KEMENTERIAN

KOORDINATOR
BIDANG
REPUBLIK INDONESIA

PEREKONOMIAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PERCEPATAN
PENGEMBANGAN

INFRASTRUKTUR

DAN

WILAYAH KEMENTERIAN

KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
TATA

CARA

DOKUMEN

PENGADAAN,
PENGADAAN,

STANDAR
DAN

PENGGUNAAN PANEL KONSULTAN UNTUK
PROYEK INFRASTRUKTUR

PRIORITAS DAN

PROYEK STRATEGIS NASIONAL

STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN PENGADAAN PANEL KONSULTAN UNTUK
PROYEK INFRASTRUKTUR PRIORITAS DAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

KEMENTERIAN

KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 DAFTARlSI

Hal
BAB I

BENTUKUNDANGAN..................................................................

151

Bentuk Undangan Pemasukan Dokumen Proposal Teknis dan
Biaya Tahap Kontrak Penugasan..............

152

Bentuk Surat Konfirmasi Penyedia................

155

BAB II INSTRUKSIKEPADAPESERTA
A.

B.

156

Umum

156

1.

Lingkup Pekerjaan

157

2.

Sumber Dana...............................................................

158

3.

Peserta Pemilihan.......

158

4.

Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi............................

158

5.

Larangan Pertentangan Kepentingan

159

6.

Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

160

7.

Satu Penawaran Tiap Peserta

160

Dokumen Pemilihan

160

1.

lsi Dokumen Pemilihan

160

2.

Bahasa Dokumen Pemilihan

161

3.

Pemberian Penjelasan

161

4.

Perubahan Dokumen Pemilihan

162

5.

Tambahan

dan

Perubahan

Waktu

Pemasukan

Dokumen Penawaran
C.

163

Penyiapan Penawaran..........................................................

163

1.

Biaya dalam Penyiapan Penawaran

163

2.

Bahasa Penawaran

163

3.

Dokumen Penawaran

164

4.

Penawaran Biaya

167

5.

Jenis Kontrak dan Cara Pembayaran

167

6.

Masa

Berlaku

Pelaksanaan

Penawaran

dan

Jangka

Waktu
168

KEMENTERIAN

KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 148 D.

E.

Penyampaian Dokumen Penawaran

168

1.

Penyampaian Dokumen Penawaran

168

2.

Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

168

3.

Dokumen Penawaran Terlambat...................................

169

Pembukaan dan Evaluasi Penawaran

169

1.

Pembukaan Penawaran

169

2.

Ketentuan Umum Evaluasi Dokumen Penawaran.........

170

3.

Evaluasi Dokumen Penawaran

172

4.

Pengumuman

Hasil

Evaluasi

Administrasi

dan

Teknis
5.

174

Pembukaan

dan

Evaluasi

Dokumen

Penawaran

Biaya
F.

174

Penetapan Pemenang..............

177

1.

Penetapan Calon Pemenang

177

2.

Sanggah

178

3.

Undangan

Klarifikasi dan

Negosiasi Teknis dan

Biaya

179

4.

Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya....

179

5.

Penetapan Pemenang

183

6.

Pengumuman Pemenang..............................................

184

G.

Seleksi Gagal dan Tindak Lanjut Seleksi Gagal....................

184

H.

Penunjukan Penyedia Barang/Uasa (PPBJ)

186

I.

1.

Laporan Pokja Panel Konsultan....................................

186

2.

Penunjukan Penyedia

186

Penandatanganan

Kontrak

1.

Persiapan Penandatanganan

2.

Penanda tanganan Kontrak

Kontrak

BABIII LEMBARDATAPEMILIHAN

.

188

.

188

.

189

.

191

A.

Umum

.

191

B.

Dokumen Seleksi

.

193

C.

Penyiapan Dokumen Penawaran..........................................

193

D.

Pembukaan dan Evaluasi Penawaran

194

E.

Penetapan Pemenang

196

KEMENTERIAN

KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 149 BAB IV KERANGKAACUANKERJA

198

BABV BENTUKDOKUMENPENAWARAN

202

A.

Bentuk Surat Penawaran Administrasi dan Teknis (File I)

202

B.

Dokumen Penawaran Teknis (File I) Metode 2 (Dua) File .

204

1.

Bentuk Data Organisasi Perusahaan

204

2.

Bentuk

Daftar

Pengalaman

Kerja

Sejenis

10

(Sepuluh) Tahun Terakhir
3.

Bentuk

Uraian

205

Pengalaman

Kerja

Sejenis

10

(Sepuluh) Tahun Terakhir
4.

207

Bentuk Tanggapan dan Saran Terhadap Kerangka
Acuan Kerja dan Personil/ Fasilitas Pendukung dari
Pejabat Pembuat Komitmen

5.

208

Bentuk Uraian Pendekatan, Metodologi dan Program
Kerja

208

6.

Bentuk Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

210

7.

Bentuk Komposisi Tim dan Penugasan

211

8.

Bentuk Jadwal Penugasan Tenaga Ahli

212

9.

Bentuk

Daftar

Riwayat

Hidup

Personil

Yang

Diusulkan
10. Bentuk

213
Surat

Pernyataan

Kesediaan

Untuk

Ditugaskan
C.

215

Dokumen Penawaran Biaya File II (Dua) Metode 2 (Dua)
216

File
1.

Bentuk Surat Penawaran Biaya

.

216

2.

Bentuk Rekapitulasi Penawaran Biaya

.

218

3.

Bentuk

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

219

Rincian

Biaya

(Remuneration)
4.

Personil

Bentuk Rincian Biaya Langsung Non-Personil (Direct
Reimburseable Cost)

BABVI STANDARKONTRAKPENUGASAN
A.

Langsung

220
222

Bentuk Kontrak

222

1.

222

lsi Utama Surat Perjanjian

KEMENTERIAN

KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

B.

2.

Syarat-Syarat Umum Kontrak

226

3.

Syarat-Syarat Khusus Kontrak

261

Bentuk Dokumen Lainnya

265

1.

Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa....................

265

2.

Surat Perintah Mulai Kerja........

266

3.

Jaminan Uang Muka....................

268

BABVIIPENUTUP

272

KEMENTERIAN

KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
- 151 -

BABI
BENTUK UNDANGAN

Bentuk Undangan Pemasukan Dokumen Proposal Teknis dan Biaya Tahap
Kontrak Penugasan Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha

KEMENTERIAN

KOORDINATOR
BIDANG
REPUBLIK INDONESIA

PEREKONOMIAN

- 152 -

CONTOH

KEMENTERIANKOORDINATORBIDANGPEREKONOMIANREPUBLIKINDONESIA
Sekretariat Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
Alamat: .....
Jakarta,
.
No
Larnpiran : Perihal
Yth. Direktur Utama Perusahaan/ Lead Firm Konsorsium
(Perusahaan Terlampir)

Dengan horrnat,
Sehubungan dengan hal terse but di atas, kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:
1. Sejalan dengan perkembangan
kebijakan, strategi pemerintah,
dan
penerbitan peraturan tentang infrastruktur, setelah mengamati masalah
yang timbul
di lapangan,
keberadaan
KPPIP diperkuat
dengan
dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
2. Kelompok Kerja (Pokja) Panel Konsultan untuk Seleksi Badan Usaha Jasa
Konsultansi bermaksud mengundang penyedia jasa konsultansi yang ada
dalam daftar Panel [...] Konsultan KPPIP: Bidang [....] untuk memasukkan
penawaran pada pekerjaan: Jasa Konsultansi Badan Usaha [
]
Tahun Anggaran [
]. Detaillayanan yang harus disediakan oleh penyedia
dapat dilihat pada Kerangka Acuan Kerja kegian ini.
3. Dokumen pemilihan ini ditujukan kepada Penyedia Jasa Konsultansi yang
terdapat pada daftar Panel [...] Konsultan KPPIP: Bidang [..... ] sebagai
berikut:
a. Konsorsium [
J.
b. Konsorsium
c. Konsorsium
d. Konsorsium
e. Konsorsium
f. Konsorsium
g. Konsorsium

[
[
[
[
[
[

J.
].
].

J.
].
].
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perusahaan di atas.

diperuntukkan

kepada

penyedia

di luar

daftar

4. Penyedia jasa konsultansi akan diseleksi dengan menggunakan metode
evaluasi kualitas berdasarkan aturan dan prosedur yang terdapat dalam
Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur
dan
Pengembangan Wilayah Kemenko Bidang Perekonomian Selaku Ketua
Pelaksana KPPIP No. 57 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Panel
Konsultan, Standar
Dokumen Pengadaan, dan Penggunaan
Panel
Konsultan untuk Proyek Infrastruktur Prioritas dan Proyek Strategis
Nasional.
Dokumen
tersebut
dapat
didownload
pada
link:
https:j jkppip.go.idjpengadaan-panel-konsultanj.
5. Dokumen
a. Bagian
b. Bagian
c. Bagian
d. Bagian
e. Bagian
f. Bagian
g. Bagian
6.

pemilihan ini terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut:
1 - Bentuk Undangan.
2 - Instruksi kepada Peserta.
3 - Lembar Data Pemilihan.
4 - Kerangka Acuan Kerja.
5 - Bentuk Dokumen Penawaran.
6 - Standar Format Kontrak Penugasan.
7 - Bentuk Dokumen Lain

Mohon mengkonfirmasi kepada kami, melalui e-mail atau surat ke alamat
di bawah kepada Pokja Panel Konsultan untuk Seleksi Badan Usaha Jasa
Konsultansi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari ([nama han1, [dd-mmmmyyyy], jam ....WIB) setelah Saudara menerima surat undangan ini, dengan
menginformasikan hal sebagai berikut:
a. Bahwa Saudara telah menerima surat undangan dan dokumen
pemilihan ini.
b. Konfirmasi bahwa Saudara akan memasukkan proposal penawaran.
Pokja Panel Konsultan untuk Seleksi Badan Usaha Jasa Konsultansi
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Gedung Pos Ibukota Lantai 6 Blok A,
Jl. Lapangan Banteng Utara No.1, Jakarta Pusat 10710 Indonesia
Telp. : 021-3453171; Fax.: 021-3453155
E-mail: pg_l}etkQIlSult9cn@~pjJjp~Q
..id

7. Nilai HPS pekerjaan ini adalah: Rp...... (termasuk PPN).

KEMENTERIAN

KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 154 Demikian undangan ini kami sampaikan,
samanya kami ucapkan terima kasih.

atas

perhatian

Hormat kami,
a.n. Pokja Seleksi Badan Usaha Jasa Konsultansi
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

ttd

[

Ketua Pokja

J

dan

kerja
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KOP SURATPENYEDIA
Tanggal:

.

Nornor
Lampiran: Kepada Yth:
Ketua Kelompok Kerja Panel Konsultan
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Perihal:

Seleksi Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha Pekerjaan [

j

Deangan hormat,
Berdasarkan Surat Undangan Nornor:
tanggal [dd-mmmm-yyyy]
dan
Dokumen Seleksi (Request for Proposals Nomor: [
J diterbitkan
tanggal [dd-mmmm-yyyy]
tentang pekerjaan yang disebutkan diatas.

Sesuai dengan poin Nornor 6 pada Surat Undangan tersebut, maka bersama ini
kami konfirmasi bahwa kami telah menerima undangan dan dokumen RfP
dengan lengkap dan kami konfirmasi bahwa kami akan memasukkan Proposal.

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Salam,

([nama perwakilan]l
Nama Penisahaan/

Konsorsium

Daftar Panel Konsultan
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INSTRUKSIKEPADAPESERTA

A.

Umum
Instruksi Kepada Peserta (IKP) disusun berdasarkan
Kebijakan Pengadaan

Barang/Uasa Pemerintah

Peraturan Lembaga

Nomor 3 Tahun

2018

tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Panel Konsultan Pada Komite
Percepatan Penyediaan Infrastruktur
dan aturan

turunannya,

diperlukan

oleh

ketentuan

Prioritas (KPPIP)beserta perubahan

yang berisi instruksi darr.' atau informasi yang

peserta

untuk

menyiapkan

penawarannya

serta

teknis operasional pengadaan barang/ jasa secara elektronik.

kecuali dinyatakan

berbeda sesuai yang dijelaskan dalam Lembar Data

Pemilihan (LDP) pada bagian 3.
Dalam IKP ini dipergunakan istilah dan singkatan sebagai berikut:
Jasa Konsultansi

Jasa

keahlian

membutuhkan
diberbagai

yang

profesional

layanan

bidang

tertentu
yang

keilmuan

mengutamakan adanya olah pikir.
KAK
Harga

Kerangka Acuan Kerja.
Perkiraan

Sendiri

(HPS)

Perkiraan

harga

barang/ jasa

oleh

ditetapkan

Pejabat

yang

Pembuat

Komitmen.
Kernitraarr/Kerja

Sama

Operasi(KSO)

Kerjasama

usaha

masing-masing

an tar penyedia yang

pihak mempunyai

hak,

kewajiban dan tanggung jawab yang jelas
berdasarkan perjanjian tertulis;
Pokja Seleksi

Kelompok kerja Panel Konsultan
melaksanakan

yang

seleksi badan usaha jasa

konsultansi.
LDP

Lembar Data Pemilihan.

Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat

(PPK)

PA/KPA

darr/ atau

yang
untuk

diberi

kewenangan

mengambil

melakukan

oleh

keputusan

tindakan

yang
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mengakibatkan

anggaran

belanja

pengeluaran
negara/ anggaran

belanja daerah.
SPPBJ

Surat

Penunjukan

Penyedia

Barang/

Jasa.
SPMK

Surat Perintah Mulai Kerja.

Seleksi

Proses seleksi umum
se.suai

Peraturan

Pengadaan

dengan tahapan

Lembaga

Barang/ Jasa

Kebijakan
Pemerintah

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pemilihan

dan

Konsultan

Pada

Panel

Penetapan
Komite

Percepatan

Infrastruktur

Prioritas

(KPPIP) berikut perubahan

dan aturan

Penyediaan

turunannya.

1.

Lingkup Pekerjaan
a.

Peserta menyampaikan

penawaran

atas paket pekerjaan jasa

konsultansi sebagaimana tercantum dalam LDP.
b.

Nama paket dan lingkup pekerjaan

sebagaimana

tercantum

dalam LDP.
c.

Peserta

yang

ditunjuk

berkewajiban

untuk

menyelesaikan

pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum
LDP, berdasarkan

syarat umum dan syarat khusus

dalam
kontrak

dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan biaya sesuai
kontrak.
d.

Nama Satuan KerjazPerangkat Daerah sebagaimana tercantum
dalam LDP.

e.

Nama Pokja Seleksi sebagaimana tercantum dalam LDP.

f.

Alamat Pokja Seleksi sebagaimana tercantum dalam LDP.

g.

Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat
sebagaimana tercantum dalam LDP

Daerah
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Sumber Dana
Pengadaan

mi

dibiayai

dari

sumber

pendanaan

sebagaimana

tercantum dalam LDP.

3.

Peserta Pemilihan
a.

Pemilihan penyedia jasa konsultansi ini dapat diikuti oleh semua
penyedia yang tercantum dalam Daftar Panel tertentu, kecuali
dinyatakan lain dalam LDP.

b.

Peserta kernitraa n / KSO mengacu ' pada Kontrak Payung (IDC)
klausul G6 Penyerahan Proposal Pada Tahap call-down.

4.

Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi
a.

Peserta berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan
tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
1)

berusaha
bentuk

mempengaruhi
dan

cara

anggota

apapun,

peserta yang bertentangan

Pokja Seleksi dalam

untuk

memenuhi

keinginan

dengan Dokumen Pemilihan,

darr/ at au peraturan perundang-undangan;

2)

melakukan

tindakan

dengan peserta
dan z atau

yang

lain untuk

hasil

terindikasi
mengatur

seleksi,

persekongkolan
harga penawaran

sehingga

menghambat/ memperkecil/ meniadakan

mengurangi I

persamgan

yang

sehat darr/ atau merugikan pihak lain;
3)

membuat

dari ' atau

menyampaikan

palsu z tidak

keterangan

benar

darr/ atau

dokumen
untuk

memenuhi

persyaratan dalam Dokumen Pemilihan; danl atau
4)

mengundurkan

diri

dengan

alasan

yang

tidak

dapat

diterima oleh Pokja Panel Konsultan.
b.

Peserta

yang

terbukti

melakukan

perbuatan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi sebagai berikut:
1)

sanksi digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan
penetapan pemenang;

2)

sanksi Daftar Hitam;

KEMENTERIAN

KOORDINATOR
BIDANG
REPUBLIK INDONESIA

PEREKONOMIAN

- 159 -

c.

3)

gugatan secara perdata; darr/ atau

4)

pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja Pokja Panel Konsultan
kepada PAl KPA.

5.

Larangan Perten tangan Kepentingan
a.

Para pihak dalam melaksanakan

tugas, fungsi dan perannya,

dilarang menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan
para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak
langsung.
b.

Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
antara lain meliputi:
1)

dalam suatu badan usaha,

anggota direksi, atau dewan

komisaris merangkap sebagai anggota direksi atau dewan
komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta
pada seleksi yang sarna;
2)

Pcngurus /rnanajer
Penandatangan
pelaksanaan

koperasi

merangkap

Kontrak/PPK/Pokja
pengadaan

di

sebagai Pejabat
Seleksi

pada

Kementerianl Lernbagay

Perangkat Daerah.
3)

Pejabat Penandatangan
langsung

maupun

Kontrakj PPKj Pokja Seleksi baik

tidak

langsung

mengendalikan

atau

menjalankan badan usaha pesertay penyedia.
4)

Beberapa badan usaha yang mengikuti Seleksi yang sarna,
dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh
pihak yang sarna, dan.' atau kepemilikan sahamnya lebih
dari 50% (lima puluh

persen) dikuasai

oleh pemegang

saham yang sarna;
5)

PA, KPA, PPK, anggota Pokja Panel Konsultan dan z at au
Pejabat lain yang berwenang, baik langsung maupun tidak
langsung
peserta;

mengendalikan

atau

menjalankan

perusahaan
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Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah sebagai pimpinan/pengurus

badan usaha

dan/ atau tenaga kerja kecuali cuti di luar tanggungan Negara.

6.

Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri
a.

Peserta berkewajiban untuk

menyampaikan

penawaran

yang

mengutamakan tenaga ahli Indonesia.
b.

Penggunaan tenaga ahli dan perangkat lunak yang berasal dari
luar negeri (impor) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
1)

penggunaan
untuk
dapat

tenaga

ahli

asing

mencukupi kebutuhan
diperoleh

di

dilakukan

semata-mata

jenis keahlian yang belum

Indonesia,

disusun

berdasarkan

keperluan yang nyata, dan semaksimal mungkin dilakukan
alih pengalaman/keahlian

kepada tenaga ahli Indonesia;

dan/ at au
2)

komponen berupa baharr/ peralatan Zperangkat lunak yang
diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan.

7.

Satu Penawaran Tiap Peserta
Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun
kemitraan/KSO

hanya boleh memasukkan

sebagai anggota

satu penawaran untuk

satu paket pekerjaan.

B.

Dokumen Pemilihan
1.

lsi Dokumen Pemilihan
a.

Dokumen Pemilihan terdiri atas:
1)

Undangan;

2)

Instruksi Kepada Peserta;

3)

Lembar Data Pemilihan;

4)

Kerangka Acuan Kerja (KAK);

5)

Rancangan Kontrak (pokok perjanjian, Syarat-Syarat Umum
Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Dokumen lain
yang merupakan bagian dari Kontrak);
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7)

b.

Bentuk Dokumen Penawaran:
a)

Surat Penawaran Administrasi dan Teknis (File I); dan

b)

Dokumen Penawaran Biaya (file2).

Bentuk Dokumen lain:
a)

Surat Penunjukan Penyedia BarangjJasa

b)

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK),

Peserta berkewajiban

memeriksa

keseluruhan

(SPPBJ),

isi Dokumen

Pemilihan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran
yang tidak memenuhi

persyaratan

yang ditetapkan

dalam

Dokumen Pemilihan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.

2.

Bahasa Dokumen Pemilihan
Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam
proses

pemilihan

menggunakan

Bahasa

Indonesia,

kecuali

dinyatakan berbeda dalam LDP.

3.

Pemberian Penjelasan
a.

Pemberian

Penjelasan

(Aanwijzing)

dilakukan

secara

offline

kecuali dinyatakan berbeda dalam LDP.
b.

Ketidakikutsertaan
tidak

dapat

peserta

dijadikan

pada

dasar

saat

untuk

pemberian

penjelasan

menolakjmenggugurkan

penawaran.
c.

Pokja Seleksi memberikan

informasi yang dianggap penting

terkait dengan Dokumen Pemilihan.
d.

Apabila diperlukan, Pokja Seleksi dapat memberikan penjelasan
lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan, dengan
waktu dan tempat pelaksanaan

sebagaimana tercantum dalam

LDP. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing

pihak.
e.

Pokja Seleksi segera menjawab setiap pertanyaan yang masuk,
kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
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Apabila diperlukan
pemberian

Pokja Seleksi pada saat berlangsungnya

penjelasan

dapat

menambah

waktu

batas

akhir

tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
g.

Pokja

Seleksi

masih

dapat

menjawab

pertanyaan

setelah

tahapan pemberian penjelasan berakhir.
h.

Kumpulan

tanya

jawab

pemberian

penjelasan

dan

keterangan

merupakan

Berita

lain

pada

Acara

saat

Pemberian

Penjelasan (BAPP).
l.

Jika dilaksanakan peninjauan lapangan, Berita Acara Pemberian
Penjelasan Lanjutan diunggah melalui fasilitas yang tersedia.

4.

Perubahan Dokumen Pemilihan
a.

Apabila

pada

saat

hal/ketentuan

pemberian

baru atau

penjelasan

perubahan

terdapat

hal-

yang perlu ditampung,

maka Pokja Panel Konsultan menuangkan ke dalam Adendum
Dokumen Pemilihan.
b.

Perubahan

rancangan

kontrak, Kerangka Acuan Kerja (KAK)
,

gambar darr/ atau HPS, harus mendapatkan

persetujuan

PPK

sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
c.

Apabila

ketentuan

dituangkan

dalam

baru

at au

Adendum

perubahan
Dokumen

tersebut

tidak

Pemilihan

maka

ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan
ketentuan yang berlaku adalah yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan awal.
d.

Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu
penyampman
menetapkan
informasi

penawaran,
Adendum

baru

yang

Pokja

Panel

Dokumen

Konsultan

Pernilihan,

mempengaruhi

dapat

berdasarkan

substansi

Dokumen

Pemilihan.
e.

Pokja Panel Konsultan

mengumumkan

Pemilihan

mengunggah

dengan

cara

Adendum
(upload)

Dokumen

file adendum

Dokumen Pemilihan melalui fasilitas yang tersedia paling lamb at
3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran.
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Adendum

Dokumen Pemilihan kurang dari 3 (tiga) hari kerja

sebelum batas akhir penyampaian penawaran, maka Pokja Panel
Konsultan

wajib memperpanjang

batas

akhir

penyampaian

penawaran.
a.

Peserta mengunduh (download)

Adendum Dokumen Pemilihan

yang diunggah (upload) Pokja Seleksi (apabila ada) pada fasilitas
yang tersedia.

5.

Tambahan dan Perubahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran
Dalam hal
kebutuhan

addendum

dokumen

penambahan

Pokja Panel Konsultan

pemilihan

waktu penyiapan
memperpanjang

(RfPJ mengakibatkan
dokumen

batas

akhir

penawaran,
pemasukan

penawaran.

C.

Penyiapan Dokumen Penawaran
1.

Biaya Dalam Penyiapan Penawaran
a.

Peserta

menanggung

semua

biaya

dalam

penYlapan

dan

penyampaian penawaran.
b.

Pokja Panel Konsultan tidak bertanggungjawab atas kerugian
apapun yang ditanggung oleh peserta.

2.

Bahasa Penawaran
a.

Semua

Dokumen

Penawaran

harus

menggunakan

Bahasa

Indonesia, kecuali dinyatakan lain dalam LDP.
b.

Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran
dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.

c.

Dokumen
penjelasan
perbedaan

perrunjang
dalam

yang

Bahasa

penafsiran

berbahasa
Indonesia.

asing

perlu

Dalam

hal

disertai
terjadi

maka yang berlaku adalah penjelasan

dalam Bahasa Indonesia.
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3.

Dokumen Penawaran
a.

Dokumen Penawaran meliputi:
1) Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (File 1)
Dokumen

Penawaran

Administrasi

dan

Teknis

yang

disampaikan pada File I meliputi:
a)

surat penawaran, yang didalamnya mencantumkan:
(1) tanggal; dan
(2) masa berlaku penawaran;

b)

surat

perjanjian

KemitraanjKerja

(apabila peserta berbentuk

Sama

Operasi

KemitraanjKSO) mengacu

pada klausul 06 Kontrak Payung (IDC);
c)

dokumen penawaran teknis yang terdiri atas:
(1)

data pengalaman

perusahaan,

yang terdiri atas

sub unsur:
(a)

pengalaman dalam melaksanakan

pekerjaan

(b) pengalaman kerja di lokasi yang sama (bila
diperlukan);
(c)

pengalaman manajerial;

(d) nilai pengalaman mengelola kontrak;
(e)

kemampuan

menyediakan tenaga ahli tetap

(bila diperlukan); dan
(f)

kemampuan

menyediakan

fasilitas

utama

(bila diperlukan).
(2)

Unsur

proposal

teknis,

yang

terdiri

atas

sub

unsur:
(a)

Pendekatan dan metodologi:
• pemahaman

atas lingkup pekerjaan yang

tercantum dalam TOR.
• Kualitas
menggambarkan:

metodologi,

yang
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Ketepatan Analisa yang disampaikan
dan langkah pemecahan masalah yang
diusulkan;

o

Inovasi; dan

o

Dukungan data.

(b) Rencana kerja:
• Program kerja;
• Strategi pengalokasian jadwal kerja; dan
• Jangka waktu pelaksanaan.
(c)

Organisasi dan rencana penggunaan tenaga
ahli:
• Uraian tugas tenaga ahli;
• Struktur Organisasi Tim;
• Fasilitas penunjang; dan
• Jadwal penugasan tenaga ahli.

(3) Unsur kualifikasi tenaga ahli, yang terdiri atas
sub unsur:
(a) Tingkat Pendidikan;
(b) Pengalaman professional;
(c)

Sertifikasi professional (bila diperlukan);

(d) Penguasaan Bahasa asing (bila diperlukan);
(e)

Penguasaan

Bahasa

setempat

(bila

diperlukan); dan
(f)

Pengenalan

situasi

dan

kondisi

di lokasi

pekerjaan setempat (bila diperlukan).
2)

Dokumen Penawaran Biaya (File II)
Penawaran Biaya yang disampaikan pada File II meliputi:
a)

surat penawaran

biaya yang didalamnya tercantum

masa berlaku penawaran dan total biaya penawaran
(dalam angka dan huruf);
b)

rincian penawaran biaya:
•

rekapitulasi penawaran biaya;

•

rincian biaya langsung personel (remuneration);
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•

rincian

biaya

langsung

non

personel

(direct

reimbursable cost).
c)
b.

dokumen lain yang dipersyaratkan.

Untuk

kontrak

lumsum,

digunakan untuk

penawaran

rmcian

dasar perhitungan

biaya

hanya

nilai penawaran,

bukan

dasar untuk pembayaran kontrak.
c.

Biaya Langsung Personil adalah biaya langsung yang diperlukan
untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan kontrak;

d.

Biaya Langsung Personel telah memperhitungkan

gaji dasar

(basic salary), beban biaya sosial (social charge), beban biaya
umum (overhead cost), dan keuntungan (profit/fee).
e.

Biaya Langsung Personel dapat dihitung menurut jumlah satuan
waktu tertentu (bulan, minggu, hari, atau jam) dengan konversi
menurut satuan waktu sebagai berikut:
SBOM

SBOB/4,1

SBOH

(SBOB/22) x 1,1

SBOJ

(SBOH/8)

x 1,3

Dimana:

f.

SBOB

Satuan Biaya Orang Bulan

SBOM

Satuan Biaya Orang Minggu

SBOH

Satuan Biaya Orang Hari

SBOJ

Satuan Biaya Orang Jam

Biaya

Langsung

Nonpersonel

adalah

biaya

langsung

yang

diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kontrak yang dibuat
dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang
wajar dan dapat dipertanggungjawabkan

serta sesuai dengan

perkiraan kegiatan.
g.

Biaya

Langsung

Nonpersonel

tidak

memperhitungkan

keuntungan bagi para peserta.
h.

Biaya Nonpersonel dapat dibayarkan
satuan,

darij' atau

dibelanjakan (at cost).

penggantian

secara lumsum,

biaya

sesuai

nilai

harga
yang
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Biaya Langsung Nonpersonel pada prmsrpnya

tidak melebihi

40% (empat puluh persen) dari total biaya.

4.

Penawaran Biaya
a.

Biaya Penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf
dan diunggah (upload) melalui fasilitas yang tersedia .

b.

Untuk

kontrak

mencantumkan

berdasarkan

Penugasan

peserta

harga satuan dan biaya total untuk tiap mata

pembayaranjpekerjaan

dalam Rincian Biaya Langsung Personel

dan Nonpersonel. Jika
dicantumkan

Waktu

harga satuan

ditulis nol atau

tidak

maka kegiatan dalam mata pembayaran tersebut

dianggap telah termasuk dalam harga satuan kegiatan yang lain
dan kegiatan tersebut tetap harus dilaksanakan.
c.

Untuk

kontrak

men can tumkan

lumsum

(apabila

harga

satuan

pembayaranjpekerjaan

dipersyaratkan),
untuk

peserta

tiap

mata

dalam rincian biaya langsung personel

dan nonpersonel.
d.

Biaya tidak langsung

(overhead

cost) dan keuntungan

serta

semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta
biaya

asuransi

pelaksanaan

yang

harus

jasa konsultansi

dibayar

oleh

penyedia

untuk

ini telah diperhitungkan

dalam

harga penawaran.
e.

Untuk

kontrak

yang

masa

pelaksanaannya

(delapan belas) bulan dapat diberlakukan
sebagaimana

diatur

dalam

Syarat-Syarat

lebih

dari

penyesuaian
Umum

18

harga

Kontrak

(SSUK).

5.

Jenis Kontrak dan Cara Pembayaran
Jenis Kontrak dan cara pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan jasa
konsultansi ini dilakukan sebagaimana yang ditetapkan dalam LDP.
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Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan
Masa Berlaku Penawaran
pelaksanaan

pekerjaan

dan Jangka

jasa

Waktu Pelaksanaan

konsultansi

iru

ditentukan

atas
yang

terecan tum dalam LDP

D.

Penyampaian Dokumen Penawaran
1.

Penyampaian Dokumen Penawaran
a.

b.

lsi Dokumen penawaran yang disampaikan:
•

File I berisi dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis;

•

File II berisi dokumen Penawaran Biaya.

Peserta seleksi menyampaikan penawaran file I dan file II serta
melampirkan dokumen pendukung.

c.

Dokumen penawaran file I dan file II dikirim melalui fasilitas
yang tersedia.

d.

Dokumen penawaran file II dikirim melalui fasilitas yang tersedia
dengan

diberikan

password

pada

file

tersebut

dan

diinformasikan kepada pokja pada tahap pembukaan file II.
e.

Peserta perlu membuat surat penawaran bertanda tangan basah
dan berstempel.

f.

Peserta dapat mengirim ulang file dokumen penawaran untuk
mengganti file dokumen penawaran sebelumnya, sampai dengan
batas akhir penyampaian penawaran.
Untuk peserta seleksi yang berbentuk kemitraan, penyampman
penawaran dilakukan oleh Perusahaan

Utama (Leading Firm)

Kemitraan.

2.

Batas akhir waktu Penyampaian Penawaran
a.

Penawaran disampaikan
kepada

Pokja Panel

melalui fasilitas yang telah tersedia

Konsultan

sesuai jadwal yang telah

ditentukan dalam dokumen Rfp.
b.

Pokja Panel Konsultan tidak diperkenankan
batas akhir pemasukan penawaran, kecuali:
1) keadaan kahar;

mengubah waktu
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3) perubahan
kebutuhan

Dokumen

Pemilihan

penambahan

yang

waktu

mengakibatkan

penYIapan

dokumen

penawaran; atau
4) tidak ada peserta yang memasukkan

penawaran

sarnpai

dengan batas akhir pemasukan penawaran.
c.

Dalam hal Pokja Panel Konsultan mengubah waktu batas akhir
penyampaian

penawaran

maka

harus

alas an

menyampaikanj menginformasikan

yang

dapat

di pertanggungj awabkan.
d.

Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada
peserta yang menyampaikan penawaran, Pokja Panel Konsultan
dapat

mernperpanjang

batas

akhir

jadwal

penyarnpaian

penawaran.
e.

Perpanjangan

batas

akhir jadwal

penyampaian

penawaran

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada klausul d. dilakukan
pada

hari

yang

sarna

dengan

batas

akhir

penyarnpaian

penawaran.

3.

Dokumen Penawaran Terlambat
Dokumen Penawaran yang disampaikan setelah batas akhir waktu
penyampaian penawaran tidak diterima.

E.

Pembukaan dan Evaluasi Penawaran
1.

Pembukaan Penawaran
a.

Pokja Panel Konsultan mengunduh (download)
dekripsi file penawaran

dan melakukan

dengan menggunakan

fasilitas yang

tersedia.
b.

Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka, Pokja Panel
Konsultan

mengklarifikasi

penyedia jasa untuk
bersangkutan

file penawaran

mendapat

tidak dapat

keterangan

dibuka

tersebut

kepada

bahwa file yang

dan bila dianggap perlu
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dapat menyampaikan

kembali file penawaran

terse but kepada Pokja Panel Konsultan.
c.

Dengan adanya proses penyampaian file penawaran yang tidak
dapat dibuka sebagaimana

dimaksud

dalam huruf b, Pokja

Panel Konsultan dapat melakukan penyesuaian jadwal evaluasi
dan tahapan selanjutnya.
d.

Dalam hal penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta
maka

Pokja

Seleksi

tetap

melanjutkan

proses

pemilihan

Penyedia dengan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan
biaya kepada peserta yang memasukkan penawaran.

2.

Ketentuan Umum Evaluasi Dokumen Penawaran
Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran
adalah sebagai berikut:
a.

Pokja

Panel

Konsultan

dilarang

menambah,

merigurangi,

mengganti, danj atau mengubah kriteria dan persyaratan yang
telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;
b.

Penawaran

yang memenuhi

syarat

adalah

sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat,
yang ditetapkan

penawaran

yang

dan spesifikasi teknis

dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa

penYlmpangan yang bersifat penting/pokok

ada

atau

penawaran

atau

penawaran

bersyarat.
c.

Penyimpangan yang bersifat pentingjpokok
bersyarat adalah:

a)

periyirn pangan

dari

Dokumen

mempengaruhi

lingkup,

Kerangka

Pemilihan
Acuan

yang

Kerja,

dan

hasiljkinerja pekerjaan; dan / atau
b)

penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di
luar

ketentuan

Dokumen

Pemilihan

yang

dapat

menimbulkan persaingan usaha tidak sehat darr/ atau tidak
adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
d.

Pokja Panel
dengan

Konsultan

alasan

kesalahan

dilarang

menggugurkan

yang tidak

substansial,

penawaran
misalnya
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pengetikan,

keterangan,

surat

penyebutan

penawaran

sebagian

tidak

nama

berkop

atau

perusahaan,

danj atau tidak berstempel.
e.

Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi
kepada Pokja Panel Konsultan selama proses evaluasi.

f.

Pokja

Panel

persamgan

Konsultan
usaha

melakukan

yang

bersamaj kolusij tindakan

tidak

pemeriksaan

sehat

yang

dan

terindikasi

terkait

pengaturan

persekongkolan

antarpeserta pada setiap tahap evaluasi.
g.

Indikasi persekongkolan antarpeserta harus dipenuhi sekurangkurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:
a)

Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode
kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan,
danj atau

spesifikasi

barang

yang

ditawarkan

(merekjtipejjenis) dany atau dukungan teknis.
b)

Seluruh penawaran peserta mendekati HPS.

c)

Adanya keikutsertaan beberapa peserta yang berada dalam
1 (satu) kendali.

d)

Adanya

kesamaanjkesalahan

lSI

an tara lain kesamaanjkesalahan

dokumen

penawaran,

pengetikan, susunan, dan

format penulisan.
h.

Apabila dalam evaluasi ditemukan indikasi adanya persamgan
usaha

yang

tidak

bersamajkolusijtindakan

sehat
yang

atau

terjadi

terindikasi

pengaturan

persekongkolan

dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran maka:
a)

Peserta yang ditemukan indikasi adanya persaingan usaha
yang

tidak

sehat

atau

terjadi

pengaturan

bersamaj kolusij tindakan yang terindikasi persekongkolan
digugurkan dalam proses pemilihan.
b)

Peserta yang terlibat pengaturan bersama/kolusijtindakan
yang terindikasi persekongkolan digugurkan dalam proses
pemilihan dan dikenakan sanksi Daftar Hitam.
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Proses

evaluasi

tetap

dilanjutkan

dengan

menetapkan

peserta lainnya yang tidak terlibat.
d)

Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada
huruf c), maka seleksi dinyatakan gagal.

3.

Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (File I)
a.

Metode evaluasi penawaran yang digunakan dalam pelaksanaan
seleksi ini ditetapkan dalam LDP;

b.

Pokja Seleksi melakukan evaluasi penawaran file I yang meliputi:
a) evaluasi administrasi; dan
b) evaluasi teknis;

c.

Evaluasi Administrasi;
a) evaluasi

administrasi

meliputi pemeriksaan

kelengkapan

Dokumen Penawaran Administrasi dan Dokumen Penawaran
Teknis;
b) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi,
apabila

penawaran

lengkap

sesuai

yang

dimiritay dipersyaratkan;
c) Pokja Seleksi dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal
yang kurang jelas dan meragukan; dan
d) apabila

tidak

ada

peserta

yang memenuhi

persyaratan

administrasi, maka seleksi dinyatakan gagal.
d.

Evaluasi Teknis
a)

Evaluasi teknis dilakukan

terhadap

peserta yang lulus

Unsur-un sur yang dievaluasi harus

sesuai dengan yang

persyaratan administrasi.
b)

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP.
c)

Evaluasi

penawaran

teknis

dilakukan

dengan

cara

memberikan bobot dari masing-masing unsur
d)

evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai
angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan bobot
yang telah ditetapkan dalam LDPdengan ketentuan:
(a) un sur-un sur pokok yang dinilai sebagai berikut:
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perusahaan

dengan

bobot

nilai

antara 10% (sepuluh persen) sarnpai dengan 20%
(dua puluh persen);
(2) pendekatan

dan metodologi dengan bobot nilai

antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan
40% (empat puluh persen);
(3) kualifikasi tenaga ahli dengan bobot nilai antara
50% (lima puluh

per sen) sampai dengan 70%

(tujuh puluh persen);
(4) jumlah bobot (1)+(2)+(3)= 100%.
(b) bobot masing-masing

unsur

ditetapkan

oleh Pokja

Panel Konsultan sebagaimana tercantum dalam LDP;
(c)

Pokja Panel Konsultan menentukan

ambang

batas

(passing grade) nilai total dan ditetapkan dalam LDP.

(d) Kriteria evaluasi sebagaimana tercantum dalam LDP
e)

Penawaran teknis dinyatakan lulus apabila nilai masingmasing unsur dan nilai total memenuhi ambang batas yang
ditetapkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi.

f)

Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus
evaluasi teknis, maka proses seleksi tetap dilanjutkan.

g)

Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka
seleksi dinyatakan gagal.

h)

Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan
ke tahap evaluasi biaya

e.

Pokja Panel Konsultan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi File
I yang paling sedikit memuat:
a)

Tanggal dibuatnya berita acara.

b)

Nama seluruh peserta.

c)

Hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk
alasan ketidaklulusan peserta.

d)

Nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilai tertinggi.

e)

Ambang batas masing-masing unsur dan nilai total teknis.
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Jumlah

peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap

tahapan evaluasi.
g)

Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai
pelaksanaan seleksi.

i]

Pernyataan

bahwa

seleksi

gagal

apabila

tidak

ada

penawaran yang memenuhi syarat.

4.

Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis (File I)
a.

Untuk evaluasi penawaran menggunakan metode kualitas Pokja
Seleksi mengumumkan peringkat teknis peserta seleksi.

b.

Untuk evaluasi penawaran menggunakan metode kualitas dan
biaya, metode pagu anggaran, dan metode biaya terendah Pokja
Seleksi mengumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknis
(fileI).

c.

Pengumuman peringkat teknis atau hasil evaluasi administrasi
dan teknis sekurang-kurangnya memuat:
a)

Nama paket pekerjaan.

b) Nama dan alamat peserta.
c)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

d) Nilai teknis masing-masing peserta seleksi.
e) Ambang batas nilai total teknis.
f)

5.

Hasil evaluasi (kelulusan/ketidaklulusan)

Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Biaya (File II)
a.

Dokumen Penawaran Biaya (File II) hanya dibuka untuk peserta
yang

lulus

evaluasi

administrasi

dan

teknis.

Dokumen

Penawaran Biaya (File II) milik peserta yang tidak lulus evaluasi
administrasi dan teknis tidak dibuka.
b.

Khusus pada Metode Evaluasi Kualitas, Dokumen Penawaran
Biaya (FileII) yang dibuka hanya peringkat teknis pertama.

c.

Evaluasi Penawaran Biaya meliputi:
a)

Nilai penawaran untuk kontrak lumsum berdasarkan harga
yang tercantum dalam surat penawaran biaya.
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Nilai

penawaran

berdasarkan

untuk

biaya

kontrak

setelah

waktu

koreksi

penugasan

aritmatik

dengan

ketentuan:
1)

Waktu

penugasan

masing-masing

personel

(man/month)

dan zatau volume jenis biaya langsung

nonpersonel

yang

Penawaran

Biaya

tercantum

dalam

disesuaikan

Rekapitulasi

dengan

waktu

penugasan masing-masing personel dan/ atau volume
jenis

biaya langsung

nonpersonel

yang tercantum

dalam Dokumen Pemilihan.
2)

Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara waktu
penugasan

masing-masing

personel

(man/month)

dan/ atau volume jenis biaya langsung nonpersonel
dan

remunerasijharga

pembetulan

satuan,

maka

dan harga yang berlaku

dilakukan

adalah

hasil

perkalian sebenarnya (setelah koreksi aritmatik).
3)

Komponen personel dan nonpersonel yang tidak diberi
harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga
satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada
Rekapitulasi Penawaran Biaya tetap dibiarkan kosong.

4)

Komponen

Personel

tercantum

dalam

disesuaikan

dengan jenis pekerjaan yang tercantum

dalam

Dokumen

pekerjaan dianggap
5)

dan

nonpersonel

Rekapitulasi

Pemilihan

yang

Penawaran

dan

harga

tidak
Biaya

satuan

DOl.

Total penawaran biaya hasil koreksi aritmatik pada
bagian

harga

satuan

dapat

mengubah

harga

penawaran dan urutan peringkat.
6)

Total penawaran biaya hasil koreksi aritmatik dapat
melebihi nilai HPS kecuali untuk metode evaluasi pagu
anggaran.
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Pada metode evaluasi pagu anggaran apabila hasil
koreksi aritmatik melebihi nilai HPS, maka penawaran
dinyatakan gugur.

8)

Pada metode evaluasi kualitas

dan biaya, metode

evaluasi kualitas, dan metode evaluasi biaya terendah,
total penawaran biaya hasil koreksi aritmatik yang
melebihi

pagu

anggaran

tidak

menggugurkan

penawaran.
c)

Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi
penawaran

biaya

pada

kontrak

berdasarkan

waktu

penugasan dilakukan terhadap:
1)

Kewajaran

biaya

pada

Rincian

Biaya

Langsung

Personel (remuneration).
2)

Kewajaran waktu penugasan tenaga ahli (man/month)
sesuai Proposal Teknis.

3)

Kewajaran

waktu

penugasan

tenaga

pendukung

(man/ month).
4)

Kewajaran

biaya

pada

Rincian

Biaya

Langsung

Nonpersonel (direct reimbursable cost).
d)

Apabila diperlukan Pokja Panel Konsultan dapat melakukan
klarifikasi kepada peserta terkait hasil pemeriksaan biaya
penawaran

pada

Kontrak

Lumsum

dan

hasil

koreksi

aritmatik pada Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan.
e)

Untuk Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya, Pokja Seleksi
menghitung

nilai

membandingkan

penawaran

biaya

biaya penawaran

dengan

tiap peserta

biaya penawaran terendah:
NP, =
,

Biaya T eren.dah.

.

Biaya,

z 100

Keterangan:
NPi

: Nilai Penawaran Biaya PTi

Biau a: : Biaya Penawaran masing-masing peserta

cara
dengan
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Pokja Panel Konsultan membuat dan menandatangani

Berita

Acara Hasil Evaluasi File II yang paling sedikit memuat:
a)

Nama dan alamat seluruh peserta.

b)

Besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi.

c)

Hasil evaluasi penawaran biaya termasuk kewajaran yang
meliputi (khusus jenis kontrak waktu penugasan):
1)

Biaya

pada

Rincian

Biaya

Langsung

Personel

(remuneration) .

2)

Biaya pada

Rincian Biaya Langsung

Nonpersonel

(direct reimbursable cost).

d)

Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada evaluasi
biaya.

e)

Tanggal dibuatnya berita acara.

f)

Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

g)

Pernyataan

bahwa

seleksi

gagal

apabila

tidak

ada

penawaran yang memenuhi syarat

F.

Penetapan Pemenang
1.

Penetapan Calon Pemenang
a.

Ketentuan Umum
1)

Penetapan

calon

pemenang

berdasarkan

pada

metode

evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
2)

Apabila terjadi keterlambatan
pemenang

dan

penawaran

yang ditetapkan

Pokja

Panel

akan

mengakibatkan

Konsultan

seluruh

calon pemenang,

berlaku

penawaran

penandatanganan

dalam menetapkan
masa

calon
berlaku

dalam Dokumen Pemilihan,

melakukan
untuk

sampm

konfirmasi

memperpanjang

dengan

perkiraan

Kontrak dan dituangkan

kepada
masa
jadwal

dalam Berita

Acara.
3)

Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang mas a
berlaku penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak
dikenakan sanksi
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Untuk

metode

menetapkan

evaluasi

calon

kualitas,

pemenang

Pokja

terhadap

Panel

Konsultan

penawaran

dengan

peringkat teknis terbaik yang lulus ambang batas nilai teknis.

2.

Sanggah
Para peserta seleksi karena sudah dikontrak dengan kontrak payung
yang didalamnya sudah terdapat proses sanggah, sehingga tidak ada
sanggahan pada tahap irii (call-down assginment). Namun dalam hal
sumber dana tertentu yang secara aturan

mengharuskan

adanya

sanggah atas hasil evaluasi, maka aturan sanggah dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a.

Peserta yang menyampaikan penawaran dapat menyampaikan
sanggah

melalui

fasilitas

yang

tersedia

atas

penetapan

pemenang kepada Pokja Panel Konsultan sesuai jadwal pada
fasilitas yang tersedia.
b.

Untuk metode evaluasi kualitas, sanggah disampaikan setelah
pengumuman peringkat teknis,

c.

Sanggah diajukan oleh peserta, meliputi:
1)

kesalahan dalam melakukan evaluasi;

2)

penyimpangan

terhadap

ketentuan

dan

prosedur

yang

diatur dalam Peraturan LKPPNomor 3 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Pemilihan Dan Penetapan Panel Konsultan KPPIP
berikut perubahan dan aturan turunannya

serta ketentuan

yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
3)

rekayasajpersekongkolan

tertentu

sehingga menghalangi

terjadinya persaingan usaha yang sehat;
d.

Sanggah disarnpaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah
pengumuman pemenang.

e.

Pokja

Panel

Konsultan

wajib memberikan

jawaban

melalui

fasilitas yang tersedia atas semua sanggah paling lamb at 3 (tiga)
hari kerja setelah akhir masa sanggah.
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Apabila peserta
sanggah

dari

seleksi tidak menerimay menyetujui jawaban
Pokja Panel

Konsultan

maka

PA/KPA yang

menyatakan jawaban sanggah Pokja Panel Konsultan diterima
atau tidak diterima.
g.

Apabila jawaban

sanggah dinyatakan

diterima oleh PA/KPA

maka Pokja Panel Konsultan melanjutkan proses seleksi dengan
menyampaikan

hasil

pemilihan

kepada

Pejabat

Penandatanganan Kontrak.
h.

Apabila sanggah peserta seleksi dinyatakan benar / diterima oleh
PA/KPA maka Pokja Panel Konsultan melakukan evalusi ulang
penawaran.

1.

Ada at au tidaknya tahap sanggah harus dimasukkan ke dalam
dokumen RfP.

3.

Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya
Pokja Panel Konsultan menyampaikan undangan untuk menghadiri
acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan mengirim
undangan kepada Calon Pemenang peringkat pertama.

4.

Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya
a.

Pokja Panel Konsultan melakukan

klarifikasi dan negosrasi

teknis dan biaya yang dapat mengubah biaya penawaran.
b.

Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan oleh Pokja
Panel Konsultan dengan:
1)

direktur

perusahaan / pimpinan

utarna Zpimpinan

konsorsium;
2)

penenma

kuasa

direktur

dari

perusahaan/pimpinan

konsorsium

kuasanya

dalam

tercantum

utama.' pimpinan

yang nama penerima

akta

pendirian/perubahan

anggaran dasar / perjanjian kemitraan;
3)

pihak

lain

yang

bukan

perusahaanj pimpinan
tercantum

dalam

direktur

konsorsium

akta

utama.' pimpinan

yang namanya

pendirian/perubahan

tidak

Anggaran
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Dasar,

sepanjang

pengurusjkaryawan
yang berstatus

pihak

lain

tersebut

perusahaanjkaryawan

adalah

konsorsium

sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat

kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur
perusahaan j pimpinan

utamajpimpinan

berdasarkan akta pendirianjperubahan
4)

konsorsium

Anggaran Dasar;

pejabat yang menurut Perjanjian Kemitraan yang berhak
mewakili Kemitraan.

c.

Untuk penawaran biaya pada Kontrak Lumsum, hasil negosiasi
teknis dan biaya tidak merubah biaya penawaran.

d.

Untuk

Kontrak

berdasarkan

Waktu

Penugasan

perlu

diklarifikasi dan dinegosiasi biaya satuan dibandingkan dengan
biaya yang berlaku di pasaran danj atau HPS.
e.

Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk:
1)

meyakinkan kejelasan substansi teknis, metode, dan biaya,
dengan memperhatikan kesesuaian an tara bobot pekerjaan
dengan

tenaga

ditugaskan,

ahli danj atau

pendukung

mempertimbangkan

serta

perangkatj fasilitas

tenaga

pendukung

yang

yang

kebutuhan

proporsional

guna

pencapaian hasil kerja yang optimal; dan
2)

memperoleh kesepakatan

biaya yang efisien dan efektif

dengan tetap mempertahankan
sesuai dengan penawaran

hasil yang ingin dicapai

teknis yang diajukan

peserta

tanpa mengurangi kualitas penawaran teknis.
f.

Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasi
terutama:
1)

lingkup dan sasaran jasa konsultansi;

2)

metodologi pelaksanaan pekerjaan;

3)

kualifikasi tenaga ahli dan tenaga pendukung;

4)

organisasi pelaksanaan;

5)

program alih pengetahuan;

6)

jadwal pelaksanaan pekerjaan;

7)

jadwal penugasan personel;
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fasilitas penunjang;

9)

kesesuaian

rencana

kerja,

metodologi

dan

jerus

pengeluaran; dan
10) volume kegiatan dan jenis pengeluaran.
g.

Aspek-aspek biaya yang dapat dinegosiasikan:
1)

Biaya langsung personel (remunerasi tenaga ahli); dan

2)

Biaya langsung non-personel baik yang bersifat lumsum,
harga satuan, maupun at cost.

h.

Klarifikasi dan

negosiasi

terhadap

tenaga

remurierasr

ahli

dilakukan berdasarkan:
1)

daftar gaji yang telah diaudit dany atau bukti setor pajak
penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;

2)

unit biaya personel dihitung berdasarkan
yang

dihitung

berdasarkan

tingkat

satuan

kehadiran

waktu
dengan

ketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP; danl atau
3)

kontrak

pekerjaan

sejerus

yang

pernah

dilaksanakan

sebelumnya.
1.

Klarifikasi dan negosiasi terhadap

biaya tenaga

(tenaga teknik dan periunjang/ administrasi),

pendukung

seperti: tenaga

survey, sekretaris, atau manajer kantor, dilakukan berdasarkan
harga pasar tenaga pendukung tersebut.
J.

Untuk metode evaluasi kualitas, evaluasi kualitas dan biaya dan
evaluasi biaya terendah, apabila hasil klarifikasi dan negosiasi
teknis dan biaya tidak ditemukan hal-hal yang tidak wajar, total
penawaran biaya dapat diterima sepanjang tidak melebihi pagu
anggaran.

k.

Biaya

Non-Personel

dapat

dibayarkan

sesuai

dengan

pengeluaran (at cost), Harga Satuan, dari/ at au Lumsum.
1.

Biaya Langsung Non-Personel yang diganti sesuai dengan nilai
yang dibelanjakan

(at cost) meliputi biaya perjalanan,

biaya

pengurusan surat ijin.
rn.

Biaya Langsung Non-Personel yang didasarkan
meliputi biaya untuk

Harga Satuan

pembelian ATK, sewa peralatan,

biaya
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dokumen,

perigirtrnari

biaya komunikasi,

biaya pencetakan

laporan, sewa kendaraan, sewa kantor.
n.

Biaya

Langsung

melipu ti

biaya

Non-Personel
un tuk

yang

didasarkan

penyelenggaraan

Lumsum

seminar / workshop /

lokakarya.
o.

Biaya Langsung Non-Personel pada pnnslpnya

tidak melebihi

40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis

pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan
penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan minyak bumi,
pemetaan

udara,

survei lapangan,

pengukuran,

penyelidikan

tanah dan lain-lain.
p.

Apabila klarifikasi dan

negosiasi teknis

pemenang tidak menghasilkan

dan

kesepakatan,

biaya dengan

maka klarifikasi

dan negosiasi teknis dan biaya dilanjutkan dengan pemenang
cadangan 1 (satu) at au peringkat teknis 2 untuk metode evaluasi
kualitas (apabila ada).
q.

Apabila klarifikasi dan

negosiasi teknis

dan

biaya dengan

pemenang cadangan 1 (satu) tidak menghasilkan kesepakatan,
maka klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilanjutkan
dengan pemenang cadangan 2 (dua) (apabila ada).
r.

Apabila klarifikasi dan
pemenang,
cadangan

pemenang
2

negosrasi
cadangan

(dua) tidak

teknis
1

dan

(satu)

menghasilkan

biaya dengan
dan

pemenang

kesepakatan,

maka

Seleksi dinyatakan gagal.
s.

Pokja Panel Konsultan membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi
dan Negosiasi.

t.

Apabila terjadi keterlambatan jadwal sampai dengan tahapan
Klarifikasi

dan

Negosiasi

Teknis

dan

Biaya,

dan

akan

mengakibatkan surat penawaran habis masa berlakunya maka
dilakukan konfirmasi kepada pemenang, pemenang cadangan 1
(satu), dan pemenang cadangan 2 (dua) (apabila ada), untuk
memperpanjang masa berlaku surat penawaran secara tertulis
sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.
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Apabila pemenang, pemenang cadangan 1 (satu), dan pemenang
cadangan 2 (dua) (apabila ada) tidak bersedia memperpanjang
masa berlaku surat penawaran maka dianggap mengundurkan
diri dan tidak dikenakan sanksi.

5.

Penetapan pemenang
a.

Penetapan

pemenang

terdiri

dari

pemenang,

pemenang

cadangan 1 (peringkat terbaik kedua), dan pemenang cadangan
2 (peringkat terbaik ketiga). Pemenang cadangan

ditetapkan

apabila ada.
b.

Penetapan pemenang pada pengadaan ini sesuai dengan LDP.

c.

Penetapan

Pemenang dilakukan

berdasarkan

peringkat calon

pemenang.
d.

Pokja Panel Konsultan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan
(BAHP)yang paling sedikit memuat:
1)

tanggal dibuatnya Berita Acara;

2)

hasil

evaluasi

file I penawaran

administrasi

dan

nilai

evaluasi teknis;
3)

peserta

seleksi yang lulus

ambang

batas

nilai teknis

(passing grade);

4)

hasil evaluasi file II;

5)

penetapan calon pemenang dan pemenang;

6)

hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;

7)

pagu anggaran dan nilai HPS;

8)

metode evaluasi yang digunakan;

9)

un sur-un sur yang dievaluasi;

10) rumus yang dipergunakan;
11) jumlah

peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap

tahapan evaluasi;
12) keterangan-keterangan

lain yang dianggap perlu mengenai

hal ikhwal pelaksanaan Seleksi (apabila ada); dan
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bahwa

Seleksi

gagal

apabila

tidak

ada

penawaran yang memenuhi syarat atau negosiasi biaya
tidak tercapai (apabila ada).
e.

Evaluasi

penawaran

bersifat

rahasia

sampai

dengan

pengumuman pemenang.

6.

Pengumuman Pemenang
Pokja Panel Konsultan mengumumkan
cadangan

pemenang dan pemenang

1 (peringkat terbaik kedua) dan pemenang cadangan 2

(peringkat terbaik ketiga) apabila ada melalui fasilitas yang tersedia.

G.

Seleksi Gagal dan Tindak Lanjut Seleksi Gagal
1.

Seleksi dinyatakan gagal dalam hal:
a.

terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

b.

tidak ada peserta yang menyampaikan

dokumen penawaran

setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
c.

tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

d.

seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

e.

seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;

f.

seluruh

penawaran

biaya di atas

nilai HPS untuk

metode

Pagu Anggaran

setelah

evaluasi Pagu Anggaran;
g.

Seluruh

penawaran

biaya di atas

negosiasi untuk metode evaluasi kualitas, evaluasi kualitas dan
biaya at au evaluasi biaya terendah;

2.

h.

negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; darr/ at au

1.

KKNmelibatkan Pokja Seleksij PPK

Setelah

seleksi dinyatakan

memberitahukan

kepada

gagal, maka

seluruh

peserta

Pokja Panel Konsultan
melalui fasilitas yang

tersedia.
3.

Setelah pemberitahuan

adanya

Seleksi gagal, maka Pokja Panel

Konsultan menentukan tindak lanjut berupa:
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4.

a.

evaluasi penawaran ulang;

b.

penyampaian penawaran ulang; atau

c.

seleksi ulang.

Sebelum melaksanakan
melakukan

reviu atas

tindak lanjut Seleksi gagal, Pokja Seleksi
penyebab Seleksi gagal. Hasil reviu atas

penyebab Seleksi gagal menjadi dasar untuk melakukan perbaikan
dalam melaksanakan tindak lanjut Seleksi gagal.
5.

Pokja Seleksi melakukan evaluasi penawaran ulang, apabila dalam
evaluasi penawaran terdapat kesalahan.

6.

Pokja

Seleksi

penawaran

mengundang

untuk

Peserta

menyampaikan

yang

telah

penawaran

menyampaikan
ulang,

apabila

negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai.
7.

Pokja Seleksi melakukan Seleksi ulang, apabila:
a.

Tidak ada peserta yang menyampaikan

dokumen penawaran

setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
b.

tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

c.

seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

d.

seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;

e.

seluruh penawaran biaya pada Seleksi Jasa Konsultansi dengan
Metode Evaluasi Pagu Anggaran diatas HPS;

f.

Seluruh

penawaran

biaya di atas

Pagu Anggaran

setelah

negosiasi untuk metode evaluasi kualitas, evaluasi kualitas dan
biaya atau evaluasi biaya terendah; atau
g.
8.

KKNmelibatkan Pokja Seleksi/PPK.

Dalam hal tindak lanjut Seleksi gagal tidak dapat dilaksanakan,
maka Pokja Seleksi membatalkan proses Seleksi.

9.

PAl KPA, PPK, danl atau Pokja Seleksi tidak bisa memberikan ganti
rugi kepada

peserta

Seleksi apabila penawarannya

ditolak atau

Seleksi dinyatakan gagal atau Seleksi dibatalkan.
10. Dalam hal Seleksi ulang yang disebabkan oleh KKNyang melibatkan
Pokja Seleksi/PPK, Seleksi ulang dilakukan oleh Pokja Seleksi/PPK
pengganti (yang baru).
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Penunjukan Penyedia Barangj Jasa (PPJB)
1.

Laporan Pokja Panel Konsultan
a.

Pokja Seleksi menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada
PPK dengan tembusan kepada Ketua Pelaksana KPPIP dengan
melampirkan BAHP,Surat Sanggah dan Jawaban Sanggah, serta
Berita Acarajinformasi tambahan lainnya (jika ada).

b.

Laporan sebagaimana dimaksud diatas disampaikan

dengan

ketentuan:

2.

1)

tidak ada sanggah; atau

2)

sanggah telah dijawab dan dinyatakan tidak benar.

Penunjukan penyedia.
a.

PPK sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan
hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Seleksi untuk memastikan:
1)

bahwa proses pemilihan Penyedia sudah

dilaksanakan

berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
2)

bahwa

pemenang

pemilihanj calon

Penyedia

memiliki

kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
b.

Dalam

hal

PPK menyetujui

hasil

pemilihan,

maka

PPK

menerbitkan SPPBJ.
c.

Pemenang

PemilihanjCalon

Penyedia yang

ditunjuk

wajib

menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:
1)

apabila yang bersangkutan

mengundurkan

diri dengan

alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK dan
masa

penawarannya

masih

berlaku,

maka

yang

bersangkutan tidak dikenakan sanksi;
2)

apabila yang bersangkutan

mengundurkan

diri dengan

alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh PPK

dan mas a penawarannya

masih

berlaku,

maka yang

bersangkutan dikenakan sanksi Daftar Hitam; atau
3)

apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena
masa

penawarannya

sudah

tidak berlaku,

bersangkutan tidak dikenakan sanksi.

maka yang

KEMENTERIAN

KOORDINATOR
BIDANG
REPUBLIK INDONESIA

PEREKONOMIAN

- 187 d.

Apabila Pemenang
mengundurkan

pemiliharr/ Calon Penyedia yang ditunjuk

diri, maka penunjukan

Calon Penyedia dapat

dilakukan

kepada pemenang cadangan

sesuai dengan urutan

peringkat

(apabila

ada),

pemenang cadangan

selama

mas a

berlaku

masih berlaku atau sudah

penawaran
diperpanjang

mas a berlakunya.
e.

Dalam hal tidak ada calon Pemenang Cadangan
Pemenang

PemilihanjCalon

mengundurkan
Konsultan

diri, maka

untuk

Penyedia

yang

PPK melaporkan

kemudian

dilakukan

atau semua
ditunjuk

ke Pokja Panel

Seleksi

ulang

dan

ditembuskan kepada PAjKPA dan Ketua Pelaksana KPPIP.
f.

SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK
menerima laporan hasil pelaksanaan pemilihan.

g.

Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka
PPK menyampaikan
dengan tembusan

penolakan

tersebut

kepada PAjKPA

kepada Pokja Seleksi

dan Ketua Pelaksana KPPIP

disertai dengan alas an dan bukti. Selanjutnya,
Seleksi melakukan

pembahasan

bersama

PPK dan Pokja

terkait

perbedaan

pendapat atas hasil pemilihan Penyedia.
h.

Dalam

hal

keputusan
paling

tidak
atas

lambat

tercapai

kesepakatan,

hasil pemilihan
6

(enam) hari

maka

diserahkan
kerja

pengambilan

kepada

setelah

tidak

PAjKPA

tercapai

kesepakatan.
1.

PAjKPA memutuskan hasil pemilihan dengan ketentuan:
1)

apabila

memerintahkan
ulang

sependapat

PAjKPA

dengan

Pokja Seleksi untuk

penawaran,

atau

penyampaian

PPK,

melakukan
penawaran

PAjKPA

evaluasi
ulang,

at au Seleksi Ulang.
2)

apabila PAjKPA

sependapat dengan Pokja Seleksi, PAjKPA

memerintahkan

PPK untuk

menerbitkan

SPPBJ paling

lambat 5 (lima) hari kerja sejak diperintahkan.
3)

Keputusan

PA/KPA sebagaimana

dan b bersifat final.

dimaksud pada huruf a
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Dalam

hal

PAjKPA

Penandatangan
karena

tidak

yang

bertindak

Kontrak tidak bersedia
sependapat

PA/KPA menyampaikan

atas

sebagai
menerbitkan

penetapan

penolakan

Pejabat
SPPBJ

pemenang

tersebut

maka

kepada

Pokja

Seleksi disertai dengan alasan dan bukti dengan tembusan
kepada Ketua Pelaksana KPPIP, serta memerintahkan

untuk

melakukan evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran
ulang, atau Seleksi Ulang paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah laporan hasil pemilihan Penyedia diterima

I.

Penandatanganan Kontrak
1.

Persiapan Penandatanganan Kontrak
a)

Setelah SPPBJ diterbitkan, Pejabat Penandatangan Kontrak
melakukan

rapat

persiapan

penandatanganan

kontrak

dengan Calon Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:
1)

finalisasi

rancangan

konsep

Kontrak

redaksional,

kontrak
meliputi

dengan

memeriksa

substansi,

bahasa,

angka dan huruf serta membubuhkan

paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak;
2)

memeriksa kelengkapan dokumen pendukung kontrak,
antara

lain:

kesesuaian/keberlakuan

pernyataan

dalam Data Isian Kualifikasi, dan dokumen lainnya;
3)

merencanakan

waktu

penandatanganan

kontrak;

dan z atau
4)

memeriksa

hal-hal

lain

yang

telah

diklarifikasi

danl atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran
b)

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Calon Penyedia tidak
diperkenankan
Dokumen

mengubah substansi Dokumen Pemilihan,

Penawaran,

dan

Hasil

Pemilihan

kecuali

mempersingkat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
c)

Untuk

pengadaan

penandatanganan

Jasa

Konsultansi

Kontrak dilakukan

yang

kompleks,

setelah rancangan

Kontrak memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak
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Penandatanganan
a.

Kontrak

Pejabat Penandatangan

Kontrak dan Calon Penyedia memeriksa

rancangan kontrak dan membubuhkan paraf pada setiap lembar
dokumen kontrak.
b.

Kontrak dibuat sekurang-kurangnya

2 (dua) Kontrak asli, terdiri

dari:
1)

Kontrak as li pertama untuk
Kontrak

dibubuhi

Pejabat Penandatangan

meterai

pada

bagian

yang

ditandatangani oleh Penyedia; dan
2)

Kontrak asli kedua untuk Penyedia dibubuhi meterai
pada

bagian

yang

ditandatangani

oleh

Pejabat

Penandatangan Kontrak.
c.

Apabila diperlukan dapat dibuat rangkap/salinan

Kontrak tanpa

dibubuhi meterai.
d.

Pihak yang berwenang

menandatangani

Kontrak atas

nama

Penyedia adalah:
1)

direktur

utamaypimpinan

konsorsium

yang

perusahaan / pimpinan

namanya

tercantum

dalam

Pendirian/ Anggaran Dasar dan perubahannya

Akta

(apabila ada)

sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; atau
2)

pengurusjkaryawan
tenaga

kerja

tetap

pendelegasian

yang

Dasar

dan

peraturan

yang

wewenang

utamajpimpinan
pihak

perusahaan

sah

mendapat
yang

perusahaanj

sah

kuasa
dari

sebagai
atau
direktur

pimpinan konsorsium atau

berdasarkan

perubahannya

yang berstatus

Akta Pendirianj Anggaran

(apabila ada) sesuai

perundang-undangan

untuk

dengan

menandatangani

Kontrak
e.

Penandatanganan

Kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat

beIas) hari kerja setelah diterbitkan
DIPAjDPAbelum disahkan.

SPPBJ, kecuali apabila
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Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan
oleh Para Pihak atau

pada tanggal yang ditetapkan

Kontrak
dalam

Kontrak.
g.

Penandatanganan

Kontrak dapat dilakukan setelah DIPAjDPA

disahkan. Dalam hal penandatangan kontrak dilakukan sebelum
tahun anggaran, maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan
setelah DIPAjDPAberlaku efektif.
h.

Pejabat Penandatangan

Kontrak memasukkan

data

yang telah ditandatangani melalui fasilitas yang tersedia.

kontrak
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LEMBARDATAPEMILIHAN

A. Umum
A.l

Informasi Umum

Apabila ada perbedaan
prmsip

antara

yang sifatnya bukan

Peraturan

Lembaga

hal

Kebijakan

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan
Panel Konsultan Pada Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur
dan

Prioritas (KPPIP) beserta
turunannya

aturan

for

Pemilihan/ (Request

perubahan

dengan

Dokumen

Proposal- RfP),

Informasi/ data yang digunakan

adalah

maka

Dokumen

Pemilihan / RfP
A.2

Lingkup

l. Pokja Panel Konsultan:

Pekerjaan

[diisi nama

_

Pokja, contoh: Pokja Panel Konsultan

untuk Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha
2. Alamat Pokja Seleksi:

_

3. Alamat website:
4. Alamat

5.

_

website

LPSE

(jika

seleksi

Nama paket pekerjaan:

_

6. Uraian singkat pekerjaan:
[diisi

uraian.

online):

secara

_
dan

singkat

jelas

pekerjaan/ kegiatan yang dilaksanakan]
7. Jangka

waktu

______

penyelesaian

pekerjaan:

) bulan/ hari kalender.

[diisi waktu

yang diperlukan

untuk

menyelesaikan

pekerjaan]
A.3

Sumber Dana

Pekerjaan

mi

dibiayai

dari

sumber

pendanaan

______

Tahun Anggaran

_

[diisi sumber

dana dan tahun anggarannya

dokumen anggaran untuk pembiayaannya]

sesu.ai
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Tahapan

Seleksi

Tahapan

Seleksi

Waktu
Undangan:

Undangan dan
Konfirmasi

_

Konfirmasi: ----------Jam: _

s.d _

WIB

Pertanyaan:

Pemberian
Penjelasan.

Jam: _

(Pemberian
penjelasan
dilakukan melalui
email ke: ------

- __

_
WIB

J awaban Pokja:

_

Jam:_-_WIB

berupa pertanyaan
dan jawaban
151

atas

dokumen

Pemilihan)
Pemasukan

______ s.d

Dokumen

Batas Akhir Pemasukan Dokumen
Penawaran:

Penawaran

-----

Jam:

_

WIB

Keterangan:

•
• Dokumen penawaran
disampaikan ke:
Pokja Panel Konsultan untuk
Seleksi Jasa Konsultansi Badan
Usaha_
melalui Email berikut:
______ dan cc ke:
__
Konfirmasi dan informasi Iebih
lanjut dapat dilakukan ke:
Sdr
_
HP:
_
Atau Telp.
/
_
• Dokumen Penawaran Hardcopy
harus disampaikan paling lamb at
pada saat pelaksanaan Beauty
Contest (tgl.
) ke alamat
sebagai beriku t:
[isi nama lembaga]
dengan alamat:
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Pembukaan File I

Tgl

,Jam:_

Evaluasi

Tgl_s.d

__

WIB

Administrasi dan J adwal Paparan Penawaran oleh
Teknis
(beauty Penyedia (beauty Contest):
contest)

Tgl

Penetapan

Tgl

PeringkatTeknis
Masa Sanggah

Tgl__

Pembukaan File II

Tgl~

Klarifikasi

s.d

dan Tgl_ s.d

Negosiasi

Teknis

dan Biaya
Penetapan

Tgl_

Pemenang
SPPBJ

Tgl

Penandatanganan

Tgl

Kontrak
B. Dokumen Seleksi
B.1

Pemberian

Bila seleksi
penjelasan

dilakukan
dilakukan

menyam paikan
Pemilihan

secara
dengan

cara

pertanyaan

(RFP) secara

offline,

para

terkait

tertulis

Pemberian
peserta

Dokumen

melalui email ke

alamat email panel konsultan sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan

dalam tahapan

seleksi dan

Pokja Seleksi memberikan jawaban atas pertanyaan
secara tertulis melalui email.
Bila seleksi

dilakukan

secara

online,

Pemberian

penjelasan dilakukan mengikuti aturan pada aplikasi
SPSE untuk Panel Konsultan
C. Penyiapan Dokumen Penawaran
C.1

Jenis

Kontrak,

a. Jenis kontrak:

Mata Uang, dan

[diisi dengan lum sum/waktu

Cara

lum sum dan harga satuan]

_
penugasan/gabungan
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b. Mata uang penawaran:

_

[diisi dengan Rupia hi dollar amenka]
c. Cara pembayaran:

_

[diisi dengan termini bulanan/ sekaligus]
C.2

Masa

berlaku

penawaran
Jangka

dan
waktu

pelaksanaan

a.

Masa berlaku penawaran: __

[diisi

dengan

hari

kalender

hari
sejak

pemasukan

dokumen penawaran]
b. J angka waktu pelaksanaan: __

hari

[diisi dengan han kalender sesuai KAK]
D. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran
D.1

Evaluasi

Metode evaluasi penawaran: __

dokumen

[diisi dengan berbasis kualitas]

penawaran

Nilai ambang batas (passing grade) evaluasi teknis:

administrasi dan
teknis
D.2

Lembar
Evaluasi

[diisi dengan nilai ambang minimal lulus]
Kriteria

1. Evaluasi Administrasi:

Penawaran

dinyatakan

memenuhi

persyaratan

administrasi, apabila:
a) Penawaran

lengkap

ses uai

yang

diminta I dipersyara tkan.
b) Tidak terdapat bukti/ indikasi persamgan usaha
yang tidak sehat darr/ atau terjadi pengaturan
bersama ' kolusr/ persekongkolan antarpeserta
2. Evaluasi Teknis:
tabel dibawah ini merupakan kriteria evaluasi teknis.
Pokja Panel Konsultan menetapkan uraian evaluasi,
nilai bobot, dan kriteria penilaian yang disesuaikan
dengan jenis pekerjaan, contoh sebagai berikut:
No

Uraian Evaluasi

1.

Unsur Pengalaman
Perusahaan
a. Jumlah
Pengalaman
Sejenis

Bobot

Kriteria Penilaian

10
7.0

Sempurna - 100%
Sangat Baik - 90%
Di atas Rata-rata - 80%

Rata-rata - 70%
Di Bawah Rata2 - 50%
Tidak Memenuhi - 0%

KEMENTERIAN

KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 195 b.

2.

3.

Jumlah
Pengalaman
sejenis di
Indonesia

Unsur Proposal
Teknis
a. Pemahaman
atas lingkup
pekerjaan
yang
tercantum
dalam KAK
b. Kualitas
metodologi
yang
menggambark
an:
1) Ketepatan
analisa
yang
disampaika
n dan
langkah
pemecahan
yang
diusulkan
2) Inovasi
3) Dukungan
data
c. Program kerja,
jadwal kerja,
jadwal
penugasan,
danjangka
waktu
pelaksanaan
d. Uraian tugas,
organisasi,
dan fasilitas
penunjang
Un su r Kualifikasi
Tenaga Ahli
Tenaga Ahli A
Tenaga Ahli B

3.0

Sempurna - 100%
Sangat Baik - 90%
Di atas Rata-rata - 80%
Rata-rata - 70%
Di Bawah Rata2 - 50%
Tidak Memenuhi - 0%

40
10.0

sangat baik diberi nilai 100%
baik diberi nilai 80%
cukup baik diberi nilai 60%

20.0

kurang diberi nilai 40%
sangat kurang diberi nilai 20%
tidak memberikan
diberi nilai 0%

tanggapan

5.0

5.0

50
Kriteria Penilaian:
1) Tingkat pendidikan (bobot
25%)

Tenaga AhliC, dll.

• Sesuai atau lebih dari
persyaratan yang
diutamakan diberi nilai
100%

• Sesuai dengan
persyaratan minimal
diberi nilai 75%
• Tidak sesuai yang
dipersyaratkan diberi nilai
0%

2)

Pengalaman profesional
(bobot 75%)

• Sesuai atau lebih dari
yang dipersyaratkan
nilai 100%

diberi
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dipersyaratkan diberi nilai
secara proporsional.
• Tidak sesuai dengan yang
dipersyaratkan diberi nilai
0%
Keterangan:
penilaian pengalaman
professional dilakukan dengan
mernperhatikan factor posisi:
a. Jika posisi dalam
pengalaman sam a dengan
posisi yang diusulkan maka
dihitung 1.
b. Jika posisi dalam
pengalaman tidak sama
dengan posisi yang
diusulkan maka dihitung
0.5
Jumlah bobot sub u n su r
adalah 100%.

Jumlah Nilai

100

Peserta Seleksi dinyatakan
lulus evaluasi teknis apabila
nilai total diatas ambang batas
(passin.g grade).

E. Penetapan Pemenang
E.1

Penetapan Calon Bobot penawaran teknis: 100%
Pemenang

Ca10n pemenang ditetapkan bagi penyedia yang 1010s
passing grade dan diperingkat teknis teratas (nomor

1)
E.2

Penetapan

Pemenang ditetapkan oleh: Pokja Panel Konsultan

Pemenang

E.3

Klarifikasi
negosiasi
dan biaya

dan
teknis

Untuk

kebutuhan

klarifikasi

biaya personel berdasarkan

dan

negosrasr,

unit

satuan waktu dihitung

sebagai berikut:
bulan

1 (satu) bulan

dihitung

minimal

22

(dua puluh dua) hari kerja
hari kerja

1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8

(delapan) jam kerja
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Sanggah dan

Dalam hal sanggah diperlukan (untuk sumber dana

Pengaduan

tertentu

yang

secara

aturan

mengharuskan

ada

tahap sanggah), maka diatur sebagai berikut:
a. Sanggahan disampaikan melalui saluran yang ada
(offlineatau online via aplikasi SPSE).
b. Tembusan sanggahan dapat ditujukan kepada:
•

PPK PIU terkait

•

PAjKPA

pada PIU terkait; dan

APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah)
E.S.

Lainnya (Apabila
Ada)

KEMENTERIAN

KOORDINATOR
BIDANG
REPUBLIK INDONESIA

PEREKONOMIAN

- 198 -

BABIV
KERANGKA ACUAN KERJA

Uraian Pendahuluan14
1. Latar Belakang

2.

Maksud dan
Tujuan

3.

Sasaran

4.

Lokasi
Pekerjaan

5.

Sumber

Pekerjaan

dibiayai

dari

sumber

pendanaan:

Pendanaan
6.

Nama dan

Nama Pejabat Pembuat Komitmen:

_

Organisasi
Pejabat

Satuan Kerja:

_

Pembuat
Komitmen
Data Penunjang->
7.

Data Dasar

8.

Standar Teknis

9.

Studi-Studi
Terdahulu

10. Referensi
Hukum
14

Uraian

Pendahuluan

memuat

gambaran

secara

garis

besar

mengenai

dilaksanakan.
15

Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

pekerjaan

yang

akan
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11. Lingkup
Pekerjaan

12. Keluaran tv

13. Peralatan,
Material,
Personil dan
Fasilitas dari
Pejabat
Pembuat
Komitmen
14. Peralatan dan
Material dari
Penyedia Jasa
Konsultansi
15. Lingkup
Kewenangan
Penyedia J asa
16. Jangka Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan
17. Personil

Posisi

Kualifikasi

Jumlah
Orang Bulan

Tenaga Ahli:

Tenaga Pendukung (jika ada):

16

Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.
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18. Jadwal
Tahapan
Pelaksanaan
Pekerjaan

Laporan
19. Laporan
Pendahuluan

Laporan Pendahuluan memuat:

Laporan

harus

diserahkan

_

selambat-lambatnya:

hari kerjay b'ulan sejak SPMK diterbitkan

l bukulaporan.

sebanyak(

20. Laporan

Laporan Bulanan memuat:

_

Bulanan
Laporan

-----l

harus

diserahkan

hari kerjay bulan

sebanyak __ (----l
21. Laporan Antara

sejak SPMK diterbitkan

buku laporan.

Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan
kegiatan:

Laporan

----l

_

harus

diserahkan

buku laporan.

Laporan Akhir memuat:

Laporan

----l

selambat-lambatnya:

hari kerja Zbulan sejak SPMK diterbitkan

sebanyak __ (-----l

22. Laporan Akhir

selambat-lambatnya:

harus

diserahkan

hari kerjay bulan

_

selambat-lambatnya:
sejak SPMK diterbitkan
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~) buku laporan dan cakram padat

(compact disc) (jika diperlukan).

Hal-Hal Lain
23. Produksi dalam
Negeri

Semua kegiatan jasa konsultansi
harus

dilakukan

di dalam

berdasarkan

KAK ini

wilayah Negara Republik

Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK
dengan pertimbangan

keterbatasan

kompetensi

dalam

negen.
24. Persyaratan
Kerjasama

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi

lain

diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi
ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:

25. Pedoman
Pengumpulan

Pengumpulan

data

lapangan

harus

memenuhi

persyaratan berikut:

Data Lapangan

26. Alih
Pengetah uan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban
untuk

menyelenggarakan pertemuan

dan pembahasan

dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan
kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut:
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BABV
BENTUKDOKUMENPENAWARAN

A.

Bentuk Surat Penawaran Administrasi dan Teknis (File I)

[KOP

CONTOH

SURAT BADAN USAHA}

____________

20

Nomor
Lampiran

Kepada Yth.:
Pokja Panel Konsultan Untuk Seleksi Jasa
______________

Konsultansi Badan Usaha

[K/L/D/~

[diisi nama institusinya}
Di -

Perihal:

Penawaran

_______

Sehubungan

Teknis

dan

Administrasi

Pekerjaan

[nama pekerjaari diisi oleh Pokja Panel Korisulian]

dengan Undangan pengambilan Dokumen Pemilihan (RiP)

Nomor

tanggal

dan setelah kami pelajari dengan

saksama Dokumen Pemilihan (RiP, Berita Acara Pemberian Penjelasan
[dan

Adendum

mengajukan

Dokumen
penawaran

pekerjaan

Pemilihari

- jika

Administrasi

ada],
dan

dengan
Teknis

ini kami
untuk

[diisi oleh Pokja Panel].

Penawaran Administrasi dan Teknis ini sudah memperhatikan ketentuan
dan

persyaratan

yang tercantum

dalam

Dokumen

Pemilihan untuk

melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.
Penawaran

ini

berlaku

sejak

batas

akhir

Penawaran sampai dengan tanggal
penandatangan

kontrak] [diisi oleh Pokja Panel].

pemasukan

[perkiraan

Dokumen

tanggal
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Sesuai dengan persyaratan

Dokumen Pernilihan (RfPJ, bersama Surat

Penawaran Administrasi dan Teknis ini kami lampirkan:
1)

Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sarna Operasi (apabila ada)

2)

Dokumen penawaran teknis, terdiri atas:
a.

Data Pengalaman Perusahaan, meliputi:
1) Data Organisasi Perusahaan;
2) Daftar

Pengalaman

Kerja Sejenis

10 (sepuluh)

tahun

Pengalaman

Kerja Sejenis

10 (sepuluh)

tahun

terakhir;
3) Uraian
terakhir;
b.

Pendekatan dan Metodologi,meliputi:
1) Tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja;
2) Uraian pendekatan, metodologi, dan program kerja;
3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
4) Komposisi tim dan penugasan;
5) Jadwal penugasan tenaga ahli;

c.

Kualifikasi Tenaga Ahli, meliputi:
1) Daftar Riwayat Hidup personil yang diusulkan;
2) Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dari personil
yang diusulkan;

d.

(Dokumen lain yang dipersyaratkan)

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan
sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam
Dokumen Pemilihan.

[nama penyedia jasa lconsuliansis

[nama lengkap wakil yang sah]
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Dokumen Penawaran Teknis (File I) Metode 2 (Dua) File

1.

Bentuk Data Organisasi Perusahaan

DATA ORGANISASI __

(Form T-l)

I CONTOH

[ PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan

(KSO)]

[cantumkan uraian ringkas (kurang lebih 2 (dua) halaman) mengenai
latar belakang dan organisasi peserta dan penanggung jawab yang
ditugaskan untuk mengelola pekerjaan jasa konsultansi inij.

I
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Bentuk

Daftar

Pengalaman

Kerja Sejenis

10 (Sepuluh)

Tahun

Terakhir (Form T-2)
I

Form T-2 ini digunakan

untuk

sejenis 10 (sepuluh) tahun

mencantumkan

terakhir.

CONTOH

pengalaman

I

kerja

Mohon agar dikirimkan juga

dalam format microsoft excel (format PDF tetap dikirim). Dalam hal
Badan Usaha berbentuk

Kemitraany Konsorsiurn, dapat digunakan

Form T-2a

No.

Nama Paket
Pekerjaan

Ruang
kingkup
& Output

1

2

3

Tahun

Nilai
Kontrak
Total & Porsi
Penyedia

Insta
n si
Pengg
una

4

5

6

Keterangan isi kolom:
1. Nomor urut
2. Nama paket pekerj aan
3. Uraian Ringkas lingkup layanan dan Output
4. Tahun [Pelaksanaan pekerjaan]
5. Nilai Kontrak Pekerjaan total dan Porsi Penyedia
6. Instansi Pengguna
7. Lokasi (negara) Pelaksanaan pekerjaan

Lokasi
(negara)
pelaksanaan
Pekerjaan
7
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(Form T-2a: Badan Usaha berbentuk kemitraan/konsorsium)
CONTOH

I

No

Nama Paket
Pekerjaan

Ruang
kingkup
&

Tahun

Nilai
Kontrak
Total &
Porsi
Penyedia

Insta
n si
Peng
guna

4

5

6

Output
1

2

3

Lokasi
(negara)
pelaksanaan
Pekerjaan

Keterangan isi kolom:
1. Nomor urut
2. Nama paket pekerjaan
3. Uraian Ringkas lingkup layanan dan Output
4. Tahun [Pelaksanaan pekerjaan]
5. Nilai Kontrak Pekerjaan total dan Porsi Penyedia
6. Instansi Pengguna
7. Lokasi (negara) Pelaksanaan pekerjaan
8. Nama badan usaha pemilik kontrak pekerjaan

7

Nama
Badan
Usaha

8
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3.

Bentuk

Uraian

Pengalaman

Kerja Sejenis

10

(Sepuluh)

Tahun

Terakhir (Form T-3)
I

CONTOH

l. Pengguna J asa
2. Nama Paket Pekerj aan
3. Lingkup Produk Utama
4. Lokasi Kegiatan
5. Nilai Kontrak
6. No. Kontrak
7.

Waktu Pelaksanaan

8. Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada)

Alamat
Negara Asal
9. Jumlah tenaga ahli : Tenaga Ahli Asing _

Orang Bulan

Tenaga Ahli Indonesia _
10.

Perusahaan

Mitra Kerja

J umlah tenaga ahli
Indonesia

Asing
a. (nama perusahaan)
__

Orang

Bulan

--

Orang

Bulan

--

Orang

Bulan

Orang Bulan

c. (nama perusahaan)
__

--

Orang Bulan

b. (nama perusahaan)
__

Orang Bulan

Orang Bulan

dst.
Tenaga ahli tetap yang terlibat:
Posisi
a.
b.
c.
d.
e.

dst.

Keahlian

Jumlah Orang Bulan

I
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4.

Bentuk Tanggapan dan Saran Terhadap Kerangka Acuan Kerja dan
Personil/Fasilitas

Pendukung dari Pejabat Pembuat Komitmen (Form

TA)

CONTOH

I

I

A. Bentuk Tanggapan dan Saran Terhadap Kerangka Acuan Ke~a dan
Personil/Fasilitas Pendukung dari PPK (Form TA)
A.I.

Tanggapan dan Saran Terhadap Kerangka Acuan Kerja
cantumkan
usulkan

dan jelaskan

modifikasi atau inovasi yang peserta

terhadap Kerangka Acuan Kerja untuk: meninqkatkari

kinerja dalam

meiaksanakari

misalnya meniadakan
menambahkan
kegiatan

konsultansi

ini,

kegiatan yang dianggap tidak perlu, atau

kegiatan

yang

pekerjaan. jasa

lain, atau

berbeda.

mengusulkan

Saran

terse but

di

pentahapan
atas

harus

disampaikan secara sing kat dan padat.

A.2. Tanggapan dan Saran Terhadap Personil/Fasilitas

Pendukung

dari PPK
tanggapi

perihal

fasilitas

pendukunq

penyediaan

peralatan/ material! personil/

oleh Pejabat

Pembuat

Komitmen

sesuai

dengan Dokumeri Pemilihari ini meliputi antara lain (jika ada):
dukungan administrasi, ruang kerja, transportasi lokal, peralatan,
data, dan lain-lain.

5.

Bentuk Uraian Pendekatan, Metodologi dan Program Kerja
Pendekatan

teknis, metodologi dan program kerja adalah kriteria

pokok dari Penawaran Teknis. Peserta disarankan untuk menyajikan
detil penawaran teknis (misalnya 50 (lima puluh) halaman, termasuk
gambar kerja dan diagram) yang dibagi menjadi 3 (tiga) bab berikut:
5. 1. Pendekatan Teknis dan Metodologi
Dalam bab ini jelaskan
kegiatan,

lingkup

serta

pemahaman
jasa

peserta

konsultansi

terhadap
yang

metodologi kerja dan uraiari detil mengenai
harus

menyoroti permasalahan

yang

sedang

tujuan

diperlukan,

keluaran.

Peserta

dicarikan jalan
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dan

menjelaskan

pendekatan

teknis

yang

akan

diadopsi untuk menyelesaikan permasalahan. Peserta juga hams
menjeZaskan

metodologi

yang

diusulkan

metodologi tersebut dengan pendekatan
dapat

menyampaikan

memperkuat

usulan

Inovasi

kesesuaian

yang digunakan. Peserta

atau

pendekatan

dan

gagasan

dan

bam

yang

metodologinya

serta

memberikan data dukung yang sesuai.

5.2. Rencana Kerja
Dalam

bab

pekerjaan,

ini usulkan
substansinya

keterkaitannya,

kegiatan
dan jangka

utama

dan

pelaksanaan

waktu, penta hap an dan

target (termasuk persetujuan

sementara

dan

Pejabat Pembuat Komitmen), dan tanggal jatuh tempo penyerahan
laporan-laporan. Program kerja yang diusulkan hams konsisten
dengan pendekatan
pemahaman

teknis dan metodologi, dan menunjukkan

terhadap Kerangka Acuan Kerja dan kemampuan

untuk menerjemahkannya

ke dalam rencana kerja. Daftar hasil

kerja, termasuk Zaporan, gambar kerja, tabel, harus dicantumkan.
Program kerja

ini

hams

konsisten

dengan

Data

Teknis-6

mengenai Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.

5.3. Organisasi dan Rencana Penggunaan Personel
Dalam bab ini usulkan strukiur dan komposisi tim. Peserta hams
menyusun

bidang-bidang pokok dari pekerjaan,

tenaga ahli inti

sebagai penanggung jawab, dan tenaga pendukung.
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Bentuk Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Form T-6)

CONTOH
Bulan ke
No.
1

Kegiatan
2

Keterangan
I

II

III

IV

V

dst.

3

4

5

6

7

8

9

Keterangan:
1.

Pada kolom Kegiatan, cantumkan

semua kegiatan, termasuk

penyerahan laporan (misalnya laporan pendahuluan,

laporan

antara, dan laporan akhir), dan kegiatan lain yang memerlukan
persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen. Untuk paket pekerjaan
yang ditahapkan maka kegiatan seperti penyerahan laporan, dan
kegiatan lain yang memerlukan persetujuan dicantumkan secara
terpisah berdasarkan tahapannya.
2.

Pada kolom Bulan Ke-, Jangka waktu kegiatan dicantumkan
dalam bentuk diagram balok.
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Bentuk Komposisi Tim dan Penugasan (Form T-7)

CONTOH
Tenaga Ahli (Personil Inti)
Nama
Personil

Perusahaan

Tenaga Ahli
Lokal/ Asing

Lingkup
Keahlian

Posisi
Diusulkan

Uraian
Pekerjaan

Lingkup
Keahlian

Posisi
Diusulkan

Uraian
Pekerjaan

Jumlah
Orang
Bulan

Tenaga Pendukung (Personillainnya)
Nama
Personil

Perusahaan

Tenaga Ahli
Lokalj Asing

Jumlah
Orang
Bulan
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Bentuk Jadwal Penugasan Tenaga Ahli (Form T-S)

CONTOH
Masukan Personil (dalam bentuk diagram balok)
No.

Nama
Personil

Orang
Bulan
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

n

Nasional
1
2
n
Subtotal
Asing
1
2
n
Subtotal
Total
Masukan Paruh-Waktu

Masukan
PenuhWaktu

•

Keterangan:
1.

Untuk Tenaga Ahli penglSlan masukan harus mencantumkan
nama personil, untuk Tenaga Pendukung cukup dicantumkan
posisi, misalnya juru gambar, staf administrasi, dan sebagainya.

2.

Masukan
penugasan.

personil

dihitung

dalam

bulan

dimulai

sejak
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Bentuk Daftar Riwayat Hidup Personil Yang Diusulkan (Form T-9)
CONTOH
Daftar Riwayat Hidup
1. Posisi yang diusulkan
2. Nama Perusahaan
3. Nama Personel
4. Tempat/Tanggal Lahir
5. Pendidikan

(Lembaga

pendidikan,

tempat dan

tahun

tam at

dilampirkan

belajar,
rekaman

ijazah)
6. Pendidikan Non Formal
7. Penguasaan Bahasa:
a. Indonesia
b. Inggris
8. Status Kepegawaian pada
pada perusahaan

ini

9. Pengalaman Kerja

Nama
Kegiatan
1

Uraian
Kegiatan

Periode Kegiatan
(dd/mm/yyyy)
Dari

Sampai

3

4

2

Keterangan pengisian kolom:
1. Nama kegiatan yang dilaksanakan

2. Uraian ringkas (lingkup / ou tpu t) kegiatan
3. Periode mulai pelaksanaan
4. Periode selesai pelaksanaan

kegiatan
kegiatan

5. Jumlah bulan periode kegiatan
6. Posisi penugasan pada kegiatan

Jumlah
Bulan
Periode
Kegiatan
(Bulan)

Posisi
Penugasan
pada
Kegiatan

5

6
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Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan

di atas Juga harus dibuat

dalam format excel.
Pernyataan:
Saya yang bertandatangan

di bawah iru, menyatakan dengan sebenar-

benarnya bahwa:
a.

Daftar riwayat hidup mi sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman
saya;

b.

Saya akan melaksanakan penugasan sesuai dengan waktu yang telah
dijadwalkan

dalam

permasalahan

proposal

kesehatan

yang

penawaran,

kecuali

mengakibatkan

saya

terdapat
tidak

bisa

melaksanakan tugas;
c.

Saya berjanji melaksanakan semua penugasan;

d.

Saya bukan merupakan bagian dari tim yang menyusun Kerangka
Acuan Kerja;

e.

Saya akan memenuhi semua ketentuan Klausul4 dan 5 pada IKP.

Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja
atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses
seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan
_____

,__

20_

Yang membuat pernyataan,

(namajeZas)

Mengetahui:

[nama Penyedia Jasa Konsuliansis

(namajelas

wakil sah)
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I

CONTOH

PERNYATAAN KESEDlAAN UNTUK DITUGASKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
Alamat
Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan
paket pekerjaan jasa konsultansi
Konsultansi

______

sesuai dengan usulan jadwal penugasan

saya dari bulan
bulan

untuk Penyedia Jasa

tahun

sampai

tahun
dengan

POSlSl

dengan

sebagai tenaga ahli

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan
penuh rasa tanggung jawab.

_____

,__

20_

Yang membuat pernyataan,

[namajelas]
Menyetujui:

[nama Penyedia Jasa KonsultansiJ

[nama jelas wakil sah}
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Dokumen Penawaran Biaya File II (Dua) Metode 2 (Dua) File
1.

Bentuk Surat Penawaran Biaya
CONTOH
[KOP SURAT BADAN USAHA}
____________

I

20_

Nomor
Lampiran

Kepada Yth.
Pokja Panel Konsultan untuk Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha
_______

[K/ L/ D/I)

[diisi nama iristasi/ kementerian}

Di -

Perihal

Penawaran

_______

pekerjaan

untuk

[nama pekerjaan diisi oleh Pokja Panel}

Sehubungan

dengan Undangan Pembukaan Dokumen Penawaran

Sampul II Nomor
pelajari

Biaya

dengan

tanggal
saksama

dan setelah kami

Dokumen

Pemberian Penjelasan [dan Adendum

Pemilihan,

Berita

Dokumen Pemilihan},

Acara
serta

menunjuk Surat Penawaran Administrasi dan Teknis kami nomor
______

tanggal

perihal

dan Teknis

_

Panel}, dengan

irn

kami

pekerjaan

[nama pekerjaan

mengajukan
[diisi

---------

Penawaran Administrasi
diisi

Penawaran

oleh Pokja

Biaya untuk

oleh Pokja Panel] sebesar

).

Rp
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Biaya

persyaratan

yang tercantum

ini

sudah

memperhatikan

ketentuan

dan

dalam Dokumen Pemilihan untuk

melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama __

(.

_

hari kalender.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan
Penawaran sampai dengan tanggal
penandatangan

Dokumen

[perkiraan tanggal

kontrak] [diisi oleh Pokja Panel].

Sesuai dengan persyaratan

Dokumen Pemilihan, bersama Surat

Penawaran Biaya ini kami lampirkan:
1. Rekapitulasi Penawaran Biaya
2. Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration)
3. Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimburseable cost)
4. [Dokumen lain yang dipersyaratkan]

Dengan

disampaikannya

Surat

Penawaran

mi,

maka

kami

menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

[nama Penyedia Jasa Konsuliansis

[nama jelas wakil sah]
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Bentuk Rekapitulasi Penawaran Biaya

I CONTOH
Total Harga
No.

Uraian
(Rp)

I

Biaya Langsung Personil

II

Biaya Langsung Non-Personil

--,..,"«

",_.'..:-;.w",_

Sub-total

PPN 10%

Total

".,."",..,.,,,,.,,>-.,..,,,,,-'

',':':':''''''»

Terbilang:

-
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Bentuk Rincian Biaya Langsung Personil (Remuneration)

I
Nama
Personil

Posisi

Harga Satuan
Orang Bulan (Rp)

CONTOH
Jumlah

Orang
Bulan

(Rp)

Nasional
_

~.«<,_.

_"'.<w.«..

h ....««<W.w.'W.<

««w'<w,'~.'/_"'__

___

''''''''''''''''
__

'''''''''
__

Asing

~_>>>>>:"'/M<O'
_

_""""""

W,_"'__ "_

____

-<..........
'

--

I. Total Biaya

Keterangan:
Untuk Tenaga Ahli pengisian masukan harus mencantumkan nama
personil; untuk

Tenaga Pendukung

cukup

dicantumkan

misalnyajuru gambar, staf administrasi, dan sebagainya.

POSlSl,
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Bentuk Rincian Biaya Langsung Non-Personil (Direct Reimburseable
Cost)

I CONTOH
Biaya

Satuan
Jenis Biaya

Biaya
Kantor

Uraian Biaya

(harij
kali)

Jumlah
Harga Satuan

Lump Sum
(Rp)

(Rp)

(Rp)

Biaya Sewa
Kantor
Biaya
Pemeliharaan
Kantor
Biaya
Komunikasi

-~.------

Biaya
Peralatan
Kantor
Biaya Kantor
Lainnya
Biaya
Perjalanan
Dinas

Biaya Tiket

--

Uang Harian
Perjalanan
Darat
Biaya
Perjalanan
Dinas Lainnya
Biaya
Laporan

Laporan
Pendahuluan

--... ..."""""""',,,_._.,...",.

Laporan
Antara
Laporan Akhir

_----_ .. --

.

.." ,._.'

,~

Laporan
Penyelengaraa
n Seminar
Biaya Laporan
Lainnya

-

-_

...,-"'*_"'''-_.

Biaya
Lainnya
Total Biaya

I

~

.
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1.
Biaya langsung non-personil adalah biaya yang benar-benar diperlukan dalam
menunjang pelaksanaan pekerjaan. Biaya keuntungan (profit) dan biaya umum
(overhead cost) tidak diperkenankan.
2.

Biaya langsung non-personil dapat berupa harga satuan tetap atau penggantian biaya
atas bukti tagihan dengan pagu biaya (lump sum). Pilih salah satu cara penghitungan
penggantian biaya. Dalam hal penggantian dengan pagu biaya, Pokja ULP harus
menetapkan pagu biaya dan mengosongkan kolom Satuan.
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STANDARKONTRAKPENUGASAN

A.

Bentuk Kontrak
1.

CONTOH

lsi Utama Surat Perjanjian

SURATPERJANJlAN
(lumsum/ waktu penugasan/ gabungan lumsum dan harga satuan)
un tuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi:
Nomor:

____

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya
disebut "Kontrak Penugasan") dibuat dan ditandatangani di [*] pada
hari [*] tanggal [*] bulan [*] tahun [*] antara:
1.
[nama PPKj, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang
bertindak untuk dan atas nama
[nama satuan kerja
Pejabat Pembuat Komitmenj, yang berkedudukan di
[alamat
Pejabat Pembuat Komitmenj, berdasarkan
Surat Keputusan
[pejabat yang menandatangani
SK penetapan
sebagai PPKj No.[*] tanggal [*] tentang [isi terkait penetapan
sebagai PPKj (selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan
Kontrak")
dan
2a. Untuk penyedia badan usaha non-KSO maka:
____
[nama penyedia], yang berkedudukan di
[alamat
penyedia],
berdasarkan
kartu
identitas
No.
[No.
KTP/ SIMI Paspor Penyedia], selanjutnya disebut "Penyedia".
2b. Untuk penyedia Kemitraan/KSO maka:
Kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut:
1. [namapenanggungjawab],
atas nama PT. [*];
2. [namapenanggungjawab],
atas nama PT. [*];
....................... ,dst.
yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara
pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap
PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk_
[nama
anggota
Kemitraan/ KSO
yang
ditunjuk
sebagai
wakil
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untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO
yang
berkedudukan
di
[alamat
Penyedia
wakil
Kemitraan/ KSO], berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/ KSO
No.
tanggal
, selanjutnya disebut "Penyedia".
Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:
a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai
dengan Dokumen Pemilihan.
b. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui
Surat Penunjukan Penyedia Barang z.Jasa (SPPBJ) Nomor:.[*]
tanggal: [*], untuk
melaksanakan
pekerjaan sebagaimana
diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya
disebut "Pengadaan Jasa Konsultansi".
c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian
profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah
menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan
persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
d. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia rnenyatakan
memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan
mengikat pihak yang diwakili;
e. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan
menyatakan
bahwa sehubungan
dengan penandatanganan
Kontrak ini masing-masing pihak:
1) telah
dan
senantiasa
diberikan
kesempatan
untuk
didampingi oleh advokat;
2) rnenandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan
Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk
memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam
Kontrak irii beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
MAKA OLEH KARENAITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai
berikut:
Pasal 1
Istilah dan Ungkapan
Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini rnerniliki arti dan
rnakna yang sarna seperti yang tercanturn dalarn larnpiran Kontrak
iru.
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Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi ini terdiri atas:
1.
2.

_
_

3.

dst
Pasal3
Jenis dan Nilai Kontrak

(1) Pengadaan Jasa

Konsultansi ini menggunakan Jenis Kontrak:
[lumsuml waktu penugasan/ gabungan lumsum dan harga satuan].
(2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah
sebesar Rp[*](
rupiah);
Pasa14
Dokumen Kontrak
(1)

Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan
yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
a. Adendumj perubahan Kontrak (apabila ada);
b. Kontrak;
c. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
d. Syarat-syarat Umum Kontrak;
e. Dokumen Penawaran;
f.

dan bagian

KAK;

g. gambar-gambar (apabila ada);
h. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran)
apabila ada; dan
1.
dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
(2)Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama
lain, dan jika terjadi pertentangan an tara ketentuan dalam suatu
dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang
berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;
Pasa15
Hak dan Kewajiban
Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
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Masa Berlaku Kontrak
Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan
Kontrak sarnpai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya
seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagairnana diatur dalarn
SSUKdan SSKK.
Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
telah bersepakat untuk rnenandatangani Kontrak ini pada tanggal
tersebut di atas dan rnelaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat
dalarn 2 (dua) rangkap, rnasing-masing dibubuhi dengan meterai,
rnernpunyai kekuatan hukurn yang sarna dan mengikat bagi Para
Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa
dibubuhi meterai
Dengan demikian, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan
melaksanakan
Kontrak sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan
Kontrak

[tanda tangan dan cap (jika
salinan asli ini untuk
Penyedia Jasa maka
rekatkan materai Rp 6.000, -)]

[nama Zengkap]
NIP.

Untuk dan atas nama
Penyedia ' Kernitraan (KSO)

[tanda tangan dan cap (jika
salinan asli ini untuk
kegiatanl satuan kerja
Pejabat Pembuat Komitmen
maka rekatkan materai Rp
6.000)]

[nama lengkap]
Uabatan]
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Syarat-Syarat Umum Kontrak
a.

Ketentuan Umum
1)

Definisi
Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum
Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang
dimaksudkan sebagai berikut:
•

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan

keahlian

tertentu

diberbagai

bidang

keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
•

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah
Pejabat pemegang kewenangan

penggunaan

anggaran

Kementerian/ Lembagay Satuan Kerja Perangkat Daerah
atau

Pejabat

yang

disamakan

pada

Institusi

lain

Pengguna APBN/ APBD.
•

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA
adalah

pejabat

yang

ditetapkan

oleh

PA

untuk

menggunakan APBNatau ditetapkan oleh Kepala Daerah
untuk menggunakan APBD.
•

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK
adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
Pengadaan Barangj Jasa.

•

Pejabat Penandatangan

Kontrak adalah PA, KPA, atau

PPK.
•

Panitis./Pejabat

Penerima

panitiay pejabat

yang

Hasil

ditetapkan

Pekerjaan
oleh

adalah

PA/KPA yang

bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
•

Aparat

Pengawas

Intern

Pemerintah

atau

pengawas

intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP
adalah aparat yang melakukan
audit,

revru,

evaluasi,

pengawasan lain terhadap
fungsi organisasi.

pengawasan

pemantauan

dan

melalui
kegiatan

penyelenggaraan tugas dan
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Penyedia adalah adalah badan usaha yang rnenyediakan
Jasa Konsultansi dan telah ditetapkan sebagai pernenang
oleh Pokja ULP.

•

Sub penyedia adalah badan usaha
kerja

perjanjian

sarna

yang rnengadakan

dengan

penyedia,

untuk

rnelaksanakan sebagian pekerj aan (subkon trak) .
•

KernitraanjKerja Sarna Operasi (KSO)adalah kerja sarna
usaha antar penyedia nasional rnaupun dengan penyedia
asmg

yang

rnasing-rnasing

pihak

mernpunyai

hak,

kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan
kesepakatan bersarna yang dituangkan dalarn perjanjian
tertulis.

Kerja sarna usaha

konsorsiurn

tersebut

atau joint venture

dapat dinarnakan

atau

sebutan

lainnya

sepanjang tidak dirnaksudkan untuk rnernbentuk suatu
badan hukurn baru dan rnengalihkan tanggung jawab
rnasing-rnasing anggota kerja sarna usaha kepada badan
hukurn tersebut.
•

Surat Jarninan yang selanjutnya disebut Jarninan adalah
jarninan

tertulis yang dikeluarkan

Perusahaan
keuangan

oleh Bank Urnurnj

PenjarninanjPerusahaan
khusus

pernbiayaan,

Asuransijlernbaga

yang rnenjalankan

penjamman ,

dan

usaha

di bidang

asuransr

untuk

rnendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan
dalarn peraturan perundang-undangan

di bidang lernbaga

pembiayaan ekspor Indonesia.
•

Kontrak

Pengadaan

Barangj Jasa

yang

selanjutnya

disebut kontrak adalah perjanjian tertulis an tara Pejabat
Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
•

Bagian

Kontrak

pekerjaan

yang

adalah

bagian

ditetapkan

pekerjaan

dalarn

dari

Dokurnen

satu

Seleksi.

Penyelesaian rnasing-rnasing pekerjaan yang tercanturn
pada bagian kontrak terse but tidak tergantung satu sarna
lain dan rnerniliki fungsi yang berbeda, dirnana fungsi
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masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu
sama lain.
•

Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam
Kontrak.

•

Hari adalah hari kalender.

•

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh
PPK.

•

Pekerjaan utama

adalah jenis pekerjaan yang secara

langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil
pekerjaan sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam
Dokumen Seleksi;
•

Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan

adalah bagian

pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam
Dokumen

Seleksi, yang

pelaksanaannya

diserahkan

kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak.
•

Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran)
adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan
jumlah biaya keseluruhannya

yang merupakan bagian

dari penawaran.
•

Rincian Biaya Langsung Personil adalah remunerasi atau
upah

yang

diterima

oleh personil

inti, yang

telah

memperhitungkan biaya umum (overhead), biaya sosial
(social

charge),

penugasan,

keuntungan

asuransi

dan

(profit),

tunjangan

biaya-biaya

kompensasi

lainnya berdasarkan kontrak.
•

Rincian Biaya Langsung Non Personil adalah
biaya

langsung

pelaksanaan

yang

diperlukan

Kontrak

yang

untuk

adalah

menunjang

dibuat

dengan

mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang
wajar dan dapat dipertanggungjawabkan
dengan perkiraan kegiatan.

serta sesuai
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Personel Inti adalah

orang yang ditempatkan

secara

penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam
Dokumen

Seleksi serta

pelaksanaan

pekerjaan

pelaksanaan

yang

posismya

dalam

sesuai

dengan

diajukan

untuk

manajemen
orgarusasa

melaksanakan

pekerjaan.
•

Tenaga Ahli adalah bagian dari Personel dengan keahlian,
kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.

•

Metode Pelaksanaan
layak,

realistis

menyelesaikan

Pekerjaan adalah cara kerja yang

dan

dapat

pekerjaan

seluruh

menggambarkan

penguasaan

pekerjaan

tahap

dengan

dilaksanakan
dan

dalam

pelaksanaan

untuk
diyakini

penyelesaian
yang sistimatis

berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.
•

Jadwal

Waktu

menunjukkan

Pelaksanaan

adalah

jadwal

yang

kebutuhan waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan
yang

disusun

secara

logis,

realistis

dan

dapat

dilaksanakan.
•

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak
ini

terhitung

sampai

sejak

dengan

tanggal

tanggal

penandatangan

selesainya

kontrak

pekerjaan

dan

terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
•

Tanggal mulai

kerja

adalah

tanggal

Penyedia mulai

bekerja yang sarna dengan tanggal penandatangan

SPMK

yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
Tanggal

penyelesaian

penyerahan
acara

pekerjaan,

serah

terima

pekerjaan

adalah

yang dinyatakan
hasil

pekerjaan

tanggal

dalam berita
yang

yang

ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Penyedia.
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Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK
adalah

dokumen

menjelaskan

yang

tujuan,

disusun

oleh

lingkup jasa

PPK un tuk

konsultansi

keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan

serta

pekerjaan

berdasarkan Kontrak ini.
•

SSKK adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak, berisikan
ketentuan-ketentuan

tambahan

yang dapat mengubah

atau menambah SSUK.
•

SSUK adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini.

•

SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan
oleh PPK dan merupakan

salah satu tahapan

dalam

mekanisme

pembayaran

beban

pelaksanaan

atas

Anggaran Pendapatan Belanja Negara zDaerah.

2) Penerapan
Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)diterapkan secara luas
dalam pelaksanaan
tidak

dapat

pekerjaan Jasa

bertentangan

Konsultansi ini tetapi

dengan

ketentuan-ketentuan

dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan
urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3) Bahasa dan Hukum
a) Bahasa

kontrak

menggunakan

Bahasa

korespondensi

bahasa

dan

Indonesia,

kecuali

sumber dana berasal dari pinjaman/hibah
dapat

menggunakan

pemberi

bahasa

pinjaman zhibah

Indonesia

tersebut

dalam

hal

luar negeri
dan

bahasa

dan/ atau

bahasa

Inggris.
b) Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia [kecuali dalam hal sumber dana berasal dari
pinjaman zhibah luar negeri, maka menggunakan hukum
yang berlaku di Indonesia atau hukum yang disepakati
antara pemerintah dan negara pemberi loan/hibah}.
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Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi
a) Berdasarkan etika pengadaan bararrg/j asa pemerintah,
para pihak dilarang un tuk:
(1) menawarkan,
memberi

menerima atau

atau

menerima

menjanjikan

hadiah

atau

untuk
imbalan

berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya
untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau
patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
dan z atau

(2) membuat
benar

dan z atau

dokumen

disyaratkan

menyampaikan

darr/ atau

untuk

seeara

keterangan

penyusunan

tidak

lain yang

dan pelaksanaan

Kontrak ini
b) Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk
semua anggota Kemitraan) dan sub penyedianya (jika
ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada
klausul a).
e) Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan
Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan

di atas

dapat

sebagai

dikenakan

sanksi-sanksi

administratif

berikut:
(1) pemutusan Kontrak;
(2) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau
jaminan uang muka dieairkan; dan
(3) dikenakan sariksi daftar hitam.
d) Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PAjKPA.
e) Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN

dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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5) Korespondensi
Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, darr/ atau
korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah
diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak
jika

telah

melalui

disampaikan

surat

secara

tercatat,

langsung,

e-mail,

disampaikan

dan.' atau

faksimili

sebagaimana tercantum dalam SSKK.

6) Wakil Sah Para Pihak
Setiap tindakan

yang dipersyaratkan

atau

diperbolehkan

untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan
atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan
oleh Pejabat Penandatangan

Kontrak ini

Kontrak atau Penyedia hanya

dapat dilakukan at au dibuat oleh pejabat yang disebutkan
dalam SSKK.

7) Perpajakan
Penyedia,

Subpenyedia

(jika ada),

dan

personel

yang

bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak,
bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan
oleh peraturan

perpajakan atas pelaksanaan

Kontrak ini.

Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk
dalam nilai Kontrak.

8) Pengalihan dan.' atau Subkontrak
a) Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam
hal pergantian
peleburan

nama

(merger),

Penyedia, baik sebagai akibat

konsolidasi,

pemisahan

maupun

akibat lainnya.
b) Penyedia dapat

bekerja

sarna dengan

penyedia lain

dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
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pekerjaan

hanya

boleh

dan

dilarang

mensubkontrakkan

sebagian

mensubkontrakkan

seluruh

pekerjaan di dalam Kontrak.
d) Penyedia hanya

boleh

mensubkontrakkan

pekerjaan

apabila pekerjaan tersebut sejak awal didalam Dokumen
Pengadaan

dan

dalam

Kontrak

diijinkan

untuk

disu bkontrakkan.
e) Penyedia hanya

boleh

mensubkontrakkan

pekerjaan

setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia
tetap

bertanggungjawab

atas

bagian

oleh

satu

pekerjaan

yang

disubkontrakkan.

9) Pengabaian
Jika

terjadi

pengabaian

Pihak

terhadap

pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain
maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang
terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi
pengabaian

terhadap

pelanggaran

ketentuan

yang

lain.

Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan
secara tertulis dan ditandatangani

oleh Wakil Sah Pihak

yang melakukan pengabaian.

10)Penyedia Mandiri
Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh
terhadap
pekerjaan

personil dan sub penyedianya (jika ada) serta
yang

dilakukan

oleh

personil

dan

sub

penyedianya.

11)Kemitraan
Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang
disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama
Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap
Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.
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b.

Pelaksanaan Kontrak
1) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
a) Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
b) Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang
ditentukan dalam SSKK.

2) Penyerahan Lokasi Kerja
a) Pejabat

Penandatangan

Kontrak

menyerahkan

keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK
diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan
pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam
Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.
b) Jika dalam pemeriksaan

lapangan bersama ditemukan

hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak
maka

perubahan

tersebut

harus

dituangkan

dalam

adendum Kontrak.
c) Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu
dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatangan
dapat dianggap telah menunda

pelaksanaan

Kontrak
pekerjaan

tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut,
dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi
serta dibuat Berita Acara.
d) Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para
pihak
3) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
a) Pejabat

Penandatangan

selambat-lambatnya
tanggal

Kontrak

menerbitkan

SPMK

14 (empat belas) hari kerja sejak

penandatanganan

Kontrak,

kecuali

apabila

oleh

Pejabat

anggaran belum berlaku.
b) Tanggal

penandatanganan

SPMK

Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai
berlaku efektif KontrakDalam SPMK dicantumkan

saat
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lambat

dimulainya

pelaksanaan

kontrak

oleh

penyedia.
4) Program Mutu
a) Penyedia

berkewajiban

untuk

menyerahkan

mutu pada rapat persiapan pelaksanaan

program

kontrak untuk

disetujui oleh PPK.
b) Program mutu disusun paling sedikit berisi:
1.

informasi

mengeriai

pekerjaan

yang

akan

dilaksanakan;
11.
111.

jadwal pelaksanaan pekerjaan;

IV.

prosedur pelaksanaan pekerjaan;

v.
VI.

c)

organisasi kerja penyedia;

prosedur instruksi kerja; dan
pelaksana kerja.

Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi
pekerjaan.

d) Penyedia berkewajiban untuk
mutu

jika

terjadi

memutakhirkan

adendum

Kontrak

dan

program
Peristiwa

Kompensasi.
e) Pemutakhiran

program

perkembangan
dampaknya
termasuk

kemajuan
terhadap

perubahan

Pemutakhiran

mutu

program

harus

pekerjaan

setiap

penjadwalan
terhadap
mutu

menunjukkan

sisa

urutan
harus

dan

pekerjaan,
pekerjaan.

mendapatkan

persetujuan PPK.
f)

Persetujuan

PPK

terhadap

program

mutu

tidak

mengubah kewajiban kontraktual penyedia
5) Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
a) PPK bersama

penyedia dapat menyelenggarakan

rapat

persiapan pelaksanaan kontrak.
Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim
Teknis dariy atau Tim Pendukung.
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b) Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat
persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
1.

reuiu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung
jawab dari kedua belah pihak;

11.

pemutakhiranj pembaharuan

rencana

seperti tanggal efektif pelaksanaan,

pekerjaan

dan tahapan

pelaksanaan kontrak;
111.

reuiu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai
dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;

IV.

diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan
pekerjaan;

v.

tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran
pelaporan

yang

disesuaikan

dengan

dan

kondisi

pekerjaan;
VI.

melakukan
jelas

klarifikasi hal- hal yang masih kurang

dan

mendiskusikan

prosedur

untuk

manajemen perubahan; dan
VII.

melakukan klarifikasi rencana koordinasi an tar para
pihak selama pelaksanaan pekerjaan.

c) Hasil rapat persiapan pelaksanaan
dalam

Berita

Acara

Rapat

kontrak dituangkan

Persiapan

Pelaksanaan

Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
6) Pengawasan j Pengendalian Pelaksanan Pekerjaan
a) Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPKjika
dipandang perlu dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan
dan Tim Teknis yang berasal

dari personel

Pejabat

Penandatangan Kontrak.
b) Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait,

dari/ atau tenaga profesional.
c) Pengawas

Pekerjaan

berkewajiban

untuk

mengawasi

pelaksanaan pekerjaan.
d) Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai
laporan konsultan.

KEMENTERIAN

KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
- 237 -

e) Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan
selalu

bertindak

untuk

kepentingan

PPK. Pengawas

Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

D

Penyedia

berkewajiban

perintah

Pengawas

untuk

melaksanakan

Pekerjaan

yang

sesuar

semua
dengan

kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan
saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
7) Mobilisasi
a) Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang
ditetapkan.
b) Mobilisasi dapat

dilakukan

secara

bertahap

sesuai

dengan kebutuhan .
8) Waktu Penyelesaian Pekerjaan
a) Kecuali

Kontrak

berkewajiban

diputuskan

menyelesaikan

lebih

awal,

pekerjaan

penyedia
selambat-

lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan
dalam SSKK.
b) Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian
bukan

akibat

Kompensasi
Penyedia

Keadaan Kahar atau
atau

karena

maka

bukan

Peristiwa

atau

kelalaian

dikenakan

denda

kesalahan

penyedia

keterlambatan.
c) Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul

irn

adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
9) Peristiwa Kompensasi
Peristiwa Kompensasi

dapat

diberikan

kepada

penyedia

dalam hal sebagai berikut:
a) Pejabat Penandatangan

Kontrak mengubah jadwal yang

dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
b) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
c) Pejabat

Penandatangan

Kontrak

menginstruksikan

kepada penyedia untuk melakukan pengujian tambahan
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yang

setelah

dilaksanakan

pengujian

ternyata

tidak

diternukan kerusakan / kegagalan / penyirnpangan;
d) Pejabat

Penandatangan

garnbar-garnbar,

Kontrak

tidak

spesifikasi dan/ atau

rnernberikan

instruksi

sesuai

jadwal yang dibutuhkan;
e) penyedia belurn bisa rnasuk

ke lokasi sesuai jadwal

dalarn kontrak;
f) Pejabat

Penandatangan

Kontrak

rnernerintahkan

penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
g) ketentuan lain dalarn SSKK.
10) Perpanjangan Waktu
a) Jika terjadi Peristiwa Kornpensasi sehingga penyelesaian
pekerjaan akan rnelarnpaui tanggal penyelesaian rnaka
Penyedia berhak untuk rnerninta perpanjangan
penyelesaian

berdasarkan

Penandatangan

penunjang.

data

Kontrak dapat

tanggal
Pejabat

merninta pertirnbangan

Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalarn rnernutuskan
perpanjangan tanggal Penyelesaian Pekerjaan.

b) Jika Peristiwa Kornpensasi rnengakibatkan keterlarnbatan
penyelesaian

pekerjaan

rnaka

Pejabat

Penandatangan

Kontrak berkewajiban untuk rnernberikan perpanjangan
waktu penyelesaian pekerjaan.
c) Perpanjangan
diberikan

waktu

jika

penyelesaian

berdasarkan

data

pekerjaan

dapat

perrunjang

dapat

dibuktikan dibutuhkan penarnbahan waktu penyelesaian
pekerjaan.
d) Penyedia

tidak

penyelesaian
untuk

berhak

Kornpensasi.

perpanjangan

waktu

pekerjaan jika penyedia gagal atau

rnernberikan

rnengantisipasi

atas

atau

pernberitah uan
rnengatasi

dini

darnpak

lalai
dalarn

Peristiwa
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e) Pejabat

Penandatangan

tidaknya perpanjangan

Kontrak

menetapkan

ada

waktu dan untuk berapa lama,

paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur
dalam SSKKsetelah Penyedia meminta perpanjangan.
f) Perpanjangan

tanggal

Penyelesaian

harus

dilakukan

gagal menyelesaikan

pekerjaan

melalui adendumjperubahan

Kontrak.

11) Pemberian Kesempatan
a) Dalam

hal

Penyedia

sampai masa pelaksanaan

Kontrak berakhir,

namun

Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia
mampu

menyelesaikan

Penandatangan

pekerjaan,

Pejabat

Kontrak dapat memberikan kesempatan

kepada Penyedia untuk menyelesaikap pekerjaan.
b) Pemberian

kesempatan

menyelesaikan

kepada

pekerjaan,

adendumjperubahan

Penyedia
dimuat

untuk
dalam

kontrak yang didalamnya mengatur

waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda
keterlambatan kepada Penyedia.
c) Jangka waktu pemberian kesempatan

kepada Penyedia

untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

c.

Penyelesaian Kontrak
1) Serah Terima Pekerjaan
a) Setelah

pekerjaan

selesai

100%

(seratus

persen),

penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil
pekerjaan.
b) Serah

terima

hasil

pekerjaan

dilakukan

di

tempat

sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
c) Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan
Kontrak

melakukan

pemeriksaan

terhadap

hasil

pekerjaan, yang dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan
danj atau tim teknis.
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kesesuaian

pekerjaan

yang

diserahterimakan

yang

tercantum dalam Kontrak.
e) Pejabat

Penandatangan

memeriksa

Kontrak

kebenaran

dokumen

laporan

hasil

berkewajiban
pekerjaan

pelaksanaan

untuk

dan/ atau

pekerjaan

dan

membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
f)

Pejabat Penandatangan
pekerjaan
laporan

jika

hasil

pelaksanaan

Kontrak menolak serah terima
pekerjaan

dan/ atau

pekerjaan

tidak

dokumen

sesuai

dengan

Kontrak.
g) Atas pelaksanaan
Penandatangan

serah terima hasil pekerjaan, Pejabat

Kontrak membuat

Berita Acara Serah

Terima (BAST) yang ditandatangani

bersama

dengan

Penyedia.
h) Dalam hal
serah

Pejabat

terima

Penolakan
kepada

Penandatangan

pekerjaan

Serah

maka

Terima dan

Penyedia

untuk

Kontrak

dibuat

menolak

Berita

Acara

segera memerintahkan

memperbaiki,

mengganti,

dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
i)

Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian
khusus

maka

sebelum

pelaksanaan

pekerjaan

Penyedia

berkewajiban

pelatihan

(jika dicantumkan

serah

untuk

dalam

terima

melakukan

kontrak).

Biaya

menenma

hasil

pekerjaan

yang

pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
j)

Pejabat
pekerjaan

Penandatangan
setelah

Kontrak

seluruh

hasil

diserahterimakan sesuai dengan Kontrak.
k) Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan

terlambat

melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan
atau

kelalaian

Penyedia atau

bukan

akibat

Keadaan

Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
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Penyedia

harus

melaksanakan

layanan

lanjutan

sebagaimana tercantum dalam SSKK.

d.

Perubahan Kontrak
1) Peru bahan Kontrak
a) Kontrak

hanya

dapat

diubah

melalui

adend urn I peru bahan kon trak.
b) Adendum Zperubahan

Kontrak

dapat

dilaksanakan

dalam hal terdapat perbedaan an tara kondisi lapangan
pada

saat

pelaksanaan

spesifikasi/KAK

yang

dengan

gambar

dan / atau

ditentukan

dalam

dokumen

Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1.

menambah

mengurangi

atau

volume

yang

tercantum dalam Kontrak;
11.
111.

menambah dan Zatau mengurangi jenis kegiatan;
mengubah

gambar

dari ' atau

spesifikasi / KAK

sesuai dengan kondisi lapangan; darr/ atau
IV.

mengubah jadwal pelaksanaan.

c) Selain adendumj perubahan Kontrak yang diatur diatas,
addendum/perubahan

Kontrak dapat dilakukan untuk

hal-hal yang disebabkan masalah administrasi,
lain

pergantian

Pejabat

Penandatangan

antara
Kontrak,

perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
d) Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen)
dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan
tersedianya anggaran.
e) Perintah

perubahan

Penandatangan
kemudian

dibuat

oleh

Pejabat

Kontrak secara tertulis kepada Penyedia

dilanjutkan

biaya dengan

pekerjaan

tetap

dengan
mengacu

tercantum dalam Kontrak awal.

negosiasi
pada

teknis

ketentuan

dan
yang
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f)

Hasil negosrasi teknis dan harga tersebut dituangkan
dalam

Berita

Acara

sebagai

dasar

penyusunan

adendum/ perubahan Kontrak.
g) perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu
pelaksanaan

dapat

diberikan

oleh

Pejabat

Penandatangan

Kontrak atas pertimbangan yang layak

dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: (i) peristiwa
kompensasi; dan (ii)keadaan kahar.
h) Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian
pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sarna dengan
waktu terhentinya/ terlambatnya

pelaksanaan

kontrak

akibat peristiwa kompensasi.
i) Dalam

hal

pekerjaan

keadaan
dapat

kahar,

waktu

diperpanjang

penyelesaian

sekurang-kurangnya

sarna dengan waktu terhentinya

pelaksanaan

kontrak

akibat Keadaan Kahar.
j) Pejabat

Penandatangan

Kontrak

dapat

menyetujui

secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah
melakukan

penelitian terhadap

usulan yang diajukan

oleh Penyedia.
k) Untuk

kepentingan

Penandatangan

perubahan

kontrak,

Pejabat

Kontrak dapat menetapkan tim peneliti

Kontrak.
1) Pejabat

Penandatangan

Kontrak

dapat

menugaskan

pengawas pekerjaan dan ' atau tim teknis untuk meneliti
kelayakan/kewajaran

perpanjangan waktu pelaksanaan.

m) Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan

Kontrak

dituangkan dalam addendum/ perubahan Kontrak.
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2) Keadaan Kahar
a) Definisi
Keadaan Kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar
kehendak

para

pihak

dan

tidak

dapat

diperkirakan

sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam
Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
b) Yang digolongkan Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
1.
11.

bene ana alam;
beneana non alam;

111.

beneana sosial;

IV.

pemogokan;

v.
VI.
VII.

kebakaran;
Kondisi euaea ekstrim; darr/ at au
gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan
melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan
Menteri teknis terkait.

c) Apabila

terjadi

Keadaan

Kahar,

maka

Penyedia

memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
14 (empat belas) hari

paling lambat
menyadari

atau

seharusnya

kalender

menyadari

atas

sejak

kejadian

atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
d) Tidak termasuk

Keadaan Kahar adalah

hal-hal yang

merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
e) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan
dihen tikan semen tara hingga Keadaan Kahar berakhir
dengan ketentuan: (i) Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran

sesuai

dengan

pelaksanaan

pekerjaan

pre stasi

yang

atau

telah

kemajuan

dieapai

setelah

dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil
audit.

(ii) Jika

Penandatangan

selama masa Keadaan Kahar Pejabat
Kontrak memerintahkan

kepada Penyedia untuk
pekerjaan

maka

seeara tertulis

sedapat mungkin meneruskan

Penyedia

berhak

untuk

menerima
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mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan
yang telah dikeluarkan

untuk

bekerja dalam situasi

demikian. Penggantian biaya ini harus

f)

adendumjperubahan

Kontrak

Kegagalan

satu

salah

Pihak

kewajibannya yang ditentukan

diatur

untuk

dalam

memenuhi

dalam Kontrak bukan

merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan
tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang
ditimpa Keadaan Kahar: (i) telah

mengambil semua

tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban
dalam Kontrak; dan (ii) telah memberitahukan

secara

tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas
kejadian

atau

salinan

Keadaan

pernyataan

meyebabkan

Kahar, dengan
terjadinya

menyertakan

peristiwa

terhentinyajterlambatnya

yang

pelaksanaan

kontrak.
g) Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak
dikenakan sanksi
h) Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan
secara

tertulis

oleh Pejabat

Penandatangan

Kontrak

dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
i)

Penghentian

kontrak

karena

Kedaan

Kahar

dapat

bersifat: (i) sementara hingga Keadaan Kahar berakhir;
atau (ii) permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak
memungkinkan dilanjutkanj diselesaikannya pekerjaan.
j)

Penghentian

pekerjaan

mempertimbangkan
anggaran.

akibat

efektifitas

Keadaan

Kahar

pekerjaan

dan

tetap
tahun
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e.

Penghentian dan Pemutusan Kontrak
1) Penghentian Kontrak
Penghentian

Kontrak dapat

dilakukan

karena

pekerjaan

sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
2) Pemutusan Kontrak.
a) Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat
Penandatangan Kontrak atau pihak Penyedia.
b) Pejabat

Penandatangan

Kontrak

dapat

memutuskan

kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi
kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak.
c) Penyedia dapat

memutuskan

kontrak

secara

sepihak

apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi
kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
d) Pemutusan
(empat
Kontrak
rencana

kontrak dilakukan

belas)

hari

I Penyedia
Pemutusan

setelah

sekurang-kurangnya
Pejabat

Penandatangan

menyampaikan
Kontrak

14

pemberitahuan

secara

tertulis

kepada

Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak
3) Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
a) Dengan mengesampingkan
Kitab

Undang-Undang

Penandatangan

dari Pasal 1266 dan
Hukum

Perdata,

Kontrak dapat memutuskan

melalui pemberitahuan

1267

Pejabat

Kontrak ini

tertulis kepada Penyedia setelah

terjadinya hal-hal sebagai berikut:
1.

Penyedia

terbukti

melakukan

KKN, kecurangan

dan/ atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang
diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
11.

Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan
KKN darr/ atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan

Pengadaan

Barang/ Jasa

benar oleh Instansi yang berwenang;
lll.

Penyedia berada dalam keadaan pailit;

dinyatakan
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Penyedia terbukti

dikenakan

sebelum penandatanganan
v.

Sanksi Daftar Hitam

Kontrak;

Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat
Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
Penyedia

VI.

lalaij cidera

janji

dalam

melaksanakan

kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
Vll.

Berdasarkan

penelitian

Pejabat

Penandatangan

Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan
keseluruhan

pekerjaan

walaupun

diberikan

kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka
waktu yang diatur dalam SSKK;
vui.

setelah

diberikan

kesempatan

menyelesaikan

pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam
SSKK, Penyedia tidak dapat menelesaikan pekerjaan;
atau
IX.

Penyedia menghentikan

pekerjaan

melebihi waktu

yang ditentukan

dalam SSKK dan penghentian

ini

tidak tercantum

dalam program mutu serta tanpa

persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada)
b) Dalam

hal

sebagaimana
dilunasi

oleh

terjadi

pemutusan

Kontrak

dilakukan

diatas, maka: (i) sisa Uang Muka harus
penyedia

atau

Jaminan

Uang

Muka

dicairkan (apabila diberikan); dan (ii) penyedia dikenakan
sanksi Daftar Hitam.
c) Pejabat

Penandatangan

Kontrak

Penyedia sesuai dengan pencapaian

membayar

kepada

prestasi pekerjaan

yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan

Kontrak

dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila
ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya
menjadi milik Pejabat Penandatangan

KontrakPPK dapat
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kontrak secara sepihak apabila Penyedia

tidak memenuhi kewajibannnya sesuai ketentuan dalam
kontrak;
4) Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
a) Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undang-Undang
memutuskan
kepada

Hukum

Penandatangan

Penandatangan

tersebut

atau

Kontrak

Kontrak

Penyedia secara tertulis untuk
pekerjaan

Penyedia

Kontrak melalui pemberitahuan

Pejabat

Pejabat

Perdata,

kelanjutan

dapat
tertulis

apabila:

(i)

memerintahkan

menunda

pekerjaan,

pelaksanaan
dan

perintah

tidak ditarik selama waktu yang disepakati

sebagaimana

tercantum

Penandatangan

dalam

Kontrak

SSKK; (ii) Pejabat

tidak
untuk

menerbitkan
pembayaran

surat

perintah

pembayaran

tagihan

angsuran

sesuai dengan jangka waktu yang disepakati

sebagaimana tercantum dalam SSKK;
b) Dalam

hal

pemutusan

Penandatangan

Kontrak

Kontrak,
membayar

maka

Pejabat

kepada

Penyedia

sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh
Pejabat Penandatangan
berlakunya
keterlambatan

Kontrak sampai dengan tanggal

pemutusan
yang harus

Kontrak
dibayar

dikurangi

denda

Penyedia (apabila

ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya
menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
5) Berakhirnya Kontrak
a) Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak
dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak
sudah terpenuhi.
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b) Terpenuhinya

hak

dan

kewajiban

para

pihak

sebagaimana dimaksud pada klausul 32.1 adalah terkait
dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat
dari pelaksanaan kontrak.
6) Peninggalan
Semua

bahan,

sementara

yang

pemutusan
penyedia,

perlengkapan,
masih

Kontrak
dapat

Penandatangan
Pengambilan

peralatan,

berada

akibat

Kontrak
kembali

di lokasi

kelalaian

dimanfaatkan

kerja

atau

sepenuhnya

tanpa

semua

hasil pekerjaan

kesalahan

oleh Pejabat

kewajiban

peninggalan

setelah

perawatan.

tersebut

oleh

penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan
kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak

f.

Pejabat Penandatangan Kontrak
1) Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak
Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:
1.

mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan
oleh Penyedia;

11.

meminta

laporan-laporan

yang

tercantum

di

dalam

kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan
oleh Penyedia;
111.

menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasijKAK
dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan
dalam kontrak;

IV.

mengenakan sanksi kepada Penyedia;

v. memberikan instruksi;
VI.

mengusulkan

penetapan

sanksi daftar hitam (apabila

ada);
Vll.
Vlll.
IX.

menyetujui adendumjperubahan

kontrak;

menerima jaminan uang muka (apabila ada); danj atau
menilai kinerja Penyedia

2) Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban:
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membayar

pekerjaan

sesuai

dengan

biaya

yang

teracantum

dalam kontrak dan sesuai dengan waktu

yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
11.

membayar uang muka (apabila ada);

iii. membayar penyesuaian harga (apabila ada);
IV.

membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan
Pejabat Penandatangan Kontrak; dan

v. memberikan fasilitas berupa saran a dan prasarana atau
kemudahan

lainnya

untuk

kelancaran

pelaksanaan

pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

g.

Penyedia
1) Hak dan Kewajiban Penyedia
a) Penyedia mempunyai

hak:

(i) menenma

pembayaran

untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang
telah ditentukan
fasilitas

dari

kelancaran

dalam kontrak; dan (ii). memperoleh

Pejabat

Penandatangan

pelaksanaan

Kontrak untuk

pekerjaan

sesuai

kewajiban:

(i)

ketentuan

kontrak.
b) Penyedia

mernpunyai

pelaksanaan

pekerjaan secara periodik kepada Pejabat

Penandatangan

Kontrak;

menyelesaikan

pekerjaan

pelaksanaan

pekerjaan

(ii).

melaksanakan

sesuai

yang telah

kontrak; (iii). melaksanakan

berdasarkan

memberikan

ketentuan

dan

dengan

jadwal

ditetapkan

dalam

dan

pekerjaan secara cermat, akurat
jawab

melaporkan

menyelesaikan

dan penuh tanggung
dalam

keterangan-keterangan

Kontrak;

yang

(iv).

diperlukan

untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat
Penandatangan

Kontrak.

(iv)

menyerahkan

hasil

pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan
pekerjaan

yang telah

ditetapkan

mengambillangkah-langkah

dalarn kontrak;

(v)

yang cukup memadai untuk
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perusakan

lingkungan

tempat

kerja

dan

membatasi

dan gangguan kepada masyarakat

maupun

miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan (vi). menghindari
pertentangan kepentingan (conflict of interest)
2) Tanggungjawab
Penyedia

bertanggungjawab I berkewajiban

melaksanakan

dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan

kualitas,

ketepatan

pelaksanaan

volume,

I penyerahan

untuk

ketepatan

dan

waktu

ketepatan

tempat

pengiriman I penyerahan hasil pekerjaan.
3) Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi
Penyedia

tidak

diperkenankan

menggunakan

dan

menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya
yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak
lain, misalnya
gambar,

Spesifikasi teknis/KAK danl atau

kecuali

dengan

IJm

tertulis

dari

gambarPejabat

Penandatangan Kontrak.
4) Hak Atas Kekayaan Intelektual
Penyedia

berkewajiban

untuk

melindungi

Pejabat

Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari
pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
5) Penanggungan dan Risiko
a) Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan,
dan menanggung tanpa
Kontrak beserta
tuntutan,

batas

instansinya

tanggung

jawab,

Pejabat Penandatangan
terhadap

semua

kewajiban,

kerugian, denda, gugatan atau tuntutan

bentuk

kehilangan,

hukum, proses

pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap
Pejabat

Penandatangan

(kecuali kerugian
disebabkan

Kontrak

yang mendasari

kesalahan

atau

beserta

instansinya

tuntutan

kelalaian

berat

tersebut
Pejabat

Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang
timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK
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serah terima: (i).

kehilangan

berita acara

atau

kerusakan

peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika
ada), dan Personel; (ii).

cidera

tubuh,

kematian Personel; dan/ atau (iii).
kerusakan

sakit

atau

kehilangan

atau

harta benda, dan cidera tubuh,

sakit atau

kematian pihak lain.
b) Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko
kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan
perlengkapan
kerugian

merupakan

risiko

kerusakan

tersebut

atau

kesalahan

atau

kelalaian

Penyedia,

kecuali

diakibatkan

Pejabat

oleh

Penandatangan

Kontrak.
c) Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak
membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
d) Kehilangan atau

kerusakan

terhadap

hasil pekerjaan

atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak
tanggal

SPMK harus

diperbaiki,

diganti

dany atau

dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika
kehilangan

atau

kerusakan

tersebut

terjadi

akibat

tindakan atau kelalaian Penyedia.
6) Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)
a) Penyedia dan
sendiri

untuk

Subpenyedia

berkewajiban

mengikutsertakan

atas

personelnya

biaya
tenaga

pendukung pada program jaminan sosial kesehatan dan
jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
b) Penyedia

berkewajiban

untuk

mematuhi

dan

memerintahkan Personelnya untuk mematuhi peraturan
keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang- undangan.
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c) Penyedia

berkewajiban

menyediakan
personel

atas

kepada

setiap

Subpenyedia,

biaya

sendiri

personelnya

jika

ada)

untuk

(termasuk

perlengkapan

keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
d) Tanpa

mengurangi

melaporkan
berlaku,

kewajiban

kecelakaan
Penyedia

Penandatangan

penyedia

berdasarkan

melaporkan

Kontrak

yang timbul sehubungan

untuk

hukum

yang

kepada

merigenai

setiap

Pejabat
kecelakaan

dengan pelaksanaan

ini dalam waktu 24 (dua puluh

Kontrak

empat) jam

setelah

kejadian.
7) Tindakan Penyedia yang mensyaratkan

Persetujuan Pejabat

Penandatangan Kontrak
Penyedia berkewajiban untuk

mendapatkan

lebih dahulu

persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum
melakukan

tindakan -tindakan

mensubkontrakkan

sebagian

(i) .

berikut:

pekerjaan;

danjatau

(ii).

tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
8) Kerjasama

Penyedia

dengan

Usaha

Kecil

sebagai

SubPenyedia
a) Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil, dengan
mensubkontrakkan

sebagian

pekerjaan

yang

bukan

pekerjaan utama.
b) Bagian

Pekerjaan

yang

wajib

disubkontrakan

oleh

Penyedia kepada usaha kecil sebagai subPenyedia diatur
di dalam SSKK.
c) Dalam kerjasama

di atas, Penyedia bertangung jawab

penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
d) Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak
9) Sanksi Finansial
a) Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti
rugi, denda keterlambatan, atau pencairan jaminan.
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b) Sanksi

ganti rugi bagi Penyedia dikenakan

apabila

jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam
perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan

hasil

audit, menyerahkan barangjjasa yang kualitasnya tidak
sesuai

dengan

Kontrak

berdasarkan

hasil

audit.

Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian
yang ditimbulkan.
c) Sanksi denda keterlambatan
apabila

bagi Penyedia dikenakan

terjadi keterlambatan

penyelesaian pekerjaan

dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan
Penyedia Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung
jawab kontraktual Penyedia.
d) Sanksi pelunasan uang muka atau pericairan jamman
uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia
dikenakan

apabila

pekerjaan

setelah

Penyedia

tidak

berakhirnya

menyelesaikan

masa

pelaksanaan

pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak
10) Jaminan
a) Jaminan

Uang

Muka

diberikan

kepada

Pejabat

Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang
muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka.
b) Nilai Jaminan Uang Muka sarna dengan besarnya uang
muka yang diterima oleh Penyedia.
c) Nilai Jaminan
proporsional

Uang Muka dapat
sesuai

dengan

sisa

dikurangi
uang

muka

secara
yang

diterima.
d) Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya
sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai
dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan
11) Laporan Hasil Pekerjaan
a)

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan
Kontrak. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam
laporan kemajuan hasil pekerjaan.
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Untuk

kepentingan

dibuat

laporan

pengawasan

realisasi

dan

mengenai

pengendalian,

seluruh

aktivitas

pekerjaan.
c)

Laporan

dibuat

oleh

Penyedia,

apabila

pemeriksaan dilakukan oleh unsur

diperlukan

pengawas (apabila

ada) dan disetujui oleh wakil Pejabat Penandatangan
Kontrak
12)Kepemilikan Dokumen
a)

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan,
dan

dokumen-dokumen

Penyedia

berdasarkan

lain yang dipersiapkan
Kontrak

mi

oleh

sepenuhnya

merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
b)

Penyedia

berkewajiban

dokumen

beserta

untuk

daftar

menyerahkan

rinciannya

kepada

semua
Pejabat

Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah
terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
c)

Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap
dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan
diatur dalam SSKK

13)Personel danl atau Peralatan
a) Personel dan / atau peralatan yang ditempatkan harus
sesuai

dengan

yang

tercantum

dalam

Dokumen

Penawaran.
b) Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas
persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
c) Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan
mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian

h.

Pembayaran Kepada Penyedia
1) Nilai Kontrak
a) Pejabat

Penandatangan

Penyedia atas

Kontrak

pelaksanaan

membayar

pekerjaan

kepada

dalam Kontrak
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akhir.
b) Untuk Kontrak Waktu Penugasan rmcian nilai kontrak
sesuai

dengan

rmcian

yang

tercantum

dalam

Rekapitulasi Penawaran Biaya
2) Pembayaran
a) Uang Muka
1.

Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai
ketentuan dalam SSKKuntuk: (1) Mobilisasi
barang/bahan/material/peralatan
pekerjaan

dan/ atau (2)

dan tenaga kerja;

teknis

yang diperlukan

untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
11.

besaran uang muka ditentukan
dibayar

setelah

dalam SSKK dan

Penyedia menyerahkan

Jaminan

Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
111.

dalam

hal

menyediakan

Pejabat
uang

Penandatangan

muka

maka

Kontrak

Penyedia harus

mengajukan permohonan pengambilan uang muka
secara

tertulis

kepada

Pejabat

Penandatangan

Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang
muka

untuk

melaksanakan

pekerjaan

sesuar

Kontrak dan rencana pengembaliannya;
IV.

Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum,
perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau
lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha
di bidang pembiayaan, penjaminan,

dan asuransi

untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
lembaga

pembiayaan

memiliki

izrn

(suretyship)
berwenang;

untuk
ditetapkan

ekspor
menjual
oleh

di bidang

Indonesia
produk

yang

jaminan

lembaga

yang
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pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan
diperhitungkan
proporsional
pekerjaan

berangsur-angsur
pada

atau

setiap

sesuai

secara

pembayaran

kesepakatan

pre stasi

yang diatur

dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada
saat

pekerjaan

mencapai

prestasi

100% (seratus

persen).
b) Prestasi Pekerjaan
1.

pembayaran

dilakukan

dengan

sistem

sistem termin atau pembayaran

bulanan,

secara sekaligus

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
11.

pembayaran

prestasi

hasil

pekerjaan

dengan ketentuan: (1)penyedia

telah

dilakukan
mengajukan

tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
(2) pembayaran

dipotong angsuran

uang

muka,

denda (apabila ada) dan pajak; dan (3) untuk
kontrak yang mempunyai subkontrak,
pembayaran
seluruh

permintaan

dilengkapi bukti pembayaran

subpenyedia

sesuai

dengan

kepada
pre stasi

pekerjaan.
lll.

Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan
setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima.

c) Sanksi Finansial
Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau
denda keterlambatan.
1.

Ganti Rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan
tidak

bisa

perhitungan
audit,

dicairkan,

volume pekerjaan

menyerahkan

kualitasnya

terjadi

tidak

hasil
sesuai

kesalahan

dalam

berdasarkan

hasil

pekerjaan

yang

dengan

Kontrak

berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi
adalah

sebesar

nilai kerugian

yang ditimbulkan

sebagaimana ditentukan dalam SSKK.

KEMENTERIAN

KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
- 257 -

11.

Denda

keterlambatan.

dikenakan

kepada

penyelesaian

Besarnya

Penyedia

pekerjaan

denda

atas

yang

keterlambatan

untuk

setiap

hari

keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan
di dalam SSKK
3) Perhitungan Akhir
a) Untuk Kontrak Waktu Penugasan perhitungan akhir nilai
pekerjaan berdasarkan

jumlah waktu yang digunakan

untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dituangkan
dalam Adendum Kontrak (apabila ada).
b) Pembayaran
dilakukan

angsuran

pre stasi

setelah seluruh

pekerjaan

pekerjaan

terakhir

selesai dan dan

Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani

oleh

kedua belah Pihak
4) Penangguhan Pembayaran
a) Pejabat Penandatangan

Kontrak dapat menangguhkan

pembayaran setiap angsuran pre stasi pekerjaan Penyedia
jika

penyedia

gagal atau

lalai memenuhi

kewajiban

kontraktualnya.
b) Pejabat

Penandatangan

memberitahukan
hak

kesempatan

secara

tertulis

kepada Penyedia tentang penangguhan

pembayaran,

mengenai

Kontrak

disertai

penangguhan
untuk

alasan-alasan
tersebut.

yang

jelas

Penyedia

diberi

memperbaiki dalam jangka

waktu

tertentu.
c) Pembayaran

yang

ditangguhkan

disesuaikan

dengan

proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
d) Jika

dipandang

perlu

oleh

Pejabat

Penandatangan

Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan
penyerahan

pekerjaan

dapat

dilakukan

dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

bersamaan
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5)

Penyesuaian Harga
a) Pernberlakuan

Penyesuaian

harga

pada

Kontrak

terhadap

Kontrak

sebagaimana diatur di dalam SSKK.
b) Penyesuaian

Harga

diberlakukan

Tahun Jarnak yang berbentuk Kontrak Waktu Penugasan
yang rnasa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas)
bulan.
c) Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13
(tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
d) Penyesuaian Harga berlaku bagi seluruh kegiatanjmata
pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak
langsung

(overhead

cost), dan

biaya satuan

timpang

sebagairnana tercanturn dalarn penawaran.
e) Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan
jadwal

pelaksanaan

yang

tercanturn

dalarn

kontrak

awalj Adendurn Kontrak.
f)

Penyesuaian
berasal

Harga

dari

luar

bagi

kornponen

negen,

pekerjaan

menggunakan

yang
indeks

penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
g) Jenis pekerjaan baru sebagai akibat adanya Adendurn
Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga rnulai bulan
ke-13

(tiga belas) sejak Adendurn Kontrak

tersebut

ditandatangani.
h) Indeks yang digunakan dalarn hal pelaksanaan kontrak
terlambat disebabkan
indeks

harga

oleh kesalahan

terendah

antara

Penyedia adalah

jadwal

kontrak

dan

realisasi pekerjaan.
i)

Penyesuaian

Harga ditetapkan

dengan rumus

berikut:
1.

Untuk penyesuaian biaya personel (rernunerasi)
I '

tc; = s; ..( a + h. In)
0-

Rn = Rernunerasi setelah penyesuaian harga;
Ro
Remunerasi saat penawaran biaya;

sebagai
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a

Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan

overhead;

11.

Dalam hal penawaran
tidak mencantumkan
besaran komponen keuntungan
dan overhead
maka a = 0,15.
b = Koefisien remunerasi. (b = 1 - a)
10 = Indeks upah nominal pada bulan penyampaian
penawaran biaya.
In = Indeks upah nominal pada saat pekerjaan
dilaksanakan.
Penyesuaian harga untuk komponen non-personel
yang bersifat Harga Satuan

n; = n; ( a +

B·
h.B:)

Hn

j)

Harga Satuan komponen non-personel setelah
penyesuaian harga;
HO
Harga Satuan komponen non-personel saat
penawaran biaya;
a
Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan
dan overhead; Dalam hal penawaran tidak
mencantumkan besaran komponen keuntungan
dan overhead maka a = 0,15.
b
Koefisien biaya non-personel. (b = 1 - a)
BO
Indeks harga komponen non-personel pada
bulan penyampaian penawaran biaya.
Bn
Indeks harga komponen non-personel pada saat
pekerjaan dilaksanakan
Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang
digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.

k) Indeks upah nominal dan indeks harga yang digunakan
bersumber dari penerbitan BPS.
1)

Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan
BPS, digunakan

indeks harga yang dikeluarkan

oleh

instansi teknis.
m) Hasil perhitungan

Penyesuaian Harga dituangkan dalam

Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
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1.

Penyelesaian Perselisihan
1) Itikad Baik
a) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak
berdasarkan

asas

saling

percaya

yang

disesuaikan

dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
b) Pejabat Penandatangan
untuk

Kontrak dan Penyedia setuju

melaksanakan

kontrak

dengan

JUJur tanpa

menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
c) Apabila selama
dirugikan,

Kontrak,

maka

salah

diupayakan

satu

pihak

tindakan

merasa

yang terbaik

untuk mengatasi keadaan tersebut.
d) Pejabat

Penandatangan

berkewajiban

untuk

Kontrak

bertindak

dan

dengan

Penyedia
itikad

baik

sehubungan dengan hak- hak Pihak lain, dan mengambil
semua

langkah

yang diperlukan

untuk

memastikan

terpenuhinya tujuan Kontrak.

2) Penyelesaian Perselisihan
a) Pejabat

Penandatangan

berkewajiban

untuk

Kontrak
berupaya

dan

Penyedia

sungguh -sungguh

menyelesaikan secara musyawarah mufakat atas semua
perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan
Kontrak ini atau interpretasinya
pelaksanaan

pekerjaan

Jasa

selama atau

Konsultansi

setelah

ini

secara

musyawarah dan damai.
b) Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui musyawarah
mufakat

tidak tercapai,

maka penyelesaian

sengketa

dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase
atau

litigasi

ses'uai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang- undangan.
c) Penyelesaian

sengketa

dapat

dilakukan

di

layanan

penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP,
Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.
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Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
a.

Perbuatan yang dilarang dan Sanki
Jaminan Uang Muka dicairkan dan di setor ke _

[diisi dengan

kas negara atau kas daerah]
b.

Korespondensi
Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja PPK
Nama
Alamat
Website
Telepon
Faksimili
e-mail

Penyedia:
Nama
Alamat
Website
Telepon
Faksimili
e-mail

c.

Wakill Sah Para Pihak
Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK
Untuk Penyedia
Pengawas Pekerjaan

sebagai

wakil

(apabila ada)

d.

Pengalihan dan/ atau Subkontrak
Daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan:
1.

_

2.

_

sah

PPK
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(diisi

saat

finalisasi

kontrak,

sesuai

penawaran penyedia)
Pelanggaran

terhadap

ketentuan

dikenakan sanksi

pengalihanj Subkontrak

[diisi dengan memilih salah satu sanksi

yang akan dikenakan:

(a). dilakukan pemutu.sari kontrak; atau

(b). membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak
dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor]
e.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan Jasa Konsultansi ini
selama:

_

(

(hari kalenderfbulanftahun),

atau

penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPMK
diterbitkan

sampai dengan tanggal __

(_).

[diisi dengan

memilih salah satu, menggunakan jumlah han atau menggunakan
tanggal]
f.

Peristiwa kompensasi
Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila __

g.

Perpanjangan waktu
Pejabat

Penandatangan

Kontrak

berdasarkan

Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan
perpanjangan

waktu dan untuk

[diisi jumlah

pertimbangan
ada tidaknya

berapa lama, paling lambat

han kerja] setelah Penyedia meminta

perpan J angan.
h.

Pemberian kesempatan
pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan sampai dengan
kalender]

sejak

berakhirnya

[diisi dengan jumlah
jangka

waktu

pelaksanaan

pekerjaan.
1.

Serah terima pekerjaan
serah terima pekerjaan dilakukan pada:

J.

_

Layanan Tambahan
Layanan tambahan yang harus disediakan oleh Penyedia: __

k.

Pemutusan kontrak oleh PPK

han
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1.

Batas

waktu

penghentian

pekerjaan

Penyedia paling lama

___

[diisi dengan jumlah han kalender]

Pemutusan kontrak oleh Penyedia
Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan
pelaksanaan pekerjaan paling lama

[diisi dengan jumlah

han kalender]
m.

Hak dan Kewajiban PPK
Pejabat

Penandatangan

berupa:

memberikan

fasilitas

[diisi dengan rincian sarana dan prasarana

kemudahan
n.

Kontrak akan

atau

lainnya yang akan diberikari kepada Penyedia]

Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK
Tindakan

lain

mendapatkan

Penyedia
persetujuan

yang

harus

tertulis

terlebih

Pejabat

dahulu

Penandatangan

Kontrak antara lain:
o.

Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia
Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan

dengan usaha

kecil:
l.

2.

3.

__

dst. [diisi setelah

dengan penawaran
p.

proses

pemilihan

selesai,

sesuai

Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya]

Kepemilikan Dokumen
Penyedia diperbolehkan menggunakan

salinan dokumen dari

pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut:
q.

Pembayaran
Pekerjaan Pengadaan Konsultan ini dapat diberikan uang muka
_

[Ya/Tidak].

Uika JJYAJJ]
Uang muka diberikan sebesar _% (_

persen) dari

Nilai Kontrak.
Pembayaran pre stasi pekerjaan dilakukan dengan cara:

_

[Termini Bulanan/ Sekaligus]
[Untuk pembayaran
dengan ketentuan:

dilakukan

secara termin, maka dilakukan
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Termin ke-1: sebesar _% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian
tahapan pekerjaan/
[Untuk

pembayaran

berdasarkan
dalam

dilakukan

perhitungan

laporan

secara

progres

kemajuan

Pejabat Penandatangan
r.

. dst ...J

sub-output berupa __

bulan.an,

pekerjaan

hasil pekerjaan

yang
dan

dibayar

dituangkan

disetujui

oleh

Kontrak.]

Ganti rugi
Besarnya ganti rugi (akibat jamman uang muka) tidak bisa
dicairkan:

[diisi

dengan

nilai

kerugian

yang

dtimbulkan].
s.

Denda keterlambatan
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya
denda keterlambatan

adalah: __

[Diisi dengan

memilih

salah

satu: (1) 1%0 (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak
yang tercantum dalam Kontrak; atau (2) 1%0 (satu permil) per hari
dari harga Kontrak].
Apabila dikenakan denda keterlambatan

dari bagian kontrak

maka bagian pekerjaan dimaksud adalah:
1.
2.

3.
4. __
t.

dst [diisi dengan bagian pekerjaans

Penyesuaian Harga
Penyesuaian Harga diberlakukan _

u.

[Ya/Tidak]

Penyelesaian Perselisihan
Dalam hal terdapat
Kontrak

dengan

dilakukan melalui
yang diselenggarakan

sengketa an tara Pejabat Penandatangan
Penyedia,

penyelesaian

sengketa

[layanan penyelesaian

akan

sengketa

oleh LKPP/ Lembaga Arbitrase/ Pengadilan

Negen]
Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan
Negeri

[disebutkan Nama Pengadilan NegeriJ
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Bentuk Dokumen Lainnya
1.

Surat Penunjukan Penyedia BarangjJasa (SPPBJ)
I~-C-O-N-T-O-H----'
[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat KomitmenJ
___

Nomor
Lampiran

,

20_

Kepada Yth.
di ----Perihal: Penunjukan
pekerjaan
_

Penyedia Barangj Jasa

untuk

pelaksanaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor
tanggal
perihal
dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi
teknis dan biaya oleh Pokja Panel Konsultan_____
pada
sebesar Rp
(
termasuk
PPN,telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja
pada
Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan pekerjaan
dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat
Perjanjian setelah dikeluarkannya SPPBJ irn sesuai dengan
ketentuan dalam Dokumen Seleksi.
Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun
berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen
Seleksi.
Kegiatanj Satuan Kerja

_

Pejabat Penandatangan Kontrak
[tanda tangan]

[nama leng kap]
Uabatan]

NIP.

_

Tembusan Yth.:
1.
2.
_____

[PA/KPAK/L/PD]
[APIP K/L/PD]
[Pokja Panel Konsultan] ... dst
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2.

Surat Perintah Mulai Bekerja
CONTOH
[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmenj
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor:
PaketPeke~aan:

_
_

Yang bertanda tangan di bawah ini:
____
[nama Pejabat Pembuat Komitmenj
____
[jabatan Pejabat Pembuat Komitmenj
____
[alamat kegiatan/ satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmenj
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
berdasarkan Surat Perjanjian
____
, bersama ini memerintahkan:

tanggal

nomor

____
[nama penyediaj
____
[alamat penyediaj
yang dalam hal ini diwakili oleh:
_
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;
untuk
segera
memulai
pelaksanaan
pekerjaan
memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Macam pekerjaan:
_
2.

Tanggal mulai kerja:

_

3.

Syarat-syarat
pekerjaan:
ketentuan Kontrak;

sesum

4.

Waktu

penyelesaian:

kalenderjbulanjtahun

selama

Hasil Pekerjaan:

persyaratan

dan

) hari

[pilih salah satu] dan pekerjaan harus

sudah selesai pada tanggal
5.

dengan

dengan

_

_
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Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan
laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan
pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan
ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

____

,

20_

Untuk dan atas nama
_
Pejabat Penandatangan Kontrak
[tanda tangan]
[nama lenqkap/
[jabatan]

NIP:

_

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama

[namapenyedia]

[tanda tangan]
[nama lenqkap wakil sah badan usahal
[jabatanJ
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3.

J aminan Uang Muka

CONTOH
[Kop Bank Penerbit Jaminan]
GARANSIBANK
sebagai
JAMINANUANGMUKA
No.

_

Yang bertanda tangan dibawah ini
dalam jabatan selaku
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
[nama bank] berkedudukan di

_

[alamat]

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama

_____________________ [Pejabat Penandatangan

Kontrak]

Alamat
selanjutnya disebut: PENERIMAJAMINAN
sejumlah uang Rp

~

(terbilang
__________________________
) dalam
bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan
_________________ berdasarkan Kontrak No.
tanggal
_________ , apabila :
Nama

[penyedia Jasa Koneultarisii

Alamat
selanjutnya disebut: YANGDIJAMIN
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi
tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN
cidera janjijlalaijtidak
memenu hi kewajibannya dalam melakukan
pembayaran kembali kepada PENERIMAJAMINANatas uang muka
yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1.

Berlaku selama
dari tanggal

_

~) hari kalender,
s/ d

_

KEMENTERIAN

KOORDINATOR

BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA
- 269 -

2.

Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis
dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari
Penerima Jaminan, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender
setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan
Bank sebagaimana tercantum dalam butir l.

3.

Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah
nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14
(empat belas) hari kerja tanpa syarat iUnconditionals setelah
menerima tun tu tan pencairan dari Penerima J aminan berdasar
Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai
pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janjijlalaijtidak
memenuhi kewajibannya.
Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut
supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu
disita dan dijual untuk melunasi hutangn yang Dijamin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.
Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada
pihak lain.
Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Jaminan
Uang Muka ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum
yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri
_

4.

5.
6.

Dikeluarkan di
Pada tanggal

[Bank]

Materai Rp 6.000,-

[Nama dan Jabatan]
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JAMINAN UANG MUKA
Nomor Jaminan:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Nilai: Rp

_

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami:
[nama dan alamat penyedia] sebagai Penyedia Jasa Konsultansi,
selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
[nama dan alamat perusahaan penjaminan] sebagai Penjamin,
selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan
dengan tegas terikat pada
[nama dan alamat PPK]
sebagai Pemilik, selanjutnya disebut PENERIMAJAMINANatas
uang sejumlah Rp
(terbilang
)
yang harus dibayarkan kepada PENERIMAJAMINAN.
Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan
diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut
di atas
dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi
kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan
sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No.
_
tanggal
dari PENERIMAJAMINAN.
Surat J aminan ini berlaku selama __ (__ ) hari kalender dan
efektif mulai dari tanggal __
sampai dengan tanggal __ .
Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN lalaiytidak memenuhi kewajibannya atau melakukan
pembayaran kembali kepada PENERIMAJAMINANsenilai Uang
Muka dimaksud yang wajib dibayar menurut Kontrak terse but.
PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMAJAMINANUang
Muka atau Sisa Uang Muka yang belum dikembalikan oleh
TERJAMIN dalam waktu paling lamb at 14 (empat belas) hari
kerja tanpa syarat (UnconditionaO setelah menerima tuntutan
pencairan secara tertulis dari PENERIMAJAMINANberdasarkan
Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi
akibat TERJAMINcidera janji.
Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan
kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya
untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih
dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan
ini harus sudah diajukan selambat-Iambatnya dalam waktu 30
(tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku
J aminan ini.
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TERJAMIN
[Nama & Jabatan]

__
PENJAMIN

Materai Rp 6.000,-

[Nama & Jabatani
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BAB VII
PENUTUP
Standar

Dokumen

sebagai standar

Pemilihan Pengadaan

dokumen yang digunakan

Untuk Proyek Infrastruktur

Panel Konsultan

dalam pengadaan

ini ditetapkan
panel konsultan

Prioritas dan Proyek Strategis Nasional.

DEPUTI

BIDANG

KOORDINASI

PERCEPATAN

INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KOORDINATOR

KEMENTERIAN
PEREKONOMIAN,

ttd.
WAHYUUTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan,
Hubung,;n Masyarakat,

" 'I Ktut Hadi Priatna
NIP 197405071999031002

dan

BIDANG

