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SYAFRUDDIN A.M
Kabid. Rehabilitasi & Rekonstruksi BPBD Kota Palu  

HP/WA: 081245061918 e-Mail: syafruddinam@gmail.com

 Dalam undang-undang no 27 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana di jelaskan
bahwa wilayah Negara kesatuan republik Indonesia memiliki kondisi geografis, biologis,
hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang di
sebabkan oleh faktor  alam, faktor nonalam, maupun faktor  manusia yang menyebabkan
timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan
dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan  
nasional.

 Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak  pada pertemuan empat lempeng
tektonik yaitu Lempeng Benua Asia, Benua Australia, Lempeng Samudera Hindia dan  
Samudera Pasifik.

 Pada bagian selatan dan timur terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang  
dari Pulau sumatera,Jawa,Nusa Tenggara, hingga Sulawesi.

 Sementara sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian
didominasi oleh rawa-rawa.

 Sehingga Indonesia sangat rawan akan bencana alam seperti letusan gunung berapi,  
gempa bumi, tsunami,banjir dan tanah longsor.

 Data menunjukkan, Indonesia merupakan satu negara yang memiliki tingkat kegempaan
yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat
(Arnold, 1986)
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 Pekerjaan konstruksi : Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran
dan pembangunan kembali suatu bangunan bangunan (UU No. 2 Tahun
2017 Ttg JasaKonstruksi)

 Bangunan Gedung negara : Bangunan Gedung untuk keperluan dinas
yang menjadi barang milik negara atau daerah yang diadakan dengan
sumber pembiayaan yang berasal dari APBN, APBD dan/atau
perolehan lainnya yang sah (Permen PUPR No.22 Tahun 2018)

 Pembangunan Gedung Negara : kegiatan mendirikan bangunan
Gedung negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan
teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasannya, baik merupakan
pembangunan baru, perawatan bangunan Gedung , maupun perluasan
bangunan Gedung yang sudah ada dan/atau kelanjutan pembangunan
bangunan Gedung (Permen PUPR No. 22 Tahun 2018)

Kesadaran sebagai negara yang memiliki risiko terhadap
bencana, yang masih rendah sehingga belum melakukan
upaya mitigasi secara optimal baik terhadap bencana maupun
hal-hal lain terkait bencana tersebut;

Dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi Risiko
Bencana belum menjadi perhatian yang serius sehingga saat
terjadi bencana seringkali menimbulkan permasalahan baru
yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan menjadi
terhambat;

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam keadaan darurat
/tertentu yang tidak optimal;
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1. Adanya pekerjaan konstruksi yang hilang;

2. Adanya dokumen pelaksanaan kontrak konstruksi yang hilang;

3. Adanya kesulitan dalam penyelesaian pekerjaan karena kelangkaan  
bahan, peralatan dan tenaga kerja;

4. Adanya kesulitan dalam penyelesaian pekerjaan karena terputusnya  
akses;

5. Terjadinya penjarahan di lokasi pekerjaan konstruksi yang sedang  
berlangsung;

 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak
para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,
sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak
dapat dipenuhi.

 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan
waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada
pasal 37.2 huruf a atau b.

 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas
pertimbangan yang layak dan wajar untuk perubahan pekerjaan,
peristiwa kompensasi &/ Keadaankahar
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 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana
non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca
ekstrim, dan gangguan industri lainnya.

 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang
disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

 Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau Penyedia memberitahukan
tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara
tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender
sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau
terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti serta hasil
identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat
dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa : pernyataan yang diterbitkan oleh
pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau foto/video dokumentasi Keadaan
Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.

penelitian  
dan bukti

 PPK meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan
terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar
sebagaimana dimaksud pada pasal 38.4.

 Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi
kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera
janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 38.3.
Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja
pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak
dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
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 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.
Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat sementara hingga
Keadaan Kahar berakhir; atau permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak  
memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan secara tertulis oleh
PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan
perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-
kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadan  
Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.

 Selama masa Keadaan Kahar, jika PPK memerintahkan secara tertulis kepada
Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia
berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalamKontrak
dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang
telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini
harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan hak dan
kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai
dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan
pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana
dimaksud pada pasal 38 (keadaan kahar).

 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia. Pemutusan kontrak
dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah
PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara
tertulis kepadaPenyedia/PPK.

 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka PPK membayar
kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima
oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia
menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak
milik PPK.

11

12



7

 Keadaan Darurat : Suatu Keadaan yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang
memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai (pasal 1 ayat
2,PerBNPB No. 2 Tahun 2018);

 Keadaan Darurat terdiri atas Siaga Darurat, Tanggap Darurat & Transisi
Darurat ke Pemulihan;

 Dalam keadaan Darurat pelaksanaan pekerjaan konstruksi perlu
dilakukan analisis ketersediaan sumber daya untuk memberikan value
for money berdasarkan prinsip efektif, transparan dan akuntabel;
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Perencanaan Pengadaan

Identifikasi  
Kebutuhan

Analisis  
Ketersediaan  
Sumber Daya

Penetapan
Tata Cara
Pengadaan

17

18



10

Ketersediaan  
Sumber Daya

Swakelola Penyedia

Personil Ada Ada

Peralatan Ada Ada

Pengetahuan Ada Ada

Keterampilan Ada Ada

Keuangan Tidak Ada / Terbatas Ada
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Contoh:

Pembayaran dilakukan dalam 3 Tahap yakni 50%, 40% dan 10%

 Pembayaran Tahap 1 (40%) dilakukan setelah ada Kontrak dan
Pengajuan Rencana Penggunaan Dana Tahap I (40%) sesuai Rencana
Kerja;

 Pembayaran Tahap II (40%) dilakukan setelah ada Laporan
Penggunaan Dana Tahap I dengan prestasi minimal 45% dan
Mengajukan Rencana Penggunaan Dana Tahap II sesuai Rencana Kerja;

 Pembayaran Tahap III (10%) dilakukan setelah ada Laporan
Penggunaan Dana Tahap II dengan prestasi minimal 90% mengajukan
Rencana Penggunaan Dana Tahap III sesuai Rencana Kerja

Kontrak Harga Satuan;
Kontrak Lumsum;
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
Kontrak WaktuPenugasan;
Kontrak Biaya plusJasa (Cost plus fee)
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 Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Biaya Tambah Imbalan Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 3 merupakan kontrak
jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, dimana jenis-
jenis pekerjaan dan volumenya belum diketahui dengan pasti, sedangkan
pembayarannya dilakukan berdasarkan pengeluaran biaya yang meliputi pembelian
bahan, sewa peralatan, upah pekerja dan lain-lain, ditambah imbalan jasa yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak. (pasal 21 ayat 3 PP No. 29 Tahun 2000)

 Jenis kontrak Biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee) yang dimaksud adalah nilai kontrak
merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah jasa dengan persentase tetap
atas biaya aktual (Cost Plus Percentage Fee) dimana biaya aktual sesuai dengan
pengeluaran sebenarnya;

 Biaya aktual terdiri dari komponen biaya bahan/material, upah, sewa peralatan. Jasa
terdiri dari komponen keuntungan dan overhead;Dalam hal kontrak ditetapkan
dengan Biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee), Penyedia harus menyediakan dokumen
pendukung biaya aktual dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan keuangan atas
paket pekerjaan yang dilaksanakan;

Nilai kontrak Biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee) ditetapkan
berdasarkan hasil negosiasi yang disertai dengan bukti
pengeluaran/arus kas selama pelaksanan pekerjaan;

Jenis Kontrak Biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee) dapat digunakan
bilamana lingkup pekerjaan tidak dapat teridentifikasi
dan/atau penggunaan jenis kontrak lain menimbulkan risiko
terhadap keberhasilan penyelesaianpekerjaan;
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Dalam Pelaksanaan Kontrak Cost Plus Fee dibutuhkan
Pengendalian yang ekstra dari karena bukti pengeluaran yang
sesungguhnya harus benar-benar valid setidaknya untuk:

 Penggunaan Bahan

 Penggunaan TenagaKerja

 Penggunaan Peralatan

 Metode Kerja
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PERMEN PUPR NO: 22/2018 & 7/2019

KONSULTAN PERENCANAAN
PELAKSANAAN KONTRAK 

Oleh : TATANG  SONTANI
* Kepala Bagian PBJ  Setda Kab.  Batang

* NaRAsumber PBJ  LKPP RI

PERATURAN MENTERI PUPR No.07 TAHUN 2019 2

TATANG SONTANI
• Tempat tgl lahir: Cirebon             

01 Maret 1970.
• Jabatan: Kepala Bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa 
Setda Kab Batang; 

• Pendidikan : Sarjana Teknik
Arsitektur UII Jogjakarta, 1996;

• Magister Teknik Undip,2013
• Alamat: Jln. Kyai Surgi RT/RW 

04/07 No. 10 Kauman Batang.

BIODATA
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B. Riwayat di Barang dan jasa:
1. Panitian Pengadaan Barang / Jasa tahun 2007 – 2013;
2. PPK tahun 2013 – 2015;
3. KPA tahun 2015, 2016, 2018;2019;…
4. Narasumber LKPP tahun 2012 – sekarang.

* Materi PBJ Dasar : thn 2012 – 2018; Magelang, Semarang, Solo, 
Pekalongan, Purwokerto, Purwodadi, Sragen, Ungaran, 
Jogjakarta, Jakarta;
* Materi PBJ Menengah : Denpasar 2016; Lombok 2016; 
Gorontalo 2017;
* Materi Aplikasi dan Simulasi SPSE LKPP : Batam 2016; 
Jogjakarta 2017;  Kab. Pekalongan 2018, Semarang 2018, 
Jakarta 2018, Pekalongan 2019.

PERATURAN MENTERI PUPR No.07 TAHUN 2019 4

C. Riwayat di Lembaga Profesi / non PNS

1. Ketua Kordinator Wilayah Jawa Tengah IKNPI;

2. Pengurus IAPI Dewan Pengurus Prov. Jawa Tengah 2018–
2023;
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PERATURAN MENTERI PUPR No.07 TAHUN 2019 5

D. Riwayat ToT dan Workshope :
1. Training of  Trainer (ToT) PBJ  Sertifikat LKPP RI, Tahun 2012 ;
2. Training of  Trainer (ToT) Pelatihan Pengadaan Alat Kesehatan

Bagi Fasilitator LKPP RI dan PATH ,Tahun 2018;
3. Workshop Ahli Kontrak : Tata Cara Penyusunan Draf Kontrak, 

Tanggal 13 – 14 Agustus 2018;

PERATURAN MENTERI PUPR No.07 TAHUN 2019 6

4. Workshop Ahli Kontrak : Pengendalian Kontrak, Tanggal 16 -17 
Oktober 2018;

5. Workshop Ahli Kontrak : Perubahan Kontrak dan Pembayaran
Prestasi Pekerjaan, Tanggal 15 – 16 Npember 2018;

6. Workshop Ahli Kontrak : Klaim dan Kerugian Negara, Tanggal 6 – 7 
Desember 2018.

7. Workshop Ahli Kontrak : Kontrak Konsolidasi, tanggal 13 Juni 2019.
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PERMEN PUPR NO: 22/2018 & 7/2019

KONSULTAN PERENCANAAN
PELAKSANAAN KONTRAK 

Oleh : TATANG  SONTANI
* Kepala Bagian PBJ  Setda Kab.  Batang

* NaRAsumber PBJ  LKPP RI

PERATURAN MENTERI PUPR No.07 TAHUN 2019 8

Dasar Hukum

1. Peraturan Mneteri PU PR RI No. 22/PRT/M/2018 
tentang Pembangunan Gedung Negara ;

2. Peraturan Menteri PU PR RI No. 7/PRT/M/2019  
Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa
Konstruksi Melalui Penyedia.
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A. PENANDATANGANAN KONTRAK 
a). Persiapan Penandatanganan Kontrak

PPK dan Penyedia wajib melaksanakan 
Rapat Persiapan Penandatanganan 
Kontrak setelah diterbitkan SPPBJ.

c. Rencana penandatanganan
Kontrak;

d. Jaminan Uang Muka (ketentuan, 
bentuk, isi, waktu penyerahan);

e. Jaminan Pelaksanaan (ketentuan, 
bentuk, isi, waktu penyerahan);

f. Asuransi;

a. Dokumen Kontrak
dan kelengkapan;

b. Kelengkapan Rencana 
Keselamatan Konstruksi;

g. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi
pada saat evaluasi penawaran;

h. Hal yang telah diklarifikasi dan
dikonfirmasi pada saat rapat
persiapan penunjukan penyedia

PERATURAN MENTERI PUPR No.07 TAHUN 2019 10

Kontrak ini berlaku efektif sejak
penandatanganan Surat Perjanjian

oleh Para Pihak sampai dengan
Tanggal Penyerahan Pekerjaan dan
hak dan kewajiban Para Pihak yang 

terdapat dalam Kontrak sudah
terpenuhi.

b). Masa Kontrak

9
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B. PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Penijauan Lapangan

Penyerahan Akses Lokasi
(BA + Add jika ada), jika
tidak diserahkan akses
lokasi maka merupakan
Peristiwa Kompensasi

Rapat Persiapan
Penandatanganan

Kontrak

SPMK

a). Penyerahan Akses Lokasi

Penandatanganan
Kontrak

Paling lambat 14 
hari kerja

PERATURAN MENTERI PUPR No.07 TAHUN 2019 12

b). Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan Kontrak dilakukan setelah DIPA 
ditetapkan

Sebelum penandatanganan kontrak Pejabat Pembuat
Komitmen wajib memeriksa apakah pernyataan dalam

Data Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu
pernyataan tersebut sudah tidak terpenuhi, maka
penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.

Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah diterbitkannya SPPBJ
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c). Program Mutu

1. Presentasi dan menyerahkan Program 
Mutu sebagai penjaminan mutu
pelaksanaan pekerjaan, pada rapat
persiapan pelaksanaan Kontrak,

Program 
mutu

a. informasi 
pekerjaan 
yang akan 

dilaksanakan

b. organisasi
kerja

Penyedia;

c. Jadwal
Pelaksanaan

Pekerjaan;

d. jadwal 
penugasan 

Personel Inti 
dan 

Personel 
Pendukung

e. prosedur
pelaksanaan

pekerjaan

f. prosedur
instruksi

kerja

g. 
pelaksana

kerja

PERATURAN MENTERI PUPR No.07 TAHUN 2019 14

3. Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan
Program Mutu secara konsisten untuk mencapai mutu yang 
dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.

4. Program Mutu dapat direvisi sesuai
dengan kondisi pekerjaan

5. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan
Program Mutu jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau
Peristiwa Kompensasi.
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6. Pemutakhiran Program Mutu harus menunjukkan perkembangan
kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan
sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. 

Pemutakhiran Program Mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.

7. Persetujuan PPK terhadap Program Mutu tidak
mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

PERATURAN MENTERI PUPR No.07 TAHUN 2019 16

d). Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

SPMK

Paling lambat 7 
hari setelah Rapat Persiapan

Pelakanaan
Kontrak

Pelaksanaan
Pekerjaan

PENYEDIA

a. Program Mutu;

b. organisasi kerja dan 
jadwal penugasan;

c. kesesuaian personel 
dan peralatan dengan 
persyaratan Kontrak;

d. tata cara pengaturan 
pelaksanaan pekerjaan;

e. Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan

f. jadwal mobilisasi
peralatan dan personel;

g. rencana pelaksanaan 
pemeriksaan dan 
pembayaran; dan

h. hal-hal lain yang 
dianggap perlu

BA
Apabila

berakibat
akan

perubahan
kontrak

maka
dibuatkan
addendum

15
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e). MOBILISASI

SPMK Mobilisasi

Paling lambat
30 hari

kalender

a. mendatangkan Personel Inti;

b. mendatangkan
Personel Pendukung;

c. mendatangkan peralatan-peralatan
terkait yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan; dan/atau

d. mempersiapkan fasilitas seperti
kantor, rumah, dan sebagainya

Kendala dalam mobilisasi dilaporkan kepada PPK 
dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender

PERATURAN MENTERI PUPR No.07 TAHUN 2019 18

B. PENGENDALIAN PEKERJAAN
a). Waktu Penyelesaian Pekerjaan

PENYEDIA 
berpendapat dan

melaporkannya ke PPK

Tidak dapat
menyelesaikan

pekerjaan diluar
pengendalian disertai

bukti-bukti

Diberikan
Pemberlakuan

Kompesasi

PENYEDIA tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan
sesuai waktu dikarenakan

bukan akibat Keadaan Kahar
atau Peristiwa Kompensasi

Dikenakan DENDA

17
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b). Serah Terima Pekerjaan

PENYEDIA

DIREKSI TEKNIS

PA/KPA

PPHP

Mengajukan secara
tertulis kepada PKK 
setelah selesai 100% 

sesuai kontrak

Melakukan pmeriksaan sejak
perencanaan pengadaan hingga serah
terima pekerjaan; Dokumen yang 
diperiksa sbb:
- Dok program/penganggaran
- Surat Penetapan PPK;
- Dok Perencanaan Pengadaan;
- RUP / SIRUP;
- Dok Persiapan Pengadaan;
- Dok pemilihan Penyedia;
- Dok Kontrak dan Perubahannya serta

pengendaliannya;
- Dok serah terima hasil pekerjaan.

PPK BA 
pemeriksaan

BA serah terima

PERATURAN MENTERI PUPR No.07 TAHUN 2019 20

c). Adendum Pekerjaan

Perubahan
Kontrak

b. perubahan harga
Kontraka. perubahan

pekerjaan

c. perubahan Jadwal 
Pelaksanaan 

Pekerjaan; dan/atau

d. perubahan Kontrak
yang disebabkan

masalah administrasi

Untuk kepentingan perubahan
Kontrak, PPK meminta

pertimbangan dari Direksi Teknis
dan Panitia Peneliti Pelaksanaan

Kontrak

19

20
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b. Perubahan Pekerjaan

TERDAPAT perubahan kondisi
lapangan dg KAK, PPK bersama
Penyedia dapat melakukan perubahan
pekerjaan, yang meliputi:

TIDAK TERDAPAT perubahan kondisi
lapangan dg KAK, PPK bersama
Penyedia dapat melakukan
perubahan pekerjaan, yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume waktu
penugasan yang tercantum dalam KAK/Kontrak;

b. menambah, mengurangi dan/atau mengganti
personel yang tercantum dalam KAK/Kontrak;

c. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan
yang tercantum dalam KAK/Kontrak; dan/atau

d. perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

a. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan
yang tercantum dalam KAK/Kontrak; dan/atau

b. perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Perintah perubahan dibuat oleh PPK
secara tertulis kepada Penyedia

Dilanjutkan negosiasi teknis dan harga
dengan tetap mengacu pada Kontrak
awal

PERATURAN MENTERI PUPR No.07 TAHUN 2019 22

c. Perubahan Harga Kontrak

Perubahan
Harga

Kontrak

a. perubahan
pekerjaan;

c. penyesuaian
harga; dan/atau

d. peristiwa
kompensasi.

harus terlebih dahulu
melalui pemeriksaan Direksi
Teknis dan dilengkapi
dengan data-data 
pendukung yang lengkap.

b. penambahan/ 
pengurangan

personel

diberlakukan setelah disepakati
para Pihak dan dapat diberikan
penyesuaian harga setelah
bulan ke-13 sejak personel
tersebut mulai bekerja

Sesuai Ketentuan 
penggunaan rumusan 
Penyesuaian Harga

mengacu pada pasal
Peristiwa Kompensasi.

21
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Ketentuan penggunaan rumusan
Penyesuaian Harga adalah sebagai
berikut:

a) harga yang tercantum dalam kontrak dapat
berubah akibat adanya penyesuaian harga apabila
diberlakukan dalam SSKK.

b) penyesuaian harga diperuntukan Kontrak Tahun
Jamak dengan Masa Kontraknya lebih dari 18 
(delapan belas) bulan;

c) penyesuaian Komponen Remunerasi Personel
dan Biaya Langsung Non Personel diberlakukan
mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan
pekerjaan;

d) penyesuaian Komponen Remunerasi Personel dan Biaya Langsung Non 
Personel berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran yang berjenis
HARGA SATUAN, kecuali komponen keuntungan dan biaya tidak langsung
(overhead cost) sebagaimana tercantum dalam penawaran;

a

b

c

d
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e) penyesuaian Komponen Remunerasi Personel dan Biaya
Langsung Non Personel diberlakukan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum
Kontrak;

f) jenis pekerjaan baru dengan Komponen Remunerasi Personel
dan Biaya Langsung Non Personel baru sebagai akibat adanya
adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai
bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut
ditandatangani;

g) indeks Harga yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak
terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks
terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;

e

f

g
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h) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya
diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks
harga pada saat pelaksanaan.

i) Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien
yang digunakan dalam analisis harga satuan; dan

j) Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan
dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

h

i

j
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d). Perubahan Jadwal
Pelaksanaan Pekerjaan

b. perpanjangan
Masa Kontrak; 

a. perubahan
pekerjaan;

c. peristiwa
kompensasi

a. perubahan pekerjaan;

b. peristiwa kompensasi;

c. Keadaan Kahar

Perubahan
Jadwal

Pelaksanaan
Pekerjaan

25
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Penyedia
meminta

perpanjangan
secara tertulis

Diberikan ≤ dengan
waktu terhentinya

Kontrak akibat Keadaan
Kahar atau waktu akibat

peristiwa kompensasi

Adendum
kontrak

e). Mekanisme perpanjangan
Masa Kontrak

PPK meneliti

Panitia Peniliti
Kontrak

Direksi Teknis
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f) . Keadaan Kahar

Keadaan
Kahar

2. Menyertakan bukti dan hasil
identifikasi kewajiban dan kinerja
pelaksanaan yang terhambat
akibat Keadaan Kahar

Penyedia

1. Pemberitahukan terjadinya
Keadaan Kahar secara tertulis
dalam waktu paling lambat 14 
(empat belas) hari kalender
sejak kejadian. 

a. pernyataan kahar yang 
dikeluarkan oleh pihak/instansi
yang berwenang
b. foto/video dokumentasi
Keadaan Kahar yang telah
diverifikasi kebenarannya.

Penghentian
Kontrak secara
tertulis oleh PPK 
karena Keadaan
Kahar dapat bersifat
a. sementara hingga
Keadaan Kahar
berakhir; atau
b. permanen apabila
akibat Keadaan
Kahar tidak
memungkinkan
dilanjutkan/diselesai
kannya pekerjaan.

PPK

Direksi Teknis

27
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C. PENGHENTIAN & PEMUTUSAN KONTRAK

a). Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan
karena terjadi Keadaan Kahar

b). Pemutusan Kontrak
Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya
14 (empat belas) hari kalender setelah
PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan
rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada
Penyedia/PPK.

Dalam hal pemutusan Kontrak maka PPK membayar
kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi
pekerjaan dikurangi denda yang harus dibayar
Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan
semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan menjadi
hak milik PPK.

PPK

Penyedia
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c). Pemutusan Kontrak Oleh PPK

a. terbukti melakukan
KKN, kecurangan

dan/atau pemalsuan. b. pelanggaran
persaingan sehat dalam
pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa

c. Penyedia berada 
dalam keadaan pailit;

d. Sanksi Daftar Hitam
sebelum penandatanganan

Kontrak;

PPK

29
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e. 3 x Penyedia gagal berturut-turut memperbaiki
kinerja setelah mendapat Surat Peringatan ;

f. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

g. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan
keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 

hari kalender;
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h. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai 
dengan 50 hari kalender , Penyedia tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan;

i. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 hari kalender dan
penghentian ini tidak tercantum dalam Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
serta tanpa persetujuan Direksi Teknis; atau

j. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan
dikarenakan pergantian nama

31
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Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Kontrak karena
kesalahan Penyedia, maka:

Sisanya dilunasi

Membayar denda

Dikenakan BL
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d) Pemutusan Kotrak Oleh Penyedia

a. Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan
atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak
ditarik selama 28 hari kalender; 

b. PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan
yang disepakati .

PPK menyetujui

Direksi Teknis

33
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e). Laporan Hasil Pekejaan

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan
kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau
kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil
pekerjaan. 

Untuk pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan personil dan
pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam laporan
rencana dan realisasi pekerjaan.

Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa
oleh Direksi Teknis, dan disetujui oleh PPK/ pihak PPK

Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan
kemajuan hasil pekerjaan sesuai ketentuan dalam KAK

1

2

3

4
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D. PEMBAYARAN PEKERJAAN
Rincian harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam 
Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung 
Non Personel dan dicantumkan di dalam Kontrak

a). Untuk Kontrak
Waktu Penugasan

Pembayaran prestasi
pekerjaan dilakukan

dengan cara Bulanan, 
dibayar sesuai waktu
peugasan aktual yang 

timbul akibat
pelaksanaan kontrak.

35
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pembayaran dilakukan berdasarkan Tahapan Pembayaran dan
Kerangka Acuan Kerja yang tercantum di dalam Kontrak

b). Untuk Kontrak 
Lumsum

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuaan
tahapan pembayaran sebagai berikut:

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
1. ……….
2. ……….
3. Dst
[diisi dokumen yang disyaratkan]
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Tahap Pembayaran (Milstone)
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Pembayaran Pekerjaan Permen PUPR No. 22/2018

10 %

20 %

25 %

Konsep perencanaan

Pra rancangan

Pengembangan rancangan

25 %

15 %

Gambar detail dan penusunan
RKS, RAB

5 % Saat pelelangan penyedia
konstruksi

Pengawasan berkala

a). Desain BARU

PRA-RANCANGAN

PERMEN PU PR 22/2018

didasarkan pada pencapaian prestasi atau 
kemajuan perencanaan setiap tahapan
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b). Desain berulang

Diperhitungkan terhadap komponen biaya
perencanaan :

Pengulangan pertama

Pengulangan kedua

Pengulangan ketiga

75 %

65 %

50 %

41
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E. PERSONIL 
a). Persyaratan Personil

harus sesuai dengan kualifikasi dan
pengalaman yang ditawarkan dan
dibuktikan dalam Rapat Persiapan
Penandatanganan Kontrak serta
dituliskan dalam Lampiran SSKK

Boleh dilakukan kecuali atas
persetujuan tertulis PPK.

Mengajukan permohonan kepada
PPK dengan melampirkan riwayat
hidup/pengalaman kerja Personel
Inti yang diusulkan beserta alasan
perubahan.

Personel Inti pengganti wajib
memiliki kualifikasi yang setara
atau lebih baik dari yang 
digantikan, tanpa biaya tambahan
apapun.

SUBTITUSI

PERSONIL INTI
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F. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak
sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui :
1. …………. [apabila menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dipilih
mediasi/konsiliasi] menunjuk ………… [diisi nama mediator/konsiliator]
atau
Dewan Sengketa menunjuk ………… [diisi nama sejumlah anggota dewan 
sengketa]
2. Arbitrase menunjuk ………… [diisi nama lembaga arbitrase yang 
berbadan hukum]
[dapat dipilih 1 (satu) atau lebih pilihan penyelesaian sengketa
berdasarkan hasil kesepakatan saat Rapat Persiapan Penandatanganan
Kontrak]

Penyelesaian Perselisihan/Sengketa
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KONTRAK KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

FRANS BUDIMAN JOHANNES

DEFINISI
MENURUT PERMEN PUPR NO 7 TAHUN 2019 

•ABC
Jasa Konstruksi adalah

layanan jasa konsultansi
konstruksi dan/atau

Pekerjaan Konstruksi.

Penyedia Jasa Konstruksi yang 
selanjutnya disebut Penyedia adalah
pelaku usaha yang menyediakan Jasa

Konstruksi berdasarkan Kontrak.

Kontrak Kerja Konstruksi keseluruhan
dokumen yang mengatur hubungan
hukum antara PPK dengan Penyedia

1

2
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DEFINISI

•ABC

Jasa Konsultansi
adalah jasa layanan

profesional yang

membutuhkan keahlian
tertentu diberbagai

bidang keilmuan yang 
mengutamakan adanya

olah pikir. (Pasal 1 
Ayat 31 Perpres

16/2018

Konsultansi Konstruksi adalah layanan
keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
meliputi pengkajian perencanaan,
perancangan, pengawasan, dan manajemen
penyelenggaraan konstruksi suatu
bangunan. (Pasal 1 Ayat 4 PermenPU
7/2019)

Penyedia jasa manajemen konstruksi
adalah perusahaan yang memenuhi
persyaratan yang ditetapkan untuk
pelaksanaan tugas konsultansi dalam
bidang manajemen konstruksi.
(Permen PU No 22 2018)

KONSULTAN PENGAWAS KONSULTAN MANAJEMEN KOSNTRUKSI

a. pengendalian waktu; 
b. pengendalian biaya; 
c. pengendalian pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan 

kualitas); dan 
d. tertib administrasi Pembangunan Bangunan Gedung 

Negara. 
e. pengawasan persiapan konstruksi;
f. pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai 

dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over) 
pekerjaan konstruksi; dan

g. pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi 
sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over) 
pekerjaan konstruksi

h. bertanggung jawab memberikan rekomendasi kelaikan 
fungsi bangunan gedung yang diawasi sesuai dengan 
dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada 
Pengguna Anggaran.

a. pengendalian waktu; 
b. pengendalian biaya; 
c. pengendalian pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan 

kualitas); dan 
d. tertib administrasi Pembangunan Bangunan Gedung 

Negara.;
e. pengawasan pada tahap perencanaan;
f. pengawasan persiapan konstruksi;
g. pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai 

dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over) 
pekerjaan konstruksi; dan

h. pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi 
sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over) 
pekerjaan konstruksi

i. bertanggung jawab memberikan rekomendasi kelaikan 
fungsi bangunan gedung yang diawasi sesuai dengan 
dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada 
Pengguna Anggaran.

PENGAWASAN TEKNIS
MENURUT PERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018 

3

4
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KONSULTAN PENGAWAS KONSULTAN MANAJEMEN KOSNTRUKSI

Organisasi penyedia jasa pengawasan
konstruksi disesuaikan dengan
lingkup dan kompleksitas pekerjaan, 
seperti:
a. penanggung jawab kegiatan.
b. penanggung jawab lapangan.
c. pengawas pekerjaan arsitektur.
d. pengawas pekerjaan struktur.
e. pengawas pekerjaan mekanikal
elektrikal.
f. tenaga ahli lainnya.

Organisasi penyedia jasa manajemen 
konstruksi, disesuaikan dengan lingkup
dan kompleksitas pekerjaan, seperti:
a. penanggung jawab kegiatan.
b. penanggung jawab lapangan.
c. tenaga ahli penyusun dan 
pengendali program.
d. tenaga ahli estimasi biaya.
e. tenaga ahli arsitektur, struktur, 
mekanikal dan elektrikal.
f. pengawas lapangan.

ORGANISASI PENYEDIA JASA PENGAWASAN TEKNIS
MENURUT PERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018 

PENYEDIA MANAJEMEN KONSTRUKSI
MENURUT PERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018 

Dilakukan pada Pembangunan Bangunan Gedung Negara dengan kriteria:
A. bangunan bertingkat diatas 4 (empat) lantai; dan/atau
B. bangunan dengan luas total di atas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi); 

dan/atau
C. bangunan khusus; dan/atau
D. yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencanaan maupun pelaksana

konstruksi; dan/atau
E. yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyear project).

5
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LUMSUM WAKTU PENUGASAN
a. Kontrak yang didasarkan atas produk/keluaran (output

based);
b. ruang lingkup kemungkinan kecil berubah; dan
c. KAK lengkap dan akurat disertai dengan kebutuhan

minimal tenaga ahli
d. Cara pembayaran hasil pekerjaan dilakukan

berdasarkan tercapainya tahapan produk/keluaran
yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa rincian biaya
personel dan biaya nonpersonel.

a. Kontrak yang didasarkan atas unsur personel dan
nonpersonel (input based);

b. waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan
belum bisa dipastikan;

c. KAK menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi
lapangan.

d. Cara pembayaran hasil pekerjaan dilakukan dengan
ketentuan:
• pembayaran biaya personel dilakukan dengan

remunerasi sesuai dengan daftar kuantitas dan harga
berdasarkan volume penugasan aktual dan ketentuan
dalam Kontrak; dan

• pembayaran biaya nonpersonel dilakukan sesuai
dengan daftar kuantitas dan harga berdasarkan
pelaksanaan aktual dan ketentuan dalam Kontrak

JENIS KONTRAK KONSULTANSI KONSTRUKSI 
MENURUT PERMEN PUPR NO 7 TAHUN 2019 

LUMSUM WAKTU PENUGASAN

HIERARKI KONTRAK KONSULTANSI KONSTRUKSI 
MENURUT PERMEN PUPR NO 7 TAHUN 2019 

adendum Surat Perjanjian (bila ada);

Surat Perjanjian;
surat penawaran berikut Rincian Komponen Remunerasi 
Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel

SSKK berikut lampirannya yang terdiri dari: a) Lampiran A: 
Daftar Personel, Daftar Subkontrak, Jadwal Penugasan 
Personel
SSUK;
KAK
Data Teknis selain KAK (contoh: Dokumen Pengkajian, 
Dokumen FS/Pra FS, dll);
dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan, BA Rapat Persiapan Penandatanganan
Kontrak, BA Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

adendum Surat Perjanjian (bila ada);

Surat Perjanjian;
Surat Penawaran 

SSKK berikut lampirannya yang terdiri dari: a) Lampiran A: 
Daftar Personel, Daftar Subkontrak, Jadwal Penugasan 
Personel

SSUK;
KAK
Daftar Keluaran dan Harga

Data Teknis selain KAK (contoh: Dokumen Pengkajian, 
Dokumen FS/Pra FS, dll);

dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan, BA Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, BA 
Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

7
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PENGADAAN KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

   

PERENCANAAN 

PENGADAAN
PERSIAPAN 

PENGADAAN

PEMILIHAN

PENYEDIA

PELAKSANAAN

KONTRAK

Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi tahapan:
a. identifikasi kebutuhan:

1. jenis jasa konsultansi yang dibutuhkan; 
2. tingkat kompleksitas pekerjaan jasa konsultansi; 
3. fungsi dan manfaat dari pengadaan jasa konsultansi; 
4. target yang ditetapkan; 
5. pihak yang akan menggunakan jasa konsultansi tersebut; 
6. waktu pelaksanaan pekerjaan; 
7. Ketersediaan Pelaku Usaha yang sesuai; dan 
8. jenis Kontrak tahun tunggal atau tahun jamak. 

b. penetapan jenis Jasa Konstruksi : Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi
c. jadwal pengadaan : Rencana jadwal persiapan pengadaan (persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan

penyedia dan jadwal pelaksanaan pengadaan (pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak)
d. anggaran pengadaan Jasa Konstruksi : biaya jasa konstruksi dan biaya pendukung
e. penyusunan Kerangka Acuan Kerja : Uraian Pekerjaan, Waktu dan Tahapan, Tenaga Ahli, Kemampuan

Pennyedia, total perkiraan biaya pekerjaan.
f. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
g. pemaketan pengadaan Jasa Konsultan Konstruksi; 1M (Kecil), >1M-2,5M (Menengah),>2,5 M (Besar)
h. Konsolidasi pengadaan Jasa Konstruksi; dan
i. Penyusunan biaya pendukung

PERENCANAAN PENGADAAN KONSULTAN MK

9
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Persiapan pengadaan melalui Penyedia Konsultan MK 
meliputi tahapan :
a. reviu dan penetapan Kerangka Acuan Kerja :

1. Reviu berdasarkan data terkini
2. Ditetapkan PPK setelah disetujui PA

b.penyusunan dan penetapan HPS; 
c.penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak; dan
d.penetapan uang muka, Jaminan uang muka, dan/atau

penyesuaian harga

PERSIAPAN PENGADAAN KONSULTAN MK

Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan Penyedia yang 
meliputi: 
a. reviu dokumen persiapan pengadaan; 
b. penetapan metode pemilihan Penyedia; 
c. penetapan metode kualifikasi; 
d. penetapan persyaratan Penyedia; 
e. penetapan metode evaluasi penawaran; 
f. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran; 
g. penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan; 
h. penyusunan Dokumen Pemilihan. 

PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA KONSULTAN MK
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Pokja Pemilihan melakukan Pelaksanaan pemilihan Penyedia yang meliputi: 
a. Pelaksanaan Kualifikasi; 
b. Undangan dan Pengumuman; 
c. Pendaftaran dan Pengambilan Dok Pemilihan; 
d. Pemberian Penjelasan; 
e. Penyampaian dan Pembukaan Dok Penawaran; 
f. Evaluasi dokumen penawaran; 
g. Penetapan Pemenang & Klarneg; 
h. Pengumuman Pemenang;  
i. Sanggah;
j. BAHP
k. Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia

PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA KONSULTAN MK

PERSIAPAN  
KONTRAK

PELAKSANAAN  
KONTRAK

SERAHTERIMA  
PEKERJAAN

PELAKSANAAN 
KONTRAK MANAJEMEN 

KONSTRUKSI

13
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RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA

• Rapat Wajib diadakan Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Seleksi diterima oleh PPK
• SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menerima Berita Acara Hasil 

Pemilihan (BAHP)

Waktu pelaksanaan

Uraian

Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dilaksanakan untuk
memastikan Penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. keberlakuan data isian kualifikasi;
b. bukti sertifikat kompetensi: personel inti pada jasa

Konsultansi Konstruksi;
c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang 
ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun
anggaran;

• Dalam hal pemenang tidak memenuhi ketentuan, 
PPK bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat
persiapan penunjukan Penyedia bersama
pemenang cadangan.

• Dalam hal tidak ada calon pemenang cadangan, 
PPK melaporkan ke Pokja Pemilihan untuk
kemudian dilakukan Tender/Seleksi ulang.

• Pemenang yang diundang rapat persiapan
penunjukan Penyedia yang tidak dapat memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dan huruf b:dikenai sanksi daftar hitam
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Setelah SPPBJ diterbitkan

Waktu pelaksanaan

Materi pembahasan dalam rapat meliputi :

a. Dokumen Kontrak dan kelengkapan;
b. Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
c. Rencana penandatanganan Kontrak;
d. Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
e. Asuransi;
f. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; 
dan/atau
g. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan
penunjukan penyedia.

Uraian

Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak
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Penandatanganan kontrak  dilakukan setelah DIPA/DPA  ditetapkan, SPPBJ diterbitkan

Waktu pelaksanaan

Sebelum penandatanganan kontrak, PPK wajib memastikan Isian Kualifikasi masih berlaku/valid. Apabila  terdapat Isian Kualifikasi yang tidak valid maka kontrak tidak dapatditandatangani.

Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ;

PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan  penandatanganan kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan 

dikarenakan  jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.

Dalam hal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran,  penandatanganan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.

PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka  dan huruf serta membutuhkan paraf pada setiap lembar dokumenkontrak.

Uraian

Penandatanganan Kontrak

1. Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
2. Kontrak Asli kedua untuk Penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK

Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam surat Perjanjian, :

Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan,yaitu:

a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli terdiri dari:

Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan atau penyediaperorangan.

Pihak lain yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menandatangani kontrak, sepanjang pihak tersebut adalah

pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan

Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani kontrak.

TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN KONTRAK
MANAJEMEN KONSTRUKSI

1 2

KONTRAK KONSULTAN
PERENCANA KOSTRUKSI

KONTRAK PELAKSANA 
KONSTRUKSI

4

SERAH TERIMA
PERTAMA/PHO

PENGAKHIRAN
KONTRAK

Tahap
Persiapan

5 %

Tahap
Perencanaan

10 %
Masa Pelaksanaan 70 % Pengawasan

Peeliharaan
10 %

Tender 
Konstruksi

5 %

3 5

PERSIAPAN PEMILIHAN
PERENCANA KOSTRUKSI
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TAHAP PERSIAPAN

Membantu menyusun Kerangka
Acuan Kerja (KAK) Perencana

Membantu mempersiapkan dan
menyusun pelaksanaan seleksi
penyedia jasa

Membantu ULP/PP dalam
penyebarluasan Informasi

Membantu ULP/PP melakukan
Prakualifikasi

Membantu memberikan
penjelasan saat Aanwjing

Membantu Menyusun HPS/OE

Membantu Evaluasi Teknis dan 
Biaya

Membantu menyiapkan draft 
dan surat perjanjian

TAHAP PERENCANAAN

Mengevaluasi program pelaksanaan kegiatan perencanaan

Memberikan konsultansi kegiatan perencanaan

Mengendalikan program perencanaan

Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat pada 
tahap perencanaan

Menyusun laporan bulanan kegiatan konsultansi 
manajemen konstruksi tahap perencanaan

Meneliti kelengkapan dokumen perencanaan

Membuat laporan reviu desain

Meneliti dokumen pelelangan dan membantu pelelangan
konstruksi

Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan 
dan pembayaran angsuran perencana

Mengadakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi
perencanaan.

19

20

46



TAHAP PELELANGAN

Membantu mempersiapkan dan menyusun program pelaksanaan 
pelelangan pekerjaan konstruksi fisik

Membantu menyebarluaskan informasi pelelangan

Membantu melakukan prakualifikasi (jika ada)

Membantu memberikan penjelasan saat Aanwjing

Membantu Menyusun HPS/OE

Membantu Evaluasi Teknis dan Biaya

Membantu menyiapkan draft dan surat perjanjian

Meneliti dokumen pelelangan dan membantu pelelangan konstruksi

TAHAP 
PELAKSANAAN

Mengevaluasi program 
kegiatan pelaksanaan fisik
yang disusun oleh
penyedia jasa pelaksanaan
konstruksi

Mengendalikan program 
pelaksanaan konstruksi fisik

Melakukan evaluasi program 
terhadap penyimpangan
teknis dan manajerial yang 
timbul

Melakukan koordinasi antara
pihak-pihak yang terlibat
dalampelaksanaan konstruksi
fisik

menyusun laporan akhir 
pekerjaan manajemen 
konstruksi

Melakukan kegiatan
pengawasan
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95%

90 % 10%

80% 5%

GAMBAR DED / 
EE dsb

TENDER
KONSTRUKSI

Pemeliharaan

Pengawasan berkala

Konsultan
perencana

Pekerjaan 
Konstruksi
Pekerjaan 
Konstruksi

Konsultan
Pengawas

15%

Pengawasan 
pemeliharaan

5%

Pelaksanaan konstruksi

Pengawasan pelaksanaan 
Konstruksi

5% 10% 70%
Konsultan

Manajemen
Konstruksi

10%
Persiapan/
Pengadaan
Perencana

Review Rencana
sd Serah Terima
Dok Perencanaan

5%
TENDER

KONSTRUKSI
Pengawasan pelaksanaan 

Konstruksi sd PHO
Pengawasan 
pemeliharaan

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

PEMBAYARAN PENYEDIA KONSULTAN MK

JENIS KONTRAK

LUMSUM
Berdasarkan Tahapan 

Pembayaran dan 
Kerangka Acuan Kerja

WAKTU PENUGASAN

Komponen
Remunerasi Personel

Biaya Langsung Non 
Personel
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PEMBAYARAN PENYEDIA KONSULTAN MK (WAKTU PENUGASAN)

WAKTU PENUGASAN

Komponen Remunerasi
Personel

Dilengkapi bukti pembayaran
dari Penyedia sebesar
nominal yang diterima oleh
personelnya sesuai dengan
Waktu Penugasan

Biaya Langsung Non Personel

Dilengkapi Penyedia dengan
bukti pengeluaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Dapat dibayarkan secara
lumsum, harga satuan
dan/atau penggantian biaya
sesuai yang dikeluarkan (at
cost)

PEMBAYARAN PENYEDIA KONSULTAN MK (WAKTU PENUGASAN)

WAKTU 
PENUGASAN

UANG MUKA (20%)

Diberikan setelah penyedia menyerahkan
Jaminan Uang Muka

Penyedia harus mengajukan permohonan
pengambilan uang muka

Pengembalian uang muka diperhitungkan
berangsur-angsur secara proporsional pada
setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan
paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan
mencapai prestasi 100 %

PPK harus mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima

PRESTASI PEKERJAAN 
(BULANAN)

Penyedia telah mengajukan tagihan disertai
laporan kemajuan hasil pekerjaan

dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan sesuai dengan KAK, bukti
pembayaran, kuitansi, dan bukti dukung
pengeluaran lain

pembayaran harus memperhitungkan
angsuran uang muka, denda (apabila ada),dan
pajak

pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah
pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
ditandatangani oleh PPK dan Penyedia
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PEMBAYARAN PENYEDIA KONSULTAN MK (LUMSUM)

LUMPSUM

UANG MUKA (20%)

Diberikan setelah penyedia menyerahkan
Jaminan Uang Muka

Penyedia harus mengajukan permohonan
pengambilan uang muka

Pengembalian uang muka diperhitungkan
berangsur-angsur secara proporsional pada
setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan
paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan
mencapai prestasi 100 %

PPK harus mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima

PRESTASI PEKERJAAN 
(BERDASARKAN TAHAPAN 

PEMBAYARAN, 
KELUARAN/OUTPUT PADA 

KAK)

Penyedia telah mengajukan tagihan disertai
laporan kemajuan hasil pekerjaan

tagihan yang disampaikan Penyedia dilampiri
dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
sesuai dengan KAK

pembayaran harus memperhitungkan
angsuran uang muka, denda (apabila ada),dan
pajak

pembayaran tidak memperhatikan rincian
biaya dan pembayaran dilakukan dengan
sistem termin sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan dalam SSKK

pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah
pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
ditandatangani oleh PPK dan Penyedia

PEMUTUSAN KONTRAK

OLEH 
PENYEDIA

Setelah 
mendapatkan
persetujuan
PPK, Direksi

Teknis
memerintahkan
Penyedia untuk

menunda
pelaksanaan

pekerjaan atau
kelanjutan

pekerjaan, dan 
perintah

tersebut tidak
ditarik selama
28 (dua puluh
delapan) hari

kalender; 

PPK tidak
menerbitkan

Surat 
Permintaan
Pembayaran
(SPP) untuk
pembayaran

tagihan
angsuran sesuai

dengan yang 
disepakati

sebagaimana
tercantum

dalam SSKK.

OLEH PPK

Penyedia
terbukti

melakukan
KKN, 

kecurangan
dan/atau

pemalsuan
dalam proses 
pengadaan

Pengaduan
dinyatakan
benar oleh 

Instansi
yang 

berwenang;

Penyedia 
berada dalam 

keadaan 
pailit;

Penyedia
terbukti

dikenakan
Sanksi Daftar 

Hitam
sebelum

penandatang
anan

Kontrak;

Penyedia
gagal

memperbaiki
kinerja
setelah

mendapat
Surat 

Peringatan
berturut-

turut
sebanyak 3 
(tiga) kali;

Penyedia
lalai/cidera
janji dalam

melaksanaka
n

kewajibannya
dan tidak

memperbaiki
kelalaiannya
dalam jangka
waktu yang 

telah
ditetapkan;

Berdasarkan
penelitian PPK, 
Penyedia tidak
akan mampu

menyelesaikan
keseluruhan

pekerjaan
walaupun
diberikan

kesempatan
sampai dengan
50 (lima puluh) 
hari kalender
sejak Tanggal
Penyerahan
Pekerjaan

semula untuk
menyelesaikan

pekerjaan;

Penyedia
menghen

tikan
pekerjaan

selama
28 (dua
puluh

delapan) 
hari

kalender

Penyedia
mengalih

kan 
seluruh 
Kontrak 
bukan 

dikarenak
an 

pergantia
n nama.
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PERUBAHAN KONTRAK PEKERJAAN KONSULTAN MK

Perubahan pekerjaan

Menambah
atau

mengurangi
volume waktu

penugasan
yang 

tercantum
dalam

KAK/Kontrak;

Menambah, 
mengurangi

dan/atau
mengganti

personel yang 
tercantum

dalam
KAK/Kontrak;

Mengurangi
atau

menambah
jenis

pekerjaan
yang 

tercantum
dalam

KAK/Kontrak; 

Perubahan 
Jadwal 

Pelaksanaan 
Pekerjaan

Perubahan harga Kontrak

Perubahan
pekerjaan;

Penyesuai
an harga; 

Peristiwa
kompensa

si.

Perubahan Jadwal
Pelaksanaan Pekerjaan

Perubahan
pekerjaan;

Perpanjan
gan Masa 
Kontrak; 
dan/atau

Peristiwa
kompensa

si

Admini
strasi

SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSULTAN MK

PEKERJAAN SELESAI 100%

Pemeriksaan dilakukan oleh 
Direksi Teknis terhadap

kesesuaian hasil pekerjaan
terhadap KAK

Hasil pemeriksaan dari Direksi
Teknis disampaikan kepada

PPK

Berita Acara Pemeriksaan
telah diterbitkan oleh Direksi

Teknis, & Penyedia
mengajukan permintaan

secara tertulis kepada PPK 
untuk serah terima pekerjaan

PPK dan Penyedia
menandatangani Berita Acara 

Serah Terima Pekerjaan

PPK menyerahkan hasil 
pekerjaan kepada PA/KPA

PA/KPA meminta PPHP untuk
melakukan pemeriksaan

administrative

PPHP melakukan pemeriksaan 
administratif proses 

pengadaan barang/jasa sejak 
perencanaan pengadaan 

sampai dengan serah terima 
hasil pekerjaan

Hasil pemeriksaan 
administratif dituangkan 

dalam Berita Acara
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PT. Waskita Karya,Tbk.

DIGITALISASI KONSTRUKSIMENGGUNAKAN
BUILDING INFORMATION MODELING:

PERJALANAN IMPLEMENTASI BIM PT. WASKITA KARYA (Persero) TBK

Mataram, 11 September2019

Oleh:

KharisAlfi
BIM Manager – System, Technology & ResearchDivision

GildamSatria
BIM Building Expert – System, Technology & Research Division

www.institutBIM.id
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Lini Bisnis Waskita Karya (ProdukUtama)

Precast
5

Waskita melalui PT
Waskita Beton Precast
bergerak dalam
penyediaan bahan baku
dengan memproduksi
produk beton berkualitas
tinggi seperti:
 Girder
 Spun Pile
 Box Culvert
 Sheet Pile
 dll

Waskita melaluiPT  
Waskita Karya Realty  
(“WKR”) melakukan  
investasi di bidang  
pengembangan realty  
dan property yang  
berfokus pada bangunan  
gedung seperti:
 Hotel
 Apartment
 SOHO
 Kantor
 Mixed Use

Energy/
Infrastruktur

Waskita Karya melalui PT  
Waskita Karya Energi  
(“WKE”) / PT Waskita  
Karya Infrastruktur (“WKI”)  
melakukan investasi di  
bidang Infrastruktur non  
tol serta pengembangan  
dan pengelolaan power  
plant khususnya energi  
terbaharukan

1 2 3
Jalan Tol Realty

melalui PT
Toll Road

Waskita
Waskita
(“WTR”)
investasi

melakukan
di bidang

infrastruktur jalan tol dan
telah memiliki 18 ruas
jalan tol di Jawa &
Sumatera.

WTR bertujuan menjadi
developer jalan tol yang
berfokus sebagai feeder
konstruksibagiWaskita

Konstruksi
4

Waskita mengerjakan
proyek-proyek yang
berasal dari:
 Internal:
Anak Perusahaan /
Investasi
Eksternal:
Pemerintah, BUMN/D,  
Swasta, LuarNegeri

Investasi Konstruksi Supply
Material

Konstruksi

Waskita fokus sebagai
perusahaan jasa
konstruksi dengan
keahlian utama di bidang
konstruksi sipil dan
gedung.

Konstruksi

3
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Struktur GrupPerusahaan

22 Perusahaan  
Terafiliasi dengan  
kepemilikan 18  
Ruas Jalan Tol

Jalan
Tol

Kapasitas  
PrecastTerbesar  

di Indonesia
Precast

9 Perusahaan  
Bergerak  

dibidang Realty,  
Infrastruktur,  

Energy,  
Pelabuhan dan  

lainnya

Lainnya

Lini Bisnis

TentangWaskita

• PTWaskita Karya (Persero) Tbk, ticker code : WSKT:IJ, is Indonesia’s largest state owned

construction company engaged in 5 business lines; construction services, toll road

investment, precast concrete, realty andenergy.

• Waskita   Karya   was   first   established   as    a   foreign company named Aannemings

Maatschapiij N,V,Thenbecame nationalized asState OwnedCompany in 1961.

• Listed in Indonesia Stock Exchange in December 2012 by issuing new shares amounting  

IDR 1,2Trillion.

• Issued new shares in June2015 through RightsIssuewith the total IDR5.298 Bio :

- GovernmentCapital Injection IDR3.499Bio

- Public IDR 1.798Bio

• Issued new shares of PT Waskita Beton Precast Tbk through IPO in Indonesia Stock

Exchange on 20 September 2016 with the total proceed amounting IDR5,2Trillion.

128.952Total Assets (IDR Bio)

Government
66%

Public
34%

124.392

97.896

61.433

30.309

8.788 12.542

2.228 3.701 4.0795.1168.366

FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17FY18 1Q19

Ownership – 1Q19
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Panjang Pembangunan Tol (KM)

2015 2016 2017 2018

Jalan Tol Solo – Ngawi 12,38 28,67 21,25 6,53

Jalan Tol Bekasi – Cawang –
Kampung Melayu 1,70 6,00 2,89 0,62

Jalan Tol Pematang  
Panggang – Kayu Agung - 4,83 22,78 45,88

Jalan Tol Terbanggi Besar–
Kayu Agung - 1,61 35,62 20,81

Jalan Tol Kayu Agung –
Palembang – Betung

- 7,09 15,31 28,67

Jalan Tol Solo – Kertosono 1,37 10,50 8,05 1,08

Jalan Tol Ngawi Madiun 0,90 7,53 9,82 1,74

Jalan Tol Batang - Semarang - 7,60 40,22 25,55

Jalan Tol Pemalang - Batang 2,61 21,96 13,91

Jalan Tol Pejagan - Pemalang 7,96 11,35 22,95 7,96

Proyek Jalan Tol WaskitaKarya

44.1

119.29

299.05 288.83

0

100

200

300

400

2015 2018

Pembangunan Jalan Tol  
(km)

2016 2017

Panjang Jalan Tol (km)

PROGRAM ANDINFRASTRUCTURE July2018 December2018 July2019
TargetDecember  

2019

IN-HOUSE TRAINING 0Hour 240Hours 1000 Hours 1360 Hours

EXTERNALTRAINING 0Hour 280Hours 320Hours 350Hours

BIM CURRICULUM, STANDARD &MANUAL 0Page 50Pages 500Pages 1000 Pages

BIM ENGINEERSTRAINED 0Person 65Persons 200Persons 300Persons

BIM COLLABORATORS 0Person 10Persons 75Persons 150Persons

BIM IMPLEMENTED TENDERPROPOSAL 0Project 27Projects 51Projects 75Projects

ON-GOING BIM IMPLEMENTEDPROJECTS 0Project 3Projects 20Projects 25Projects

BIM AUTHORING SOFTWARES 9Licenses 25Licenses 40Licenses 100+ Licenses

C.D.E.COLLABORATORS 0User 25Users 125Users 300Users

HARDWARES HoloLens, VR Headsets, SmartBoards

DEVICES Laser Scanners, LiDAR, Fixed Wing Drones, Rotary Drones, GPSGeodetics,

Waskita BIMSoldiers – BIMResources up to 2019

7
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BIM Overview
• Sentralisasi & berbagi data (CCDE)
• Review, Markup & Komunikasi
• Pengelolaan Aset
• BIM Project file

BIM Essential:
• Definisi BIM
• Fitur BIM
• Alur kerja

Target dan Lingkup BIM dalam kontrak
• Konten BIM dalam TOR
• Library BIM nasional
• Audit Data
• Sertifikasi

Laser Scanner

Quantity Take Off (5D)

Photogrammetry

WMS Animation

3D Visualization

CommonData
Environment

Schedule/4D
Simulation

BIM Waskita Karya
memasuki tahap level 2

sedang  
dengan

berkolaborasi digital secara internal
dan eksternal, sementara kedalaman
dimensinya sudah memasuki7D

Shop Drawing

Implementasi BIM di Waskita Karya
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BIMWorkflow, ReviewDesignto Construction

Project  
Manager

QHSEDept .
Business Unit  

Representative

Operational
Dept.

Engineering
Dept.

Administration
ContractDept.

Administration
Dept.

Logistic
Dept

Project  
Manager

QHSEDept.
Business Unit  

Representative

Operational  
Dept.

Engineering
Dept.

Administration
ContractDept.

Administration
Dept.

Logistic
Dept

Project Before 2019 Project After 2019

CDE

BIM Level 2
CERTIFIED

Common Centralized Data Environment
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Kordinasi & KolaborasiBIM

CommonCentralizedDataEnvironment(CCDE)dalamproyek

13
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BIM Overview
• Sentralisasi & berbagi data (CCDE)
• Review, Markup & Komunikasi
• Pengelolaan Aset
• BIM Project file

BIM Essential:
• Definisi BIM
• Fitur BIM
• Alur kerja

Target dan Lingkup BIM dalam kontrak
• Konten BIM dalam TOR
• Library BIM nasional
• Audit Data
• Sertifikasi

15

16
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Perkembangan IndustriKonstruksi

Agrikultur

Manufaktur

Konstruksi

1940 Sekarang

Perkembangan Industri Konstruksi
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BUILD IT DIGITALLY before
BUILDING IT PHYSICALLY

What is BIM?

BUILDING INFORMATION MODELING is modeling TECHNOLOGY and associated set of PROCESS  
to produce, communicate, analyze and use DIGITAL INFORMATION MODELS for construction  
project life-cycle.

19
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BIM Adoption Around The World

The adoption of BIM
is increasing 

worldwide as the  
construction industry 

is becoming largely 
aware of the benefits

it offers

It’s just a matter of 
time when BIM 
techniques will 

completely replace 
the traditional 

methods of 
construction.

PANDUAN, ROADMAP & STRATEGI

25
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Strategi Implementasi di KementrianPUPR
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TEKNOLOGI KONSTRUKSI DIGITALWASKITA

29
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WASKITA RAJAWALI
TOWER

TEKNOLOGI KONSTRUKSI DIGITAL WASKITA KARYA–
PENERAPAN DALAM PROYEKBANGUNAN

TEKNOLOGI KONSTRUKSI DIGITAL WASKITA KARYA–
PEMANFAATAN WEARABLE DEVICESHOLOLENS

31
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TEKNOLOGI KONSTRUKSI DIGITAL WASKITAKARYA-
PHOTOGRAMMETRY

UAVDRONE

TEKNOLOGI KONSTRUKSI WASKITA KARYA-
PHOTOGRAMMETRY

33
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REALITY MODELING : PHOTOGRAMMETRY

REALITY MODELING : PHOTOGRAMMETRY
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BIM Overview
• Sentralisasi & berbagi data (CCDE)
• Review, Markup & Komunikasi
• Pengelolaan Aset
• BIM Project file

BIM Essential:
• Definisi BIM
• Fitur BIM
• Alur kerja

Target dan Lingkup BIM dalam
kontrak
• Konten BIM dalam TOR
• Library BIM nasional
• Audit Data
• Sertifikasi

Dengan adanya peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018  
Tentang Pembangunan Gedung Negara dan lampiran I, hal 201Bahwa  
perencanaan Gedung negara tidak sederhana dengan kriteria luas di  
atas 2000 m² wajib menerapkan metodologi Building information  

Modeling (BIM)
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IMPLIKASI BIM DANPENGARUHNYA
DALAM PRAKTEK JASAKONSTRUKSI

39
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PENGARUH BIM TERHADAP PERKEMBANGANKONSTRUKSI

PENGARUH BIM TERHADAP PERKEMBANGANKONSTRUKSI
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BIM MODEL  
STRUKTUR,  

ARSITEKTURMEP

3D VISUALIZATION  
WALKTHROUGH

VISUALISASI PROJECT DAN  
CONSTRUCTION DALAM BENTUK 3  
DIMENSI

3D
METHOD SIMULATION

MENYAJIKAN METODE PELAKSANAAN  
DALAM ANIMASI 3D UNTUK MENJADAI  
BAHAN EVALUASI DAN MELAKUKAN  
PERBAIKAN SEHINGGA DICAPAI  
METODE KERJA YANG OPTIMAL DAN  
AMAN

3D
COORDINATION CLASH  
DETECTION

KOMPOSIT ARSITEKTUR STRUKTUR DAN MEP,  
MENGIDENTIFIKASI AREA PADAT, LOW HEAD  
ROOM, CLASH ANTAR DISIPLIN, MEMBAHAS  
DALAM RAPAT KOORDINASI, MENGUSULKAN  
SOLUSI UNTUK DICAPAI BANGUNAN YANG  
TERKOORDINASI SEHINGGA MENGANTISIPASI  
BONGKAR PASANG DAN PEKERJAAN ULANG

4D  
CONSTRUCTION  
SEQUENCES

MENGGABUNGKAN BIM MODEL  
DENGAN DATA SKEDUL PEKERJAAN  
SEHINGGA DIHASILKAN TAHAPAN  
PEKERJAAN, MELAKUKAN EVALUASI  
DAN MELAKUKAN PERBAIKAN UNTUK  
DICAPAI RENCANA PEKERJAAN YANG  
OPTIMAL

5D
QUANTITY TAKEOFF
COST ESTIMATE

MENGGUNAKAN BIM MODEL SEBAGAI  
SUMBER DATA INFORMASI  
KUANTITAS YANG DIGUNAKAN UNTUK  
MERENCANAKAN DAN MEMONITOR  
BIAYA KONSTRUKSI

2D  
DOCUMENTATION &  
SHOPDRAWING

MEMPRODUKSI SHOPDRAWING DARIBIM  
MODEL SEHINGGA DIDAPAT  
SHOPDRAWING YANG AKURAT DAN  
TERKOORDINASI

3D
BAR BENDING &
BAR CUTTING LIST

MEMANFAATKAN BIM MODEL UNTUK  
MERANCANG BESTAD DAN MEMBUAT  
GAMBAR FABRIKASI BESI DAN DAFTAR  
POTONG SECARA AKURAT

6D
ENERGY ANALYSIS

MENGGUNAKAN BIM MODEL UNTUK  
MELAKUKAN STUDI KINERJA  
BANGUNAN TERHADAP PENGGUNAAN  
ENERGY YANG EFISIEN

7D
FACILITY
MANAGEMENT

MENGGUNAKAN BIM MODEL SESUAI  
AKTUAL TERBANGU UNTUK  
MENGELOLA PEMELIHARAAN  
BANGUNAN SECARA DIGITAL

AS BUILD MODEL

MENGUPDATE BIM MODEL SESUAI  
DENGAN AKTUAL PELAKSANAAN  
KONSTRUKSI UNTUK KEMUDIAN  
DIGUNAKAN SEBAGAI DATA  
PEMELIHARAN BANGUNAN

BIM KEY KNOWLEDGE

Glossary :
BIM = Building Information Modeling  
IFC = Industrial Foundation Classes  
IPD = Integrated Project Delivery
IDM = Information Delivery Manual
IFD = International Framework for Dictionaries  
BLM = Building Lifecycle Management  PLM 
= Precinct Lifecycle Management
BS = British Standard
PAS 1192 = Publicly Available Standard for BIM
BS 8541 = Library Object for AEC
ISO 19650 = Organization of information about construction works -
Information management using building information modelling

• Terrestrial Laser Scanner (TLS)
merupakan High Definition Surveying (HDS)
yang mana merupakan suatu revolusi dalam
proses survei pemetaan saat ini.

• TLS dapat mengambil data lebih cepat dan  
lebih detail jika dibandingkan dengan metode  
konvensional.

TEKNOLOGI KONSTRUKSI DIGITAL WASKITA KARYA–
TERRESTRIAL LASER SCANNER (TLS)

• TLSbekerja dengan mengirimkan sinar laser ke
seluruh bidang pandang .

• Setiap kali sinar laser menyentuh permukaan
reflektif, sinar dipantulkan kembali ke arah
pemindai .

• Hasil data merupakan kumpulan titik-titik (point
clouds) setiap titik memiliki nilai koordinat yang
dapat diikatkan ke titik control sehingga memiliki
keakuratan yang tinggi

Pengertian Prinsip Kerja
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TEKNOLOGI KONSTRUKSI DIGITAL WASKITA KARYA-
TERRESTRIAL LASER SCANNER (TLS)
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BIM Overview
• BIM Project file
• Sentralisasi & berbagi data (CCDE)
• Review, Markup & Komunikasi
• Pengelolaan Aset

BIM Essential:
• Definisi BIM
• Fitur BIM
• Alur kerja

Target dan Lingkup BIM dalam kontrak
• Konten BIM dalam TOR
• Library BIM nasional
• Audit Data
• Sertifikasi

Kesepakatan Peran & Standar Kerja
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Standar Kinerja Dokumen

Standar Kinerja Dokumen
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Konten BIM dalam TOR

Panduan Adopsi BIM dalam Organisasi

51
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Contoh : Peta Kolaborasi & Personil ProyekBIM

Kesepakatan Standar Kerja
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Contoh : Kriteria Model BIMMEP

Contoh : StandarKinerja
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Contoh : StandarKinerja

BIM Project file, CCDE, Q&A

57

58

81



Panduan Adopsi BIM dalam Organisasi
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BIMLIBRARY

DATABASE KOMPONEN PROCUREMENTNASIONAL

DATABASE KOMPONEN PROCUREMENTNASIONAL
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DATABASE KOMPONEN PROCUREMENTNASIONAL

DATABASE KOMPONEN PROCUREMENTNASIONAL
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DATABASE KOMPONEN PROCUREMENTNASIONAL

IMPLIKASI BIM DAN PENGARUHNYA
DALAM PRAKTEK JASAKONSTRUKSI
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IMPLIKASI BIM DAN PENGARUHNYA
DALAM PRAKTEK JASAKONSTRUKSI

Usulan Skema Untuk Memasukkan  
Komponen Biaya Penerapan BIM  
dalam Proyek Konstruksi

● Dengan Menerapkan BIM, Penyedia Jasa  
Berhak Menawarkan Jasa Konstruksi Lebih  
Tinggi

● Dengan Proyeksi Penghematan yang dicapai,  
Sekian Persen dari Proyeksi Penghematan  
dikembalikan ke Proyek sebagai Peningkatan  
Mutu Konstruksi

● Seluruh Investasi terkait Software, Hardware  
& Infrastruktur Pendukung, disediakan oleh  
Pemberi Tugas
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Hal yang dipengaruhi oleh implementasi BIM Issue Terkait

1. Metode Penyampaian EIR(TOR) & BEP
(RKS) dalam Kontrak

2. Metode & Standar Kinerja Deliverable
dokumentasi konsultan, reff. ISO 19650

3. Metode Lelang dan dokumen lelang,  
pembuatan BQ

4. Metode serah terima data forcon ke  
kontraktor, Metode Koordinasi, Review  
dan Approval secara Digital

5. Metode Audit Progres dan serah terima
6. Kualifikasi perusahaan dan SDM

1. Klausul kontrak, Layanan BIM Terintegrasi atau
Terpisah

2. Roadmap pengembangan, Kompetensi SDM dan
penyedia jasa

3. Standard Prosedur Pengadaan barang dan jasa,  
Work Breakdown Structure & Analisa HargaSatuan

4. CCDE (Common Centralized Data Environment)
5. Standard target dan kinerja BIM Nasional serta

Penerapan gradual (Selaras dengan Roadmap
PUPR & Bappenas)

6. Sertifikasi Tenaga Ahli & Perusahaan

IMPLIKASI & PENGARUH BIM DALAM PRAKTEK JASAKONSTRUKSI
DAN PENYEDIAAN BARANG &JASA

● Proses Approval & Audit serta aspek Legal  
(Kriteria Model BIM dalam setiap tahapan  
pekerjaan, cara pemasukan dokumentasi & model  
BIM, dokumentasi utk progress pekerjaan &  
approvalnya, penyerahan dokumentasi as-built)

Pengembangan digitalisasi konstruksi nasional, 19-20 Maret 2019,
berdiskusi dg Bappenas dan BIM-UK, fasilitasi oleh CDBB, EU BIM
Task group dan British Council Indonesia, Mott MacDonald,
Hadir sbg undangan Kementrian PUPR, BSN, BNSP, KIAT(PPP/KPBU),
LPKJN, institut BIM Indonesia-PT.Waskita Karya Tbk

IMPLIKASI BIM DAN PENGARUHNYA
DALAM PRAKTEK JASAKONSTRUKSI

Kesepakatan dalam Interpretasi &
Pemufakatan Tujuan Pelaksanaan BIM

● Penyediaan Barang dan Jasa Konstruksi  
(kesepakatan data bersama-CCDE, menyamakan  
tujuan dibangunnya model BIM, database material  
konstruksi, komponen manufaktur, perencana,  
kontraktor dll)

● Proses & Persyaratan Lelang (tenaga ahli,  
kompetensi personil, kompetensi perusahaan  
berdasarkan jenis & karakter pekerjaan)
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Terima Kasih

Kharis Alfi
Gildam Satria

Departemen BIM
Divisi Sistem, Teknologi & Riset
PT. Waskita Karya (Persero), Tbk

• VISI

Menjadi organisasi pelopordan memimpin pengembangandan implementasiBIM di  
Indonesia

• MISI

Memimpin terwujudnya standar dan protokol BIM, menginformasikan dan membagikan  
metodologi serta strategi BIM secara umum untuk industri arsitektur, enjiniring dan  
konstruksi di Indonesia, agar kemudian dapat berpartisipasi danberkolaborasi di industri  
global

Design The Standard, Building The Future

• 2013 – 2018 : BIM masuk dalam kurikulum S1 Arsitektur (KAAB Accredited), S1Sipil

• 2014 : diskusi antar para praktisi pengguna BIM dalam ranah Arsitekturdan Engineering.

• 2016: Diskusi panel implementasi BIM dan Tantangan Pengembangan BIM Protocol untukIndonesia.

• 2017: Indonesia BIM Forum.

• 2017: sekitar 100 anggota dari kalangan praktisi danakademisi.

• 2018 : Workshop Pilot Project Morotai, PUPR

• 2018 : Indonesia BIM Conference.

• 2019 : Indonesia BIM Forum.

www.institutBIM.id

Jakarta:
Pandega Desain Weharima - PDWArchitects

Plaza 3 Pondok Indah,Blok B-5 
Jl. TB Simatupang, Jakarta

PT. Waskita Karya (persero), Tbk
Jl. MT. Haryono kav.10

Bandung:  
GedungArsitektur

Labtek IX B-Institut Teknologi Bandung
Jalan Ganecano.10

Bandung

Yogyakarta :  
Ruang PFK (CampusFacility Management) 

Gd. M. Natsir Lt.2 SayapSelatan
Kampus Terpadu UniversitasIslam Indonesia 

Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta

Coming As BIM COE:  
Universitas Gadjah Mada- Yogyakarta 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

Universitas Diponegoro - Semarang 
Universitas Negeri Riau - Pekanbaru

APAKAH INISIATIF INSTITUT BIM INDONESIA?
(PERKUMPULAN MASYARAKAT BIM INDONESIA)
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2 WORKSHOP KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

TERKAIT KONTRAK PEKERJAAN
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA



Sayembara Gedung Negara

Oleh 
Dr. Hery Suliantoro
Direktorat Aset dan Pengembangan-Universitas Diponegoro 

Latar Belakang Sayembara
1. Proactive procurement (penciptaan pasar, penerapan teknik dan 

praktek baru) 

2. Lingkup pengadaan (taktis s/d strategis)

3. Value for Money

4. Kualitas perencanaan  (identifikasi kebutuhan terhadap jenis , 
fungsi/kegunaan, target/sasaran yang akan dicapai)

5. Pengadaan berkelanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan) 

6. Manajemen risiko

7. Riset pasar

2

1

2
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Pengertian Sayembara

Apa bedanya :
Sayembara?

Kontes?

Kompetisi ?

3

Pengertian Sayembara

1. Perlombaan (karang-mengarang dan 
sebagainya) dengan memperebutkan hadiah (KKBI)

2. Memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas
dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak
dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan
(Perpres PBJ Pemerintah)

4

3

4
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Pelaksana Sayembara

Pelaksana Sayembara Gedung terdiri dari :

1. Pengarah :

▹ Pimpinan Institusi

▹ Pengurus Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)

2. Panitia Sayembara 

3. Dewan Juri (komposisi mewakili berbagai komponen 
dan berkompeten)

5

Tujuan Sayembara

1. Menjaring hasil desain yang inovatif, kreatif dan aplikatif

2. Menghasilkan banyak alternatif desain yang terbaik dari segala 
aspek :
▹ Arsitektur
▹ Fungsional
▹ Struktur
▹ Biaya
▹ Bisnis

3. Memberikan sumbangan berupa Ide Desain  dan gambaran 
pentahapan pembangunan  gedung  untuk penyusunan Detailed
Engineering Design (DED)

6

5

6
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Hadiah Sayembara
Nilai hadiah* yang disediakan bagi pemenang sayembara 
adalah sebagai berikut  (nilai belum dipotong pajak) : 
▸ Juara 1      : Senilai Rp. xxx
▸ Juara 2      : Senilai Rp. xxx
▸ Juara 3   : Senilai Rp. xxx
▸ Harapan 1   : Senilai Rp. xxx
▸ Harapan 2    : Senilai Rp. Xxx

* 1/3 biaya penyusunan DED

7

Hadiah Sayembara
Permen PU No. 45 Tahun 2007
1. Konsep Rancangan 10%
2. Pra-Rancangan 20%
3. Pengembangan 25%
4. DED, RKS, RAB 25%
5. Tender 5%
6. Pengawasan Berkala 15%

100%

8

7

8
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Jadual Pelaksanaan Sayembara
9

NO KEGIATAN DURASI TANGAL JAM

1 Pengumuman sayembara 45 hari 09.00 WIB

2 Pendaftaran peserta 39 hari 09.00-15.00 WIB

3 Penjelasan Dokumen KAK 1 hari 09.00-12.00 WIB

4 Penerimaan Dokumen Sayembara 32 hari 09.00-15.00 WIB

5 Penjaringan Nominasi 1 hari 08.00-16.00 WIB

6 Presentasi Nominasi & Penjurian Final 1 hari 08.00-17.00 WIB

7 Penetapan & Pengumuman pemenang 1 hari 18.00 WIB

8 Pameran Hasil Sayembara 2 hari 09.00-16.00 WIB

Output Sayembara
10

Karya sayembara dipaparkan dalam delapan lembar gambar
berukuran A2 dengan rincian sebagai berikut:

1. Gagasan dan konsep perancangan (tanpa skala)
2. Blok plan yang memperlihatkan posisi tapak, rencana blok plannya dan

pola sirkulasi menuju dan dari tapak
3. Blok plan yang memperlihatkan zonasi penggunaan ruang pada tapak

rencana (1:500)
4. Rencana tapak/ Site Plan yang memperlihatkan hubungan ruang antara

ruang kegiatan, sistem sirkulasi yang memperlihatkan akses internal,
akses publik, dan lainnya di dalam keseluruhan komplek tapak (1:500)

9
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Output Sayembara
11

.........
5. Denah bangunan (1:200)
6. Tampak dan potongan desain (1:200)
7. Penjelasan konsep skematik struktur utama bangunan dan

aplikasi konsep bangunan hijau pada Ide Desain (skala
menyesuaikan)

8. Perspektif keseluruhan dan detail yang dianggap perlu
(menjelaskan konsep rancangan yang terintegrasi)

Kriteria Penilaian Sayembara
12

1. Keserasian tapak dan desain konfigurasi bangunan dan blok
massa bangunan lainnya

2. Kesatuan pengolahan zonasi dengan sirkulasi dan keserasian
bentuk massa bangunannya

3. Kejelasan kebutuhan, persyaratan dan standar yang berlaku
termasuk tanggapan terhadap arahan program ruang yang
diberikan

4. Analisis tapak dan identifikasi masalah

5. Konsep perancangan

11

12
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Kriteria Penilaian Sayembara
13

6. Konsistensi antara program ruang, pemenuhan kebutuhan,
konsep dengan rancangan arsitektur

7. Estetika rancangan

8. Penataan ruang luar dan site development

9. Konsep pentahapan pembangunan dan pendekatan estimasi
biaya pembangunan sesuai tahapan

10.Kemampuan karya rancangan untuk dilanjutkan menjadi
dokumen DED

Tahapan Sayembara

1. Tahap Persiapan
i. Pembentukan kepanitiaan 

penyelenggaraan kegiatan sayembara 

ii. Pengajukan proposal kerjasama dengan 

Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Propinsi

iii. Pembentukan kesekretariatan sayembara

iv. Perencanaan koordinasi kerjasama

dengan IAI Provinsi

14

13

14
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Tahapan Sayembara

2. Penyusunan KAK
i. Penyusunan kebutuhan gedung

ii. Penyusunan program ruang

iii. Pentahapan pembangunan

iv. Penentuan lokasi tapak (sesuai 

Masterplan)

v. Penyusunan luasan tapak

15

Tahapan Sayembara

3. Publikasi dan Promosi
i. Pengiriman langsung
ii. Media sosial 

(Facebook, Instagram, 
Whattshap, Line ) 

iii. Poster dan leaflet
iv. Web Institusi
v. Web IAI

16

15

16
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Tahapan Sayembara

4. Aanwijzing & Survey Lapangan 
bersama

i. Penjelasan dokumen KAK
ii. Persyaratan sayembara
iii. Sistem penjurian
iv. Keluaran
v. Peninjauan tapak secara langsung

17

Tahapan Sayembara

5. Penerimaan Karya
i. Pembukaan dan pengecekan 

kelengkapan karya (sesuai 
KAK)

ii. Pemberian kode karya 
(kerahasiaan)

iii. Pengurutan karya sesuai kode 
(kemudahan penjurian)

18

17
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Tahapan Sayembara

6. Penjurian Tahap 1
i. Sorting daftar peserta pendek 

(10 peserta yang lolos)
ii. Sorting dan penetapan 5 (lima) 

nominasi sebagai Finalis
iii. Pengumuman hasil finalis

19

Tahapan Sayembara

7. Penjurian Akhir
i. Pameran semua karya yang 

masuk
ii. Paparan 5 (lima) nominator 

terbaik hasil penjurian tahap 1
iii. Klarifikasi dan penilaian 
iv. Pengumuman hasil 
v. Pemberian Hadiah

20

19

20
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Tahapan Sayembara

7. Pasca Sayembara
i. Pameran karya seluruh peserta 

Sayembara Ide Disain Gedung
ii. Penyusunan Laporan Kegiatan 

Sayembara (administrasi, fisik 
dan keuangan)

iii. Penyusunan DED Gedung

21

Tahapan Sayembara
22

21

22
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23

Hasil Sayembara Ide Desain Gedung Serbaguna

1

24

Hasil Sayembara Ide Desain Gedung Serbaguna

23
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25

Hasil Sayembara Ide Desain Gedung Serbaguna

26

Hasil Sayembara Ide Desain Gedung Serbaguna

25
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27

Hasil Sayembara Ide Disain Gedung Serbaguna Undip

2

3

28

Hasil Sayembara Ide Desain Gedung Psikologi

27

28
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29

Hasil Sayembara Ide Desain Gedung Psikologi

30

Hasil Sayembara Ide Desain Gedung Psikologi

29

30

103



31

Hasil Sayembara Ide Desain Gedung Psikologi

32

Terima kasih

31
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Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek
Unnes dan Untidar

dan Audit Konstruksi

Oleh :Hery Suroso (0811299115)

Mataram, 12 September 2019

Perjalanan Proyek Unnes dan Untidar

1. Tahun 2010, mendapat APBN per bulan Juli senilai 60 M, yang mana harus ada
penghapusan Gedung Negara sebanyak 29 Gedung, akhirnya toping off pada
tanggal 27 Desember 2010

2. Tahun 2011, bulan Oktober tanda tangan kontrak gedung 4 lantai senilai 10 M, 
untuk menampung alat IT senilai 15 M. Akhirnya muncul PMK 25 tahun 2012, 
yang merupakan embrio dari P 70 tahun 2012 pasal 93, melampaui tahun
anggaran. Muncul hutang, yang mana pasal 122 dari P 54 tahun 2010 tidak
terpakai di DJPB

3. Tahun 2012, ada proyek yang pemberian kesempatannya melebihi dari 50 hari.

4. Tahun 2016, di Untidar dapat alokasi 25 M dan dilelangkan bulan Maret, tetapi
DIPA muncul dibulan Oktober senilai 10 M, shg ada pengurangan ruang lingkup.

5. Dua kali proyek Untidar diresmikan oleh Menristekdikti pada tanggal 1 April 
saat Dies Natalis

1

2
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Sayembara
Desain Arsitektur Gedung
Rektorat Universitas Tidar

SAYEMBARA

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN 
DAN 

PENGAMBILAN 
DOKUMEN

PEMBERIAN 
PENJELASAN 

PEMASUKAN 
PROPOSAL

PEMBUKAAN 
PROPOSAL

PEMERIKSAAN 
ADMINISTRASI 
DAN TEKNIS

GELAR KARYA/ 
POLLING

BERITA ACARA 
HASIL 

SAYEMBARA

PENETAPAN 
PEMENANG 
SAYEMBARA

PENGUMUMAN 
PEMENANG 
SAYEMBARA 

PENUNJUKAN 
PEMENANG 
SAYEMBARA

SURAT 
PERJANJIAN 
(Pemenang 1 

s.d 6)
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JADWAL KEGIATAN

No. URAIAN KEGIATAN KET. PIC

1 Pengumuman 1 Hr Pengarah, Pokja

2 Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen 21 Hr Pokja

3 Pemberian Penjelasan 1 Hr Pokja

4 Pemasukan proposal 45 Hr Pokja

5 Pembukaan Proposal 1 Hr Pokja, Juri, TP4D, BPKP

6 Pemeriksaan Administrasi dan penilaian proposal teknis 7 Hr Pokja, Juri, TP4D, BPKP

7 Poling civitas akademika Untidar 7 Hr Pokja & Tim IT

Lanjutan JADWAL

No. URAIAN KEGIATAN KET. PIC

8 Presentasi Peserta Dihadapan Tim Juri 3 Hr Pokja

9 Pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara 1 Hr Pokja

10 Penetapan Pemenang 1 Hr Pokja

11 Pengumuman Pemenang 1 Hr Pokja

12 Penunjukan Pemenang 1 Hr Pokja

13 Penandatanganan Kontrak 1 Hr Pokja
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IMBALAN/HADIAH

PEMENANG URAIAN JUMLAH

Pemenang 1 Uang Tunai Rp. 150.000.000,-

Pemenang 2 Uang Tunai Rp.   40.000.000,-

Pemenang 3 Uang Tunai Rp.   30.000.000,-

Harapan 1 Uang Tunai Rp.   20.000.000,-

Harapan 2 Uang Tunai Rp.   10.000.000,-

Perbandingan Biaya

NO. SAYEMBARA NILAI

1 Biaya Konstruksi Fisik 1 Pkt

2 1 Pkt Biaya Untuk Sayembara  
a. tahap konsep rancangan (10%)
b. tahap pra-rancangan (20%)

724.764.600,00Rp       

3 Biaya Pengawasan 1 Pkt
4 Biaya Pengelolaan Kegiatan 1 Pkt

JUMLAH BIAYA
DIBULATKAN 91.233.000.000,00Rp       

86.293.000.000,00Rp       

Biaya Konsultan Perencana 
a. tahap konsep rancangan (10%)
b. tahap pra-rancangan (20%)
c. tahap pengembangan (25%)
d. tahap rancangan gambar detail dan 
    penyusunan RKS serta RAB (25%) 
e. tahap pelelangan (5%)
f. tahap pengawasan berkala (15%)

2.415.882.000,00Rp         

1.957.962.000,00Rp         
566.922.000,00Rp            

91.233.766.000,00Rp       

URAIAN PEKERJAAN VOLUME HASIL INTERPOLASI NON 
STANDAR
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KONTES PELAYANAN PERBANKAN UNTUK 
REKENING PENERIMAAN 

UNIVERSITAS TIDAR 
2018

Permasalahan Pengadaan Konstruksi

KEBIJAKAN

1. Perencanaan pengadaan konsultan dan konstruksi dalam tahun anggaran
yang sama

2. Tidak adanya konsultan Perencana dalam masa pengawasan berkala, shg
pengawasan hanya diserahkan kepada konsultan pengawas saja. 
Dikuatirkan menjadi multyear

3. Renumerasi Tenaga Ahli yang minim (belum memanfaatkan BLP dalam
satuan OH)

4. Penganggaran tidak fleksibel (kasus DAK desain prototype), tidak ada
dana pendamping, dan tidak berani merubah desain sesuai kebutuhan
lapangan.

5. Kurangnya keberanian satker dalam berinovasi pengadaan shg
Pelaksanaan terlambat, tdk berani bekerja secara pararel, terlalu
menunggu Juknis

10
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Lanjutan Permasalahan pekerjaan konstruksi

KEBIJAKAN

6. Tidak adanya aturan akhir tahun untuk Pemda

7. Tidak dianggarakan anggaran pendampingan untuk Tim Teknis

8. Belum dibuat aturan PBJ khusus untuk BLUD dan BUMD

9. Tidak memberdayakan tenaga ahli dan tenaga pendukung, semua
masih dikerjakan PPK, shg PPK one man show

10. Tidak adanya penambahan anggaran, terhadap nilai kontrak hasil
lelang, biarpun sisa lelang masih ada saving. 

11

Lanjutan Permasalahan Pengadaan Konstruksi

TEKNIS
1. Pekerjaan lanjutan akibat berhenti kontrak ataupun putus kontrak. Kesulitan

menentukan cut off. Sedangkan untuk perkerjaan lanjutan timbul permasalahan
MC100 tahap awal belum tentu cocok menjadi MC0 tahap berikutnya.

2. Pembatalan kontrak, akibat penyedia terkena BL, yang diketahui setelah tanda
tangan kontrak.

3. Perhitungan nilai pekerjaan ataupun kualitas konstruksi yang berbeda antar ahli 
kontruksi ataupun antar auditor.

4. Penawaran harga satuan timpang yang tidak diklarifikasi, termasuk harga satuan
yang terlalu rendah karena ketidakjelasan spek teknis dan gambar
(penyambungan PLN, (instalasinya))

5. Pengertian Bagian kontrak konstruksi (Pondasi – Struktur,; pondasi-struktur-
atap-ME ; Atap : rangka-penutup atap-plafond…, dsb)

12
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Lanjutan Permasalahan Pengadaan Konstruksi
TEKNIS

6. Perhitungan CC0 yang dipaksakan balanced buget, padahal balance 
buget harusnya hanya dalam pembayaran.

7. Pelaksanaan item pekerjaan lumpsum yang tidak jelas speknya (missal 
uji PDA 1 ls, padahal total ada ratusan titik, sehingga berapa yang harus
diuji tidak jelas).

8. Laporan harian, pada pelaporan material yang tidak klop (sesuai) dengan
jumlah dalam analis

9. Audit konstruksi pada pekerjaan swakelola yang dipaksakan
menggunakan analisa teknik

10. Perubahan ruang lingkup pekerjaan yang sangat besar, shg menjadi
tanda Tanya masyarakat

11. CC0 pada kontrak lumsum dan kecenderungan CCO memanfaatkan
harga satuan timpang

12. Audit pada kontrak DB, sehingga dipas-paskan 13

PENGUJIAN 
STRUKTUR 
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a. Faktor air semen (fas) = Berat air dibagi berat semen

b. Jenis permukaan agregat (kasar/ pecah mesin atau alami)

c. Berat jenis agregat (semakin berat semakin baik, krosok jangan dipakai)

d. Ukuran butir agregat (kerikil ukuran 2 cm lebih bagus dp kerikil ukuran 4 cm)

e. Umur beton (semakin lama beton semakin bagus)

f. Berat semen (semakin banyak semen semakin bagus sekitar 350 sd 450 kg/ m3, 
semakin tambah banyak lagi semakin kurang bagus hasilnya)

Hal yang mempengaruhi kekuatan beton

Pengaruh Umur terhadap kekuatan beton

PENGARUH UMUR BETON TERHADAP KEKUATAN BETON

No Umur Beton (hari) 3 7 14 21 28 90 360 Pustaka

1 fc dg PC biasa 40% 65% 88% 95% 100% 120% 135% PBI 1971 ;  NI-2

2 fc dg PC dg kuat awal tinggi 55% 75% 90% 95% 100% 115% 120% PBI 1971 ;  NI-2

3 fc pada suhu 17-23°C 40% 65% 95% 100% Randing dan Lasino

4 fc pada suhu sekitar 28° C 49% 68% 84% 93% 100% 127% Kardiyono

5 fc dg pasir pantai 51% 75% 91% 100% 105% Suroso, Hery dan Kardiyono

6 fc tanpa pasir pantai 52% 84% 90% 100% 103% Suroso, Hery dan Kardiyono
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Contoh memperkirakan Umur Beton
pada umur 28 hari

Diketahui kuat tekan beton pada umur 3 hari = fc 15 MPa….., maka, menurut,

PBI 71 ; umur beton 28 hari sebesar :    {100/40} x 15 = 37,5 MPa

Suroso ; umur beton 28 hari sebesar :    {100/52} x 15 = 28,8 Mpa

Kesimpulan, bagi penyedia menguntungkan menggunakan rumus PBI, sedangkan
bagi owner menguntungkan menggunakan rumus Suroso.

Hubangan antara jumlah semen dengan kekuatan 
beton. (Midnes dalam Kardijono)

Catatan : dilapangan rata rata, setiap kenaikan 5 MPa, terdapat selisih 
pemakaian semen sebanyak 1 zak semen (50 Kg) per meter kubik beton
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Selanjutnya beton dari lokasi  yang di ragukan itu dapat 
dinyatakan tidak  membahayakan jika dari  3 titik uji di lokasi 

tersebut memenuhi 2 syarat berikut :

a. Kuat tekan rata-rata dari tiga titik uji mempunyai kuat tekan 
tidak kurang dari 0,85 fc’.

b. Kuat tekan masing-masing dari tiga titik uji tidak ada satu pun 
yang kurang dari 0,75fc’.

Jika hasil uji tidak merusak ini ternyata menunjukkan beton 
tidak memenuhi syarat maka langkah berikutnya dapat berupa 
uji beban untuk menguji bagian struktur yang di ragukan atau 
langkah-lankah lain yang di anggap tepat oleh penanggung 
jawab poyek.

LANGKAH LANGKAH YANG HARUS DI AMBIL JIKA HASIL UJI 
BETON KURANG MEMUASKAN

1. Analisa ulang struktur berdasarkan kuat tekan beton sesungguhnya 
(aktual).

2. Uji tidak merusak (“non-destructive test”), misalnya dengan “scmidt 
Rebound Hardness” (Hummer Test, uji palu beton), uji bor inti , dan 
sebangainya.

Jika langkah (1) yaitu analisa ulang telah menunjukkan bahwa 
struktur  tidak akan mampu menahan beban yang terjadi maka perlu 
di lakukan langkah (2) ialah uji tidak merusak , yaitu hammer test 
atau bor inti (core drill), pada daerah yang di perkirakan kurang 
memenuhi syarat. Di daerah yang kuat tekannya di ragukan itu 
minimum di ambil 3 (tiga) buah titik uji.
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UJI “HAMMER TEST”

Langkah-langkah menggunakkan “hammer test” :
a. Lapisan permukaan beton yang sudah di lapisi plaster harus di kupas
b. Permukaan beton harus di haluskan
c. Permukaan beton harus kering
d. Bagian beton yang di uji harus kaku (tidak bergetar waktu di uji)

Uji ini sangat peka terhadap keadaan lokal permukaan beton misalnya :
a. Adanya butiran agregat besar di bawah permukaan beton yang akan 

memperbesar nilai pantulan.
b. Adanya pori udara di bawah permukaan beton akan memperkecil nilai 

pantulan.
c. Pemukulan pada tempat yang sama yang sama akan memperbesar nilai 

pantulan karena permukaan beton yang sudah di pukul menjadi lebih padat.

Alat uji “hammer test” ialah alat untuk mengukur  besar pantulan dari 
masa baja keras yang di benturkan pada permukaan beton dengan 
suatu pegas, makin besar pantulan makin besar kuat tekan betonnya.

UJI  BOR INTI (dengan core drill)

Uji bor inti ialah cara uji beton keras dengan cara
mengambil contoh silinder beton dari daerah yang kuat
tekannya di ragukan (hasil uji < fc’-3,5 MPa).
Pengambilan contoh di lakukan dengan alat bor yang
mata bornya berupa pipa dari intan, sehingga di peroleh
contoh beton berupa silinder.

Silinder beton yang di peroleh tergatung ukuran diameter
mata bornya, umumnya antara 50 mm sampai 150 mm.
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JIKA UJI BOR INTI DI PILIH MAKA BEBERAPA HAL YANG 
PERLU DI PERHATIKAN (SK SNI M-61-1990-03)  YAITU :

1) Umur beton minimum 14 hari

2) Pengambilan contoh silinder beton di lakukan di daerah yang kuat 
tekannya di ragukan, biasanya berdasarkan data hasil uji contoh beton 
dari masing-masing bagian struktur.

3) Dari 1 titik pengambilan contoh (daerah beton yang diragukan mutunya) 
di ambil 3 titik pengeboran. Pengeboran harus di tempat yang tidak 
membahayakan struktur, misalnya jangan dekat dengan sambungan 
tulangan, momen maksimum dan tulangan utama.

4) Pengeboran harus tegak lurus dengan permukaan beton.

5) Lubang bekas pengeboran harus segera di isi dengan beton yang mutunya 
minimum sama.

PEGARUH BENTUK DAN UKURAN BEDA UJI BETON

Bentuk standar benda uji beton (Tata cara penghitungan struktur 
beton untuk banguna gedung, SNI-03-2847-1992 atau tata cara 
pembuatan rencana campuran beton normal , SK SNI-T-15-1991-03) 
untuk menguji kuat tekan ialah silinder dengan ukuran diameter 150 
mm  dan tinggi 300 mm. 

Namun apabila karena alasan tertentu , misalnya tidak ada cetakan 
yang sesuai , maka bentuk benda uji dapat berupa kubus dengan sisi 
150 mm. Jika di gunakan kubus dengan sisi 150 mm maka hasil uji 
kuat tekanny harus di kalikan dengan faktor pengali 0,83.

Apabila bentuk dan ukuran benda uji beton berbeda dengan bentuk 
dan ukuran standar , maka hasil pengujian perlu dikalikan dengan 
faktor pengali.

23

24

116



Contoh equifalensi pengujian beton, (1 MPa = 10 Kg/cm2)

1. Diketahui kuat tekan beton dengan pengujian Kubus Beton, didapat mutu beton K300

Artinya dengan pengujian kubus beton didapat kuat tekan beton 300 kg/cm2

Maka bila dalam spek teknis diminta fc’: 25 MPa, bagaimana mutu beton tersebut sesuai atau
tidak? 

K300, setara dengan {300 x 0,83} / 10 = 24,9 MPA….. TIDAK SESUAI

2. Diketahui kuat tekan beton dengan pengujian Silinder Beton, didapat mutu beton fc’:25 MPa

Artinya dengan pengujian silinder beton didapat kuat tekan beton 25 MPa

Maka bila dalam spek teknis diminta K300, bagaimana mutu beton tersebut sesuai atau tidak? 

fc’ 25 MPa, setara dengan {25 / 0,83} x 10 = 301 Kg/cm2….. SESUAI

TABEL KUAT TEKAN DAN FAKTOR PENGALI UNTUK BERBAGAI UKURAN 
SILINDER BETON

Ukuran silinder Kuat  tekan (%) Faktor pengali

D (mm) L (mm)

50 100 108 0,917

75 150 106 0,943

100 200 104 0,962

150 300 100 1,000

200 400 96 1,042
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TABEL FAKTOR PENGALI UNTUK BERBAGAI RASIO PANJANG-DIAMETER 
SILINDER BETON

Rasio panjang-diameter Faktor pengali

2,00 1,00

1,75 0,98

1,50 0,96

1,25 0,94

1,00 0,92

MENGHITUNG DIAMETER TULANGAN

Untuk menghitung berat baja tulangan
jika dilapangan yang tidak mempunyai
tabel baja bisa dilakukan dengan
rumus:
1/4 * π * d² * Bj baja * Panjang besi
Bj besi = 7850

Contoh:
Menghitung baja 8, maka
1/4 * π * 0,008² * 7850 * Panjang baja = 
0,3947768 Kg/m

27

28

118



PERHITUNGAN BERAT BAJA TULANGAN

Secara umum, rumus perhitungan berat Baja tulangan dicari sbb :

Berat baja tulangan = 0,006165 x d² x p

d² = diameter baja yang akan dihitung dikuadratkan/pangkat dua (mm)

P = panjang baja tulangan yang akan dihitung berapa beratnya (m)

Contoh : hitung berat tulangan dengan diameter 16 panjang 12 meter
Jawab   : berat baja = 0,006165 x 16 x 16 x 12 = 18,93 kg

Kasus terjadi, pemakaian volume baja tulangan ulir, yang 
dipasang dilapangan, berbeda dengan perhitungan volume 
baja dalam perencanaan

Diameter baja polos (BjTP), didapat dari pengukuran 
langsung

Diameter baja ulir/sirip (BjTS), dilapangan didapat dengan 
cara ditimbang, dengan rumus ;

D= 12,736 𝐵

B = Berat contoh uji persatuan panjang (kg/m)
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TOLERANSI BERAT PERBATANG BAJA
(SNI 2052; 2017, pasal 6,4)

Diameter Nominal (mm) Toleransi (%)

6 ≤ d ≤ 8 ± 7

10 ≤ d ≤ 14 ± 6

16 ≤ d ≤ 29 ± 5

Lebih besar dari 29 mm ± 4

Dari toleransi berat perbatang, sebetulnya dalam perancangan 
pengitungan RAB pekerjaan pembesihan, dimungkinkan ada selisih berat. 
Dilapangan, sering kali terjadi, perbedaan berat antara hasil perhitungan 
RAB penawaran (yg dasarnya BoQ), dengan berat riil hasil audit, padahal 
perhitungan biaya konstruksi berdasarkan hasil riil lapangan yang 
terpasang. 
Perlu adanya perhitungan MC100, yang jg menghitung berat baja tulangan 
yang terpasang.
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CONTOH PERHITUNGAN PERBEDAAN BERAT BESI ULIR TULANGAN per 1 meter

Berat Jenis baja =  7850 Kg/m3

d² = diameter baja yang akan dihitung dikuadratkan/pangkat dua (mm)

Np. Diameter Baja Diameter Baja Berat Baja hasil Perhitungan (Kg)
Berat baja Laboratorium  (Kg)

deviasi

(mm) (m) Standar SNI (%)

0,006165 * d² * P
Hasil 1 Hasil 2 Rata rata

1/4 * π * d² * Bj baja * Panjang besi (Kg) (Kg) (Kg)

1 8 0.00800 0.395 0.372 0.372 0.372 5.72%

2 10 0.01000 0.617 0.511 0.515 0.513 16.79%

3 12 0.01200 0.888 0.832 0.827 0.830 6.56%

4 13 0.01300 1.042 0.907 0.900 0.904 13.28%

5 16 0.01600 1.578 1.526 1.617 1.572 0.43%

6 19 0.01900 2.226 1.970 1.958 1.964 11.75%

7 22 0.02200 2.983 2.838 2.830 2.834 4.98%

Sesuai SNI 2052; 2017 pada pasal 8.3.1, disebutkan bahwa 
pengujian mekanis, bahwa batang uji tarik dan lengkung harus 
lurus dan utuh, tidak boleh dibubut dengan tujuan untuk 
memperkecil diameter.

Di beberapa laboratorium, batang uji dibubut, karena 
keterbatasan kemampuan alat uji, yang mana untuk batang ulir 
utuh, kemampuan alat harus besar.

Pengalaman, dari beberapa batang uji baja ulir, yang diuji 
dengan cara dibubut, ternyata hasil uji ada selisih negatif. 
Walaupun secara analisis konstruksi tidak membahayakan 
(karena deviasinya kecil), tetapi secara audit, dinyatakan 
bahwa tulangan baja yang dipakai tidak memenuhi standard
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PENGUJIAN 
STRUKTUR 

TANAH

Pada jalan yang akan diperbaiki

Pada perkerasan aspal :
1. Marshal test
2. Pemeriksaan kadar

aspal
3. Uji ketebalan aspal

Pada tanah dasar :
1. CBR test  a. lapangan maupun

b. laboratorium
2. Kepadatan tanah  a. uji lapangan (Sand cone 

atau
and Density Gaugemeter)

b. Uji laboratorium (Proctor) 
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Pada pembangunan jalan baru

Pada tanah dasar :
1. CBR test  a. lapangan maupun

b. laboratorium
2. Properties tanah  indeks plastisitas, kadar air, 

berat volume, gradasi butiran
3. Kepadatan tanah  a. uji lapangan (Sand cone 

atau

Pada geotextile:
1. Uji tarik geotextile

2. Test pit  untuk mengetahui kedalaman
geotextile 

Pada aspal:
1. Uji keausan agregat
2. Uji daktalitas aspal

3. Marshal test

Pada konstruksi talud

Pada pasangan batu:
1. Uji kuat tekan mortar
2. Uji kuat tekan siaran

3. Uji kuat tekan batu kali

Pada tanah di belakang
talud:

1. Uji boring
2. Pengujian properties 

tanah (kadar air,  berat
volume, gradasi tanah, 
indeks platisitas, 
permeabilitas)
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Perhitungan KN 

Contoh pada pekerjaan Talud sepanjang 500 meter

Acuan :

 Spesifikasi Teknis mensyaratkan mutu mortar pada pekerjaan pasangan
batu sebesar minmal 5.2 MPa

Hasil pengujian bahan :

 Hasil pengujian uji tekan mortar di laboratorium sebesar 3,3 MPa (lebih
kecil dari persyaratan)

Kerugian Negara (KN) :

Karena dalam syarat diminta kuat tekan mortar sebesar 5,2 MPa tetapi hasil
pengujian di laboratorium hanya sebesar 3,3 MPa maka pekerjaan tidak
dapat diserahterimakan karena tidak sesuai spesifikasi

Perhitungan KN 

Contoh pada pekerjaan pemadatan jalan

Acuan :

 Spesifikasi Teknis mensyaratkan nilai CBR pada pekerjaan jalan
minimal sebesar 95 % 

Hasil pengujian di lapangan :

 Hasil pengujian CBR di lapangan diperoleh 60 % (lebih kecil dari
persyaratan)

Kerugian Negara (KN) :

Karena dalam syarat diminta nilai CBR sebesar 95% tetapi di lapangan
hanya mencapai 60 % maka pekerjaan tidak dapat diserahterimakan
karena tidak sesuai spesifikasi
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Perhitungan KN 
Contoh pada pekerjaan jalan

Acuan :

 Spesifikasi Teknis mensyaratkan nilai Indeks Plastisitas (IP) 
pada tanah dasar maksimal sebesar 12

Hasil pengujian di lapangan :

 Hasil uji Indeks Plastisitas di laboratorium nilai IP 9 

Karena dalam syarat diminta nilai IP maksimal sebesar 12
dan di lapangan diperoleh :

 nilai IP 9 maka pekerjaan dapat diterima / sesuai
spesifikasi

 nilai IP 18 maka pekerjaan tidak dapat diterima / tidak
sesuai spesifikasi

Kunci Pengujian Pekerjaan Tanah

 Timbunan dan urugan tanah Pekerjaanan : badan jalan, timbunan lahan, 
badan tanggul waduk dll.Kwalitas urugan ditentukan dari RKS:* lokasi
tanah sbg bahan timbunan* nilai proctor : 90 %, 100%, 110%, atau x%. 

 Pelaksanaa melakukan pemadatan pekerjaan sesuai RKS, Pembuktian
kwalitas dg uji sand cone untuk dibandingkan RKS nilai proctor.

 Masalah :pekerjaan pemadatan dilapangan* alat pemadat wales, dll
*variabel, tebal lapisan, jenis alat, x kali lintasan, kadar air (kebasahan
tanah)*kebasahan tanah mengikuti cuaca setempat : tanah kering
(kemarau) perlu penyiraman yg tepat. Tanah basah (musim hujan) perlu
pengurangan air.
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Perhitungan KN 

Contoh pada pekerjaan pengaspalan jalan

Acuan :

 Spesifikasi Teknis mensyaratkan kadar aspal pada pekerjaan jalan
minimal sebesar 7,5 %

Hasil pengujian bahan :

 Hasil pengujian ekstraksi aspal di laboratorium sebesar 5,3 %

Karena dalam syarat diminta kadar aspal pada pekerjaan jalan minimal
sebesar 7,5 % dan uji ekstraksi di laboratorium diperoleh :

 Kadar aspal 7,7 % maka pekerjaan dapat diterima / sesuai spesifikasi

 Kadar aspal 5,3 % maka pekerjaan tidak dapat diterima / tidak sesuai
spesifikasi

 Biasanya di pekerjaan ini dibutuhkan, evaluasi yg cermat untuk
mendapatkan nilai kepadatan proctor yg dipersyaratkan.

 PI, plastisitas indek, PI = 0 , tanah pasir PI ≥ 17, lempung 0≤PI≤17,

 kwalitas tanah PI semakin kecil semakin baik

 Beda halnya, misl untuk lapisan tanah sedikit rembesan, PI semakin
besar semakin baik
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Contoh CC0 (balance buget)…?
Backup data
Pekerjaan AC-WC Tebal 4 cm
Harga AC-WC per ton Rp    920.000 

Berat Jenis AC-WC 2,28 

RAB dalam Kontrak RAB hasil MC100

No. STA
PANJANG LEBAR

TEBAL 
Dalam 

Spektek
VOLUME BERAT

TEBAL
TEBAL 

RERATA
VOLUME BERAT

I II
M M M M3 Ton M M M M3 TON

1 P52 s/d P53 25,90 6,00 0,04 6,22 14,17 0,042 0,042 0,042 6,53 14,88 

2 P56 s/d P57 50,00 6,00 0,04 12,00 27,36 0,058 0,035 0,047 13,95 31,81 

3 P62 s/d P63 50,00 6,00 0,04 12,00 27,36 0,044 0,038 0,041 12,30 28,04 

4 P69 s/d P70 50,00 6,00 0,04 11,70 26,68 0,039 0,032 0,036 10,65 24,28 

5 P73 s/d P74 50,00 6,00 0,04 12,00 27,36 0,041 0,042 0,042 12,45 28,39 

6 P79 s/d P80 50,00 6,00 0,04 12,00 27,36 0,053 0,042 0,048 14,25 32,49 

7 P83 s/d P84 50,00 6,00 0,04 12,00 27,36 0,050 0,042 0,046 13,80 31,46 

8 P89 s/d P90 50,00 6,00 0,04 12,00 27,36 0,038 0,037 0,038 11,25 25,65 

9 P95 s/d P96 50,00 6,00 0,04 12,00 27,36 0,052 0,042 0,047 14,10 32,15 

10 P102 s/d P103 35,80 6,00 0,04 8,59 19,59 0,041 0,037 0,039 8,38 19,10 

Total Berat 251,96 Total Berat 268,25 
Total Harga Kontrak Rp  231.801.580,80 Total Harga MC100 Rp  246.791.030,40 

selisih Rp 14.989.449,60 

Catatan:
Terhadap selisih positif antara harga MC100 dan harga kontrak sebesar Rp. 14.989.449,60, penyedia jasa tidak akan menuntut.
Kelebihan ini akan diperhitungkan kemudian bila ada perhitungan audit yang berbeda

Asaz keadilan
 Bahwa sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 dan turunannnya, di pasal 5, disebutkan bahwa

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. 
transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil/tidak diskriminatif; dan g. akuntabel.

 Bahwa dalam dalam Penjelasan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Bagian I. Umum, dijelaskan bahwa Tata 
pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh
aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah
dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip
Good Governance and Clean Government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip
akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan
dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen), serta menjamin terjadinya interaksi
ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, 
dan akuntabel.

 Dari batang tubuh dan penjelasan, dalam Perpres 54 tahun 2010 terebut, dapat disimpulkan
bahwa adil adalah salah satu prinsip yang harus dipakai,  salah satunya untuk menjamin
terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait, baik itu penyedia, atau owner 
(stakeholder) secara adil, transparan, professional dan akuntabel. 
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ILHAM
ACHMAD
UNIVERSITAS
SRIWIJAYA

SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSULTAN
PERENCANA,  KONSTRUKSI, DAN 
KONSULTAN PENGAWAS

SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pasal 54

UU JAKON NO. 2 TAHUN2017

• Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi,
Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa wajib
menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat
biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana
tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

• Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa yang
tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara
tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikenai ganti kerugian sesuai dengan
kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
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SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN

Perpres 16/2018 Pasal 57

PERPRES 16 TAHUN 2018

• Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai
dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak,
Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis
kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

• PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang
diserahkan.

• PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah
Terima.

SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN

Perpres 16/2018 Pasal 58

PERPRES 16 TAHUN 2018

• PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 57  kepada PA/KPA.

• PA / KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk
melakukan pemeriksaan  administratif terhadap 
barang/jasa yang akan diserahterimakan.

• Hasilpemeriksaan sebagaimana dimaksud
padaayat (2) dituangkan  dalam Berita
Acara
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• Serah Terima Pekerjaan (PHO & FHO) dari 
Penyedia  ke PPK.

• Penyerahan  hasil pekerjaan dilakukanoleh 
PPK ke  PA/KPA setelah diperiksaoleh
PPHP.

SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN

PERMEN PUPR NO. 7 TAHUN2019

UNSUR YG TERLIBAT SERAH TERIMAPEKERJAAN

1. Penyedia Barang/Jasa

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

3. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  
(PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil 
Pekerjaan  (PPHP)

4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
atau

5. Pengguna Anggaran (PA)
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MASA PELAKSANAANPEKERJAAN

• Pelaksanaan Kontrak terdiri atas Penetapan SPPBJ,
Penandatanganan Kontrak, Pemberian uang muka,
Pembayaran prestasi pekerjaan, Perubahan Kontrak,
Penyesuaian harga, Penghentian Kontrak atau
Berakhirnya Kontrak. (Perpres 16/2018 Pasal 52 ayat (1))

• Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan
tanggal mulai kerja yang merupakan waktu dimulainya
pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak. (Perlem 9/2018
7.4.1)

• Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah
terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau
serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi. (Perpres
16/2018 Pasal 33 ayat (5))

ALUR PEKERJAANKONSTRUKSI
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PENYED
IA

PP
K

PP
K

PP
K

KP
A

PPH
P

Penyedia
mengajukan  
Serah Terima 
Terima  Pertama 
100% (PHO)

PPK/Tim Ahli
Memeriksa Pisik
Hasil Pekerjaan dan
Uji Fungsi

Berita Acara Hasil 
Pemeriksan  Berita Acara 
Serah TerimaPertama

Meyerahkan
Pekerjaan  Kepada
PA/KPA

Memerintahkan
PPHP Untuk
Memeriksa Adm
Hasil Pekerjaan

Rekomendasi
Kepada  PA/KPA

SERAH TERIMA PEKERJAAN

FASE
PERTAMA

FASE
KEDUA

KP
A

SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSULTAN
PERENCANA
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SERAH TERIMA PEKEJAANKONSULTAN

• PPK
melakuk

an

penilaian terhadap hasil
pekerjaan yang telahdiselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-

kekurangan,  penyedia wajib menyelesaikannya.

• Dalam  rangka  penilaian  hasil pekerjaan, PPK dapat 
dibantu tenaga  ahli.

• PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh 
hasil pekerjaan  dilaksanakan dan sesuai dengan 
ketentuan dalam kontrak.

• Membuat Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir, 
setelah seluruh  pekerjaan diselesaikan.

• Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan
setelah PPK/Tenaga Ahli  

berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi 

KELENGKAPAN DOKUMEN DALAM SERAHTERIMA

KELENGKAPAN DOKUMEN:

1) Kontrak (beserta perubahannya jika ada)

2) Permintaan tertulis dari penyedia kepada PPK untuk 
penyerahan pekerjaan

3) Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir yang ditandatangani 
oleh PPK dan  penyedia dengan dilampiri sekurang-kurangnya
:

a) Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan.

b) Laporan akhir hasil pekerjaan dalam bentuk hard copy 
/cetakan dan  atau Soft Copy.

c) Dokumen-dokumen sesuai yang diatur dalam kontrak
(diantaranya
:semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, 
dan lain-lain  yang menjadi hak milik PPK.
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SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
KONSULTANSI

KELENGKAPAN DOKUMEN

• Kontrak (beserta perubahannya 
jika ada).

• Berita acara pemeriksaan hasil
pekerjaan.

• Berita Acara Serah Terima Laporan
Akhir.

• Berita Acara serah terima 
pekerjaan antara  PPK dengan PA.

SERAH TERIMA PEKERJAAN
KONSTRUKSI
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PARA PIHAK YG TERLIBAT SERAH TERIMA 
PERTAMA (PHO)

• KONTRAKTOR PELAKSANA

• PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

• TENAGA AHLI PPK (APBILAADA)

• DIREKSI TEKNIS

SERAH TERIMA PEKERJAAN
KONSTRUKSI

KONTRAKTOR PELAKSANA

Setelah menyelesaikan pekerjaan fisik selesai
100%, kontraktor melapor sekaligus dapat
mengajukan permintaan secara tertulis untuk serah
terima sementara kepada pengguna jasa/direksi
pekerjaan dengan tembusan kepada direksi teknis.

Sesuai ketentuan PERPRES 17/2018 PASAL 57,
pengajuan oleh kontraktor dapat diajukan setelah
pekerjaan selesai 100%.

SERAH TERIMA PERTAMA (PHO)
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PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
o PPK memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk

melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan
kesesuaian antara hasil pekerjaan dengan spesifikasi
yang tertuang dalam kontrak

o apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK
memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau
melengkapi kekurangan pekerjaan.

o Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah
sesuai maka PPK dan Penyedia menandatangani
Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BAST-
PHO)

o Melakukan Pembayaran sebesar 95% (sembilan puluh 
lima persen)

SERAH TERIMA PERTAMA (PHO)

DIREKSI TEKNKIS/KONSULTAN PENGAWAS

o Melakukan pemeriksaan bersama Tenaga Ahli
PPK (apabila ada) dan kontraktor pelaksana
terhadap hasil pekerjaan yang meliputi;
Spesifikasi, Mutu dan Fungsi hasil pekerjaan
kontraktor pelaksana (dibuat check list)

o Melaporkan Hasil pemeriksaan Pekerjaan
kepada PPK, baik sesuai/tidak sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak
dan/atau cacat hasil pekerjaan

SERAH TERIMA PERTAMA (PHO)
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SERAH TERIMA PERTAMA (PHO)

DIREKSI TEKNKIS/KONSULTAN PENGAWAS ………. (LANJUTAN)

o Dalam laporan direksi disampaikan:
a) Daftar cacat dan kekurangan (list of defects and

deficiensies), jika ada

b) Rekomendasi tanggal peyelesaian pekerjaan sebagai
tanggal tentatif pekerjaan selesai sekaligus sebagai
tanggal tentatif penyerahan pekerjaan pertama

o HasilPemeriksaan lapangan dituangkan dalam
Berita Acara Hasil  Pemeriksaan (BAHP)

SERAH TERIMA PERTAMA (PHO)

PEMERIKSAAN CATAT MUTU

o PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan
dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu
yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat
memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan
Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh PPK
atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia
bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.

o Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk
melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam
Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan
adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung
biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu
maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi
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SERAH TERIMA PERTAMA (PHO)

PERBAIKAN CACAT CATAT MUTU
o PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat

Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut.
Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.

o Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam
pemberitahuan.

o Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang
ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan,
berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh
PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim
PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut.
PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran
atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau
pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian

MASA PEMELIHARAAN
SESUAI KETENTUAN KONTRAK 
KEWAJIBAN DAN  TANGGUNG JAWAB 
KONTRAKTOR :

1. Memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan 
sehingga kondisi  tetap berada seperti pada saat 
penyerahan pertama pekerjaan;

2. Menyelesaikan pekerjaan yang sudahdisepakati
dalam berita acara  penyerahan pertama (PHO);

3. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan
tambah yang diperintahkan
oleh  direksi pekerjaan;

4. Melaksanakan perbaikan atas cacat dan kekurangan. 
Apabila cacat dan  kekurangan tersebut bukan
kesalahaan kontraktor, maka pekkerjaan
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• Kontrak (beserta perubahannya jika ada)

• Permintaan tertulis dari penyedia kepada PPK untuk poenyerahan pekerjaan
• Surat penugasan PPK apabila PPK dibatu oleh Tim Pendukung/Tenaga Ahli.
• Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) yang ditandatangani oleh PPK 

dengan Penyedia,  dengan dilampiri sekurang-kurangnya:

– Berita Acara Hasil Pekerjaan

– Foto Visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, dan
100%)

– As Build Drawing dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

– Manual operasional penggunaan bangunan (jika ada)

– Sertifikat kelayakan bangunan ( jika diperlukan dan sebagaimana 
ditetapkan dalam  kontrak)

– Laporan-lapaoran selama pelaksanaan pekerjaan (harian, mingguan 
dan bulanan yang  telah diketahui dan dibenarkan oleh unsur 
pengawasan, missal konsultan pengawas).

• Jaminan pemeliharaan atau bukti pembayaran 95% (Sembilan pulu lima 
perseratus) dari nilai  kontrak

SERAH TERIMA PERTAMA (PHO) PEKERJAAN

KELENGKAPAN
DOKUMEN

SERAH TERIMAPEKERJAAN  
PPK KEPADAPA/KPA

KETENTU
AN Proses Serah terima antara PPK dengan PA/KPA

1. Seluruh dokumen dan termasuk BA serah terima pertama (PHO) pekerjaan dan 
BA serah terima  terakhir (FHO) pekerjaan telah dilengkap

2. Penyerahan dokumen oleh PPK kepada PA/KPA

3. PA/KPA meminta PjPHP dan PPHP untuk melakukan pemeriksaan dokumen

4. Jika tidak lengkap dengan berita acara diserahkan kembali ke PA/KPA 
untuk dikembalikan  kepada PPK (ulangi proses setelah PPK melengkapi 
semua dokumen administrasi)

5. Setelah lengkap PA/KPA menyetujui serah terima pekerjaan antara PPK dengan 
PA/KPA dengan  berita acara serah terima.

6. Proses Pengadaan barang/jasa selesai dan siap untuk dicatat sebagai aset.

7. Serah terima antara PPK dengan PA/KPA setelah serah terima pertama 
(PHO) tidak perlu  dilakukan cukup dalam bentuk laporan saja ke PA/KPA 
selaku pimpinan.
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PANITIA PENERIMA HASILPEKERJAAN/PPHP

TUGAS PPHP MEMERIKSA KELENGKAPAN
ADMINISTRASI:

a) Dokumen program/ Penganggaran
b) Surat penetapan PPK
c) Dokumen perencanaan pengadaan
d) RUP/SIRUP
e) Dokumen persiapan pengadaan,
f) dokumen pemilihan Penyedia,
g) Dokumen Kontrak dan perubahannya
h) Pengendalian Kontrak
i) Dokumen serah terima hasil pekerjaan

PANITIA PENERIMA HASILPEKERJAAN

KAPAN PPHP DIBENTUK DAN BERTUGAS?

• PPHP dibentuk oleh PA/KPA saat awal
menetapkan organisasi pengadaan (Pasal
9)

• PPHP bertugas berdasarkan nilai paket
pekerjaan (Nilai Kontrak) (Pasal 15)

• PPHP bertugas sejak barang/jasa
diserahkan ke pada PA/KPA (Pasal 58)
setelah selesai proses Serah Terima
Barang/Jasa oleh PPK dari Penyedia.
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SERAH TERIMA AKHIR

PROSES SERAH TERIMA TERAKHIR (FHO)

a. Progres Fisik 100 % dan dokumen bukti perbaikan masa
pemeliharaan

b. Surat Permintaan tertulis Oleh Penyedia Kepada PPK lampirkan fisik 
100 % dan  bukti perbaikan masa pemeliharaan

c. PPK melakukan monitor lapangan dan
memeriksa kelangkapan Administrasi  kegiatan dengan 

Check list administrasi yang dibubuhkan tanda tangan

d. Berita Acara Serah Terima terakhir (FHO) yang ditanda tangani 
kedua belah Pihak

e. Serah terima terakhir (FHO) dan dokumen lainnya sebagai dasar 
Proses pencairan  5 % sisa atau pengembalian Jaminan
pemeliharaan

f. Proses Pencairan 5 % atau Pengembalian Jaminan Pemeliharaan
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PEMBERIAN KESEMPATAN KPD  
KONTRAKTOR YG BELUM DAPAT  

MENYELESAIKAN PEKERJAANNYA PADA  
AKHIR MASAPELAKSANAAN

Baik dalam tahun anggaranyang  
sama, atau tahun anggarannya  

akan dilampaui

DASAR HUKUM PEMBERIAN  
KESEMPATAN APABILA  

PEKERJAAN TIDAK SELESAI  
PADA AKHIR MASA  

PELAKSANAAN

1
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Dasar Hukum d a n Sumber Hukum
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dengan Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2018
dan Perlem 9-2018

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243
Tahun 2015 tentang penyelesaian
pekerjaan pada akhir tahun anggran bagi
pekerjaan yang belum dapat diselesaikan

5. Syarat-syarat Umum Kontrak

SKEMA PEMBERIANKESEMPATAN

Adendum Kontrak Pemb Kesempt maks 50 hr kal &Beban Pembayaran

AkhirMasa  
Pelaks Pek

Akhir Tahun  
Anggaran

Pembr Kesempt Tdk  
Lampaui ThnAnggaran

Pemberian Kesempt Lampaui Thn Anggaran

Pemberian Kesempatan :
1. Tidak lampaui thn anggran, tanpa/dpt

adendm, tetapi perlu perpanj jaminan
pelaksn

2. Lampaui thn anggran hrs ada adendum,  
perpanj jaminan pelaks , & srt kesanggupan

Tanpa Adendum

Akhir jangka wkt  
pmberian kesempt
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Ketentuan Tentang  
Ba tasan Pemberian   

Kesempa tan

Berdasarkan ketent Perpres 16/2018

1. Apabila Penyedia gagal menyelesaikan
peker jaan se lama ma s a pe laksanaan
peker jaan berakhir, namun PPK/PjPK
menilai bhw Penyedia mampu selesaikan
peker jaan maka PPK/PjPK member ikan
kesempatan Penyedia unt menyelesaikan
pekerjn d gn p eng en aan sanksi d en d a
keterlambatan.

2 . Pember ian kesempatan kep ada Penyedia
unt selesaikan pekerjaan di tuangkan dlm
Adendum Kontrak yg didalamnya mengatur
pen gen aan sanksi d end a keterlambatan
kpd Penyedia dan perpanj angan m a s a
berlaku Jaminan Pelaksanaan .
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Berdasarkan ketent Perpres 16/2018
1. Bila Penyedia gagal selesaikan  

pekerjaan di akhir masa pelaksn  
pekerjn, namun PPK/PjPK menilai  
Penyedia mampu selesaikan, maka  
PPK/PjPK beri kesempatan kpd  
Penyedia unt selesaikan, dgnsanksi  
denda terlambat.

Ketentuan Pemberian  
Kesempatan

2. Pemberian kesempatan kpd
Penyedia unt selesaikan pekerjn&  
dlm Adendum Kontrak yg  
mengatur sanksi denda  
terlambatan dan perpanj  
berlakunya Jaminan Pelaksn.

Ketent  

Beri  

Kesemptn

1. Pemberian kesempatan kpd Penyedia  

maks selama 50 hari kal, sejak  

berakhirnya pelaksn pekerjn.

2. Pemberian kesempatan dpt lampaui TA.

3. Bila lampaui TA maka pmbayaran  

prestasi kerja dibebankan dlm perubhn  

anggaran di tahun penyelesaian  

pekerjaan.

4. Jika anggaran perubahan tidak disetujui  

maka dianggarkan di penetapn TA  

berikutnya lagi.
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Keuntungan Pember ian Kesempa tan

1. Pekerjaan tidak mangkrak

2. Pekerjaan memiliki output s e c a r a tuntas .

3 . Pekerjaan member i a z a s manfaat , jika gagal   
member i  manfaat  dipastikan menimbulkan  
masalah  (hukum/non hukum)

4. Dalam hal tidak diberi kesemptan padaha l   
penyedia ber sed ia  d an  mamp u  maka  
berpotens i menimbulkan gugatan hukum.

5. Ada tambhn p end apa tan bagi Negara dari   
den dan  mak 5% x Harga Kontrak ≈ jika  
terlambat menyelesaikan 50 hari kalender

BAGAIMANA CARA PPK MENILAI
1. Dilakukan rapat pembuktian kinerja penyedia
2. Penyedia menunjukkan bukti bahwa

keterlambatan sdh diantisipasi namun tetap
terlambat

3. Penyedia menyampaikan bukti kinerja bahwa dgn
pemberian kesempatan pekerjaan akan dapat
diselesaikan sebelum jangaa waktu 50 hari
kalender.

4. Direksi Lapangan dan Direksi Teknis memberikan
rekomendasi kelayakan pemberian kesempatan

5. Direksi Lapangan dan direksi Teknik memberikn
bukti dan catatan bahwa keterlambatn penyedia
buka disebabkan oleh peristiwakompensasi.
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DATA INDIKASI
KETERMBATAN
PEKERJAAN

TEGURAN/ LAPORAN  
DIREKSI TEKNIK/  

DIREKSILAPANGAN
BHW PEKERJAAN TERLMBAT

AJUAN BUKTI RENC  
KINERJA PENYELESAIAN  

PEKERJAAN

UNDANGAN RAPAT  
EVALUASI/ KONFIRMS  

KETERLAMBATAN

BA RAPAT EVALUASI DAN PENILAIAN  
OLEH PPK DGN MASUKAN DARI  
DIREKSI THD AJUAN BUKTI RENC  
KINERJA + FAST TRACKSCHEDULE

KEPUTUSAN  
DIBERI/TIDAK DIBERI  

KESEMPATAN

BA PEMBERIAN  
KESEMPTK AKIBAT  

KETERMBATAN PEKRJ

ADENDUM  
PEMBERIAN  

KESEMPATAN DAN  
PERPANJJAMPEL

PERMOHONAN  
PEMBERIAN  

KESEMPATAN

ADENDUM & PELAKS PEK  
DIMASA PEMBERIAN  

KESEMPATAN

BAGAIMANA CARA PPK MENILAI
6. Dituangkan dalam Berita Acara dan disertai

dgn rencana jadwal perceptan penyelesaian
pekerjaan (fast track schedule) dan bukti
pendukung, serta ditanda tangani Bersama

7. Penyedia menerbitkan Surat Kesanggpan dan
bila gagal maka bersedia dikenaknan sanksi
secara penuh tanpa pengecualian

8. Penerbitan Adendum Kontrak Pemberian
Kesempatan

9. Pada saat penanda tanganan Adendum
Penyedia wajib memperpanjang jaminan
pelaksanaan
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BANYAK PEMAHAMAN YG KELIRU  
TENTANG PEMBERIAN KESEMPATAN  

TERUTAMA DI DAERAH YG  
MENGGUNAKAN ANGGARANAPBD

Kesetaraan Hukum
Antara APBN dgn APBD

Untuk Pemberian Kesempatan kpd Penyedia yg menangani paket

pekerjaan sbb :

1. APBN  diatur dgn PMK 243/2016

2. Sedangkan untuk APBD malah dilarang, dgn alasan 1 tahun  

anggaran adalah mulai tanggal 1 Januari sampai dgn tanggal  

31 Desember, jadi tdk boleh ada pemberian kesempatan

Faktor penyebab : kemungkinan blm jelas thd maksud berlakunya  

tahun anggaran, dan tdk mempertimb azas manfaat dibanding  

jika ada pek yang blm selesai langsung putus kontrak
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Menengok atuaran perbendaharaan dari waktu ke  
waktu dan dari rezim ke rezim

UU Darurat RI Nomor 3  
Tahun1954, tentang  

STAATBLAD 1925 No 448  
dan STAATBLAD 1927No  

419

UU 9/1968 perubhn  
pasal 7 Indische  

Comtabiliteitswet (STBL  
1925 No: 448)

UU 1/2004 tentang  
Perbendaharaan  

Negara

Pasal 7 : Tahun Dinas Berlaku dari

Tanggal 1 Januarai sampai dengan

Tanggal 31 Desember yangberikut

Pasal 1 : Bahwa Tahun Dinas  
Anggaran Berlaku dari Tanggal 1  
April sampai dgn Tanggal 1Maret  

Tahun berikutnya

Pasal 11 : Tahun Anggaranmeliputi  
masa 1 (satu) tahun mulai dari  

tanggal 1 Januari sampai dengan 31  
Desember:

Kesimpulan
1. Pemberian kesempatan tidak dilarang secara hukum

baik dalam tahun anggaran yg asama atau
melampaui tahun anggaran

2. Dalam UU 33/2004 juga mengatur tentang dana
cadangan untuk pembiayaan yang akan melampaui
1 (satu) tahunanggaran

3. Dalam PMD 21/2011 juga diataur tentang
melaksanakan kontrak tahun jamak

4. Pimpinan Daerah perlu bijak thd situasi, demi
mencapai azas manfaat dgn menerbitkan Peraturan
Ka Daerah tentang pemberian kesempatan merujuk
pada Perpres 4/2015 danPMK243/2015
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SELESAI
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PENGHENTIAN KONTRAK DAN  
PEMUTUSAN KONTRAK

PENGHENTIAN KONTRAK

1

2
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Penghent ian Kontrak
1. Pe ngh e n tia n Kon tra k dap a t d ila k uk a n k r n  

te r jadi  Kea da an Kahar.

2. Contoh  

be nca n a

Kea da a n Ka ha r tida k te rb a ta s pa da :  

a l a m, benc a na non a l a m , be nc a n a
sos ia l, pe m ogok a n , keba k a ra n , kond is i cua ca  

e ks t r em, da n ganggua n industr i la innya.

3. Tidak t e r m a s u k Keadaan Kahar ada lah hal yg

m e r u g i k a n d i sebabka n oleh perbua tan a tau

kelala ian par a p ihak .

Penghent ian Kontrak
4. Penghen t ian Kontrak dpt d i l ak uka n k r n ter jadi kahar.

Dl m hal ter jadi k e a d a a n kahar, PPK atau Penyedia

me mb e r i t a h u k a n ten tang terjadinya Keada an Kahar

k p d sa la h sa tu p ihak s e ca ra ter tulis d l m waktu pal ing

l a mba t 14 h ar i k a l end er s e j a k p ar a p ihak me n ya da r i

bhw telah ter jadi Ke ada an Kahar, d gn se r t ak a n bukt i

se r t a hasi l ident if ikasi kewaj iban d an k iner ja

pe l a ks an a an yg te rh a mb a t d a n / a t a u a k a n te rha mb a t

akibat Keadaan Kahar tsb.

3
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Bukti K eada an Kahar Dapat Ber upa

1.Bukti Keadaan Kahar dapat b e r u p a :

a . pe rnya taan  yg  di terbi tkan oleh pihak/ ins tans i   

be rwenang sesuai keten PUU d a n / a t a u

b. foto/ vid eo dok um e n ta si Ke a d a a n Ka ha r yg  

te lah diverifikasi kebenarannya.

2.PPK m e mi n t a Pengawas Peker jaan un tuk

m e la k u k a n penel i t ian thdp peny a mpa ian

pe mbe r i t a huan Keadaan Kahar spt tsb diatas .

Bukti K eada an Kahar Dapat Ber upa

3 . D lm Keadaan Kahar, kega gal an sa la h sa tu Pihak

un tuk m e m e n u h i kewaj iban yg di ten tukan d l m

Kontrak bu k a n m r p k c ide ra janj i a tau

wanprestas i b i la te lah d i l akukan sesuai keten t .

4 . Kewaj iban d im a k s ud a da l ah hanya kewaj iban

d a n k iner ja pe l aksn thdp pe ke r j a a n /ba g i a n

peker jn yg te r d a mp a k d a n / a t a u a ka n te rd a mp a k

akiba t Kea daan Kahar.
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Proses  Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kontrak Akibat Keadaan Kahar

Terjadi RE-SCHEDULLING

Keahaan Kahar

Penyedia lapor ke PPK  
maks 14 hari kal +lampiri

penyataan kahar, tanpa sanksi

Pekerjaan yg terhenti  
akibar kahar diberian  

perpanjanagan waktu =  
waktu hilang akibatkahar

Perpanj wkt

PPK meneliti terhentinya P3-K melakukan penelitian Adendum/Amandemen  
pek akibat kahar, dgn dan terbitkan BAPenelitian Kontrak Perpnajangan  
menugaskan ke P3K Unt Perpanj waktu akibat kahar Akibat Keadaan Kahar

PEMUTUSAN KONTRAK

7

8

157



Pemutu sa n Kontrak
1. Pemutu san Kontrak dapat d i lakukan oleh PPK atau

Penyedia.

2 . Pemutu san kontrak di lakukan min i mal 14 h r k al ender

st lh PPK/Penyedia member i - t ahukan r en c Pemutus an
Kontrak sec ter tulis k pd Penyedia/PPK.

3. Jika pe mutus an Kontrak oleh sa l ah satu p ihak m a k a

PPK me mb a y a r k p d Penyedia sesuai dgn p encapai an
prestas i peker jn yg telah di ter ima oleh PPK dikurangi

den da yg h a r u s dibayar Penyedia (apabila ada) ,

4 . Penyedia s e rah kan s e m u a has il p e l aksanaan kp d PPK
dan men jad i h a k mi l ik PPK.

SEMESTINYA DITELITI DULU, PENYEDIA  
LAYAK APA TIDAK DIBERI KESEMPATAN

jika diberi kesempatan maka ada Adendum Kontrak  
Pemb Kesempt maks 50 hr kal & Beban Pembayaran

AkhirMasa  
Pelaks Pek

Akhir  
Tahun  

Anggaran

Pembr Kesempt Tdk  
Lampaui Thn Anggaran

Pemberian Kesempt Lampaui Thn Anggaran

Pemberian Kesempatan :
1. Tidak lampaui thn anggran, tanpa  

adendm, tetapi perlu perpanj jaminan  
pelaksn

2. Lampaui thn anggran hrs ada adendum,  
perpanj jaminan pelaks , & srt  
kesanggupan

Akhir janka wkt  
pmberian  
kesempt

≤

UMUMNYA PEK TDK SELESAI  
LANGUSNG PUTUS KONTRAK

Jika penyedia b enar maka  
akan gugat ke PPK/PjPK

9
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PEMUTUSAN KONTRAK

Kesalahan Penyedia yg dapat dikenakan putus
Kontrak oleh PPK/PjPK secara sepihak,  

mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH-Per

1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan

dan/atau pemalsuan dlm proses pengadaan yg

diputuskan oleh Instansi yg berwenang;

2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur,

dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan

sehat dlm PBJ yg dinyatakan benar oleh Instansi

yg berwenang;
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Lanjutan………..
3. Penyedia berada dlm keadaan pailit;

4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam
sebelum penandatanganan Kontrak;

5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat
Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak
3 kali;

6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan
Pelaksanaan;

7. Penyedia lalai/cidera janji dlm melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dlm
jangka waktu yang telah ditetapkan;  diatur dlm SSKK

Lanjutan………………
8. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan

mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan
walaupun diberikan kesempatan sampai dgn 50
hari kalender sejak mas a be rakhirnya  

untuk me nye le s aikanpe laks anaan pe ke rjaan  
pekerjaan;

9. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan
pekerjaan sampai dgn 50 hari kalender sejak
masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,
Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
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lanjutan…………

10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28

hari kalender dan penghentian ini tidak

tercantum dalam jadwal pelaksanaan

pekerjaan serta tanpa persetujuan Pengawas

Pekerjaan; atau

11. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak, bukan

dikarenakan pergantian nama Penyedia.

Tindak Lanjut Setelah Pemutusan Kontr
Bila pemutusan Kontrak dilakukan pada
Pelaksanaan krn kesalahan Penyedia,

Mas a  
maka

dikenakan tindakan :

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b.Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia
atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila
diberikan)

c.Penyedia membayar denda (apabila ada); dan  

d.Penyedia dikenakan  Sanksi Daftar Hitam min 1
tahun.
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Tindak Lanjut Setelah Pemutusan Kontr
Dlm hal p e mu t u s a n Kontrak d i l ak uk an p a d a M a sa  

m a k aPe la k s a n a a n k a re na ke sa la h a n Penyed ia ,   
d ik ena ka n t indakan (lanjutan.. .) :

e . Penca i ran j a mi n a n s b g mn d i ma k s u d , d i ca i rk an d a n
d ise to rkan ke k a s n e g a r a / k a s d a e r a h (ha rus dia tu r
d a l a m SSKK).

f . D a l a m ha l p e mu t u s a n Kontrak d i l ak uk an p a d a M a s a
Peme l ih a r aa n k r n ke sa l ah an Penyedia, m a k a :
 PPK b e rh a k un tuk t idak me mb a y a r re tens i atau

Ja minan Pe me l ih a r a an d ic a i rkan untuk me mb i a ya i
p e r b a i k a n /p e me l i h a r a a n ; d a n

Penyedia d ik en aka n sa nk s i Daftar Hi tam.
[Praktek dlm tata kelola APBN/APBDsulit]

Tindak Lanjut Setelah Pemutusan Kontrak
g. Dlm hal terdapat nilai sisa penggunaan uang

retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan

untuk membiayai pemeliharaan maka PPK wajib

menyetorkan sbgmn ditetapkan dalam SSKK.

h. Bila dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak
oleh PPK krn kesalahan Penyedia, maka Pokja

Pemilihan dapatmenunjukpemenang cadangan berikutnya
pada paket pekerjaan yg sama atau Penyediaygmampudan
memenuhi syarat.
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Pemutusan Kontrak  
oleh Penyedia

19

RESIKO PEMUTUSAN KONTRAK OLEH  
PENYEDIA BAGI PPK :

Me nge s amping kan Pas al 1266 dan 1267 KUH-Pe r,  

Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

1. Stlh mendapatkan persetujuan PPK, Pengawas

Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda

pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan,

dan perintah tsb tidak ditarik selama 28 hari kalender;

2. PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran

(SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dgn

yg disepakati sbgmn tercantum dlm SSKK.

20

163



KETERLAMBATAN  
PEKERJAAN AKIBAT  

PERISTIWA KOMPENSASI
DIKECUALIKAN DARI KONDISI KONTRAK  

KRITIS

HAL2YANG HRS DICERMATI PPK PENYEBAB  
KETERLAMBATAN PEKERJAN :

PPK p a d a sa a t m e n g a m b il kep u tu sa n p e m u tu sa n kon tra k a k ib a t  
kontrak kri t is , h a r u s p e r t i mb a n g a n thd hal-hal se baga i ber ikut :

1. Apakah ke ter lamba ta n pe l aksa naa n  kontrak benar2 diak ibatkan
oleh ke sa l aha n penyedia b u k a n ka r e n a peris t iwa kompensas i .

2. Ap a k a h ke te r la m b a ta n p e k er ja a n b en a r-b e n a r tid a k a d a

21

p e r t i mb a n g a n untuk diper panjang , k a r e n a sebenar nya a d a
k e m a u a n Penyedia un tuk me n e r u s ka n n ya , te tapi h r s sesua i keten t
kontrak

3. Apakah p e mu t u s a n kont rak p a da a khi r m a s a pe l aksa n a an pe ker j a an
sudah d ibukt ikan dgn rapa t SCM

4. Apakah p e mu t u s a n kontrak p a d a akhi r m a s a pe l a ksa a n peker ja an di
akhi r tahun a ng g ara n bena r2 t idak me mi l i k i k e mu n g k in a n un tuk
t idak dibe r ikan k e se mpa t an , mi sa l un tuk peker jaan yang han ya
progresnya ku r a n g sedik i t 5%, 10%, 12% dsb, shg t idak gaga l
pe nca pa i an fungsi yang sdh d ip r ogra mka n saa t itu
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Peristiwa Kompensasi
Peristiwa Kompensasi dpt diberikan kpd Kontraktor  
apabila :

1. PPK  mengubah  jadwal pekerjaan yg dpt pengaruhi  
pelaksanaan pekerjaan;

2. Keterlambatan pembayaran kepada Kontraktor;

3. PPK tidak memberikan : gambar-gambar, spesifikasi  
dan/atau instruksi sesuai jadwal yg dibutuhkan;

4. Kontraktor belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal  
dalam kontrak;

Peristiwa Kompensasi ( lanjutan……..)
Peristiwa Kompensasi dpt diberikan kpd Kontraktor apabila:

Kontraktor untuk5. PPK menginstruksikan kepada pihak  
melakukan pengujian tambahan yg setelah dilaksanakan  
pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/

23

kegagalan/penyimpangan;

6. PPK memerintahkan Kontraktor untuk menunda pelaksanaan
pekerjaan;

7. PPK memerintahkan Kontraktor untuk mengatasi kondisi
tertentu yg tidak dapat diduga sebelumnya dan
disebabkan/tidak disebabkan oleh PPK;atau

8. Ketentuan lain dalam SSKK.
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BAGAIMANA LANGKAH SERTA TINDAKAN PPK, SERTA HAK  
KONRAKTOR JIKA TERJADI PERISTIWAKOMPENSASI

1. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran  

tambahan dan/ atau keterlambatan penyelesaian

pekerjaan maka PPK wajib membayar ganti rugi dan/atau  

memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.

2. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya

dibayarkan jika berdasarkan data

dapat  

penunjang dan

perhitungan kompensasi yg diajukan oleh Kontraktor kpd  

PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata.

BAGAIMANA LANGKAH SERTA TINDAKAN PPK, SERTA HAK
KONRAKTORJIKATERJADIPERISTIWAKOMPENSASI

3. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika :

a. Berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yg  

diajukan oleh Penyedia kepada PPK, benar2valid

b. Dapat dibuktikan bahwa Kontraktor perlu tambahan waktu  

akibat Peristiwa Kompensasi.

4. Penyedia tidak berhak atas Ganti Rugi dan/atau Perpanjangan

Masa Pelaksanaan, jika Penyedia gagal atau lalai untuk

memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau

mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
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BEDA SCM DAN PERISTIWAKOMPENSASI
SHOW CAUSE MEETING:

1. Pad SCM dikenakan sanksi krn keterlambatan, sebab kesalahan
dan/atau sebab olehkinerja Kontraktor sendiri

2. Dalam hal pekerjaan sudah dilakukan SCM Kontrak Kritis kondisi I,
II, atau III, maka jika sdh dilakukan SCM Tahap 3 dan Test Case
Tahap 3 ternyata gagal , maka PPK berhak mengenakan sanksi
Putus Kontrak sepihak

PERISTIWA KOMPENSASI:

1. Keterlambatan tidak dapat diberikan perpanjangan waktu, sedang
peristiwa kompensasi bisa diberikan ganti rugi dan/atau
perpanjangan waktu atau penambahan waktupelaksanaan

2. Peristiwa Kompensasi lebih banyak disebabkan oleh faktor
PPK/ketidak pahaman PPK dalam mengendalikan kontrak

SELESAI
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SERAH TERIMA  
PEKERJAAN

Progres Fisik  
Mencapai 100%

Kunjungan Kedua PJpk 7 Tim periksa Apakah defect &  
deficient sdh diperbaiki/dipenuhi, dan apakah sisa  

pek 3% sdh selesai (y/n) Terbitkan BA PPHP  
Kunjungan II

Second Visit  
PjPK dan Tim

Grace period/masa tenggang bagi kontraktor unt perbaiki/penuhi  
defect & devicient, sekaligus menyelesaikan fisik yg kurang 3%

MasaPemel

Kunjungan Pertama PjPK & Tm  
membuat Defect & Deficiencies List,  

serta BA PPHP Kunj I

Satu s tep diagram Pemeriksaan Per tama Pekerjaan a tau PHO

KONTRAK KONSTRUKSI

Akhir pelaksn pek

Serah Terima Pertama Pekerjaan Pek Konstruksi :

First Visit PjPK & Tim

Hasilnya : List of of :  
Defct &deficiencies

Progres Fisik  
Mencapai 97%

Hasilnya : List of repair  
Defect &deficiencies

Akhir Masa  
Pemel

1
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Se ra h  Ter ima Hasil Pe ke r j a a n   
Pasa l 5 7

1. Setelah pekerjaan selesai 100% se sua i d e n g a n
k e t e n t u a n y a ng t e r m u a t d a l a m Kontrak,
Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis
k e p a d a PPK untuk serah terima barang/jasa.

2. PPK melakukan PEMERI KSAAN terhadap

b a r a n g / j a s a  ya n g d ise rahkan .

3. PPK dan Penyedia menandatangani Beri ta Acara
Se ra h Terima.

3

Diskusi dan  masukan :
1. Baga imana pros edur dan tahapan PPK melakukan  

pemeriksaan barang/jasa yang diserahkan.

2. Unsur dan bukti apa saja yang diperiksa

3. Apakah PPHP punya kewenangan formal dan internal unt

mengorgnisasikan sumber daya dalam melakukan

pemeriksaan

4. Apakah PPHP perlu lakukan pemeriks aan s eca ra  

sampling q’tity dan q’lity (vide P 16/2018 Pasal. 17 (2)

Bgmn menerapakn s ec benar thdp pertanyaan diatas ?

4
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Bagaiman PPK dapat  menjamin bahwa tindakan  
Penyedia memenuhi ketent Pasal 17 (2) dibawah ini :

Penyedia bertanggung jawab atas:

1. pelaksanaan Kontrak;

2. kualitas barang/jasa;

3. ketepatan jumlah atau volume;

4. ketepatan waktu penyerahan; dan

5. ketepatan tempat penyeraha

Sehingga proses
pemeriksaan unt
serah terima clear

Pasa l 58

1. PPK me n y e r a h k a n b a r a n g / j a s a sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57 k e p a d a PA/KPA.

2. PA/KPA m e mi n t a PjPHP/PPHP untk melakukan

p e me r ik sa a n adminis t ra t i f t h d p b a r a n g / j a s a

y a ng a k a n d i se r ah te r imakan .

3. Hasil pemeriksaan d i tua ngka n d a l a m Berita

Acara.
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Definisi  
Panitia Pemeriksa  
Hasil Pekerjaan

(PPHP)

1. Pejabat Pemeriksa Hasil  
Pekerjaan (PjPHP)adalah

Pejabat administrasi/Pejabat  
fungsional/Personel

yg bertugas memeriksa  
ADMINISTRASI HASILPEKERJAAN

PENGADAAN BARANG/JASA

2. Panitia Pemeriksa Hasil  

Pekerjaan (PPHP) adalah

Tim yg ber tugas memeriksa  

administrasi hasil pekerjaan  

Pengadaan Barang/Jasa.

P 16/2018  Pasal 1

PPK menyerahkan Barang/jasa  
hasil realisas kontrak kpdPA/KPA

Barang/Jasa yg akan  
diserah terimakan atas  

permintaan PA/KPAharus  
diyakini oleh PPK  

memenuhi Pasal 17

PA/KPA menerima barang/jasa  
yang diserahkan terimakan oleh  

PPK kepada PA/KPA

PPHP melakukan pemeriksaan  
administrasi barang/jasa yang  

akan diserah terimakan

Tafsir kalimat pasal 58 (2):  
Pemeriksaan cukup dengan check  
list administrasi barang/jasa yang  

diserah terimakan

Spt apa administrasi barang/jasa  
yg diserah terimakan ?????

PPHPdibentuk  
oleh PA/KPA

Vide Psl 58 Ayat2
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Pasal 82

Sanksi administratif dikenakan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian kpd PA/KPA/PPK/PP/Pokja Pemilihan/

PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan

yang menjadi kewajibannya.

Pasal 8 2 (3)

Sanksi  hukuman disiplin ringan, sedang,  atau berat

d ikenakan kepada PA/ KPA/ PPK/ Pejabat

Pengadaan/Pokja Pemilihan/ PjPHP/ PPHP yang

terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan

putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,

Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.
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PERLEM LKPP NOMOR 15 TAHUN2018

• Pengangkatan dan  
pemberhentian  
PjPHP/PPHP tidak terikat  
tahun anggaran dan  
berdasarkan peraturan  
perundang-undangan.

• PA/KPA pada K/L/PD  
menetapkan  
PjPHP/PPHP

PERLEM LKPP NOMOR 15 TAHUN 2018

• Syarat Menjadi PjPHP/PPHP

memiliki integritas dan disiplin  

memiliki pengalaman PBJ

memahami administrasi proses PBJ  

menandatangani pakta integritas
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PERLEM LKPP NOMOR 15 TAHUN2018

PjPHP/PPHP ditetapkan dari  

Pengelola PBJ

PjPHP/PPHP tidak boleh  

dirangkap oleh PPSPMatau  

Bendahara.

Apakah y ang d i m a k s u d  yg  ber tugas me me r iksa   

Administrasi Hasil Pekerjaan Pengadaan  

Barang/Jasa s e d a n g ka n  d a l a m  konteks peke r j a a n   

kons t ruks i  hanya  d ikena l  admini s t r a s i  kont rak   

d a n adminis t ra s i proyek ?
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Bagaiman PPK dapat  menjamin bawa tindakan  
Penyedia memenuhi ketent Pasal 17 (2) dibawah ini :

Penyedia bertanggung jawab atas:

1. pelaksanaan Kontrak;

2. kualitas barang/jasa;

3. ketepatan jumlah atau volume;

4. ketepatan waktu penyerahan; dan

5. ketepatan tempat penyeraha

Sehingga proses
pemeriksaan unt
serah terima clear

P P H P ( P a n i t i a P e m e r i k s a H a s i l P e k e r j a a n ) , t a p i c u k u p   
M e l a k u k a n  P e m e r i k s a a n A d mi n i s t r a t i f

PjPHP/PPHP melakukan pemer iksaan administratif p rose s
p e nga d a an pek jasa konstruksi se jak pe r en ca naa n pe ng ada an s/d
s e r a h ter ima hasil pekerjaan, meliputi dokumen :

1 . Program/Penganggaran, (RKA,DPA, RPJM)

2. Surat Pen e t a pa n PPK, (SK PA yg bukan copy p a s t e Perpres)

3. Dokumen Pere nc ana an Pengadaan , (HPS, Spec , Ranc Kontrak)

4. RUP/SIRUP, (daftar re nc PBJP yg akan dilaksn oleh K/L/PD)

5. Dokumen Persiapan Pengadaan , (Identifikasi Kebutuhan)

6. Dokumen Pemilihan Penyedia, (Dok ten der d a n p r o s e s lengkp)

7. Dokumen Kontrak & Perubahannya Se r t a Pengendaliannya, d a n

8. Dok Se rah Terima Hasil Pekerjaan.(antara PPK dg n Penyedia)
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P r in s i p p r o s e s s e r a h t e r i m a p e k e r j a a n

Serah  terima hasil pekerjaaan dilaksanakan  
setelah pekerjaan selesai  100% sesua i  ketentuan  
yg termuat dlm Kontrak, Penyedia ajukan  
permintaan seca ra  tertulis kpd Pejabat  
Penandatangan  Kontrak unt  se rah  terima  
barang/jasa.

Pejabat Penandatangan  Kontrak melakukan  
pemeriks  thdp B/J yg diserahkan.

Pejabat Penandatangan  Kontrak dan   
Penyedia menandatangani BA Serah Terima.

B a g a i m a n  j i k a  d a r i  p e m e r i k s a a n   
a d m i n i s t a s i d i t e m u k a n k e t i d a k s e s u a i a n   

a t a u  k e k u r a n g a n  d o k u m n a d m i n i s t r a s i

•Apabila hasil pemeriksaan administrasi

ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan,

PjPHP/PPHP melalui PA/KPA perintahkan

Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk

perbaiki dan/atau melengkapi kekurangan

dokumen administratif
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PRINSIP PRINSIP SERAH  
TERIMA PEKERJAAN  

KONSTRUKSI

KONSEP SERAH TERIMA PEKERJAAN PEK KONSTRUKSI  
DARI PENYEDIA KEPADAPPK

1 . Pd saa t peker jaan se l esa i 100%, sesua i
Kontrak, Penyedia a juka n p e r mi n t a a n
sec ter tu l is k p d PPK unt se r a h t e r i m a
p e r t a m a peker j aan .

2. PPK per in t ahkan Pengawas Peker j aan
m e l a k u k a n p e m e r i k s a a n hasi l
pe ker ja an
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SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSTRUKSI DARI  
PENYEDIA KEPADA PPK

3. Pe mer iks aa n  d i lakukan  thd kesesua ian  hasi l  p e k   

thd kr i t e r ia / spesifikasi d l m Kontrak.

4. Hasil p e me r i k s  Pengawas  Peker jn  d i s ampa ik an  k p d   

PPK, b ila d lm pe m e r ik saa n ha s il pe ke r jaa n tida k

sesua i dgn keten t Kontrak d a n / a t a u a d a

c ac a t / k eku ra n ga n hasi l peker jaan , PPK per in tahkan

Penyedia unt perbaiki d a n / a t a u me lengkap i

ke ku ra nga n peker jaan s e l a ma m a s a tenggang.

SERAH TERIMAPEKERJAAN KONSTRUKI DARI  
PENYEDIA KEPADA PPK

5. Jika d l m p e me r i k s a a n hasi l peke r j aan te lah sesuai

dgn ketent Kontrak m a k a PPK d a n Penyedia tanda
tangni BA-STP.

6 . Pe mbaya ran se bes a r 95% Harga Kontrak, d a n yg 5%

m r p k n retensi s e l a ma m a s a pe mel ih , a tau dibayar
100% Harga Kontrak, tetapi Penyedia s e r a h k an
Jaminan Pemel 5% dar i Harga Kontrak.

7. Penyedia waj ib me me l i h a r a peker jn s e l a m a M a s a
Pe me l shg kondis i tetap spt pd saa t penyerahan
p e r t a ma peker jaan .
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SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSTRUKIDARI
PENYEDIA KEPADA PPK

8 . M a s a Pe mel min ima l unt peker j aan p e r ma n e n
s e l a m a 6 bln, se dan gka n untuk peker jn s e m i
p e r ma n e n s e l a ma 3 bln da n dpt me l a mp a u i Tahun
Anggaran.

9 . Lamanya M a s a P eme l di te tapkan d lm SSKK.
10. Penyedia wajib pel ihara hasi l peker jaan s e l a ma

M a s a Pemel shg kondis i tetap spt pd saat
penyerahan p e r t a ma peker jaan .

11. Stlh M a s a Pe mel berakhir, Penyedia a jukan
pe r min t a an tertulis k pd PPK unt penyerahan akh i r
peker jaan.

SERAH TERIMAPEKERJAAN KONSTRUKI DARI  
PENYEDIA KEPADA PPK

12. Jika d l m p e me r i ks n hasi l peker j aan , Penyedia
te lah me l a k sk n s e m u a kewaj iban s e l a m a M a s a
Pe mel iha raan dgn ba ik da n te lah sesuai
Kontrak m a k a PPK d a n Penyedia tandatangani
BA-STAP.

13. Jika d l m p e me r i k s n hasi l peker jn , Penyedia te lah
me l a k s k n s e m u a kewaj iban se l a ma M a s a Pe me l d gn
ba ik d a n te lah sesua i d en ga n Kontrak m a k a PPK d a n
Penyedia tandatangani BA-STAP.

14. PPK wajib me mb a y a r a n s i sa Harga Kontrak yg b l m
dibayar 5% atau ke mba l ika n Jaminan Peme l 5%.
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SERAH TERIMA PEKERJAANDARI  
PENYEDIA KEPADA PPK

SERAH TERIMAPEKERJAAN KONSTRUKI DARI  
PENYEDIA KEPADA PPK

15. Apabila Penyedia t idak me l a k s kewaj iban pe me l

s b g m n mest inya, m a k a d ikenakan putus Kontrak

oleh PPK da n Penyedia d ike nakan sanks i Putus

Kontrak, ca i rkan Jaminan Peme l & Black List.

16. Stlh tanda tangan BA-STAP, PPK me nyer ahkan

hasil peker jaan k p d PA/KPA.

17. PA/KPA m e m i n t a PPHP unt me la k uk a n Pemeriksn

Administratif thd hasi l pekerjn yg dise rah

te r imakan .

19. Apa b ila ha sil pem er ik sa a n a dm inis tra s i  

d i t emukan ke t idaksesua i an /ke kurangan ,

m ela lu i PA/ KPA m e m e r in ta hk a n PPK

PPHP

untuk
m em perba ik i da n / a ta u m ele ngk ap i ke k ura nga n  

d ok u me n administ rat if .

SERAH TERIMA PEKERJAANDARI  
PENYEDIA KEPADA PPK

SERAH TERIMAPEKERJAAN KONSTRUKI DARI  
PENYEDIA KEPADA PPK

18. PPHP la kukan p e mer ik sn adminis tra t if proses

PB/JP se jak perenc penga da an s / d se rah t e r ima

hasi l peker jaan s b g m n yg disyara tkan, ( t e rmasuk

d ok u me n serah t e r ima hasil pekerjaan) .
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SERAH TERIMA PEKERJAANDARI  
PENYEDIA KEPADA PPK

SERAH TERIMAPEKERJAAN KONSTRUKI DARI  
PENYEDIA KEPADA PPK

20. Hasil p e me r ik s a a n administrat if d i tuangkan d a l a m
Berita Acara.

21. Serah te r ima peker jn dpt d i lakukan perbagi an
peker jaan (secara pars ial) yg di tentukan, ditetapkan
d l m SSKK.

22. Bagian peker jn yg dapat d i lakukan se rah t e r ima
peker jn sebagi an atau seca ra pars ia l yaitu:

a . bagian  peker jaan yg t idak te rgantung sa tu s a m a   
lain; dan

b . bagian  peker jaan yg  fungsinya t idak  terkait sa tu   
s a m a lain d l m pencapa ian kiner ja peker jaan.

SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSTRUKIDARI
PENYEDIA KEPADA PPK

23. Dlm hal d i lakukan se rah t e r ima peker jn s ec a r a
pars ia l , m a k a c ar a pembayaran , ke ten tuan de nda
da n kewajiban peme l iha r aa n tsb di a tas
d isesuaikan.

24 . D a la m hal d i lakukan se rah te r ima peker jaan s ec a ra
pars ia l , m a k a c ar a pembayaran , ke ten tuan de nda
da n kewaj iban p eme l iha r a an tersebut di a tas
d isesuaikan.

25. Serah t e r i ma p e r t a m a peker jaan untuk bag ian
peker j a an (PHO parsia l) d i tuangkan d a l a m Berita
Acara
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SERAH TERIMA PEKERJAAN JASA  
KONSULTAN KONSTRUKSI

KUALITAS HASIL PEKERJAAN JASA  
KONSULTAN DITENTUKAN DARI

1 . K e m a m o u a n PPK untuk m e r a n c a n g
KAK b e r da sa r ka n indent if ikasi
kebu tuhan yang dibuatnya

2 . K e m a m p u a n PPK me ng e n d a l ik a n
Kontrak

3 . K e m a m p u a n PPK meng u j i has i l
pe ke r j aan konsul tan jasa kons t ruks i .
Saat se r a h t e r ima has i l p eker j aan
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SERAH TERIMA PEKERJAAN JASA KONSULTAN  
KONSTRUKSI

1. Jika p e k  se lesa i  100%, sesua i  dgn  ketent Kontrak,

Penyedia a juk an p e r mi n t a a n s e c a r a ter tulis k p d PPK  

unt s e r ah t e r i ma p ek er ja a n

2. Pe m er ik saa n dila k uk a n ole h Direk s i Tek n is a ta s  

kesesua ian hasi l peker jaan thd KAK d lm Kontrak.

3. Jika per lu Keahl ian Teknis Khusus dapat d ibantu oleh  

Tim/Tenaga Ahli unt m e mb a n t u tugas Direksi Teknis.

SERAH TERIMA PEKERJAAN JASA KONSULTAN  
KONSTRUKSI

5. Hasil p e me r ik sn dar i Direksi Teknis d i samp a ik an k p d
PPK, bila d l m p e me r i k s has i l peker jaan t idak sesua i

dgn ketent Kontrak d a n / a t a u d i t e mu k an

c a c a t / k e k u r a ng a n hasi l peke r j aan , PPK per in t ahkan

Penyedia unt me mp e r b a ik i d a n / a t a u melen gk ap i

k e k u ra n g a n peker jaan .

6. Stlh pekerjn selesai sesuai dgn ketentn Kontrak dan BAP

telah diterbitkan oleh Direksi Teknis, Penyedia ajukan

permintaan secara tertulis kpd PPK unt serah ter ima

pekerjaan
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SERAH TERIMA PEKERJAAN JASA KONSULTAN  
KONSTRUKSI

7. Jika d l m p e me r ik sa a n hasi l peker j aan te lah se sua i

d gn keten t Kontrak m a k a PPK d a n Penyedia

tanda tangani Berita Acara Serah Ter ima Peker jaan .

8. Stlh ta nda tangan Berita Acara Serah Ter ima

Peker jaan , PPK men ye r ah ka n hasi l peker jaan k pd

PA/KPA.

9. PA/KPA m e m i n t a PPHP unt me l a k u k a n

p e me r ik sa a n adminis t ra t i f thdp hasi l peker ja an yg

d ise r ah te r imakan .

SERAH TERIMA PEKERJAAN JASA KONSULTAN  
KONSTRUKSI

10. PPHP m e l a k u k a n p e m e r i k s adminis t ra t i f

proses PB/JP, se j ak p e r e nc an a a n

p e ng ad a a n s a mp a i d g n s e rah t e r i ma

hasi l peker jaa n , spt yg d ipe r sy ar a tkan

diatas , ( t e ru ta ma d o k um e n se r ah t e r i ma

hasi l peker j aan) .
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SERAH TERIMA PEKERJAAN JASA KONSULTAN
KONSTRUKSI

11. Bagian peker j aan yg dapa t d i lakukan se rah t e r i ma
peker jn s eba g i a n a tau s ec a r a pars ia l yaitu:

a . bag ian peker jaan yg t idak tergantung satu s a m a   
lain; d a n / a t a u

b . bag ian peker jaan yg fungsinya t idak terkai t sa tu   
s a m a lain

d a l a m p enc ap a i a n k iner ja peker jaan ;

12 . D lm ha l d i lak ukan s e r ah t e r i ma peker jaa n se ca ra
pars ia l , m a k a c a r a pe mba ya r a n , ke ten tn denda d an
kewaj iban tsb di a tas d i sesua ikan

SELESAI
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WORKSHOP KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

TERKAIT KONTRAK PEKERJAAN
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA


