
MENGELOLA KONTRAK PBJP
Pengertian Kontrak
Perjanjian menurut hukum Perdata diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu
perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang lain atau lebih.”
syarat sah perjanjian:
1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) suatu hal tertentu;
4) suatu sebab yang halal.

Kontrak, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 1 ayat
44 adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia
Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola”.

Para pihak dalam kontrak terdiri dari dua pihak yaitu:
1) Pihak pertama adalah Pejabat Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK);
2) Pihak kedua adalah Penyedia atau Pelaksana Swakelola yang telah
ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.

Klausul tentang “Pejabat Penandatangan Kontrak” tertuang dalam Peraturan
LKPP No. 12 tahun 2021, yang dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut:
1) Pejabat Penandatangan Kontrak saat ini tidak hanya di jabat oleh PA atau
KPA, namun kewenangannya dapat dilimpahkan kepada PPK (Pejabat
Pembuat Komitmen).
2) Pejabat Penandatangan Kontrak adalah sebuah bentuk kewenangan.
3) PA dapat tidak melimpahkan atau juga dapat melimpahkan kewenangan
PPK kepada KPA atau PPK.
4) KPA yang mendapat pelimpahan kewenangan penandatangan kontrak
dapat melimpahkan kepada PPK atas persetujuan dari PA.
5) KPA di dalam APBD, dapat juga merangkap sebagai PPK.
6) Seluruh klausula dokumen yang membahas tentang kewenangan
kontraktual hanya menyebutkan jabatan “Pejabat Penandatangan Kontrak”
baik itu dari SPPBJ, Kontrak, Jaminan hingga proses serah terima
pekerjaan/barang. Alur pelimpahan kewenangan PA/KPA/PPK diperjelas
dalam dokumen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perikatan.

Tujuan Perumusan Kontrak
1) Pedoman bagi Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dalam menyusun
dokumen pemilihan dan proses pemilihan;
2) Pedoman bagi Penyedia dalam menyusun penawaran;
3) Pedoman pengikatan dan hubungan kerjasama antara PPK dan Penyedia
dalam pelaksanaan pekerjaan.

Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen dikaitkan
dengan Penyusunan Kontrak
1) Pedoman bagi Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dalam menyusun
dokumen pemilihan dan proses pemilihan;
2) Pedoman bagi Penyedia dalam menyusun penawaran;
3) Pedoman pengikatan dan hubungan kerjasama antara PPK dan Penyedia
dalam pelaksanaan pekerjaan.

Penyusunan draft kontrak yang dibuat oleh PPK dinamakan Rancangan
Kontrak,



NASKAH PERJANJIAN
Pendahuluan
a. Judul Kontrak
b. Jenis Kontrak
c. Nomor Kontrak
d. Tanggal Kontrak
e. Kalimat Pembuka
f. Para Pihak dalam Kontrak
g. Latar Belakang
Isi
Berisi pernyataan bahwa:
a. Para pihak telah sepakat atau setuju mengadakan Kontrak
b. Para pihak telah menyepakati besarnya harga Kontrak 
c. Berisi ruang lingkup utama pada kontrak 
d. Nilai perjanjian dan pembayaran
e. Kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dan merupakan satu kesatuan
yang disebut kontrak.
f. Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen
Kontrak maka yang urutannya lebih dulu sesuai dengan hierarkinya.
g. Persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, 
h. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan,
i. Hak dan kewajiban yang diatur 
j. Kapan mulai efektif berlakunya Kontrak.
Penutup
a. Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui untuk melaksanakan
perjanjian sesuai peraturan perundang- undangan;
b. Tanda tangan para pihak dalam Kontrak dengan dibubuhi materai.



Jenis Jaminan Besaran Jaminan Besaran Terintegrasi
Jaminan Penawaran

(Untuk PK dan BarJas
Terintegrasi)

1 % sd 3 % dari HPS;
1 % hingga 3 % dari Nilai

Pagu Anggaran.

Jaminan Sanggah
Banding

(Hanya untuk PK)
1 % dari nilai HPS;

1 % dari Nilai Pagu
Anggaran.

Jaminan Pelaksanaan

Nilai penawaran:
• ≥ 80 % sd 100 % dari

nilai HPS = 5% dari nilai
kontrak

• < 80 % dari nilai HPS =
5% dari HPS

Nilai penawaran:
• ≥ 80 % sd 100 % dari nilai
PA= 5% dari nilai kontrak
• < 80 % dari nilai PA = 5%

dari PA

Jaminan Uang Muka

Jaminan uang muka diserahkan Penyedia
kepada PPK, senilai uang muka;
Nilai jaminan uang muka bertahap dapat
dikurangi secara proporsional sesuai dengan
sisa uang muka yang diterima.

Jaminan Pemeliharaan
(untuk PK dan JL yg

membutuhkan
pemeliharaan)

5% dari kontrak;
Diberlakukan apabila Penyedia menerima uang
retensi pada serah terima pekerjaan pertama
(PHO);
Dikembalikan 14 hari kerja setelah masa
pemeliharaan selesai.

UANG MUKA

PPK dapat memberikan uang muka kepada Penyedia 
pada seluruh jenis barang/jasa. 
Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan
pekerjaan, antara lain:
1) mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ bahan/
material/ alat
3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan
pekerjaan.

Jaminan Pengadaan
Jaminan Pengadaan Barang/Jasa berfungsi untuk 
pengendalian dan mitigasi resiko atas kemungkinan 
kegagalan atau terhambatnya proses pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa, baik pada tahap pemilihan 
Penyedia dan pelaksanaan Kontrak.

Sertifikat Garansi
Dalam Pengadaan Barang, untuk menjamin kelaikan 
penggunaan barang maka Penyedia menyerahkan 
Sertifikat Garansi/Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual 
yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan
suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual 
dengan durasi sesuai dengan kebijakan dari masing-masing produsen
barang tersebut.

Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor
Pengadaan barang impor harus mencantumkan
persyaratan kelengkapan dokumen barang:
1) Supporting Letter/Letter of Intent/Letter of Agreement 
dari pabrikan/prinsipal di negara asal;
2) Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin); dan
3) Sertifikat Produksi.
Persyaratan Supporting Letter/Letter of Intent/Letter of Agreement dari
pabrikan/prinsipal di negara asal dicantumkan dalam dokumen pemilihan
dengan diserahkan kepada Pokja Pemilihan bersamaan dengan
penyampaian dokumen penawaran.
Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat Produksi
diserahkan kepada PPK pada saat serah terima pekerjaan.
Persyaratan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat
Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak

Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang
masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
Penyesuaian harga diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak
pelaksanaan pekerjaan;
Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata
pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung
(overhead cost), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum
dalam penawaran. Harga satuan timpang adalah harga satuan
penawaran yang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) dari harga
satuan HPS, dan dinyatakan harga satuan timpang berdasarkan hasil
klarifikasi;
Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak/adendum kontrak;
Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari
luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal
barang tersebut;
Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya
adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-
13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat
disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara
jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;

Penyesuaian Harga
diberlakukan Untuk Kontrak Tahun Jamak dengan jenis
Kontrak Harga Satuan untuk Pekerjaan Konstruksi 
atau Jasa Lainnya, dan jenis Kontrak berdasarkan 
Waktu Penugasan untuk Jasa Konsultansi.
tata cara perhitungan penyesuaian harga yang dicantumkan di dalam
Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan:

Tahapan Perumusan Kontrak
Persiapan Perumusan Kontrak, yang terdiri dari identifikasi dokumen
perencanaan dalam rangka penyusunan rancangan kontrak.
Penyusunan Rancangan Kontrak, yang terdiri dari penyusunan klausul
yang dibutuhkan dalam merancang kontrak.
Finalisasi Kontrak, yang terdiri dari memasukan data hasil pemilihan ke
dalam rancangan kontrak sehingga siap untuk ditandatangani.

Persiapan Perumusan Kontrak
Persiapan perumusan kontrak dilaksanakan pada tahap Perencanaan
Pengadaan. 
Tahapan ini dibutuhkan dokumen pendukung yaitu Dokumen
Perencanaan yang berisi RUP, Spesifikasi Teknis/KAK, Gambar, Daftar
kuantitas dan Harga.

Mengidentifikasi dokumen perencanaan dan Model Dokumen Pemilihan
(MDP);
Menetapkan jenis pengadaan, memilih jenis kontrak dan bentuk kontrak;
Mempersiapkan dokumen rancangan kontrak, antara lain SPK dan Surat
Perjanjian. Format dokumen rancangan kontrak tercantum di dalam MDP
berdasarkan jenis pengadaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tahapan dalam mempersiapkan perumusan kontrak adalah sebagai berikut:



Penyusunan Rancangan Kontrak

Jenis Kontrak;
Bentuk Kontrak;
Naskah Perjanjian;
Uang Muka;
Jaminan Pengadaan;
Sertifikat Garansi;
Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor;
Penyesuaian Harga;
Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
Denda dan Ganti Rugi;
Penyelesaian Perselisihan

Selanjutnya, setelah dilakukan tahapan persiapan penyusunan kontrak, PPK
menyusun rancangan kontrak yang antara lain memuat:

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
Syarat-syarat Umum Kontrak adalah ketentuan umum dalam pelaksanaan
Kontrak. Ketentuan umum ini berlaku untuk seluruh jenis kontrak masing-
masing jenis Pengadaan Barang/Jasa yang mengatur tentang hak dan
kewajiban para pihak. Pembuatan SSUK dilakukan bersamaan dengan
penyusunan rancangan kontrak.

Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
Syarat syarat khusus kontrak terdiri dari ketentuan perubahan, tambahan,
dan/atau penjelasan syarat syarat umum kontrak. 
Syarat- syarat Khusus Kontrak adalah ketentuan khusus dalam
pelaksanaan Kontrak. 
SSKK menjelaskan lebih rinci ketentuan yang tertuang di dalam SSUK
yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan.
Dalam menyusun SSKK mencantumkan nomor klausul yang diperinci
pada SSUK. Pengisian SSKK dilakukan bersamaan dengan penyusunan
rancangan kontrak.

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Denda dan Ganti Rugi
Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang
berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam
Kontrak.
Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan
Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan,
menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan
dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit,
menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak
berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
Sanksi ganti rugi adalah penggantian kerugian yang dibebankan kepada
penyedia apabila terjadi hal-hal yang terangkum di dalam klausul cidera
janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai
kerugian yang ditimbulkan.
Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian
pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:

Besaran denda keterlambatan atas perbaikan cacat mutu sebesar 1‰
(satu permil) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan
pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang
ditetapkan dalam dokumen pemilihan
Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak

       a) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum 
            dalam Kontrak; atau
       b) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

Penyelesaian Perselisihan



Finalisasi Kontrak
membahas mengenai redaksional, substansi, bahasa, angka dan huruf
dokumen kontrak, persiapan penandatanganan kontrak, ketentuan
penandatangan kontrak, tata cara pendokumentasian dokumen kontrak,
dan arsip dokumen.
dilakukan setelah proses pemilihan penyedia selesai, POKJA Pemilihan
menyampaikan hasil dokumen pemilihan kepada PPK.
PPK kemudian melakukan finalisasi dokumen kontrak.
proses finalisasi kontrak tidak boleh merubah rancangan kontrak.
Redaksional dokumen kontrak adalah suatu proses yang dilakukan guna
menyusun kata, struktur kalimat, dan sistematika naskah kontrak.
Redaksional meliputi berbagai aspek mulai dari pengumpulan ide,
penilaian (assessment), evaluasi, pengubahan atau penambahan
(editing), pengecekan kesalahan gramatikal, keserasian, dan ketepatan
dalam penempatan bagian-bagian kontrak.

Penetapan Rancangan Kontrak
PPK harus memeriksa dokumen proses pemilihan yang disampaikan
Pokja Pemilhan dengan proses validasi dan verifikasi kontrak yang
merupakan bagian dari mitigasi risiko. 
Tahapan-tahapan yang dilakukan antara lain:

Penetapan rancangan kontrak oleh PPK melalui persetujuan/ penetapan
pada lembar ringkasan rancangan kontrak.
Spesifikasi Teknis/KAK, HPS, dan rancangan kontrak yang telah
ditetapkan menjadi dokumen persiapan pengadaan melalui Penyedia
kemudian disampaikan kepada Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan
untuk dijadikan pedoman dalam proses pemilihan.
Setelah diperoleh pemenang, selanjutnya Pokja Pemilihan menyerahkan
hasil kepada PPK untuk penetapan SPPBJ.

       1) Validasi terhadap jenis kontrak, syarat-syarat kontrak dan hak 
            kewajiban para pihak seperti jenis pekerjaan, kondisi pasar,  
            strategi/kebutuhan organisasi dan hubungan antar pihak berkontrak.
       2) Validasi terhadap isi/materi rancangan kontrak seperti struktur/isi
           kontrak dan memeriksa semua aspek legal di dalam rancangan kontrak 
           tersebut, apakah sudah sesuai atau tidak.
      3) Verifikasi terhadap jaminan penawaran/jaminan pekasanaan untuk
           menjamin keabsahan jaminan tersebut.

Proses Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
PPK sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil
pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk
memastikan: 1) bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan
berdasarkan prosedur yang ditetapkan; 2) bahwa pemenang pemilihan/
calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
Berdasarkan hasil reviu, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak
hasil pemilihan Penyedia tersebut.
Jika PPK menolak,  PPK menyampaikan penolakan  kepada Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti.
PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan
bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia.
Jika tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan
diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah
tidak tercapai kesepakatan.
PA/KPA dapat memutuskan:

Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Penandatangan
Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA
menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat
Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti dan memerintahkan untuk
melakukan evaluasi ulang, atau Tender ulang paling lambat 6 (enam) hari
kerja setelah hasil pemilihan Penyedia diterima.

       1) Menyetujui penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja 
            Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang,
            penawaran ulang, atau Tender ulang; atau
       2) Menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA memerintahkan   
           PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.
       Keputusan PA/KPA tersebut bersifat final.

Rapat Persiapan Penandatangan Kontrak

hasil finalisasi rancangan Kontrak dan program mutu;
perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal
pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas
tahun anggaran;
dokumen Kontrak dan kelengkapan;
asuransi, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan;
kelengkapan dokumen pendukung Kontrak, seperti telah diterima
sebelum penandatanganan Kontrak, asuransi, dsb;
rencana penandatanganan Kontrak; dan/atau
hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi
penawaran.

Sebelum penandatanganan kontrak, dilakukan rapat persiapan
penandatanganan Kontrak antara PPK dengan Penyedia yang membahas hal-
hal sebagai berikut:

PPK melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan
sebelum penandatanganan Kontrak.
Setelah Jaminan Pelaksanaan dinyatakan sah dan diterima, Pokja
Pemilihan dapat mengembalikan Jaminan Penawaran (apabila ada).
PPK dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi hasil
pemilihan Penyedia sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali
mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan.
Dalam hal penetapan SPPBJ dilakukan sebelum DIPA/DPA disahkan, dan
ternyata alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau kurang
dari rencana nilai Kontrak, maka penandatanganan Kontrak dapat
dilakukan setelah Pagu Anggaran cukup tersedia melalui revisi
DIPA/DPA. Jika penambahan Pagu Anggaran melalui revisi DIPA/DPA
tidak tercapai maka penetapan pemenang dibatalkan dan kepada calon
Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.

DIPA/DPA telah ditetapkan;
penandatangan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah diterbitkan SPBBJ, kecuali apabila DIPA/DPA belum
disahkan; dan
ditandatangani oleh Pihak yg berwenang menandatangani Kontrak.

sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:

Rangkap/salinan Kontrak tanpa dibubuhi materai apabila diperlukan. 
Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh
Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak.

Pelaksanaan Penandatangan Kontrak
PPK dan Penyedia wajib memeriksa kembali rancangan Kontrak meliputi
substansi, bahasa, redaksional, angka, dan huruf serta membubuhkan
paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
Kontrak ditandatangani dengan ketentuan:

Kontrak dibuat sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari:

       a) kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian
            yang ditandatangani oleh Penyedia; dan
       b) Kontrak asli kedua untuk Penyedia dibubuhi materai pada bagian
            yang ditandatangani oleh PPK;

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK
Tim Pengelolaan Kontrak adalah suatu Tim (yang kompeten) yang
berupaya melakukan kegiatan dalam rangka mencapai keberhasilan
pengadaan barang/jasa pada suatu organisasi mencapai tujuan, sesuai
yang tercantum dalam kontrak.
Tim Pengelola Kontrak dapat bertugas dimulai sejak perumusan kontrak,
persiapan kontrak, pelaksanaan pekerjaan, serah terima hasil pekerjaan.
Organisasi Tim Pengelolaan Kontrak yang disusun oleh PPK dengan
memperhatikan lingkup dan fungsi pengelolaan kontrak, besaran dan
kompleksitas pekerjaan serta sifat kontrak.

kondisi-kondisi dimana tim pengelola kontrak dibentuk antara lain adalah
sebagai berikut:

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimana dalam tahapan pengendalian
kontraknya dijalankan proses-proses pengukuran seperti Mutual Check
(MC-0) yang membutuhkan tim teknis untuk menilainya
Pelaksanaan pekerjaan kompleks yang membutuhkan keahlian tertentu
untuk menilai penyelesaian pekerjaan
Pelaksanaan pekerjaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya yang
membutuhkan asistensi tim ahli yang dapat menilai prestasi fisik
pekerjaan
Pengadaan barang yang spesifikasinya tidak umum, sehingga
membutuhkan penilaian teknis dalam melihat kesesuaian barang dengan
spesifikasi teknisnya.

Tujuan Pembentukan Tim Pengelola Kontrak
Menjamin bahwa proses pengelolaan kontrak barang/jasa, terhitung
sejak perumusan rancangan kontrak sampai dengan berakhirnya masa
kontrak, dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan ketentuan,
khususnya antara lain dalam pengendalian kualitas-kuantitas, waktu dan
biaya.
Para Pihak dapat memenuhi hak dan tanggung jawab yang tertulis dalam
dokumen kontrak.
Pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kontrak,
sehingga diharapkan bisa berjalan secara efektif dan efisien.
Meminimalkan risiko karena timbulnya permasalahan ketika kontrak
berlangsung.
Mengendalikan dan menyelesaikan dalam hal terindikasi adanya
permasalahan kontrak sedini mungkin.

Lingkup dan Fungsi Pengelola Kontrak
Lingkup pengelolaan kontrak yang akan dilakukan Tim Pengelola Kontrak
adalah untuk kontrak pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa
konsultansi dan jasa lainnya apabila dibutuhkan, yang meliputi pengelolaan
kontrak bidang fisik, keuangan dan personil proyek seperti yang banyak
ditemukan pada pekerjaan yang kompleks.



Susunan Tim Pengelola Kontrak
PPK diharapkan mengerti segala aspek pada pengelolaan kontrak dari
awal hingga akhir dengan menugaskan Tim Pengelolaan Kontrak
Pengadaan Barang/Jasa.
Tim pengelola kontrak memerlukan keahlian dan kompetensi yang
berkaitan dengan hal-hal teknis, hukum, keuangan dan lain-lain. Jika
diperlukan, tim pengelolaan kontrak bisa mengikutsertakan cost
estimator dan quantity surveyor.
Peran dari anggota pengelolaan kontrak akan didefinisikan dalam
rencana pengelolaan.
Koordinasi pengelolaan kontrak dilakukan oleh PPK dibantu Tim
Pengelolaan Kontrak yang menangani hubungan kontraktual dengan
Manajer Pelaksana Pekerjaan (Penyedia).
PPK dapat dibantu Konsultan Pengawas yang bertanggung jawab untuk
mengelola urusan teknik dengan penyedia.
Apabila dibutuhkan, PPK dapat merekrut Manajemen
Konstruksi/Konsultan Pengawas, mempunyai peran ganda untuk
mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan sebagai pihak yang
membuat penilaian dan keputusan.
Tanggung Jawab dari konsultan pengawas meliputi, antara lain:

       a) Memberikan solusi terhadap masalah-masalah kinerja kontrak;
       b) Mengelola komunikasi operasional dengan penyedia;
       c) Menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis;
       d) Memberikan arahan;
       e) Mengawasi dan mendokumentasikan kinerja.
Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Kontrak

Memberikan solusi terhadap masalah-masalah kinerja kontrak.
Meyakinkan bahwa barang, peralatan, pekerjaan dan jasa diserahkan
sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kontrak.
Mengelola komunikasi operasional dengan penyedia.
Menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis.
Memberikan arahan.
Mengawasi dan mendokumentasikan kinerja.
Meyakinkan bahwa dana tersedia sebelum meminta penambahan nilai
kontrak.
Menginspeksi dan mengesahkan penyerahan hasil pekerjaan barjas
Menelaah dan mengesahkan invoice sebelum pembayaran.
 Menerima produk akhir.
Melengkapi pengakhiran kontrak.

Menerima dan mengkaji setiap permintaan terkait dengan kelengkapan
dokumen dam spesifikasi barang/jasa yang diperlukan oleh pengguna
pekerjaan dalam acara berita serah terima pekerjaan.
Membuat rencana dan melakukan negosiasi dalam hal diperlukan.
Menyampaikan dokumen kontrak yang telah disahkan oleh pejabat
berwenang/PPK kepada penyedia barang/jasa. Meyakinkan bahwa
dokumen kontrak diterima dengan baik tanpa ada pengecualian.
Mengawasi perkembangan penyerahan barang/jasa sampai dilakukannya
berita acara serah terima.
Memfasilitasi jika terdapat perselisihan dan perubahan dokumen kontrak
untuk mendapatkan pengesahan dari senior manajemen.
Membuat laporan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen kontrak atau
laporan bulanan, kuartal dan laporan akhir.

Tugas Tim Pengelolaan Kontrak adalah membantu PPK untuk mengelola
pelaksanaan kontrak termasuk dalam pengawasan, antara lain sebagai
berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Kontrak PBJP lainnya adalah
sebagai berikut:

Tugas Tim Pengelola Kontrak
Tim Teknis dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah, untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan
tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan
Barang/Jasa. Tim Teknis dapat membantu PPK untuk menyusun
perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi teknik/KAK,
menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, dan melakukan
pengawasan/pengendalian pelaksanaan kontrak.
Tim/Tenaga Ahli dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka
memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap
sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
Tim/Tenaga Ahli membantu PPK untuk melakukan tugas antara lain:
perubahan desain, quality assurance dan quality control, menyiapkan
sebagian bahan untuk preconstruction meeting.
Tim Pendukung dapat dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan
yang bersifat administrasi/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja
Pemilihan. Tim Pendukung untuk membantu PPK dalam melakukan
pengawasan lapangan, administrasi kontrak, menetapkan besaran uang
muka, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, melakukan e- purchasing
paling sedikit diatas Rp.200 juta, membuat SPPBJ ke Penyedia,
mengendalikan kontrak, melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan
ke PA/KPA, menyerahkan pekerjaan ke PA/KPA, menyimpan dan
menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan kegiatan, menilai kinerja
penyedia.

PENGENDALIAN KONTRAK PBJP
dilakukan setelah dokumen kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak. 
Pengendalian adalah proses pengawasan disertai proses tindak lanjut
manakala terjadi perbedaan antara perencanaan (yang tertera dalam
kontrak) dan pelaksanaannya di lapangan.

Tujuan dan Manfaat Pengendalian Kontrak
Tujuan: memastikan bahwa sasaran atau target yang ditetapkan di dalam
kontrak pengadaan Barang/Jasa akan tercapai sesuai yang
direncanakan.
Manfaat: mendapatkan pemenuhan dan hasil pekerjaan yang sesuai
dengan persyaratan teknis dan dilaksanakan berdasarkan pemenuhan
terhadap persyaratan kualitas, persyaratan waktu dan persyaratan biaya.

Alur Pengendalian Pelaksanaan Kontrak
dimulai sejak kontrak ditandatangani hingga serah terima pekerjaan, untuk
memastikan bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan perencanaan kebutuhan.
a. Pelaksanaan Kontrak

b. Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak: membubuhkan paraf pada setiap
lembar Dokumen Kontrak

Pada proses tesebut, Sertifikat Kompetensi kerja untuk personel manajerial
yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dibuktikan pada saat
penyerahan lokasi kerja dan personel.
Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi
Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.
Apabila PPK tidak dapat menyerahkan seluruh lokasi kerja sesuai kebutuhan
Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja untuk melaksanakan pekerjaan
sesuai Kontrak, maka PPK menetapkan kondisi ini sebagai Peristiwa
Kompensasi dan dibuat Berita Acara.

c. Penyerahan Lokasi Pekerjaan: dilakukan setelah sebelumnya dilakukan
peninjauan lapangan oleh para pihak dan pihak terkait yang dituangkan dalam
Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya/Jasa Konsultansi. SPMK diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kerja setelah tandatangan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja
sejak penyerahan lokasi pekerjaan.
Surat Perintah Pengiriman (SPP) untuk Barang. PPK menerbitkan SPP
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal
penandatanganan Kontrak. SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh
Penyedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan
SPP.
Untuk pekerjaan yang pengiriman barangnya dijadwalkan tidak dilaksanakan
sekaligus tetapi secara berkala/bertahap sesuai rencana kebutuhan, harus
dinyatakan dalam Kontrak

d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) / Surat Perintah Pengiriman (SPP)

Penyedia dapat mengajukan permohonan uang muka secara tertulis kepada
PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan
pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
Pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-
angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau
sesuai kesepakatan yang diatur dalam Kontrak dan paling lambat harus lunas
pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100%

e. Pemberian Uang Muka



informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
organisasi kerja Penyedia;
jadwal pelaksanaan pekerjaan;
prosedur pelaksanaan pekerjaan;
prosedur instruksi kerja; dan/atau
pelaksana kerja.

f. Penyusunan Program Mutu
Program mutu disusun oleh Penyedia sebelum dan diserahkan pada rapat
persiapan pelaksanaan Kontrak untuk disetujui oleh PPK. 
Program mutu disusun yang paling sedikit berisi:

reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah
pihak;
pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif
pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi
kemajuan pekerjaan;
diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan
dengan kondisi pekerjaan;
melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan
prosedur untuk manajemen perubahan;
melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama
pelaksanaan pekerjaan

g. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
Rapat tatap muka/daring harus dilaksanakan secara:
1) formal;
2) agenda rapat diketahui secara bersama sebelum pelaksanaan rapat;
3) para pihak masing-masing harus menunjuk penanggunjawab selama
pelaksanaan kontrak.
Hal-hal yang dibahas dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak:

Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan sesuai waktu yang
ditetapkan.
Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, mobilisasi dilakukan sesuai
dengan lingkup pekerjaan, meliputi:

Untuk Jasa Konsultansi, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup
pekerjaan, meliputi:

h. Mobilisasi

       a) mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam 
            pelaksanaan pekerjaan;
       b) mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, 
            bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
       c) mendatangkan personil.

       a) mendatangkan tenaga ahli;
       b) mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau
       c) menyiapkan peralatan pendukung.
       d) Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personil dapat dilakukan
            secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak
bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan
pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap
tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.
Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat menetapkan tim teknis dan
PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli.
Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam
pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus
dituangkan dalam adendum Kontrak

i. Pemeriksaan Bersama

Untuk pengadaan barang/jasa lainnya/konstruksi yang tidak memiliki
pedoman cara mengendalikan kontrak, PPK dapat membuat sendiri
mekanismenya disesuaikan dengan karakteristik barang/jasanya.
Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri
atau bersama-sama oleh: 1) PPK; 2) Konsultan pengawas dan kosultan
perencana untuk pekerjaan konstruksi; pihak ketiga yang independen diluar
pekerjaan konstruksi; 3) Penyedia; dan/atau 4) Pengguna akhir.
Dalam pengendalian, kontrak dinyatakan kritis apabila:

j. Proses Pengendalian Kontrak

       1) Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih 
            keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih 
            besar 10%.
       2) Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak),
            selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana   
            lebih besar 5%.
       3) Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), 
            selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana      
            pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
       4) Pada saat kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan
            peringatan secara tertulis kepada Penyediaan selanjutnya 
            menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) tahap I.

Dalam hal telah dikeluarkan Surat Peringatan ketiga dan Penyedia dinilai tidak
mampu mencapai target yang ditetapkan, maka PPK dapat melakukan
pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia
sesuai ketentuan yang berlaku.

k. Inspeksi Pabrikasi (apabila diperlukan)
Para pihak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan
khusus. Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus sesuai dengan
ketentuan dalam Kontrak.

Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi
angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. Nilai Retensi sebesar
5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan
Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada sub-kontraktor,
permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada sub-
kontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
Dalam pembayaran prestasi pekerjaan, pembayaran wajib dilakukan sesuai
ketentuan di dalam kontrak khususnya di syarat-syarat khusus kontrak
(SSKK), jika terjadi perubahan tata cara pembayaran maka harus dilakukan
perubahan kontrak.
Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan
Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu
sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas
pembayaran yang akan dilakukan. Contohnya pembayaran untuk sewa
gedung dapat dilakukan pada awal masa sewa.
Barang di lokasi pekerjaan (Material On Site): Pembayaran dapat dilakukan
untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian
dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan
dalam kontrak. Contohnya pembayaran untuk besi beton, AC, genset dan lift.

l. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam
Kontrak;
Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan;
dan/atau
Mengubah jadwal pelaksanaan

m. Perubahan Kontrak
PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak antara lain:

~ Jenis kontrak yang dapat dilakukan perubahan kontrak salah satunya adalah
kontrak harga satuan.
~ Dalam hal perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak,
perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak
akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam
Kontrak awal, sepanjang anggaran tersedia.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau Penyedia memberitahukan
tentang terjadinya Keadaan kahar kepada salah satu pihak secara tertulis
dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari
atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan
keadaan kahar.
Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan atau
dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir.
Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan
perubahan kontrak.
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-
kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat keadaan
kahar. 
Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak dapat melewati Tahun
Anggaran.

n. Keadaan Kahar

Penghentian Kontrak

Berakhirnya Kontrak

o. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar. Penghentian Kontrak karena
keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
(PA/KPA/PPK) dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
a) sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
b) permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka PPK wajib membayar
kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai
setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para
pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran
yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh
meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus
persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran
yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas
sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran atau
pembayaran atas penyesuaian harga.



Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
Penyedia berada dalam keadaan pailit;
Penyedia terbukti dikenakan SDH sebelum penandatangan Kontrak;
Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat 3 x SP;
Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan
keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50
(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan
untuk menyelesaikan pekerjaan;
setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50
(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,
Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam
Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta
tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Setelah mendapatkan persetujuan PPK, Pengawas pekerjaan memerintahkan
Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan,
dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang ditentukan dalam
Kontrak.
PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk
pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam Syarat-syarat Kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan evaluasi atas hasil pekerjaan
yang telah dilakukan;
Pejabat Penandatangan Kontrak membayar pekerjaan yang telah dikerjakan
Penyedia dan dapat dimanfaatkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Pokja Pemilihan untuk melakukan
penunjukan langsung terhadap pemenang cadangan (apabila ada) atau
Pelaku Usaha yang mampu;
Proses selanjutnya mengikuti mekanisme penunjukan langsung

p. Pemutusan KontrakPenghentian Kontrak
Pemutusan Kontrak oleh PPK:

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
       a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
       b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka 
           dicairkan (apabila diberikan);
       c) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
Setela itu Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada
paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

Apabila terjadi Pemutusan kontrak secara sepihak oleh Penyedia maka:

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan dan dapat melampaui Tahun Anggaran.

q. Pemberian Kesempatan

Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuanyang
berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam
Kontrak.
Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.
Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan
jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahaan dalam perhitungan
volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa
yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan
keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan
yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume
hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang
kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya
sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

r. Denda dan Ganti Rugi
penerapan ganti rugi yang berlaku di dalam proses PBJP:

LKPP mendorong penyelesaian sengketa melalui LPS karena dinilai paling
efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa PBJP.
Pada penyelesaian perselisihan melalui pengadilan (litigasi), salah satu pihak
membawa kasus perselisihan ke pengadilan umum untuk diselesaikan
secara hukum.
Menyelesaikan persengketaaan melalui arbitrase dimana penyelesaian
sengketa dilakukan oleh badan swasta yang dilakukan di luar mahkamah
seperti, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Arbitrase
Internasional yang ada di negara-negara lain.
Dalam rangka mencegah kerugian yang lebih besar disebabkan oleh proses
penyelesaian sengketa yang panjang dan juga biaya yang ditimbulkan, maka
sebaiknya dilakukan melalui Konsultasi, Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi
sebelum masuk ke penyelesaian melalui arbitrase dan litigasi.
untuk penyelesaian sengketa terkait pekerjaan konstruksi dapat
menggunakan alternatif penyelesaian sengketa melalui dewan sengketa
konstruksi.

s. Penyelesaian Perselisihan

MONITORING JADWAL PELAKSANAAN

Diagram Batang (Bar Chart Diagram)

Kurva S
Nama dari metode ini menggambarkan bahwa jadwal rencana pekerjaan
bentuknya akan menyerupai huruf S. Meskipun pada kenyataannya akan dapat
ditemui pekerjaan-pekerjaan yang jadwal pekerjaannya menyerupai bentuk
huruf S yang tidak sempurna. Hal ini akibat dari karakter setiap pekerjaan dapat
berbeda-beda dan hanya digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi.

a. Rencana Pengendalian Jadwal

b. Monitoring Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

c. Monitoring Kualitas Pelaksanaan Pekerjaan
Data aktual penggunaan material, penggunaan peralatan, penggunaan personil,
pelaksanaan pengujian merupakan data yang dapat menggambarkan tentang
terbentuknya jadwal aktual pelaksanaan.



SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Penerimaan hasil pengadaan sebagai suatu proses penerimaan hasil
kerja dari penyedia kepada PPK manakala produk akhir yang dihasilkan
sudah memenuhi aturan dan syarat-syarat yang tertuang dalam
kontrak.
“tujuannya” adalah agar produk yang dihasilkan penyedia sesuai
dengan kontrak, sesuai dengan rentang kerja (scope of works) kontrak.

Definisi dan Tujuan Penerimaan Hasil Pekerjaan

Alur Serah Terima Hasil Pekerjaan

Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan
sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama.
Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Penyedia
melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan
dengan baik.
PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum
dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
Khusus Pekerjaan Konstruksi:

Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai
kesepakatan para pihak dalam Kontrak.
Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan
sebagaimana mestinya, maka PPK berhak untuk tidak membayar
retensi atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai
perbaikan/pemeliharaan, serta Penyedia dikenakan SDH.
Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang
pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai Pembiayaan/
Pemeliharaan maka PPK wajib menyetorkan kepada Kas Negara.
Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia
menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir.
PA/KPA mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional PPK
selama masa pemeliharaan oleh Penyedia.
Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja
setelah masa pemeliharaan selesai.

adalah jangka waktu dimana Penyedia wajib mempertahankan kondisi
barang/jasa tetap seperti saat penyerahan pekerjaan sebagaimana diatur
dalam kontrak.
Tahapan yang harus dilakukan PPK dan Penyedia dalam masa
pemeliharaan adalah:

       1) masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen 
            selama 6 (enam) bulan sejak serah terima pekerjaan pertama
            (provisional hand over) dilakukan, sedangkan untuk pekerjaan semi
            permanen selama 3 (tiga) bulan sejak PHO dilakukan; dan
       2) masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

Masa Pemeliharaan

EVALUASI KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH
Konsep dasar mengenai penilaian kinerja Penyedia adalah penentuan
kriteria evaluasi kinerja penyedia yg perlu dipertimbangkan sebelum
K/L/PD berkomunikasi dengan penyedia pada suatu kontrak tertentu.

Daftar pengelolaan penyedia ini dapat digunakan untuk:
a. Pemilihan penyedia pada proses tender
b. Evaluasi kinerja penyedia secara berkala
c. Sebagai referensi untuk Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP).

Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk membantu dalam
menetapkan standar dan target, sarana untuk kemajuan, memotivasi,
mengkomunikasikan strategi dan organisasi serta mempengaruhi
perubahan perilaku.

Mengidentifikasi apakah penyedia dapat memenuhi persyaratan
pengguna. 
Untuk mengetahui dimana perbaikan dibutuhkan
Mengetahui apakah perbaikan telah terjadi
Untuk memahami proses yang telah dilakukan penyedia
Memperbaiki pembuatan keputusan
Mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan penyedia
Identifikasi sumber-sumber yang perlu diperbaiki
Memotivasi orang melakukan pekerjaan terbaik
Mengenal apakah tim bekerja dengan kinerja tinggi atau rendah

Manfaat yang didapatkan dari pengukuran kinerja penyedia adalah

Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja Penyedia

Kontrol, sehingga pengukuran kinerja dapat mengurangi variasi
Penilaian sendiri dilakukan untuk menilai seberapa baik proses
berjalan, termasuk perbaikan yang telah dibuat
Perbaikan berkelanjutan, dilakukan untuk mengidentifikasi sumber
cacat, tren proses, dan pencegahan cacat dan menentukan efisiensi
dan keefektifan sebuah proses.
Penilaian manajemen, karena tanpa pengukuran tidak ada cara untuk
memastikan dalam pemenuhan tujuan, nilai tambah atau proses efektif
dan efisien.

pengukuran kinerja dilakukan untuk:

memberikan bukti obyektif terjadinya perubahan.
merupakan jantung pengembangan manajemen kinerja yang efektif,
karena dapat mendefinisikan data yang akan dikumpulkan dan
memungkinkan hasil aktual yang dicapai dapat dibandingkan dengan
hasil yang direncanakan dari waktu ke waktu.
alat manajemen yang sangat diperlukan untuk membuat keputusan
berdasarkan bukti tentang strategi dan program kegiatan.

Apa yang ingin dinilai dari penyedia bergantung dari apa yang ingin
dicapai oleh PPK, juga bergantung seberapa kompleks pekerjaan dan
tipe hubungan bisnis yang dihadapi dengan penyedia.
Melaksanakan penilaian penyedia sangat penting untuk semua
penyedia, karena hal ini menjadi penting untuk menentukan penyedia
terbaik dalam merespon persyaratan yang ditentukan PPK. Penilaian
penyedia juga dapat dilakukan jika terdapat penyedia potensial baru. 
Jika penilaian bagi suatu penyedia adalah positif, maka penyedia
tersebut dapat dimasukkan pada “daftar penyedia baru sah” (Jika
diperlukan), dan penyedia dapat dimasukkan sebagai penyedia
terundang untuk pekerjaan / kontrak yang baru.

Kualitas dan kuantitas dengan indikator kesesuaian diberikan bobot
30%;
Biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya diberikan
bobot 20%;
Waktu dengan indikator ketepatan diberikan bobot 30%;
Layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon diberikan
bobot 20%.

a. Penilaian Kinerja dilaksanakan oleh PPK melalui SiKAP, atas
pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia selama masa
pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pembayaran termasuk
masa pemelihraan/garansi jika ada.
b. PPK melakukan Penilaian Kinerja setelah:
    1) Penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK
         melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dan/atau Berita Acara
         Serah Terima Akhir (BAST-A) untuk pekerjaan barang/jasa yang
         memerlukan masa pemeliharaan/garansi;
    2) PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan
         tidak dapat dilanjutkan/diselesaikan; atau
    3) PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
c. Dalam melakukan penilaian kinerja, PPK dapat dibantu oleh Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa, tenaga ahli, dan/atau pihak lain yang kompeten.
d. Penilaian Kinerja pada e-purchasing melalui Toko Daring dilakukan
berdasarkan syarat dan ketentuan yg berlaku pd masing2 Toko Daring.

Ketika mengembangkan indikator kuantitatif atau kualitatif, yang penting
adalah bahwa indikator dibangun dengan cara yang memungkinkan
pengukuran yang konsisten setiap saat.
a. Pentingnya Indikator Kinerja

b. Proses Penilaian Kinerja Penyedia

aspek indikator dan bobot yang dipergunakan untuk penilaian kinerja
penyedia, dengan persentase sebagai berikut:

Tata Cara Penilaian Kinerja dan Metode untuk Menilai Kinerja Penyedia



PERUMUSAN KONTRAK PBJP DALAM BENTUK KUITANSI,
BUKTI PEMBAYARAN/PEMBELIAN, DAN  SURAT PESANAN

Identitas Penyedia;
Nilai Pembelian;
Jenis dan Jumlah Barang/Jasa;
Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui.

Bukti Pembelian sebagai salah satu alat pertanggungjawaban pengeluaran
sekurang-kurangnya memuat:

1. Penyusunan Bukti Pembelian (Hanya untuk Barang dan Jasa Lainnya)

Identitas para pihak;
Nilai Pembelian;
Jenis dan Jumlah Barang/Jasa;
Tanda tangan Penyedia diatas materai sesuai ketentuan yang berlaku;
Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui

Kuitansi sekurang-kurangnya memuat:
2. Penyusunan Kuitansi

Hak dan kewajiban para pihak,
Waktu dan alamat pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan,
Harga, pembayaran,
Sanksi,
Denda keterlambatan,
Keadaan kahar,
Penyelesaian perselisihan, dan
Larangan pemberian komisi.

Rancangan Surat Pesanan memuat antara lain tetapi tidak terbatas pada:
3. Penyusunan Surat Pesanan

Contoh surat pesanan
a. Pengadaan Jasa Lainnya



b. Pengadaan Barang



RISIKO PENGELOLAAN KONTRAK PBJP



IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU DATA
DAN/ATAU INFORMASI YANG DIBUTUHKAN UNTUK
MENGELOLA KONTRAK PBJP

Tujuan identifikasi dan pengumpulan data dan Informasi adalah untuk
membekali individu atau tim dengan pengetahuan dan keahlian terkait
dengan pengolahan dan analisis data sehingga semua pihak dapat
memahami makna dari kinerja setiap indikator, kondisi dari data yang
dikumpulkan, serta proses bagaimana data pengadaan tersebut
dikumpulkan yang nantinya dapat berguna pada saat proses pengadaan
dilakukan.

Pengertian dan Ketentuan

data-data terkait pengadaan barang/jasa dapat diperoleh dengan berbagai
macam cara dan dari sumber yang bervariasi. Proses pengumpulan data-
data terkait pengadaan perlu dimasukkan sebagai aktivitas yang dalam
penyusunan sistem, proses dan struktur pengadaan barang/jasa.

Pengumpulan Data dan Informasi dalam proses pengelolaan kontrak

Beberapa data pengadaan perlu dikumpulkan secara reguler dan
dalam periode waktu yang singkat namun ada data pengukuran yang perlu
dikumpulkan pada saat-saat tertentu sehingga frekuensinya lebih sedikit
atau bahkan cukup satu kali dalam satu siklus pengelolaan kinerja.
Frekuensi pengumpulan data pengadaan akan tergantung pada:
a. Pergerakan data
b. Upaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data.

Frekuensi Pengumpulan Data Pengadaan

Langkah selanjutnya adalah membekali individu atau tim dengan
pengetahuan dan keahlian terkait dengan pengolahan dan analisis data
sehingga semua pihak dapat memahami makna dari kinerja setiap
indikator, kondisi dari data yang dikumpulkan, serta proses bagaimana data
pengadaan tersebut dikumpulkan.

Siapa yang akan mengumpulkan data

Data dan Informasi Dalam Perumusan, Perancangan, dan penetapan rancangan
Kontrak





Data dan Informasi dalam Penerbitan SPPBJ dan Persiapan penandatangan
Kontrak

Data dan Informasi dalam pelaksanaan dan pengendalian kontrak

Data dan informasi dalam serah terima hasil pekerjaan

Data dan informasi evaluasi kinerja penyedia

Dokumentasi hasil reviu proses pengadaan sampai dengan serah terima
Selama pelaksanaan kontrak seluruh kegiatan yang berhubungan dengan
kontrak tersebut perlu untuk didokumentasikan. 
Tujuannya adalah:
1. Sebagai bahan pembelajaran bagi organisasi.
2. Sebagai bukti-bukti apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.
3. Sebagai bentuk penerapan akuntabilitas.



Dokumen Permintaan Review Kontrak ke PPK
Dokumen Pra-kualifikasi
Dokumen Pemilihan
Sub Dokumen Pemilihan - Penawaran Teknis
Sub Dokumen Pemilihan - Evaluasi Teknis
Sub Dokumen Pemilihan - Penawaran administrasi/keuangan
Sub Dokumen Pemilihan - Evaluasi administrasi/keuangan
Sub Dokumen Proposal penunjukan pemenang
Dokumen Format Kontrak (Contract Form)
Dokumen Pelaksanaan Kontrak beserta revieunya
Dokumen Penerimaan Hasil pelaksanaan kontrak
Dokumen lampiran

Cara mendokumentasikan Hasil Reviu
Prinsip dasar melakukan proses revieu dokumentasi untuk memudahkan
pengguna dokumen dalam mengakses bagian dokumen kontrak yang akan
dibaca atau diperlukan pada suatu saat tertentu.
Contoh:


