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PENGANTAR 

Buku ini, merupakan prosiding ketiga mengenai kontrak, prosiding ini 

dibuat dari kegiatan workshop kontrak yang dilakukan oleh Direktorat 

Penanganan Permasalah Hukum LKPP di tahun 2018 dengan tema Serah 

Terima Hasil Pekerjaan.    

Prosiding ini dapat digunakan dalam pelaksanaan berkontrak, atau mungkin 

untuk diterapkan perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terlebih dahulu atau 

bahkan mungkin tidak dapat digunakan karena tidak cocok dengan skema 

kontrak yang Saudara lakukan atau sudah berubah peraturannya. 

Dengan adanya prosding ini , diharapkan dapat menambah referensi mengenai 

kontrak, memudahkan mencapai kontrak yang baik,  memudahkan dalam 

melakukan mitigasi risiko kontrak atau menemukan solusi kontrak. 

Selanjutnya dalam  hal masih ada ketidaksesuaian atau ketidaktepatan mengenai 

isi dalam prosiding ini, mohon kiranya tidak segan-segan menyampaikan 

koreksi dan masukan ke Dit PPH LKPP. 

 

Salam 

Dit PPH LKPP 
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SERAH TERIMA PEKERJAAN 

Menyadur Materi Ririh Sudirahardjo 

Oleh Mahdi Syamri, S.H., MH 

 

A. PENDAHULUAN 

Serah terima pekerjaan merupakan salah satu rangkaian dalam pelaksanaan kontrak, 

dimana penyedia akan menyerahkan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakannya dalam kurun 

waktu yang telah ditentukan, namun dalam pelakasanaan serah terima pekerjaan ini banyak 

hal yang harus diperhatikan dengan seksama anatar PPK dan Penyedia. Dan dengan 

diterbitkan Perarturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, telah mengubah pola serah terima 

pekerjaan yang sebelumya diterima oleh PjPHP/PPHP ke PPK. 

Oleh sebab itu, penulis menyadur materi dari Ririh Sudirahardjo, Ahli Manajemen 

Proyek Konstruksi yang dibawakan dalam Workshop Serah Terima Pekerjaan dalam rangka 

Peningkatan Kapasitas Ahli Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018 di 

Jakarta tanggal 16 – 17 Oktober 2018.      

 

B. DASAR HUKUM  

Pada pendahuluan diatas, serah terima pekerjaan diatur di dalam peraturan, antara lain 

sebagai berikut : 

1. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, Pasal 57, yakni : 

(1) 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. 

(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan 

(3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima 

Dan Pasal 58, yakni : 

(1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada 

PA/KPA. 

(2) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif 

terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan. 

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam 

Berita Acara. 
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2. Dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Perlem LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Angka Romawi VIII Serah Terima 

Pekerjaan. 

 

C. SERAH TERIMA PEKERJAAN  

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Melalui Penyedia, Angka Romawi VIII Serah Terima Pekerjaan, yang 

merupakan aturan pelaksana dari peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, bahwa serah 

terima pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan 100% (seratus persen) dari Penyedia kepada 

Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan serah terima hasil pekerjaan kepada PA/KPA,  

yang dijelaskan dalam bagan alur berikut :  

 

Dari alur diatas, maka terlihat perbedaaan yang mendasar dengan Peraturan 

sebelumnya (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya), dimana peran 

PJPHP / PPHP yang dahulunya memeriksa hasil pekerjaan menjadi memeriksa administrasi 

serah terima pekerjaan yang dilakukan oleh PPK dan Penyedia, demikian juga peran PPK 

menjadi bertambah dengan peran memeriksa hasil pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh 

PJPHP/PPHP. 

Selain alur di atas, di dalam lampiran Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018, juga 

memuat aturan pelaksanaan serah terima, antara lain sebagai berikut :  

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang 

tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada 

Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan. 
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b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan 

pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan 

Pengawas atau tim ahli dan tim teknis. 

c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap 

kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak. 

d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang 

tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan 

Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi 

kekurangan pekerjaan. 

e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang 

tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia 

menandatangani Berita Acara Serah Terima. 

f. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat Penandatangan 

Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA. 

g. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif 

terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahterimakan. 

h. PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa 

sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, 

meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen 

perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen 

pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, 

dan dokumen serah terima hasil pekerjaan. 

i. Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, 

PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak 

untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif. 

j. Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara. 

 

Melihat lampiran tersebut, peran PPK, penyedia dan PA/KPA sangatlah jelas, namun 

untuk PjPHP/ PPHP belum jelas seperti apa pemeriksaan administratif yang dilakukannya 

dan metode yang digunakan, oleh sebab itu, dalam paparan yang disampaikan oleh Ririh 

Sudirahardjo, seperti dalam alur berikut : 
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Dari alur tersebut, dapat tergambar bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh 

PjPHP/PPHP cukup dengan membuat checklist administrasi barang/jasa yang diserah 

terimakan sesuai dengan tafsir kalimat dalam pasal 58 ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 

2018. Dan berkas dokumen administrasi yang dicek adalah sebagai berikut (khusus 

konstruksi) : 

a. Dokumen pra kontrak 

 Perincian DPA/DIPA 

 BA Serah Terima Lapangan dari PA/KPA kpd PPK 

 Dok Lelang dan Dok Hasil Pelelangan 

 Penutupan dan pengumuman pemenang 

b. Dok kontrak 

 SSUK 

 SSKK 

 Spesifikasi 

 Gbr Rencana 

 Daftar Kuantitas dan Hrg 

 Addendum (bila ada) 

c. Dokumen Pelaksanaan 

 Kontrak yg telah ditandatangani 

 BAST Konsult Supervisi dr PPK Konsul Supervisi ke PPK Fisik 

 BAST Lap dr PPK ke Penyedia 
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 SPMK 

 RMK dan RK3L 

 PCM 

 Data Lapangan MC=0 

 Justifikasi Tekniks (bila ada) 

 BA Evaluasi dan Negosiasi (bila ada) 

 BA Penelitian Kontrak 

 Addendum 

d. Laporan-Laporan: 

 Laporan Cuaca 

 Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Bulanan 

 Back Up Data Kualitas 

 Back Up Data Kuantitas 

 Sertifikat Bulanan (MC) 

 Sertifikat Bulan Akhir 

 Status Pembayaran 

 Job Mixed Formula 

 Job Mixed Design 

 Request Gambar Kerja 

 Foto Dokumentasi 0%, 25%, 50%, 100% Posisi tetap (misal) 

 Bongkaran Asset dan bongkaran Non Asset 

 Laporan Rapat Koordinasi 

e. Risalah Rapat Kunjungan ke 1 atau Kunjungan Ke 2 : 

 Daftar cacat dan kekurangan sempurnaan pekerjaan 

 Daftar hasil perbaikan cacat/kekurangan pekerjaan 

 Daftar pemeriksaan proses, uji mutu, uji kinerja 

 Rencana kegiatan masa pemeliharaan 

 Daftar personil penyedia pada masa pemeliharaan 

 Daftar alat penyedia selama masa pemeliharaan 
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D. DAFTAR PUSTAKA 

a. ***, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

b. ***, Peraturan Lembaga Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Perlem LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dan Lampirannya; 

c. Ririh Sudirahardjo, Serah Terima Pekerjaan, 2018 : LKPP. 
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PENGUJIAN MUTU DAN HASIL UJI MUTU 

OLEH  

ANDI JUANA FACHRUDDIN  S.ST 

 

A. MUTU 

Mutu adalah gambaran dan karkteristk menyeluruh dari barang/jasa yang menujukan 

kemampuanya dalam pemenuhan persyaratan yang ditentukan suatu yang tersirat.  

 

B. PENGUJIAN 

Melakuan serangkain pengujian : 

• Bahan, alat dan personil  

• Norma, Standar, Pedoman dan Manual uji mut (jika ada) 

• Rancangan campuran/rancangan kerja 

• Uji coba pelaksanan pekerjaan (trial) 

• Mengukur hasil kerja 

• Menguji hasil kerja secar kualitaif, baik di laboratorium atau secara on site (di 

tempatpekerja ) 

• Semua hasil dikomparasi degan gambar rencana dan SNI/Spesifkasi. 

 

C. CARA MEWUJUDKAN 

Untuk mewujudkan mutu dalam pekerjaan konstruksi maka harus diawali dengan 

peningkatan penggunan standar mutu material dan peraltan sesuai dengan Standar Nasional 

Indonesia. 

 



8 
 

 

Setiap proyek tentu diharapkan bisa berjalan dengan baik dan mencapai hasil sesuai 

perencanaan. Untuk proyek-proyek yang merupakan pesanan konsumen, tentunya pihak 

kontraktor ingin agar proyek mencapai hasil sesuai harapan konsumen. Namun tak bisa 

dipungkiri ada beberapa hal tak terduga yang bisa saja terjadi dan proyek yang sedang 

dikerjakan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan. Untuk mencegah hal itu, dibutuhkan 

pengendalian mutu proyek. 

Pengendalian mutu proyek dapat dikerjakan oleh sebuah tim yang dikepalai oleh 

seorang manager. Sebelum proyek dimulai, tim hendaknya sudah dibentuk dan dilakukan 

penunjukan untuk mengepalai tim. Orang yang ditunjuk untuk menjadi manager harus 

disetujui oleh pemberi proyek. Manager pengendalian mutu ini nantinya akan melaporkan 

pekerjaan-pekerjaannya secara langsung kepada manager proyek. 

Pengendalian mutu dalam sebuah proyek terdiri dari tiga langkah utama yakni 

perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan peningkatan kualitas. 

 Pada langkah perencanaan mutu dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan konsumen, 

kemudian dibuatlah rancangan proyek yang sesuai kebutuhan konsumen dan rancangan 

proses pembuatan proyek sesuai dengan rancangan proyek. 

 Pada langkah pengendalian mutu, dilakukan identifikasi faktor-faktor yang harus 

diperhatikan, mengembangkan metode pengukuran mutu, mengembangkan standar, 

dan mengembangkan alat pengendalian mutu. 
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 Pada langkah peningkatan kualitas, dilakukan tindakan yang diperlukan bila terjadi 

ketidaksesuaian antara kondisi standar dan kondisi aktual di lapangan. Tindakan ini 

bisa berupa penyesuaian ataupun perbaikan. 

 

Tim pengendalian mutu sebaiknya juga memiliki pedoman teknis pengendalian mutu 

yang disusun dengan cermat dan tentunya disepakati bersama. Adapun pedoman teknis 

pengendalian mutu ini berisi latar belakang dan pengertian pengendalian mutu dalam proyek, 

prosedur pengendalian mutu, strategi pengendalian mutu, sasaran pengendalian mutu, 

metodologi yang digunakan, tahapan pengendalian mutu, dan evaluasi kinerja. Pedoman 

teknis pengendalian mutu ini dapat dilengkapi pula dengan bagan atau skema alur 

pengendalian mutu dan alur pelaporan pengendalian mutu. 

CONTOH 

SKEMA ALUR KERJA PELAKSANAAN KONSTRUKSI 
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D. METODE PENGENDALIAN MUTU 

Berhasil atau gagalnya sebuah proyek sangat bergantung pada peran pengendalian dan 

pengawasan. Sebuah proyek yang sedang berjalan pasti akan mengalami penyimpangan atau 

perbedaan dari rencana yang sudah ditetapkan. Disinilah dibutuhkan campur tangan 

pengendalian dan pengawasan proyek. 

Ada pun metode yang bisa digunakan untuk mengendalikan mutu suatu proyek bisa 

disesuaikan dengan jenis proyek dan kualitas yang diinginkan. Secara umum, ada 3 metode 

yang sering dipakai dalam pengendalian mutu suatu proyek. 

1. Pemeriksaan dan Pengkajian 

Pemeriksaan dan pengkajian dilakukan terhadap gambar konstruksi proyek, rancangan 

pembelian peralatan dan perlengkapan, model proyek, dan perhitungan desain. 

2. Inspeksi dan Pemeriksaan Peralatan 

Melakukan pemeriksaan dan melakukan uji coba untuk memastikan peralatan-peralatan 

yang digunakan dalam proyek bisa berfungsi dengan baik. Pemeriksaan bisa dilakukan 

saat peralatan baru saja diterima dari hasil pembelian. Pemeriksaan juga perlu dilakukan 

ketika instalasi peralatan sedang dikerjakan dan setelah instalasi selesai. 

3. Melakukan Pengujian Dengan Sampling 

Pengujian dengan sampling dapat dilakukan untuk memastikan kualitas material sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan. Pengujian dengan sampling perlu dilakukan dengan 

berpegang pada beberapa prinsip yakni tepat waktu, efektif dan efisien, serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pengujian sampling harus dilakukan tepat waktu supaya hasilnya bisa dimanfaatkan 

dengan maksimal untuk memberikan masukan-masukan bagi perbaikan kualitas proyek, 

khususnya pada bagian-bagian yang belum menyelesaikan pekerjaannya pada tahapan 

tertentu. Pengujian sampling harus dikerjakan dengan efektif dan efisien baik dari metode 

maupun instrumen yang digunakan supaya bisa mencapai titik-titik penting yang dapat 

memberikan gambaran umum pencapaian pelaksanaan proyek. Pengujian sampling tersebut 

harus bisa dipertanggungjawabkan secara jujur dan objektif, karena itu harus jelas pula 

metode yang digunakan, titik uji sampling yang diambil dan sasaran uji sampling. 
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E. DOKUMEN-DOKUMEN UNTUK PENGENDALIAN MUTU 

Dalam melaksanakan pekerjaan pengendalian mutu proyek dibutuhkan beberapa 

dokumen penting. Dokumen-dokumen ini menjadi acuan pengerjaan proyek sehingga 

pelaksanaan proyek dan hasil akhirnya sesuai dengan perencanaan. Adapun dokumen-

dokumen tersebut meliputi: 

 Spesifikasi teknis 

Spesifikasi teknis berisikan uraian yang disusun dengan lengkap dan jelas mengenai suatu 

proyek yang hendak dikerjakan sehingga bisa mencapai harapan semua pihak yang 

terlibat di dalamnya. 

 Gambar kerja 

Gambar kerja adalah gambar acuan yang dipakai untuk mewujudkan ide rancangan ke 

dalam bentuk fisik. Oleh karena itulah, setiap pihak yang terlibat dalam proyek harus bisa 

memahami gambar kerja yang telah dibuat. Gambar kerja yang benar-benar akurat dan 

detail akan sangat membantu mewujudkan sebuah proyek dengan tepat. 

Gambar kerja yang dibuat oleh seorang arsitek dilengkapi pula dengan spesifikasi dan 

syarat teknik pengerjaan proyek yang lengkap, jelas dan teratur serta perkiraan biaya proyek 

dan perhitungan kuantitas proyek. Jika gambar kerja sudah diperiksa dan disetujui, barulah 

gambar kerja ini bisa digunakan dalam pengerjaan sebuah proyek. 

 Rencana mutu kontrak 

Dokumen ini merupakan pedoman jaminan mutu dalam pelaksanaan sebuah proyek. 

Dokumen ini digunakan untuk memastikan bahwa hasil akhir proyek sesuai dengan 

syarat-syarat teknis yang dicantumkan dan telah disepakati di dalam kontrak. Dokumen 

Rencana Mutu Kontrak atau RMK memang secara khusus dibuat untuk menentukan arah 

pengendalian proses pelaksaaan proyek sehingga didapat proyek yang berkualitas sesuai 

dengan harapan. 

 Dokumen administrasi 

Memang ada begitu banyak dokumen administrasi yang menyertai sebuah proyek. 

Khususnya untuk pengendalian mutu proyek, dokumen yang dibutuhkan antara lain hasil 

uji lapangan, request work dan catatan-catatan. 

 Instruksi teknis 

Dokumen ini disusun untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengerjaan suatu 

proyek. Dokumen ini berisi petunjuk suatu proses kerja yang harus dikerjakan oleh tim-

tim kerja atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam proyek. 
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F. PENGENDALIAN LANGSUNG 

Pengendalian mutu proyek bukanlah pekerjaan yang hanya dilakukan di belakang 

meja. Tim pengendalian mutu juga turun langsung ke lapangan. Metode pengendalian secara 

langsung di lapangan dilakukan untuk mengamati proses pengerjaan yang sebenarnya terjadi 

di lapangan. Pengendalian langsung terhadap pelaksanaan sebuah proyek dapat diatur dengan 

tata cara berikut ini. 

 Pemantauan atau monitoring 

Kegiatan pemantauan dilakukan dengan kunjungan ke masing-masing bagian proyek. 

Kunjungan ini untuk melakukan sampling pengendalian mutu tentang pelaksanaan 

proyek, penyiapan peralatan dan media yang dibutuhkan, serta penggunaan anggaran 

biaya yang telah ditetapkan. 

 Supervisi 

Supervisi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan satu tahapan pada proyek 

telah berjalan sesuai dengan mekanisme atau pedoman yang telah ditetapkan. 

 Penguatan kapasitas pengerjaan 

Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong tingkatan pencapaian pekerjaan berdasarkan 

batasan-batasan waktu yang telah disepakati. Selain itu, kegiatan penguatan kapasitas ini 

juga dilakukan untuk mendorong meningkatnya kinerja sesuai dengan tugas, fungsi dan 

tanggung jawab masing-masing bagian pada pengerjaan proyek. 

Nah, dari uraian ini terlihat jelas pentingnya pengendalian mutu proyek terhadap 

keberhasilan sebuah proyek. Dengan memahami dan mempersiapkan pengendalian mutu 

proyek, maka sebuah proyek bisa dibilang sudah ada di jalan yang tepat untuk mencapai 

keberhasilan dan kualitas proyek yang sesuai dengan harapan. 
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FINAL ADDENDUM 

Oleh : Slamet Suhariadi *) dan Iksan **) 

 

Proses pengadaan barang/jasa lebih tepatnya saat pelaksanaan kontrak antara 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen atau yang akan 

disebutkan dalam tulisan ini sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia 

Barang/Jasa tidak terlepas dari berbagai dinamika dan permasalahan selama pelaksanaan 

kontrak. Jika terjadi perubahan dalam kontrak, bagaimana cara mengubah kontrak? Apa saja 

yang dapat dirubah dalam kontrak? Apakah dapat menambah atau mengurangi volume yang 

tercantum dalam Kontrak? Apakah dapat menambah dan/atau mengurangi jenis item 

pekerjaan? Apakah dapat mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan? 

Apakah dapat mengubah jadwal pelaksanaan? Apa saja yang harus diperhatikan sebelum 

melakukan perubahan kontrak? 

Bagaimana Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah dan aturan pelaksanaannya mengatur hal ini? 

 

A. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KONTRAK 

Pelaksanaan kontrak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 52 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Kontrak 

terdiri atas: 1) Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 2) 

Penandatanganan kontrak; 3) Pemberian uang muka; 4) Pembayaran prestasi pekerjaan; 5) 

Perubahan kontrak; 6) Penyesuaian harga; 7) Penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak; 

8) Pemutusan kontrak; 9) Serah terima hasil pekerjaan; dan/atau 10) Penanganan keadaan 

kahar. 

Perubahan kontrak merupakan salah satu dari proses dan dinamika pelaksanaan 

kontrak. Dalam pengalaman pelaksanaan kontrak, desain yang sempurna tak pernah 

ditemukan. Sering ditemukan adanya perubahan-perubahan dan penyesuaian desain di 

lapangan untuk mewujudkan hasil output yang baik dan berkualitas. 
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B. PERUBAHAN KONTRAK 

Dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa, perubahan kontrak dapat 

dilakukan, bukan karena keinginan akan tetapi karena kondisi lapangan yang sebenarnya atau 

adanya hal yang tak terduga yang mengharuskan adanya perubahan kontrak. 

Perubahan kontrak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 54 yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat 

perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi 

teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak 

bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi: 

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; 

b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; 

c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau 

d. mengubah jadwal pelaksanaan. 

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 

2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang 

merupakan aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah juga mengatur tentang perubahan kontrak. Perubahan Kontrak 

karena perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau 

spesifikasi teknis/KAK dalam dokumen kontrak diberlakukan untuk Kontrak Lumsum, 

Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dan Kontrak Terima 

Jadi (Turnkey). 

Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang 

disepakati kedua belah pihak. Masalah administrasi yang dimaksud antara lain pergantian 

PPK, perubahan rekening penerima.  

Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam 

perjanjian/Kontrak awal; dan 

b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah. 

Untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak 

dapat menetapkan tim atau tenaga ahli. Perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan pada masa 

tambahan waktu penyelesaian pekerjaan (masa denda) akibat dari keterlambatan setelah 

waktu pelaksanaan kontrak berakhir. 
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C. FINAL ADDENDUM 

Final Addendum atau addendum penutup adalah addendum penutup pada setiap 

pelaksanaan kontrak konstruksi dengan jenis kontrak harga satuan atau gabungan lumsum 

dan harga satuan, dipakai untuk akuntabilitas pertanggung jawaban penyelesaian kontrak dan 

pembayarannya pada akhir masa pelaksanaan. Sangat tidak mungkin kontrak harga satuan 

dengan skala dan nilai besar, pada akhir masa pelaksanaan volumenya bisa terbayarkan persis 

tanpa selisih, kecuali kontrak-kontrak yang bernilai kecil dan jenis pekerjaan sedikit serta 

jenis konstruksinya sederhana/sangat sederhana. 

 

D. FINAL ADDENDUM DIBUAT DAN SELESAI 

Dalam praktek pelaksanaan dan pengendalian kontrak, sebaiknya dapat diterapkan 

minimal dua kali kunjungan ke lokasi pekerjaan saat progres fisik mencapai telah mencapai 

di atas 90%. Kunjungan pertama (first visit) dapat dilakukan saat progress mencapai 97% 

atau bisa saja di 96% atau setidaknya sebelum pelaksanaan mencapai 100% sehingga ada 

waktu tenggang (grace period) untuk memperbaiki defect dan devicient sekaligus 

menyelesaikan pekerjaan fisik yang masih kurang sekitar 3% atau 4%.  

Saat kunjungan pertama, addendum penutup sudah mulai dibuat berdasarkan data 

yang akurat. Kunjungan kedua (second visit) dilakukan saat progres fisik menjelang atau 

telah mencapai 100% dan dilakukan penyelesaian dan penerbitan addendum penutup.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Addendum Penutup Dibuat dan Selesai 
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Bagaimana menghindari, agar Adendum penutup tidak keliru karena tergesa-gesa.  

1. Umumnya dibuat oleh PPK disaat First Visit PHO, pada kondisi proyek menjelang akhir, 

sehingga Tim Konsultan masih lengkap. 

2. Dihitung dan dievaluasi cermat dan tidak tergesa-gesa oleh konsultan sebelum tim 

konsultan mulai didemobilisasi. 

3. Konsultan Supervisi/Manajemen Konstruksi bersama Direksi Lapangan harus selesaikan 

Addendum menjelang atau pada saat pekerjaan 100% (second visit PHO). 

Perubahan apa saja yang dapat dicantumkan dalam addendum penutup : 

1. Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak 

2. Perubahan kontrak dapat dilaksanakan jika disetujui para pihak antara lain : 

a. Perubahan akibat sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak 

sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak, 

b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat perubahan  item pekerjaan, 

penambahan dan atau pengurangan volume pekerjaan,  

c. Perubahan nilai kontrak akibat adanya : 

 Perubahan pekerjaan 

 Penyesuaian harga 

Hal apa sajakah yang mungkin terjadi apabila tidak dibuat addendum penutup : 

1. Bila ada penambahan volume pekerjaan dan dipasang dilokasi lain, maka pembayaran 

dinyatakan tidak sah. 

2. Umumnya terjadi selisih pembayaran antara kuantitas dalam kontrak dengan fakta di 

lapangan jika dilakukan audit secara mendetail. 

3. Tidak terjadi kecocokan antara kontrak, data bukti pembayaran dan progress aktual 

yang terpasang di lapangan. 
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PROSIDING LATIHAN  

DAN DISKUSI SOAL 

 

A. PENDAHULUAN 

Pada pelaksanaan kontrak seringkali terjadinya sengketa kontrak (contract disputes) 

yang diakibatkan karena tidak tepatnya penggunaan jenis kontrak, kekeliruan klausul denda 

keterlambatan yang dikenakan, pekerjaan tambah dan Contract Change Order (CC0). 

Kendala ini berakibat pada terlambatnya  atau gagalnya pelaksanaan pekerjaan.  

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 57 dan 58 Peraturan Presiden  Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan terkait Serah Terima 

Hasil Pekerjaan, bahwa 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. Dalam ketentuan Perpres 16/2018, bahwa tugas 

Tim PPHP hanya melakukan pemeriksaan administratif saja terhadap barang/jasa yang akan 

diserahterimakan, sehingga untuk serah terima hasil pekerjaan secara teknis menjadi  

tanggung  jawab PPK. 

Atas dasar tersebut diperlukan Workshop Serah Terima Hasil Pekerjaan dalam rangka 

peningkatan kapasitas ahli kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2018, untuk 

meningkatkan pemahaman dan  mengantisipasi terjadinya permasalahan dalam Serah Terima 

Hasil Pekerjaan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Selanjutnya selain kebutuhan 

tersebut di atas, diperlukan juga pemahaman terkait dengan   Peran Konsultan Pengawas, 

Audit Forensik, dan lain sebagainya. 

Dengan kebutuhan tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat   Penanganan 

Permasalahan Hukum LKPP perlu berperan melakukan   pembinaan untuk berkontrak yang 

baik dengan membangun kompetensi   untuk ahli kontrak, khususnya untuk hal-hal sebagai 

berikut. 

1. Menyusun rencana persiapan serah terima hasil pekerjaan; 

2. Melakukan serah terima hasil pekerjaan; 

3. Mengenali defect list, mayor dan minor item; 

4. Melakukan pemeriksaan pekerjaan, hasil uji dan final addendum; 

5. Memahami peran Konsultan Pengawas berdasarkan Permen PU dan FIDIC; 

6. Menyelesaikan permasalahan serah terima pekerjaan; 

7. Memahami terkait Audit Forensik. 
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Pada pelaksanaan workhsop ini, dibuat diskusi kelompok untuk membahas  7 soal 

studi kasus. Peserta workshop dibagi menjadi 7 kelompok yang bertugas untuk membahas 

masing-masing sebuah studi kasus dan dipresentasikan di depan kelas untuk mendapat 

tanggapan dari kelompok lainnya. Berikut adalah kumpulan hasil pembahasan studi kasus 

yang dilakukan pada workshop tersebut yang diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan 

dalam membuat keputusan pada peneriksaan dan serah terima pekerjaan. 
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B. SOAL 01 

Sehubungan dengan telah selesainya Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap 

RSUD Kota Perak, maka akan dilakukan Serah Terima 100%. 

1. Apa yang perlu dicek atau diperiksa? 

2. Sebutkan dokumen apa saja yang perlu disiapkan? 

3. Buat Berita Acara hasil pemeriksaan MC 100 terkait pekerjaan tersebut ! 

4. Sebutkan risiko (kerugian negara & tipikor) dalam penyusunan berita acara pemeriksaan ! 

5. Buat daftar simak pemeriksaan terkait pekerjaan tersebut ! 

 

JAWABAN KELOMPOK 1 

- Muhammad Alfian Amri, Dinas PUPR Kabupaten Maros Pemkab. Maros Sulsel 

- Syafruddin A.M, Dinas PU Kota Palu Pemerintah 

- Mirhan Triandi Doe, Pemkab Morowali Utara Pemkab Morowali Utara 

- Frans Budiman Johannes, BPSDMD Provinsi NTT 

1. Hal-hal yang perlu diperiksa adalah: 

a. Tampilan visual bangunan dibandingkan dengan design drawing, shop drawing dan 

as built drawing; 

b. Kuantitas hasil pelaksanaan terlaksana dibandingkan dengan daftar kuantitas dan 

harga; 

c. Kualitas pekerjaan disesuaikan dengan spesifikasi teknis baik spesifikasi umum 

maupun spesifikasi khusus; 

d. Tahapan prosedur yang telah dilakukan. 

2. Dokumen yang perlu disiapkan: 

- Kontrak; 

- Berita Acara MC 0% 

- Berita Acara Serah Terima Lapangan; 

- SPMK; 

- Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan; 

- Time Scheedule; 

- Laporan (harian, mingguan dan bulanan); 

- Gambar (Shop Drawing, Contruction Drawing dan As Built Drawing); 

- Permintaan persetujuan material dan peralatan; 

- Persetujuan material dan peralatan; 

- Spesifikasi Teknis (Umum dan Khusus) 



26 
 

- Kuantitas hasil pekerjaan; 

- Kualitas hasil pekerjaan; 

- Dokumen DMF dan JMF; 

- Catatan Hasil Uji Sampel Hasil Pekerjaan beserta sampelnya; 

- CCO; 

- Justifikasi Teknis (bila ada); 

- Adendum Kontrak. 

3. Berita Acara Pemeriksaan MC 100% 

Pada hari ini, Rabu tanggal 17 Oktober 2018, telah dilaksanakan Pemeriksaan atas 

Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Kota Perak dengan 

hasil sebagai berikut : 

1. Pemeriksaan dilakukan secara bersama-sama oleh Tim Teknis, Pengelola Teknis dan 

Konsultan Pengawas sebagai wakil dari PPK dan disaksikan Penyedia atau wakil 

penyedia; 

2. Hasil pemeriksaan administrasi yang dilakukan sebagaimana terlampir; 

3. Hasil pemeriksaan visual yang dilakukan sebagaimana terlampir; 

4. Hasil pemeriksaan teknis yang dilakukan sebagaimana terlampir; 

5. Berdasarkan hasil pemeriksaaan tersebut, maka Pekerjaan tersebut dinyatakan telah 

selesai 100%. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka terhadap pelaksanaan pekerjaan 

tersebut direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Serah Terima Pertama atas pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan; 

b. Sesuai kontrak, maka kepada penyedia jasa dapat dibayarkan sebesar 100% dari  ilai 

kontrak dengan ketentuan penyedia jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan kepada 

PPK sebesar 5% dari nilai kontrak; 

c. Kontraktor pelaksana berkewajiban untuk memperbaiki cacat tersembunyi selama masa 

pemeliharaan sesuai ketentuan dalam kontrak yakni selama 180 hari kalender; 

d. Jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah penyedia jasa menyelesaikan kewajibannya 

dalam masa pemeliharaan. 

Demikian berita acara beserta lampirannya ini dibuat dan ditanda tangani di Kota 

Perak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas untuk dapat dipergunakan 

sebagimana mestinya. 

Diperiksa oleh: 

1. Tenaga Ahli selaku wakil PPK 1.............................. 
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2. Pengelola Teknis selaku wakil PPK            2.............................. 

3. Konsultan Pengawas 3..............................  

4. Kontraktor Pelaksana 4.............................. 

 

Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan 

Daftar Simak Macam  Kegiatan 

No. Nama Kegiatan Kuantitas 
Pemenuhan 

Spesifikasi 
Keterangan 

1 Pekerjaan Persiapan  Ya / Tidak  

2 Pekerjaan Tanah  Ya / Tidak  

3 Pekerjaan Pondasi dan Beton  Ya / Tidak  

4 Pekerjaan Struktur  Ya / Tidak  

5 Pekerjaan Dinding  Ya / Tidak  

6 Pekerjaan Kosen, Pintu & Jendela  Ya / Tidak  

7 Pekerjaan Plafond  Ya / Tidak  

8 Pekerjaan Lantai  Ya / Tidak  

9 Pekerjaan Alat Penggantung  Ya / Tidak  

10 Pekerjaan Instalasi Listrik  Ya / Tidak  

11 Pekerjaan Instalasi Air Bersih  Ya / Tidak  

12 Pekerjaan Instalasi Air Kotor  Ya / Tidak  

13 Pekerjaan Sanitair  Ya / Tidak  

14 Pekerjaan Pengecatan  Ya / Tidak  

15 Pekerjaan Lain-lain  Ya / Tidak  
 

Diperiksa oleh: 

1. Tenaga Ahli selaku wakil PPK 1.............................. 

2. Pengelola Teknis selaku wakil PPK 2.............................. 

3. Konsultan Pengawas 3............................... 

4. Kontraktor Pelaksana 4.............................. 

 

 

4. Risiko (kerugian negara & tipikor) dalam penyusunan berita acara pemeriksaan 

a. Pemeriksaan tidak dilakukan dengan benar dan tidak dilakukan pengecekan 

lapangan, dokumen hanya di tandatangani untuk kelengkapan berkas sehingga 

kuantitas dan kualitas pekerjan tidak sesuai dengan hasil berita acara. Apabila di 

temukan kerugian negara dan tindakan suap maka dapat menyebabkan tipikor. 
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b. Pemalsuan tanggal penyerahan hasil pekerjaan (backdate) untuk menghindari denda 

akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan. 

5. Daftar Simak Komponen Bangunan: 

a. Komponen Arsitektural; 

1. Ekterior 

- Penutup Atap 

- Dinding luar 

- Pintu 

- Jendela 

- Lisplang 

- Talang 

- Atap 

2. Interior 

- Dinding dalam 

- Plafond 

- Lantai 

b. Komponen Struktural; 

1. Pondasi 

2. Sloof 

3. Kolom, Balok dan Ring Balok 

4. Plat Lantai 

5. Atap 

c. Kompenen Mekanikal; 

1. Boiler 

2. Chiller 

3. Cooling Tower 

4. Kondensor 

5. Pipa Tata Udara 

6. Pipa Gas 

7. Fan Coil 

8. AHU 

9. Ducting System 

10. Proteksi Kebakaran 

11. Pompa 



29 
 

12. Pipa Air 

13. Pemanas Air 

14. Perlengkapan Sanitair 

d. Komponen Elektrikal; 

1. Manhole 

2. Transformator 

3. Panel 

4. Instalasi Listrik 

5. Sistem Penerangan 

6. Penerangan Darurat 

7. UPS 

8. ATS 

9. Peralatan Deteksi Dini 

10. Lift 

11. Mesin Lift 

12. Penangkal Petir 

e. Komponen Tata Ruang Luar; 

1. Jalang Setapak 

2. Jalan Lingkungan 

3. Tangga Luar 

4. Parkir 

5. Saluran Air 
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C. SOAL 02 

PT. Anugerah Medical selaku penyedia alat kesehatan X- Ray dan Mesin Anestesi 

sebanyak 20 unit pada RSUD Kota Katik telah menyelesaikan pekerjaannya sebelum kontrak 

berakhir, akan dilakukan serah terima 100% alat kesehatan tersebut namun listrik yang 

memadai untuk alat tersebut belum tersedia dan baru akan ada 66 hari setelah berakhirnya 

kontrak. 

1. Bila barang diterima solusinya apa atas permasalahan tersebut?  

2. Apa sajakah yang perlu dicek/diperiksa?  

3. Sebutkan dokumen apa saja yang perlu disiapkan!  

4. Buatlah berita acara hasil pemeriksaan serah terima terkait pekerjaan tersebut!  

5. Sebutkan resiko (Kerugian negara dan tipikor) dalam penyusunan berita acara 

pemeriksaan 100%! 

6. Buatkan daftar simak pemeriksaan terkait pekerjaan tersebut!.  

 

JAWABAN KELOMPOK 2 

- Rahfan Mokoginta, Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Kotamobagu 

- Deby Sandra, RSUP.DR.M.Djamil Padang Kementerian Kesehatan 

- Hasnah Arief BPBJP, Setda Prov. Sultra Setda Prov. Sulawesi Tenggara 

- Irwan, Pokja BLP Sulawesi Tengah BLP Biro Umum Sekda Provinsi Sulawesi Tengah 

1. Uji Fungsi dilakukan ditempat Distrubutor dengan mendatangkan tenaga dan dari RSUD, 

kemudian barang dikirim ke RSUD, dengan membuat Pernyataan bahwa Sertifikat 

Garansi selama 1 Tahun akan diterbitkan setelah barang diuji fungsi ulang di RSUD. 

Atau  menggunakan Genset yang mampu untuk dilakukan uji fungsi 

2. Yang perlu dicek/periksa adalah : 

- Merek, Type, Negara Asal 

- Spesifikasi Teknis Barang Utama (Kuantitas, Karakteristik Fisik, brosur, Volume) 

- Spesifikasi Teknis BHP & Aksesoris (Kuantitas, Karakteristik Fisik, brosur, Volume) 

- Layanan Purna Jual 

- Sertifikat Garansi 

- Manual Book 

- Certifikat of Origin (CoO) 

- Sertifikat ISO/SNI/TUV/CE 

- Ijin edar 

- IPAK Distributor 
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3. Dokumen yang perlu disiapkan 

- Kontrak/Adendum Kontrak 

- Berita Acara Uji Fungsi 

- Berita Acara Pemeriksaan 

- Berita Acara Pelatihan 

- Berita Acara Serah Terima 

- Izin Penggunaan/Operasional 

4. Berita acara serah terima 
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PEMERINTAH KOTA KATIK 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KATIK 

Jl. ....................................................................................................... 

 

 

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN 

Nomor: ................................................ 

  

Berdasarkan Surat dari PT. Anugerah Medical Nomor .......................... tanggal 

............................... perihal Permohonan Penyerahan Hasil Pekerjaan, pada hari ini .......... 

tanggal ............. bulan .............. tahun ................. kami yang bertanda-tangan di bawah ini 

masing-masing: 

 

1. Nama : ..................................................... 

NIP : ..................................................... 

Jabatan : ..................................................... 

Alamat : ..................................................... 

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu 

 

2. Nama : ..................................................... 

Jabatan : ..................................................... 

Alamat : ..................................................... 

Selanjutnya disebut Pihak Kedua 

 

Pihak Kedua telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama untuk pekerjaan 

sebagai berikut: 

Nama Paket Pekerjaan : ..................................................... 

Nomor Kontrak : ..................................................... 

Nilai Kontrak : Rp.......................... (..............................) 

Nama PPK : ..................................................... 

Penyedia : ..................................................... 

Wakil Penyedia : ..................................................... 
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Pihak Pertama telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan paket tersebut diatas. 

Berdasarkan pemeriksaan tersebut menunjukan bahwa: 

1. Prestasi pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan dalam 

Kontrak; 

2. Barang berfungsi dengan baik; dan 

3. Telah dilakukan pelatihan kepada operator. 

 

Pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dengan Berita Acara ini. 

 

Dengan demikian Pihak Pertama telah menerima Hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak 

Kedua. 

 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

Pihak Pertama 

Pejabat Pembuat Komitmen 

 

 

 

 

....................................................... 

NIP. ....................................... 

Pihak Kedua 

Penyedia Barang/Jasa 

 

 

 

 

....................................................... 
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5. Risiko penyusunan berita acara pemeriksaan 100% terhadap kerugian negara 

- Dalam berita acara tidak sesuai antara volume barang yang diadakan dengan volume 

Dokumen Pemilihan/Penawaran 

- Dalam berita acara tidak sesuai antara spesifikasi teknis barang yang diadakan dengan 

spesifikasi teknis barang Dokumen Pemilihan/ Penawaran 

- Dalam berita acara tidak sesuai antara identitas barang yang diadakan dengan 

identitas teknis barang Dokumen Pemilihan/ Penawaran (asal Negara/COO) 

- Belum dilakukannya uji fungsi 

6. Daftar SIMAK pemeriksaan pekerjaan 
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DAFTAR PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN 

a. Alat X-Ray 

No. Uraian 
Sesuai 

Kontrak 
Keterangan 

1. Volume 1 unit Ya - 

2. Identitas Barang (merk, type, model, 

asal negara) 

Ya - 

3. Spesifikasi teknis barang utama Ya - 

4. Spesifikasi teknis BHP  Ya Masa kadaluarsa 6 

bulan sejak BAST 

5. Spesifikasi teknis asesoris Ya - 

6. Layanan Purna Jual Ya - 

7. Sertifikat Garansi Ya - 

8. Manual Book Ya - 

9. Certifikat of Origin (COO)   

10. Ijin operasional dari BATAN    

11. Sertifikat ISO, SNI, TUF (sesuai yang 

dipersyaratkan) 

  

12. Izin Edar dari Kemenkes   

 

 

b. Alat Anastesi 

No. Uraian 
Sesuai 

Kontrak 
Keterangan 

1. Volume 20 unit Ya - 

2. Identitas Barang (merk, type, model, 

asal negara) 

Ya - 

3. Spesifikasi teknis barang utama Ya - 

4. Spesifikasi teknis BHP  Ya Masa kadaluarsa 6 

bulan sejak BAST 

5. Spesifikasi teknis asesoris Ya - 

6. Layanan Purna Jual Ya - 

7. Sertifikat Garansi Ya - 
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8. Manual Book Ya - 

9. Certifikat of Origin (COO)   

10. Sertifikat ISO, SNI, TUF (sesuai yang 

dipersyaratkan) 

  

11. Izin Edar dari Kemenkes   

Kesimpulan: telah sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak  

 

Pihak Pertama 

Pejabat Pembuat Komitmen 

 

 

 

 

..................................................... 

NIP. ....................................... 

Pihak Kedua 

Penyedia Barang/Jasa 

 

 

 

 

....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

  



37 
 

D. SOAL 03 

Sehubungan telah selesainya pekerjaan pembuatan Kapal milik Pemda Kepulauan 

Damai makaakan dilakukan serah terima kapal pemda tersebut. Pertanyaannya adalah: 

1. Apa sajakah syarat sebuah kapal memenuhi kuantitas dan kualitas? 

2. Apa sajakah yang perlu dicek/diperiksa? 

3. Sebutkan dokumen apa saja yang perlu disiapkan! 

4. Buatlah berita acara hasil pemeriksaan serah terima terkait pekerjaan tersebut! 

5. Sebutkan resiko apa saja yang mungkin terjadi (Kerugian negara dan tipikor) 

dalampenyusunan berita acara serah terima pekerjaan tersebut! 

6. Buatkan daftar simak pemeriksaan terkait pekerjaan tersebut! 

 

JAWABAN KELOMPOK 3 

- Fadhlil Khaliq Irawan, Analis Pembangunan Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa 

Pemerintah 

- Slamet Suhariadi, Kalimantan Timur Himpunan Ahli Kontrak Konstruksi Indonesia 

- Iksan, Dinas Dukcapil Prov. Maluku Utara Pemerintah Provinsi Maluku Utara 

- Yanes Gusman Panie, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT 

1. Syarat sebuah kapal memenuhi kuantitas dan kualitas? 

Kuantitas meliputi : 

- Jumlah mesin kapal yang ditawarkan sesuai dengan dikerjakan. 

- Jumlah perlengkapan kapal yang ditawarkan sesuai dengan dikerjakan. 

Kualitas meliputi : 

- Bahan dan pekerjaan bagian-bagian kapal dilaksanakan berdasarkan standar 

pelaksanaan yang lazim dipakai dalam pembangunan kapal kayu serta disetujui oleh 

pemilik kapal/owner. 

- Material dan bahan harus sesuai dengan yang tercantum dalam spesifikasi teknis. 

- Perincian dalam spesifikasi teknis ini berhubungan dan saling melengkapi dengan 

gambar Rencana Umum (General Arrangement) yang terlampir pada spesifikasi ini 

sedangkan bentuk dan ukuran balok-balok kontruksi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dan seperti yang tertera dalam gambar konstruksi dan gambar lainnya yang 

saling mengikat. 

2. Apa sajakah yang perlu dicek/diperiksa? 

- Material dan bahan harus sesuai dengan yang tercantum dalam spesifikasi teknis. 
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- Kesesuaian bahan dan pekerjaan bagian-bagian kapal dilaksanakan berdasarkan 

standar pelaksanaan yang lazim dipakai dalam pembangunan kapal kayu. 

- Kesesuaian Gambar Rencana Umum (General Arrangement) dengan kapal yang telah 

jadi. 

- Kesesuaian bentuk dan ukuran balok-balok konstruksi dengan ketentuan yang berlaku 

dan seperti yang tertera dalam gambar konstruksi dan gambar lainnya yang saling 

mengikat. 

- Jumlah perlengkapan, baik perlengkapan navigasi/telekomunikasi, perlengkapan 

untuk keselamatan maupun perlengkapan geladak. 

- Pengecekan permesinan dan listrik serta control system. 

- Percobaan Berlayar/Sea Trial. Hal ini dilakukan untuk melihat kemampuan olah gerak 

kapal yang dikehendaki serta sejauh mana stabilitas kapal itu sendiri. Percobaan-

percobaan itu meliputi : 

a. Percobaan olah gerak kapal (manouver) 

b. Percobaan ketahanan mesin dan body 

c. Percobaan kecepatan kapal 

d. Percobaan berfungsinya semua peralatan di kapal 

e. Percobaan stop dan mundur 

f. Pengecekan pemakaian bahan bakar. 

3. Dokumen yang perlu disiapkan sebelum Serah Terima Pekerjaan. 

- Dokumen Pra Kontrak : DIPA/DPA, Dokumen Lelang dan Dokumen Hasil 

Pelelangan, termasuk Pengumuman dan Penetapan Pemenang. 

- Addendum Kontrak (jika ada). 

- Dokumen Kontrak : SSUK, SSKK, Spesifikasi, Gambar Rencana, Daftar Kuantitas 

dan Harga, Adendum. 

- Dokumen Pelaksanaan : Kontrak yang sudah ditanda tangani, SPMK, RMK dan 

RK3L, PCM, Justifikasi Teknis, BA Evaluasi dan Negosiasi, BA Penelitian Kontrak, 

Adendum. 
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4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Serah Terima Pekerjaan. 

 

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN (BAHP) 

Nomor : ................. 

Tanggal : ...................... 

 

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, 

kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemeriksa Pekerjaan Pembuatan Kapal 

Milik Pemda Kepulauan Damai berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen 

Nomor : ................. Tanggal...............Perihal.............., dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Telah mengadakan pemeriksaan pekerjaan pada paket Pekerjaan Pembuatan Kapal Milik 

Pemda Kepulauan Damai telah mencapai prestasi sesuai dengan ketentuan dalam Surat 

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : ............... tanggal ........ dan Adendum Nomor : 

..................... tanggal .................... 

2. Hasil pemeriksaan pekerjaan telah mencapai 100 % (hasil pemeriksaan visual dan 

mutu/kualitas pekerjaan terlampir) dan berhak mendapatkan pembayaran sesuai dengan 

ketentuan dalam kontrak. 

 

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan tanggung jawab dan agar dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

Direktur CV…….., 

 

 

 

Nama 

 

 

 

 

Panitia Pemeriksa, 

 

 

1. Nama : ……. 

Ketua 

 

 

2. Nama : ……. 

Sekretaris 
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(Kop Instansi) 

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF (BAHPA) 

 

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan 

Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemeriksa Administrasi Pekerjaan 

Pembuatan Kapal Milik Pemda Kepulauan Damai berdasarkan Surat Keputusan Pengguna 

Anggaran Nomor : ................. Tanggal ............... Perihal .............. telah melakukan 

pemeriksaan administrasi pekerjaan sebagai berikut : 

1. Pemeriksaan administrasi dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja yaitu Delapan Belas sampai 

dengan Dua Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas. 

2. Lingkup pemeriksaan antara lain : 

a. Dokumen Pra Kontrak meliputi DPA, Dokumen Lelang dan Dokumen Hasil 

Pelelangan, Pengumuman dan Penetapan Pemenang. 

b. Dokumen Kontrak meliputi SSUK, SSKK, Spesifikasi, Gambar Rencana, Daftar 

Kuantitas dan Harga, Adendum. 

c. Dokumen Pelaksanaan meliputi Kontrak yang sudah ditanda tangani, SPMK, RMK 

dan RK3L, PCM, Justifikasi Teknis, BA Evaluasi dan Negosiasi, BA Penelitian 

Kontrak, Adendum. 

d. Laporan-laporan diantaranya laporan mingguan/bulanan, status pembayaran, 

dokumentasi, laporan rapat koordinasi dan lain lain. 

3. Berdasarkan hasil pemeriksaan Administrasi yang sudah dilakukan, maka disimpulkan 

bahwa seluruh berkas sebagaimana angka 2 (dua) ada dan dinyatakan lengkap. 

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan tanggung jawab dan agar dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

Pejabat Pembuat 

Komitmen, 

 

 

Nama 

NIP..................... 

 

 

 

Panitia Pemeriksa Administrasi, 

 

 

1. Nama : ……. 

Ketua 

 

 

2. Nama : ……. 

 Sekretaris
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5. Resiko mungkin terjadi (Kerugian negara dan tipikor) dalam penyusunan berita acara 

serah terima pekerjaan pembuatan kapal 

- Spesifikasi kapal atau mesin kapal tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan 

dalam kontrak; 

- Serah terima tidak dilakukan di lokasi penerima kapal sebagaimana tercantum dalam 

SSKK. 

6. Daftar simak pemeriksaan pekerjaan kapal 
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No. Nama Barang Jumlah 
Kelengkapan Kesesuaian 

Ada 
Tidak 
Ada 

Ada 
Tidak 
Ada 

1 SPPBJ      
 Apakah proses pemilihanPenyedia 

sudah dilaksanakan berdasarkan 
prosedur yang ditetapkan 

     

 Apakah pemenang 
pemilihan/calon Penyedia 
memiliki kemampuan untuk 
melaksanakan Kontrak 

     

2 SPMK      
 Apakah SPMK diterbitkan 

selambat-lambatnya 14 (empat 
belas) hari kerja setelah 
tandatangan Kontrak atau 14 
(empat belas) hari kerja sejak 
penyerahan lokasi pekerjaan. 

     

 Apakah SPMK dicantumkan 
seluruh lingkup pekerjaan dan 
tanggal mulai kerja yang 
merupakan waktu dimulainya 
pelaksanaan pekerjaan sesuai 
Kontrak 

     

3 SSUK      
 Definisi(menjelaskan pengertian 

istilah yang dipakai dalam 
kontrak) 

     

 Penerapan, bahwa syarat-syarat 
umum dalam kontrak ini 
diterapkan secara luas tetapi tidak 
boleh melanggar 
ketentuan-ketentuan yang ada 
dalam kontrak. 

     

 Asal Barang dan Jasa (merupakan 
layanan jasa 
dari penyedia jasa nasional, dan 
penyedia jasa asing yang harus 
mempunyai kantor perwakilan di 
Indonesia) 

     

 Penggunaan Dokumen- 
Dokumen Kontrak dan 
Informasi(harus dengan ijin 
tertulis dari pengguna 
barang/jasa) 

     

 Hak Paten, Hak Cipta, dan 
Merek (harus melindungi 
pengguna barang/jasa dari 
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No. Nama Barang Jumlah 
Kelengkapan Kesesuaian 

Ada 
Tidak 
Ada 

Ada 
Tidak 
Ada 

tuntutan atau klaim pihak ketiga) 
 Penyerahan jaminan pelaksanaan 

selambat -lambatnya 14 (empat 
belas) hari kerja setelah 
diterbitkannya surat 
penunjukan penyedia jasa 

     

 Masa berlakunya jaminan 
pelaksanaan sekurang – 
kurangnya sejak tanggal 
penandatanganan kontrak-14 
(empat belas) hari 

     

 Penyerahan jaminan uang muka 
yang bernilai kekurang- 
kurangnya sama dengan jumlah 
uang muka, Masa berlakunya 
jaminan uang muka, Jaminan 
uang muka dalam bentuk jaminan 
bank/surety bond 

     

 Penyerahan jaminan  
pemeliharaan setelah pekerjaan 
dinyatakan selesai 100% (seratus 
persen), Masa berlakunya jaminan 
pemeliharaan, jaminan 
pemeliharaan dalam bentuk 
jaminan bank/surety bond 

     

 Cara Pembayaran      
 Harga Kontrak      
 Amandemen Kontrak      
 Hak dan Kewajiban para pihak      
 Judul Pelaksanaan Pekerjaan      
 Pengawasan      
 Keterlambatan pelaksanaan 

pekerjaan 
     

 Keadaan Kahar      
 Itikad Baik      
 Pemutusan Kontrak      
 Penyelesaian Perselisihan      
 Bahasa dan Hukum      
 Perpajakan      
 Korespondensi      
 Penggunaan UK/Koperasi Kecil      
 Personil      
 Penilaian Pekerjaan sementara      
 Penemuan-penemuan (benda 

bersejarah) 
     

 Apakah Kompensasi sudah diatur      
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No. Nama Barang Jumlah 
Kelengkapan Kesesuaian 

Ada 
Tidak 
Ada 

Ada 
Tidak 
Ada 

 Hari Kerja / Hari Kalender      
 Pengambilalihan (lokasi dan hasil 

kerja) 
     

 Pedoman pengoperasian dan 
perawatan (termasuk as build 
drawing) 

     

 Penyesuaian Biaya/Harga      
4 SSKK      
 Jenis Kontrak      
 - Kontrak berdasarkan cara 

pembayaran 
- Kontrak berdasarkan cara 

pembayaran 
- Kontrak berdasarkan cara 

pembayaran 
- Kontrak berdasarkan jenis 

pekerjaan 

     

 Tanggal berlaku kontrak      
 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan      
 Masa Pemeliharaan      
 Umur Konstruksi      
 Pembayaran Tagihan      
 Pencairan Jaminan      
 Tindakan Penyedia yang 

mensyaratkan Persetujuan PPK 
atau Pengawas Pekerjaan 

     

 Kepemilikan Dokumen      
 Fasilitas      
 Sumber Pembiayaan      
 Pembayaran uang muka      
 Pembayaran Prestasi Pekerjaan      
 Peristiwa kompensasi      
 Denda dan ganti rugi      
 Sanksi-sanksi      
 Penyelesaian Perselisihan      
 Lainnya (jika ada)      
5 Berita Acara dalam tahapan 

Tender 
     

 Jawaban Sanggah (jika ada)      
 Pengumuman Pemenang      
 BA Penetapan Pemenang      
 BA Hasil Pemilihan      
 BA Pembuktian Kualifikasi      
 BA Kewajaran Harga / Harga 

Timpang (jika ada) 
     

 BA Negosiasi Teknis dan Biaya      
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No. Nama Barang Jumlah 
Kelengkapan Kesesuaian 

Ada 
Tidak 
Ada 

Ada 
Tidak 
Ada 

(jika ada) 
 BA Klarifikasi (jika ada)      
 BA Evaluasi Dokumen 

Penawaran 
     

 BA Pembukaan Dokumen 
Penawaran 

     

 BA Pemberian Penjelasan      
 BA Adeddum (jika ada)      
 BA Reviu Dokumen Tender      
6 Dokumen Penawaran Penyedia      
 Surat Penawaran      
 Rincian Harga dari Penyedia      
 Dokumen Legalitas Penyedia: 

- SIUP 
- NPWP 
- TDP 
- Akta Pendirian/Perubahan 

(Jika ada) 
- Legalitas lainnya 

     

 Dokumen Kualifikasi 
Penyedia: 
- Kontrak sejenis 
- Dukungan bank (jika ada) 
- SBU (jika ada) 
- Dokumen Kualifikasi lainnya 

 

     

 Dokumen Teknis Penyedia: 
- Metode Pelaksanaan 
- Spesifikasi Teknis 
- Material/Produk yang 

ditawarkan 
- Jadwal Pelaksanaan/ Kurva-S 
- Gambar Teknis/Kerja 
- Tenaga Ahli/ Terampil/Teknis 
- Surat Dukungan Material/ 

Produk 
- Surat Dukungan/ Kepemilikan 

Peralatan 

     

7 Surat Perjanjian      
 Pembukaan Surat Perjanjian      
 Judul Kontrak      
 Nomor dan Tanggal Kontrak      
 Kontrak di ttd setelah ada SPPBJ      
 Para Pihak dalam Kontrak      
8 Isi Surat Perjanjian      
 Pernyataan bahwa para pihak      
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No. Nama Barang Jumlah 
Kelengkapan Kesesuaian 

Ada 
Tidak 
Ada 

Ada 
Tidak 
Ada 

telah sepakat atau setuju untuk 
mengadakan kontrak mengenai 
obyek yang dikontrakkan sesuai 
dengan jenis pekerjaannya 

 Pernyataan bahwa para pihak 
telah menyetujui besarnya harga 
kontrak yang ditulis dalam angka 
dan huruf serta rincian sumber 
pembiayaannya 

     

 Pernyataan bahwa ungkapan-
ungkapan dalam perjanjian harus 
mempunyai arti dan makna yang 
sama seperti yang tercantum 
dalam kontrak 

     

 Pernyataan bahwa kontrak yang 
dibuat ini meliputi beberapa 
dokumen dan merupakan satu 
kesatuan yang disebut kontrak 

     

 Pernyataan bahwa apabila terjadi 
pertentangan antara ketentuan 
yang ada dalam dokumen 
perjanjian/kontrak maka yang 
dipakai adalah dokumen 
urutannya lebih dulu 

     

 Pernyataan mengenai persetujuan 
para pihak untuk melaksanakan 
kewajiban masing-masing yaitu 
pihak pertama membayar harga 
kontrak dan pihak kedua 
melaksanakan pekerjaan yang 
diperjanjikan dalam kontrak 

     

 Pernyataan mengenai jangka 
waktu pelaksanaan pekerjaan, 
yaitu kapan dimulai dan 
diakhirinya pekerjaan 

     

 Pernyataan mengenai kapan 
mulai efektif berlakunya kontrak 

     

9 Penutup Surat Perjanjian      
 Pernyataan bahwa para pihak 

telah menyetujui untuk 
melaksanakan perjanjian sesuai 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia 

     

 Tanda tangan para pihak dengan 
dibubuhi materai 

     

10 Kesimpulan      
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No. Nama Barang Jumlah 
Kelengkapan Kesesuaian 

Ada 
Tidak 
Ada 

Ada 
Tidak 
Ada 

 Sudah siap untuk di Kontrak      
11 Catatan-catatan      

       
 
Telah diperiksa oleh Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan (PPTK) 
 
 
……………………………… 
NIP. …………………………. 
Samarinda, 16 Oktober 2018 

Disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) 
 
 
……………………………… 
NIP. ………………………….
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E. SOAL 04 

Kementrian XYZ telah melakukan pengadaan mobil Toyota innova sebanyak 3 unit melalui 

e-catalog untuk kendaraan dinas eselon 2, penyedia telah melakukan pekerjaannnya dan akan 

melakukan serah terima 3 mobil tersebut. 

Pertanyaan: 

1. Apa syarat mobil memenuhi kuantitas dan kualitas ? 

2. Apa sajakah yang perlu di cek/diperiksa ? 

3. Sebutkan dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan ? 

4. Buatlah berita acara hasil pemeriksaan serah terima pekerjaan tersebut? 

5. Bagaimanakah pajak kendaraan dinas? 

6. Apakah serah terima diperlukan sampai dengan kendaraan tersebut  mencapai plat 

merah? 

7. Sebutkan resiko (kerugian negara dan tipikor) dalam penyusunan acara serah terima? 

8. Buatlah daftar simak pemeriksaan terkait pekerjaan tersebut  ? 

 

 

JAWABAN KELOMPOK 4 

- Mandar Trisno Hadisaputra, Balai Diklat Keuangan Manado BPPK Kemenkeu 

- Agus Y. Arianto, Individu 

- Amik Tri Istiami, Pusdiklat Tenaga Administrasi Kemenag RI 

- Ria Arsanti, Bagian Hukum Kemenko Polhukam 

1. Syarat mobil memenuhi kuantitas dan kualitas. 

Dasar hukum: PMK  nomor  76/PMK.06/2015  tentang  standar  barang  dan standar  

kebutuhan  BMN berupa alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan di dalam 

negeri. 

Persyaratan kuantitas dan kualitas mobil yang diadakan sesuai dengan surat pesanan 

yang diterbitkan oleh PPK melalui e-purchasing. 

Syarat mobil memenuhi kuantitas adalah sesuai dengan volume yang tertuang  dalam 

kontrak (3 unit mobil). Syarat kualitas yang diperlukan meliputi: 

- Merek dan tipe : Toyota Innova tipe G; 

- Jenis kendaraan : minibus SUV; 

- Kapasitas mesin : (2.000cc); 

- Jumlah silinder: 4 

- Tahun pembuatan  : 2018; 
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- Sertifikat garansi : 3 tahun atau 100.000 km; 

- Layanan purna jual : ya 

- Kelengkapan legalitas mobil : BPKB dan STNK 

2. Yang perlu di cek/diperiksa 

- Faktur pengiriman 

- Kuantitas kendaraan ( 3 unit) 

- Merek mobil sesuai surat pesanan di katalog 

- STNK 

- Test drive 

- Full body checking 

- Kelengkapan mobil 

3. Dokumen perlu dipersiapkan 

- Draft Berita Acara Pemeriksaan 

- Cheklist pemeriksaan barang 

- Draft Berita Acara Serah Terima Penyedia dengan PPK 

 

4. Berita acara hasil pemeriksaan serah terima pekerjaan 
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BERITA  ACARA SERAH TERIMA  BARANG 

No.:   BAST-01/PPA.1.1/JKT/2018 

 

Pada hari  ini Senin  tanggal  Enam Belas  bulan  Oktober tahun dua ribu  delapan  belas kami 

yang bertanda tangan dibawah ini : 

1.  Untung Setya Nugraha  : Pejabat  Pembuat  Komitmen   Satker  Maju   Bersama 

selaku Penerima Barang sebagai pihak kesatu. 

2.  S u b h a n                     :  Direktur    CV.   Simetris    Grafika  sebagai    

Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas  

Roda Empat sebagai pihak kedua. 

Sesuai  dengan Surat Pesanan Nomor : 01/PPA.1.1/SRG/2018  tanggal  20 September 2018, 

Pihak Kedua telah menyerahkan pekerjaan berupa  Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat 

(daftar terlampir) kepada  pihak   Kesatu, dan Pihak Kesatu menerima  barang tersebut  dalam  

keadaan  baik  dan  cukup dan  telah  memenuhi syarat kesepakatan. 

 

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini kami buat pada hari,  tanggal, bulan dan 

tahun yang sama seperti tersebut di atas untuk dipergunakan seperlunya. 

 

Pihak Kesatu 

Pejabat Pembuat Komitmen 

 

 

 

Untung  Setya Nugraha 

NIP 197207091998031002 

Pihak Kedua 

CV. Simetris Grafika 

 

 

 

S u b h a n 

Direktur
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BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/PEKERJAAN 

No.: BAPP-01/PPA.1.1/SRG/2018 

 

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas kami 

yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. M Trisno Hadisaputra  : Petugas Pemeriksa Satker Maju Bersama selaku Pemeriksa 

Barang sebagai pihak kesatu. 

2. S u b h a n  : Direktur CV. Simetris Grafika sebagai Pelaksana Pekerjaan 

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat sebagai pihak 

kedua. 

 

Sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 01/PPA.1.1/SRG/2018 tanggal 20 September 

2018, Pihak Kedua telah pekerjaan berupa Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat dengan 

keadaan baik dan cukup dan telah memenuhi syarat kesepakatan. 

Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini kami buat pada hari, tanggal, bulan dan 

tahun yang sama seperti tersebut di atas untuk dipergunakan seperlunya. 

 

 

Petugas Pemeriksa  

 

 

 

M Trisno Hadisaputra  

NIP 197607091998031001  

CV. Simetris Grafika 

 

 

 

Subhan 

Direktur
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5. Pajak kendaraan dinas. 

Perhitungan pajak pengadaan kendaraan bermotor dinas: 

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 

Nomor: 002/021.001/PMK/2018 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

: Untung Setya Nugraha 

: Kepala Bagian Umum Kementrian XYZ 

: Jl. Jend Sudirman no. 249 Jakarta  

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

Nama Penyedia 

Alamat penyedia 

: CV Simetris Grafika 

: Jl. Soekarno hatta no 1 Jakarta 

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia  

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

No Jenis Barang 
Kuan-

titas 
Satuan 

Harga 

Satuan 
Jumlah 

1 Toyota Innova 2.0 G 

A/T 

Diesel SUV 2018 

3 unit 376.176.375,-  1.128.529.125,- 

 PKB   7.441.875,- 7.441.875,- 

 BBN-KB   99.225.000,- 99.225.000,- 

 Administrasi STNK   804.000,- 804.000,- 

 Jumlah    1.236.000.000,- 

Terbilang: Satu milyard dua ratus tiga puluh enam juta rupiah 

 

- Harga Jual adalah  nilai berupa  uang, termasuk  semua  biaya yang diminta  atau  

seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak 

- Dalam hal  pembelian  kendaraan  bermotor  dengan  sistem  on the  road (langsung 

atas  nama pembeli), maka Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  (BBNKB), 

retribusi  untuk  Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku 

Kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) tidak merupakan  unsur harga jual yang 

menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB, Retribusi STNK dan BPKP 

tersebut tidak dicantumkan dalam faktur pajak. 

Dari contoh diatas : 
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a. Harga Kontrak   Rp 1.236.000.000,- (terdiri  harga  jual termasuk  PPN), BBN-

KNB,  PKB,  Administrasi STNK) 

b. DPP berdasarkan faktur sebesar Rp 1.025.935.568,- 

c. PPN = DPP x 10% 

 =  Rp 1.025.935.568,- x 10% = Rp 102.593.818,- 

d. PPh 22  =  DPP x 1,5% 

 =  Rp 1.025.935.568,- x 1,5% = Rp 15.389.033,- 

6. Serah terima barang setelah mobil dilengkapi dengan plat nomor  (plat merah) 

7. Resiko Kerugian  Negara akan muncul   pada  saat  penyedia menyerahkan  barang tidak 

memenuhi ketentuan  dalam surat pesanan. 

8. Daftar SIMAK pemeriksaan pekerjaan 
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DAFTAR SIMAK 

No Uraian Barang 
Hasil Pemeriksaan 

Kon-
trak 

Peme-
riksaan 

Perbe-
daan 

1 Aspek Administrasi    
2 Surat Pesanan    
3 Surat Garansi    
4 STNK, BPKP, dan Plat Nomor    
5 Aspek Teknis 

 

   

 
Petugas Pemeriksa   
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M Trisno Hadisaputra  

NIP 197607091998031001  

CV. Simetris Grafika 

 

 

 

Subhan 

Direktur

 

  



56 
 

F. SOAL 05 

Untuk pekerjaan Event Organizer senilai Rp 600 juta yang telah selesai 100% (seratus 

persen) dan akan dilakukan serah terima pekerjaan.  

Pertanyaan: 

1. Apa sajakah yang perlu dicek/diperiksa?  

2. Sebutkan dokumen apa saja yang perlu disiapkan!  

3. Buatlah berita acara hasil pemeriksaan serah terima terkait pekerjaan tersebut!  

4. Sebutkan resiko (Kerugian negara dan tipikor) dalam penyusunan berita acara serah 

terima!  

5. Buatkan daftar simak pemeriksaan terkait pekerjaan tersebut! 

 

JAWABAN KELOMPOK 5 

- Made Budi Adiana Biro, APBJ Setda. Provinsi Bali Setda. Provinsi Bali 

- Ajik Sujoko, Fakultas Hukum UNDIP 

- Juni Irawati, ULP Provinsi Bengkulu, Biro Umum,Humas dan Protokol 

- Mahdi Syamri, Lapas Kelas IIA Balikpapan Kementerian Hukum dan HAM RI 

1. Yang perlu dicek/diperiksa adalah : 

a. Laporan kegiatan, dan  

b. Laporan keuangan  

c. Invoice dan surat permohonan pembayaran yang diajukan oleh even organizer 

2. Dokumen apa saja yang perlu disiapkan adalah : 

a. Laporan kegiatan, dan  

b. Laporan keuangan  

c. Invoice dan surat permohonan pembayaran yang diajukan oleh even organizer 

3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 
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Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Event Organizer 

Workshop Serah Terima dalam rangka Peningkatan Ahli Kontrak 

 

Pada hari ini rabu, tanggal tujuh belas, bulan oktober, tahun dua ribu delapan belas, yang 

bertanda tangan di bawah ini : 

 

I.  Nama : I Made Budi Adiana 

 Jabatan : PPK  

 Alamat : ... 

 Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

 

II. Nama : Ajik Sujoko 

 Jabatan : Direktur EO  

 Alamat : ... 

 Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

 

Dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan Pekerjaan Event Organizer Workshop Serah 

Terima dalam rangka Peningkatan Ahli Kontrak kepada PIHAK PERTAMA, dengan 

keterangan Sesuai dengan yang dikontrakkan. (lampiran laporan kegiatan dan Laporan 

keuangan beserta surat permohonan pembayaran terlampir) 

 

PIHAK PERTAMA 

 

 

 

I Made Budi Adiana 

 

PIHAK KEDUA 

 

 

 

Ajik Sujoko
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4. Untuk potensi kerugian negara / tipikor dari pelaksanaan kegiatan dengan EO, yakni : 

a. Mark Up Harga, yang dapat saja dilakukan oleh EO, berupa :  

- mark up paket full board/ full day meeting,  

- mark up harga kamar, mark up harga makanan dll. 

b. Fiktif dalam kegiatan, dapat saja dilakukan oleh EO, berupa :  

- jumlah makanan tidak sesuai porsi dengan peserta (biasanya porsi dikurangi),  

- manipulatif dalam jumlah peserta yang hadir,  

- atk yang terbagi tidak sesuai dengan kenyataan,  

- dokumentasi kegiatan yang tidak secara keseluruhan. 

c. Suap/Gratifikasi dalam kegiatan, dapat saja dilakukan oleh EO, berupa :  

- voucher /diskon penginapan/tiket diluar kegiatan yang diberikan oleh EO 
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G. SOAL 06 

Untuk pekerjaan Jasa konsultan perencana di Kementerian PekerjaanKhusus, 

pekerjaan telah mencapai 80% namun dokumen perencanaan siap untuk ditenderkan. 

Pertanyaannya adalah: 

1. Apakah dokumen tersebut boleh dilakukan serah terima untuk ditenderkan? Sebutkan 

alasannya. 

2. Apa sajakah yang perlu dicek/diperiksa? 

3. Sebutkan dokumen apa saja yang perlu disiapkan! 

4. Buatlah berita acara hasil pemeriksaan serah terima terkait pekerjaan tersebut! 

5. Bagaimana cara menilai kualitas pekerjaan konsultan perencana? 

6. Bagaimana tanggung jawab konsultan perencana untuk tender dan pengawasan berkala? 

7. Sebutkan resiko (Kerugian negara dan tipikor) dalam penyusunan berita acara serah 

terima! 

8. Buatkan daftar simak pemeriksaan terkait pekerjaan tersebut! 

 

JAWABAN KELOMPOK 6 

- Ade Kristianto Universitas, Palangka Raya Kemenritekdikti 

- Andi Juana Fachruddin, Dinas PU & PR Kab. Luwu Timur 

- Aprianto Ma’ruf, Kemendesa, PDT dan Transmigrasi 

- Arthur Halik Razak, Politeknik Negeri Ujung Pandang 

1. Dapat dibayarkan, apabila mengikuti Permen PU 45/2007 dan Perpres 73/2011 tentang 

bangunan gedung negara, mensyaratkan bahwa konsultan perencana dibayar sebesar 

80% dari total kontrak mulai dari pra rancangan sampai dengan diserah terimakannya 

produk konsultan perencana, sementara 5% akan dibayar setelah lelang selesai dan 15% 

lainnya akan dibayar pada waktu PHO pekerjaan fisik. Kalau pelaksanaan kontrak 

dilakukan pada tahun berikutnya maka  Anggaran yang dialokasikan untuk dibayar 

seharusnya hanya sebesar 80%, sedangkan 20% lainnya baru akan dibayar setelah proses 

lelang selesai dan pekerjaan fisik diserah terimakan di tahun berikutnya. Hal tersebut 

sejalan dengan semangat tanggung jawab profesi Konsultan Perencana dalam 

memastikan bahwa produk desain yang dihasilkan dapat dikerjakan sebagaimana rencana 

kerja dan syarat-syarat, gambar/desain, bahan material dan biaya yang telah 

diperhitungkannya. Bahkan lebih jauh Konsultan Perencana harus dapat 

mempertanggung jawabkan desain dan perhitungan strukturnya jika terjadi kegagalan 



60 
 

konstruksi dan melakukan perubahan desain jika terjadi perbedaan antara desain dan 

kondisi eksisting di lapangan. 

Untuk pekerjaan perencanaan lainnya seperti   pekerjaan konsultan perencanaan jalan 

dan jembatan serta irigasi — jika tidak ada aturan yang khusus terkait pengawasan 

berkala sebagaimana pada pekerjaan perencanaan bangungan gedung — maka tidak 

wajib mengikuti syarat penahanan pembayaran 20% di atas maka harus mencapai 100% , 

dengan disarankan menambah pada klausul kontrak, konsultan perencana bertanggung 

jawab terhadap desain selama masa pelaksanaan konstruksi dan melakukan pengawasan 

secara berkala sampai pekerjaan selesai. 

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2008 tentang 

Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi di 

Lingkungan Pekerjaan Umum hal-hal yang perlu diperiksa dalam desain adalah :  

- Cek perencanaan teknis dan legalitasnya : 

a. Tipe atau jenis konstruksi: 

1) Teliti pemilihan jenis atau tipe konstruksi; 

2) Teliti dasar pertimbangan atau kebijakan pemilihan tipe tersebut; 

3) Teliti apakah jenis atau tipe konstruksi tersebut telah sesuai dengan kondisi 

lapangan yang ada. 

b. Perhitungan konstruksi : 

1) Teliti dasar – dasar perhitungan yang dipakai; 

2) Teliti proses legalisasi perhitungan konstruksi. 

c. Harga konstruksi : 

1) Teliti harga satuan dasar : bahan, upah, peralatan; 

2) Teliti metode kerja terkait dengan analisis harga satuan pekerjaan; 

3) Teliti metode pelaksanaan, analisa pendekatan teknis/perhitungan kebutuhan 

sumberdaya terkait dengan harga konstruksi. 

d. Data masukan untuk perhitungan perencanaan pekerjaan konstruksi, apakah sudah 

memenuhi persyaratan standar konstruksi terkait (SNI): 

1) Teliti TOR perencanaan teknis dan hasilnya untuk mengetahui tujuan, 

keperluan, dan kriteria-kriteria yang digunakan oleh pemilik proyek 

(pemerintah); 

2) Teliti legalitas gambar desain 

- Umur rencana bangunan 

Cek umur rencana bangunan : 
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a. Teliti apakah umur konstruksisudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan; 

b. Teliti dasar perhitungan penetapan umur konstruksi 

- Dokumen pengadaan 

Cek dokumen pengadaan : 

a. Dokumen penilaian kualifikasi dan dokumen evaluasi penawaran :Teliti apakah   

penilaian kualifikasi dan dokumen evaluasi penawaran sudah mengacu ketentuan 

dengan benar sesuai Perpres 16/2018 beserta peraturan teknisnya sebagai acuan. 

b. Dokumen pemilihan penyedia jasa: 

1) Teliti apakah dokumen pemilihan penyedia jasa sudah mengacu ketentuan 

dengan benar sesuai Perpres 16/2018 beserta peraturan teknisnya sebagai 

acuan; 

2) Teliti legalitas dokumen apakah sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang; 

3) Teliti cara dan hasil perhitungan volume; 

4) Teliti cara menguji kualitas material dan hasil pekerjaan yang diterima sebagai 

prestasi pekerjaan; 

5) Teliti tata cara penolakan material dan hasil pekerjaan; 

- Spesifikasi teknik 

Cek spesifikasi teknik : Teliti apakah penyusunan Spesifikasi Teknik telah sesuai SNI 

atau ketentuan yang berlaku di Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan Sektor; 

3. Dokumen - dokumen yang perlu disiapkan! 

 Perhitungan desain (design note); 

 Gambar desain dan legalitasnya; 

 Umur rencana bangunan; 

 Dokumen Pengadaan 

a. Dokumen Penilaian Kualifikasi dan Dokumen Evaluasi Penawaran; 

b. Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa : 

1) Instruksi kepada penawar 

2) Syarat–syarat umum 

3) Syarat–syarat khusus 

4) Spesifikasi teknis umum 

5) Spesifikasi teknis khusus 

6) Gambar 
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 Engineer’s Estimateberupa Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran 

biaya pekerjaan konstruksi 

 

4. Berita acara hasil pemeriksaan serah terima terkait pekerjaan  

Dalam melakukan pemeriksaan terkait untuk pelaksanaan serah terima pekerjaan di mana 

dalam Perpres 16/2018 dan Peraturan LKPP 9/2018 yang menyatakan bahwa serah 

terima pekerjaan dilakukan setelah PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa 

yang diserahterimakan.  Adapun dalam melaksanakan serah terima hasil pekerjaan 

perencanaan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V (BBPJN V) Dirjen Bina Marga 

Kemen PUPR telah menyusun Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Hasil Pekerjaan 

Perencanaan Nomor: BBPJN V/SMM/PP-REN/01. Petunjuk pelaksanaan ini mengatur 

tata cara dan alur kegiatan Serah Terima Pekerjaan Perencaan yang disertai dengan 

contoh dan lampiran daftar simak dan pemeriksaan hasil pekerjaan. Petunjuk 

pelaksanaan ini masih mengacu pada Perpres 54/2010 dan perubahan terakhirnya, tetapi 

masih dapat digunakan sebagai acuan dalam pemeriksaan hasil pekerjaan oleh PPK 

dibantu tim pendukung/teknis. Sehingga tim PPHP dalam daftar simak dan pemeriksaan 

dapat diganti oleh tim pendukung/teknis yang ditugaskan PPK. Berikut adalah daftar 

simak dan pemeriksaan untuk pekerjaan jalan/jembatan sesuai dengan Petunjuk 

Pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan Perencanaan pada lingkup BBPJN V Dirjen Bina 

Marga Kemen PUPR. 

1) Formulir daftar simak kecukupan dan kesesuaian personil penyedia jasa 

2) Daftar simak serah terima pekerjaan 

3) Jenis laporan dan jumlah yang harus diserahkan 

4) Daftar pemeriksaan kegiatan survey pendahuluan 

5) Daftar pemeriksaaan kegiatan survey topografi 

6) Daftar pemeriksaan kegiatan survey inventarisasi jalan 

7) Daftar pemeriksaan kegiatan survei perkerasan jalan 

8) Daftar pemeriksaan kegiatan Benkelman Beam 

9) Daftar pemeriksaan kegiatan inventarisasi sumber material 

10) Daftar pemeriksaan kegiatan survey lalu lintas 

11) Daftar pemeriksaan kegiatan pembuatan dokumen tender 

12) Daftar simak dokumen pemeriksaan dokumen perencanaan jalan 

13) Daftar pemeriksaan kegiatan survey inventarisasi jembatan 

14) Daftar pemeriksaan kegiatan survey hidrologi dan hidrolika 
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15) Daftar pemeriksaan kegiatan survey geologi dan geoteknik 

16) Daftar simak pemeriksaan dok. perencanaan jembatan 

Memperhatikan begitu teknisnya pemeriksaan tersebut maka kami hanya menampilkan 

sebagian daftar pemeriksaan hasil pekerjaan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam 

melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh PPK. 
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5. Cara menilai kualitas pekerjaan konsultan perencana 

Pemeriksaan dilakukan terhadap paket yang diperiksa sesuai SPT. Dalam melakukan 

pemeriksaan, acuan desain yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) 

dan/atau standar keteknikan terkait dalam rangka pemenuhan terhadap ketatan, 

kebenaran dan kelengkapan proses, produk dan manfat desain. Lingkup pemeriksan 

perencanan pekerjan konstruksi antara lain penilaian terhadap harga konstruksi, tipe atau 

jenis konstruksi dan perhitungan desainya, serta dokumen pengadan yang terdiri dari 

gambar desain dan dokumen administrasi sebagai produk perencanan penunjang 

pelaksanan pekerjan. 

Bila penilaian terhadap kewajaran harga konstruksi, analisis pemilhan tipe atau jenis 

konstruksi dan perhitungan desain mengindikasikan inefisiensi, maka direkomendasikan 

untuk dilakukan value enginering. Berlandaskan azas manfat bahwa pembangunan 

adalah investasi pemerintah maka perencanan harus menunjukan tujuan fungsional dan 

manfat fungsional yang terukur. 

Produk perencanaan konstruksi meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1. Tujuan fungsional (outcome) proyek pembangunan. Adalah manfat langsung terhadap 

masyarakat dan lingkungan yang menjadi tujuan dari pembangunan, terukur, logik, 

dan dikomunikasikan dengan masyarakat pemanfat serta sektor pembangunan terkait 

lainya. Sektor pembangunan terkait lainya menunjang pembangunan tersebut dengan 

keterpaduan program; 

2. Manfat fungsional (dampak) proyek pembangunan; Adalah manfat lanjut yang 

berdampak pada masyarakat dan lingkungan yang menjadi tujuan dari pembangunan 

yang terukur, logic dan dikomunikasikan dengan masyarakat pemanfat serta sector 

pembangunan terkait lainya. Sektor pembangunan terkait lainya menunjang 

pembangunan tersebut dengan program yang ”link and match” sehinga menjadi 

program yang integrated; 

3. Keluaran Perencanan Umum (output); Adalah jenis konstruksi yang diperlukan dalam 

rangka mendapatkan manfaat fungsional; 

4. Tahun perencanaan dikaitkan dengan tahun pelaksanan; 

5.  Perhitungan desain (design note); 

6. Gambar desain dan legalitasnya; 

7. Umur rencana bangunan; 

8. Dokumen Pengadan sesuai peraturan yang berlaku  : 

a. Dokumen Penilaian Kualifkasi dan Dokumen Evaluasi Penawaran; 
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b. Dokumen Pemilhan Penyedia Jasa : 

1) Instruksi kepada penawar 

2) Syarat–syarat umum 

3) Syarat–syarat khusus 

4) Spesifkasi teknis umum 

5) Spesifkasi teknis khusus 

6) Gambar 

9. Enginer’s Estimate; 

6. Tanggung jawab konsultan perencana untuk tender dan pengawasan berkala 

Tugas dan tanggung jawab konsultan perencana untuk tender  : 

a. Membuat gambar kerja pelaksanaan  

b. Membuat rencana  angaran biaya konstruksi 

c. Membuat rencana dan syarat-syarat pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan 

Syarat-syarat  umum dan syarat- syarat  khusus  

d. Spesifikasi teknis umum  

e. Spesifikasi teknis khusus  

f. Instruksi kepada penawar.  

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Perencana pada saat pelaksanaan/pengawasan 

berkala : 

a. Melakukan pengawasan secara berkala dan membuat laporan pengawasan secara 

berkala. 

b. Mempertahankan desain dalam hal adanya pihak – pihak pelaksana bangunan yang 

melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana. 

c. Menentukan warna dan jenis material yang akan digunakan dalam pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi. 

d. Mempertanggung jawabkan desain dan perhitungan strukturnya jika terjadi kegagalan 

konstruksi dan melakukan perubahan desain jika terjadi perbedaan antara desain dan 

kondisi eksisting di lapangan 

Disarankan supaya tugas dari konsultan perencana bisa berjalan dengan lancar sebaiknya 

konsultan perencana membuat jadwal pertemuan rutin dengan kontraktor untuk 

membahas hal-hal yang mungkin perlu mendapat pemecahan dari perencana misalnya 

pembuatan gambar shop drawing atau saat aproval material sebagai pedoman 

pelaksanaan proyek. Karena ada beberapa hal yang umumnya menjadi permasalahan 

ketika di lapangan, misalkan dari produk perencana yaitu material yang telah ditentukan 
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pada RKS sulit ditemukan pada saat pelaksanaan pekerjaan proyek berlangsung atau 

harganya terlalu mahal melebihi RAB sehingga kontraktor mengusulkan persetujuan 

perubahan material untuk digunakan sebagai pengganti. Masalah lainya perbedaan 

gambar rencana dengan kondisi exsiting lapangan sehingga kontraktor membuat gambar 

perubahan yang memerlukan persetujuan konsultan perencana dalam pelaksanaan 

proyek. Intinya agar pelaksanaan pekerjaan bisa berjalan dengan baik, maka diperlukan 

kerjasama dan hubungan yang baik dan terus menerus hingga proyek selesai antara 

kontraktor dan konsultan perencana. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 

Desember 2007, tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara 

1) Mengadakan persiapan tender, seperti membantu Kepala Satuan Kerja di dalam 

menyusun dokumen tender dan membantu pokja pemilihan menyusun program dan 

pelaksanaan tender. 

2) Membantu pokja pemilihan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun 

berita acara penjelasan pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen 

tender, dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi tender ulang. 

3) Mengadakan pengawasan berkala setama pelaksanaan konstruksi fisik dan 

melaksanakan satuan kerja seperti : 

a. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada 

perubahan. 

b. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa 

pelaksanaan konstruksi. 

c. Memberikan saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang penggunaan 

bahan. 

d. Membuat laporan akhir pengawasan berkala 

7. Resiko (Kerugian negara dan tipikor) dalam penyusunan berita acara serah terima! 

Terjadi pembayaran fiktif , menerima suap dari penyedia jasa , melakukan pemalsuan 

dokumen. 

8. Daftar simak pemeriksaan terkait pekerjaan 
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H. SOAL 07 

PT. Manajemen Konstruksi Karya merupakan Konsultan MK pada proyek 

pembangunan jembatan sungai Cialpukat sepanjang 120 m. Pekerjaan tsb telah selesai dan 

akan diserahterimakan. 

1. Apa sajakah yang perlu dicek/diperiksa? 

2. Sebutkan dokumen apa yang perlu dipersiapkan 

3. Buat BA hasil pemeriksaan serah terima terkait pekerjaan tsb 

4. Bagaimana cara menilai kualitas konsultan MK tsb 

5. Sebutkan resiko (kerugian negara dan tipikor) dalam penyusunan BA serah terima 

6. Buat daftar simak pemeriksaan terkait pekerjaan tsb 

 

JAWABAN KELOMPOK 7 

- Endra Mayendra, LPJK Kepri LPJK Kepri 

- Baharuddin Dwi Isnanto, Balai KSDA Kalimantan Tengah Kementerian LHK 

- M. Kahar A. Palinrungi, ULP Universitas Negeri Makassar 

- Abdul Kadir, DLH Kab. Pasuruan 

1. Yang perlu dicek/diperiksa: 

a. TAHAP PERSIAPAN 

1) Membantu Pemberi Tugas menyusun program penyelenggaraan proyek 

mencakup Sasaran dan perumusan proyek, Identifikasi alokasi sumber dana, 

Membuat proyeksi arus dana dan Identifikasi kualitas dan kuantitas proyek dalam 

kaitanya dengan sasaran proyek. 

2) Menentukan dan mengatur paket-paket pekerjaan. 

3) Menyusun jadwal waktu proyek terpadu dengan mempertimbangkanmasalah-

masalah teknis untuk semua tahapan proyek, yaitu Tahap Persiapan dan Review, 

Tahap Perancangan, Tahap Pelelangan, Tahap Pelaksanaan Konstruksi dan Tahap 

Pemeliharaan. 

4) Mengevaluasi program kegiatan perencangan yang diusulkan oleh Pihak 

Konsultan Perancangan yang meliputi Program pencapaian sasaran, Program 

penyediaan & penggunaan tenaga, Program penyediaan & penggunaan informasi 

dan Rencana anggaran Biaya. 

5) Membantu pelaksanaan kegiatan persiapan penggunaan izin-izin (IMB, IPB, 

IMP, dsb). 
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b. TAHAP PERANCANGAN 

1) Meneliti dan mengevaluasi dokumen pelelangan yang berkaitan dengan Building 

Order yang berlaku, Asumsi-asumsi dan perhitungan-perhitungan, Kemudahan 

dalam pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan, efisiensi penggunaan bahan, 

kelengkapan, kejelasan dan konistensi gambar-gambar dalam dokumen tender, 

kejelasan spesifikasi teknis dan Bill Of Quantity. 

2) Mengevaluasi dokumen pelelangan (gambar dan RKS) bersama Konsulan 

perencana sebelum didistribusikan kepada para Kontraktor. 

3) Menyusun dan membagi paket-paket pekerjaan yang akan dilelang berikut batas 

kerjanya sehingga tidak terjadi overlapping ataupun "grey area" antara paket 

yang satu dengan paket yang lainnya. 

 

c. TAHAP PELELANGAN 

1) Menyusun schedule pelelangan. 

2) Menyusun kelompok-kelompok paket pekerjaan beserta dengan rencana anggaran 

biaya kelompok paket. 

3) Untuk dan atas nama Pemberi Tugas melakukan seleksi calon peserta lelang ( 

pemborong/supplier). 

4) Mengandakan rapat persiapan tender bersama konsultan perencana dan Pemberi 

Tugas. 

5) Menyiapkan dokumen-dokumen pelelangan. 

6) Menyelenggarakan rapat penjelasan. 

7) Memberikan masukan pada Pemberi Tugas dalam hal tata cara untuk menentukan 

pemenang. 

8) Menyiapkan penyusun Dokumen-dokumen kontrak. 

 

d. TAHAP KONSTRUKSI 

1) Mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan progran kegiatan 

konstruksi yang disusun oleh Kontraktor, meliputi program pencapaian sasaran 

konstruksi, program penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, program 

penyediaan dan penggunaan peralatan/perlengkapan, program penyediaan dan 

penggunaanmaterial, program penyediaan dan penggunaaninformasi dan program 

penyediaan dan penggunaan dana. 
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2) Melakukan pengawasan umum, pegawasan lapangan dan inspeksi kegiatan-

kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi dapat 

diakukan secara terus-menerus sampai dengan pekerjaan diserahterimakan untuk 

kedua kalinya. 

3) Memeriksa jadwal waktu pelaksanaan yang diajukan oleh Kontraktor (Time 

Schedule), Bar Chart dan S-Curve serta Network Planning. 

4) Penetapan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan dengan tindak lanjutnya 

berupa koordinasi antara Kontraktor, Sub-Kontraktor dan Pelaksana Proyek 

lainnya. 

5) Membantu pemberi tugas melaksanakan value engineering yang dilaksanakan 

oleh konsultan value engineering atau kontraktor pemenang lelang yang 

mengajukan value engineering perubahan proposal. 

6) Mengendalian kegiatan konstruksi yang meliputi mengawasi pelaksaan pekerjaan 

konstruksi dari segi kuantitas serta laju pencapaian volume, Mengawasi 

pelaksanaan pekerjaan serta produknya maupun ketepatan waktu dan biaya 

pekerjaan konstruksi, Mengumpulkan dan mengusulkan kepada pemberi tugas 

atas semua perubahan-perubahan serta penyesuaian dilapangan untuk 

memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi, 

Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala dan membuat laporan 

mingguan dan bulanan pekerjaan manajemen konstruksi, Menyusun daftar 

kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat pekerjaan pada masa pelaksanaan, serta 

mengawasi pelaksanaan, Mengevaluasi dan merekomendasikan 5 (lima) set 

gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as build Drawings) 

yang dibuat oleh kontraktor. 

7) Pengawasan pelaksanaan pembangunan sehari-hari dilapangan terdiri atas 

Pengawasan persiapan pelaksanaan, Pengawasan terhadap dokumen-dokumen 

pelaksanaan, Peraturan-peraturan (code) dan perjanjian, Asuransi, Jaminan-

jaminan, Keamanan kerja, Penyediaan bahan peralatan & perlengkapan kerja dan 

buruh, Pemeriksaan bahan-bahan, Kontrak-kontrak kerja, Pekerjaan-pekerjaan 

tertunda, Pengawasan pelaksanaan pekerjaan, Pengawasan pekerjaan struktur, 

Pengawasan pekerjaan arsitektur, Pengawasan pekerjaan mekanikal, Pengawasan 

pekerjaan elektrikal, Pengawasan pekerjaan plumbing, Pengawasan pekerjaan 

dalam disiplin-disiplin ilmu lain, Pengawasan bahan-bahan yang sedang 
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digunakan dan Pengujian bahan-bahan/ hasil pekerjaan yang sedang 

dilaksanakan. 

8) Membuat laporan-laporan kemajuan pekerjaan (progress report) secara berkala 

untuk keperluan Pemberi Tugas. 

9) Percobaan-percobaan struktur, instalasi dan lainnya dalam berbagai disiplin. 

10) Pengendalian Biaya, Mutu dan Waktu pelaksanaan proyek. 

11) Koordinasi antar pelaksanaan kelompok-kelompok pelaksana yang terlibat di 

dalam proyek. 

12) Menyelenggarakan rapat-rapat pembangunan. 

13) Penyusunan, pembuatan dan penyampaian laporan-laporan. 

14) Merekomendasi bahwa tahapan pembayaran telah dapat dilaksanakan 

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan. 

15) Memberikan rekomendasi untuk penunjukan sub kontraktor jika diperlukan. 

16) Menyusun program untuk K3 (Keselamatan & Kesehatan kerja) dengan 

mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

17) Mengkoordinasikan security dan safety proyek. 

 

e. TAHAP PEMELIHARAAN 

1) Menyusun/check list pekerjaan pemeliharaan Berita Acara serta Serah Terima II 

Pekerjaan Konstruksi 

2) Mengevaluasi dan merekomendasikan penyusunan buku petunjuk penggunaan 

dan perawatan bangunan gedung. 

3) Memproses administrasi proyek, antara lain jaminan/garansi dan sertifikat-

sertifikat. 

4) Menyempurnakan buku petunjuk (Manual Book) yang disusun oleh Kontraktor 

mengenai penggunaan dan pemeliharaan bangunan serta perlengkapan untuk 

keperluan inspeksi bangunan. 

5) Menyusun laporan akhir. 

 

2. Dokumen yang perlu dipersiapkan: 

a. Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan Manajemen Konstruksi. 

b. Buku harian yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk penting dari 

Konsultan Manajemen Konstruksi, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, 
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konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian dan tidak terpenuhinya syarat 

teknis. 

c. Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dari resume kemajuan pekerjaan, tenaga, 

dan hari kerja. 

d. Berita Acara kemajuan pekerjaan, untuk pembayaran angsuran. 

e. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 

Tambah/Kurang, bilamana terdapat perubahan pekerjaan. 

f. Berita Acara Penyerahan I Pekerjaan. 

g. Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan. 

h. Berita Acara Penyerahan II Pekerjaan 

i. Laporan pemeriksaan gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing). 

j. Laporan rapat di lapangan (site meeting). 

k. Laporan pemeriksaan gambar kerja terperinci (shop drawings), Bar chart dan S curve 

serta Net Work Planning yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana. 

 

3. BA Hasil Pemeriksaan Serah Terima (terlampir) 

KEGIATAN : PEMBANGUNAN 

JEMBATAN 

BERITA ACARA SERAH TERIMA 

PEKERJAAN MK 

PEKERJAAN  : PEMBANGUNAN 

JEMBATAN SUNGAI 

CIALPULAT 

 

NOMOR : A. 567/PU.CIA/PBJ/10/2018 

TANGGAL : 17 Oktober 2018 

LAMPIRAN : Laporan Pekerjaan MK 

Nomor : 

S.789/PU.CIA/PBJ/10/2018 

Tanggal : 12 Oktober 2018 

Minggu ke : 59 

LOKASI : KOTA CIALPUKAT 

 

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami 

yang bertanda tangan di bawah ini: 

I.  Nama  : M. KAHAR A. PALINRUNGI 

 Jabatan :  Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PU Cialpukat 

   Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Cialpukat Nomor : 

SK. 123/PU.CIA/PBJ/8/2017 Tanggal : 1 Januari 2017 

 Alamat Kantor  :  Jl. T.B. Simatupang No.888 Kota Cialpukat 
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 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 

II. Nama : ENDRA MAYENDRA 

 Jabatan : Direktur PT. Manajemen Konstruksi Karya 

   Berdasarkan Akte Notaris Abdul Kadir, S.H. Nomor : 5 Tanggal : 1 

Januari 2017 

 Alamat Kantor : Jl. Mangga No.432 Kota Cialpukat 

 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA 

 

 

 

Kedua belah pihak berdasarkan: 

1. Surat Keputusan penunjukan dan Perintah Mulai Kerja Nomor: 

SPMK.456/PU.CIA/PBJ/8/2017 tanggal 17 Agustus 2017. 

2. Surat Perjanjian Pekerjaan Manajemen Konstruksi Nomor: 

PKS.234/PU.CIA/PBJ/8/2017 tanggal 10 Agustus 2017. 

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pekerjaan MK dengan 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA 

menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan MK untuk: 

a. Pekerjaan :  

 PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI CIALPUKAT 

b. Lokasi :  

 Kota Cialpukat 

c. Satker :  

 Dinas PU Kota Cialpukat 

d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran:  

 Nomor : S-444/KEU-1/2016 Tanggal : 20 Desember 2016 dan Nomor : S-555/KEU-

1/2017 Tanggal : 21 Desember 2017 

 

Pasal 2 

Penyerahan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 diatas termasuk meliputi (sesuai Surat 

Perjanjian pekerjaan Manajemen Konstruksi): 
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1. Laporan Review Disain : 10 (sepuluh) rangkap 

2. Buku Harian : 10 (sepuluh) rangkap 

3. Laporan Mingguan : 10 (sepuluh) rangkap 

4. Laporan Bulanan : 10 (sepuluh) rangkap 

5. Laporan Akhir (ST-1 dan ST-2) : 10 (sepuluh) rangkap 

 

 

 

 

Demikian berita acara serah terima pekerjaan menejemen konstruksi ini dibuat dan 

ditandatangani di Cialpukat pada tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 10 (sepuluh) untuk 

dipergunakan seperlunya. 

 

PIHAK KEDUA 

Konsultan Manajemen Konstruksi 

PT. Manajemen Konstruksi Karya 

 

 

ENDRA MAYENDRA 

Direktur 

 

PIHAK PERTAMA 

Pejabat Pembuat Komitmen 

Dinas PU Cialpukat 

 

 

M. KAHAR A. PALINRUNGI 

NIP. 19800101 200501 1 001 
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4. Cara menilai kualitas konsultan MK 

Secara umum tanggung jawab Konsultan adalah menjaga agar proyek memiliki kinerja 

sebagai berikut: 

a. Ketepatan waktu pembangunan proyek sesuai batas waktu berlakunya anggaran / 

waktu yang telah ditetapkan. 

b. Ketetapan biaya pembangunan sesuai batasan anggaran yang tersedia atau yang telah 

ditetapkan. 

c. Ketetapan kualitas dan kuantitas sesuai standard dan peraturan yang berlaku. 

d. Ketertiban administrasi kontrak dan pelaksanaan pembangunan. 

5. Risiko (kerugian negara dan tipikor) dalam penyusunan BA serah terima: 

a. BA Serah Terima yang dibuat tidak sesuai kondisi sebenarnya berpotensi kerugian 

negara dan tipikor. 

b. Pemalsuan tanggal penyerahan hasil pekerjaan (backdate) untuk menghindari denda 

akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan. 

6. Daftar Simak Pemeriksaan  
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DAFTAR SIMAK KONSULTAN MK 

No. Tahapan Uraian 

Kelengkapan 
Ketera-

ngan Ada 
Tidak 

Ada 

      

1 Persiapan Identifikasi kualitas dan kuantitas 

proyek 

   

  Jadwal pekerjaan mulai dari 

persiapan sampai pemeliharaan 

   

  Hasil evaluasi pekerjaan 

konsultan perencana 

   

2 Perancangan Hasil evaluasi dokumen 

pelelangan yang berkaitan dengan 

spesifikasi, gambar, BOQ dan 

RKS 

   

  Pembagian paket-paket pekerjaan    

3 Pelelangan Schedule pelelangan    

  Berita Acara rapat persiapan 

tender bersama Konsultan 

Perencana dan PPK 

   

  Usulan dokumen pelelangan    

  Usulan tata cara evaluasi    

  Usulan dokumen kontrak    

4 Konstruksi Laporan pengendalian kegiatan 

konstruksi 

   

  Laporan pengawasan pelaksanaan 

pembangunan 

   

  Laporan progress pekerjaan    

  Laporan uji coba material    

  Laporan pengendalian biaya, 

mutu, dan waktu pelaksanaan 

   

  Rekomendasi pembayaran    

  Penyusunan program K3    
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No. Tahapan Uraian 

Kelengkapan 
Ketera-

ngan Ada 
Tidak 

Ada 

      

5 Pemeliharaan Check list pekerjaan pemeliharaan    

  Rekomendasi buku petunjuk 

penggunaan dan perawatan 

   

  Laporan Akhir    

 


