
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB XI. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) 
 

 

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: 

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

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. 

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang 
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa 



 

dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung 
jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang 
bersangkutan. 

1.4 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang 
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

1.5 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil 
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat 
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran 
belanja daerah. 

1.6 Pejabat Penandatangan Kontrak adalah PA, KPA, atau PPK. 

1.7 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengendali internal yang 
selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan 
pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan 
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Pemerintah. 

1.8 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut 
Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa 
berdasarkan Kontrak. 

1.9 Sub Penyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja 
dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan 
sebagian pekerjaan (subkontrak). 

1.10 Kemitraan adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk 
konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang 
masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung 
jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis. 

1.11 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan 
tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan 
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang 
menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan 
asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan 
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang 
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. 

1.12 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak 
adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak 
dengan Penyedia. 

1.13 Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang 
ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyelesaian masing-masing 
pekerjaan yang tercantum  pada bagian kontrak  tersebut  tidak 
tergantung  satu  sama  lain dan  memiliki  fungsi yang berbeda, 
dimana  fungsi masing-masing  bagian  kontrak  tersebut  tidak 
terkait satu sama lain. 

1.14 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak. 

1.15 Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit 
sebagai hari kerja. 

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

1.17 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung 
menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai 
peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. 

1.18 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan 



 

bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen 
Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain 
dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. 

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

1.20 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini 
terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 
selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban 
Para Pihak. 

1.21 Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang 
sama dengan tanggal penandatangan Surat Perintah Pengiriman 
(SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. 

1.22 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan  
pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang 
yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan 
Penyedia. 

1.23 Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-
syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan 
dipergunakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.  

1.24 Tempat Tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban 
pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan 
pengiriman yang digunakan.  

 

2. Penerapan 
 

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan 

barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam 
Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam 

Kontrak. 

 

 

 

3. Bahasa dan 
Hukum 

 

3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa 
Indonesia. 
 

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. 
 

4. Perbuatan yang 
dilarang dan 
Sanksi 

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak 
dilarang untuk: 
a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau 

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

b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen 
dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan 
dan pelaksanaan Kontrak ini. 

 

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua 
anggota Kemitraan) dan sub Penyedianya (jika ada) tidak akan 
melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.  



 

 

4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak 
terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan 
sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: 
a. Pemutusan Kontrak;  
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana 

ditetapkan dalam SSKK. 
c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan 

Uang Muka dicairkan; dan 
d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam. 

 

4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat 
Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.  

 

4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan 
penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

5. Asal Barang 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari 
rincian komponen dalam negeri dan komponen impor. 

 

5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat 
barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi. 
 

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

5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa 
barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam 
negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai 
dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi 
Barang/Jasa produksi Dalam Negeri (apabila diberikan preferensi 
harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia. 

5.5 Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan 
kelengkapan dokumen barang: 
a. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin); dan 
b. Sertifikat Produksi. 

 

5.6 Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat Produksi 
diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak 
sebelum serah terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal 
(Certificate of Origin) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam 
rancangan kontrak. 

 

6. Korespondensi 
 

Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau korespodensi 
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 disampaikan secara langsung, disampaikan melalui 
surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam 

SSKK. 

   

7. Wakil sah para 
pihak 

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, 

dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat 

berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia 
hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam 



 

SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan. 

 

8. 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. 

 

9. Pengalihan 
dan/atau 
Subkontrak 

9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal 
pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), 
konsolidasi, atau pemisahan.  
 

9.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain 
dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan 
utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK. 
 

9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan 
dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan. 
 

9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila 
pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pemilihan dan 
dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan. 
 

9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah 
mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. 
Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang 
disubkontrakkan. 
 

9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi 
yang diatur dalam SSKK. 
 

10. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu 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 Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan 

pengabaian.  

 

11. Penyedia 
Mandiri 

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap 

personel dan subPenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh 

personel dan subPenyedianya.  

 

12. Kemitraan Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam 

Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan 
dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan 

Kontrak berdasarkan Kontrak.  

 



 

B. PELAKSANAAN KONTRAK 
 

13. Jangka Waktu 
Pelaksanaan 
Pekerjaan 

13.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan. 
 

13.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan 
dalam SSKK.  

 

14. Surat Perintah 
Pengiriman 
(SPP)  

14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPP selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal 
penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.  

 

14.2 Tanggal penandatanganan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak 
ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.  
 

14.3 SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai 
dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
kerja sejak tanggal penerbitan SPP. 

 

14.4 Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SPP Penyedia 
tidak menandatangani SPP maka Penyedia dianggap telah 
menyetujui SPP, dan tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan 
pekerjaan adalah hari ketujuh sejak tanggal penerbitan SPP. 
 

14.5 Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai 
tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai 
dengan serah terima Barang. 

 

15. Lingkup 
pekerjaan 

Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas. 

 

16. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar 

yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau gambar.  

 

17. Pengawasan/ 
Pengendalian 
Pelaksanaan 
Pekerjaan 

 

17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat 
Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat 
Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel 
Pejabat Penandatangan Kontrak.  Pengawas Pekerjaan berkewajiban 
untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.  

17.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau 
tenaga professional. 

17.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan 
pekerjaan. 

17.4 Tim Teknis berkewajiban untuk menilai pelaksanaan pekerjaan.  

17.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan selalu 
bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. 
Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat 
Penandatangan Kontrak. 

17.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah 
pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas 
pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim 
Teknis.  

 

18. Inspeksi 18.1 Dalam hal diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Tim 



 

Pabrikasi Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penandatangan Kontrak dapat 
melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus 
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 

 

18.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK. 
 

18.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak. 
 

19. Pengepakan 19.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak 
Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi 
dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau 
pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat 
sebagaimana ditetapkan di dalam SSKK. 

 

19.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan 
dokumen yang berisi identitas Barang di dalam dan di luar paket 
Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 

 

20. Pengiriman 20.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang 
sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan 
dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.  

 

20.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK. 
 

20.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, 
Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara 
penanganannya. 

 

21. Asuransi 21.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan 
diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK. 

 

21.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK 

 

21.3 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi 
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 
 

21.4 Semua biaya asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak. 
 

22. Transportasi 22.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang 
(termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat 
Tujuan Pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 

 

22.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat 
Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 

 

22.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) 
telah termasuk di dalam Nilai Kontrak. 

 

23. Risiko Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada 

Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat Penandatangan Kontrak 

sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil 
Pekerjaan. 

 

24. Pemeriksaan 
dan/atau 

24.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan 
pemeriksaan dan/atau pengujian atas Barang untuk memastikan 



 

Pengujian kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah 
ditentukan dalam Kontrak.   

 

24.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh 
Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau 
diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.  
 

24.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur 
dalam SSKK. 

 

24.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai 
Kontrak.    

 

24.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang 
ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan 
Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban 
untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak 
dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya.  Jika pemeriksaan 
dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka 
semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau 
pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat 
Penandatangan Kontrak.  

  

24.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis 
dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat 
Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak Barang tersebut dan 
Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau 
mengganti Barang tersebut.  

 

24.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah 
dari serah terima Barang, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau 
pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang 
ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak 
lain yang terkait dan Penyedia. 

 

25. Uji Coba 25.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia disaksikan 
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang 
terkait.  

 

25.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara. 
 

25.3 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang 
ditentukan dalam Kontrak,  maka Penyedia memperbaiki atau 
mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung 
Penyedia. 

 

26. Waktu 
Penyelesaian 
Pekerjaan 

26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban 
menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal 
penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 13.2 

 

26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat 
Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena 
kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda 
keterlambatan. 

 

26.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah 



 

tanggal penyelesaian semua pekerjaan. 
 

27. 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 pihak 

Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah 
dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan 
kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 

d. Pejabat Penandatangan kontrak tidak memberikan gambar-gambar, 
spefikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 

e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; 
f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaaan 

pelaksanaan pekerjaan; atau 
g. ketentuan lain yang diatur dalam SSKK. 
 

28. Perpanjangan 
Waktu 

28.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan 
akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk 
meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data 
penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta 
pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan 
perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan. 
 

28.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak 
berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian 
pekerjaan. 
 

28.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika 
berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan 
penambahan waktu penyelesaian pekerjaan. 

28.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian 
pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan 
pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak 
Kompensasi. 

28.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya 
perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam 
jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia 
meminta perpanjangan.  

28.6 Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui 
adendum/perubahan Kontrak. 

 

29. Pemberian 
Kesempatan 

29.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa 
pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan 
Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, 
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan 
kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.   

29.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan 
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada  klausul 29.1, dimuat dalam 
adendum/perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur waktu 
penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan 
kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. 

29.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk 
menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.  

 



 

C. PENYELESAIAN KONTRAK 
 

30. Serah Terima 
Barang 

30.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia 
mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat 
Penandatangan Kontrak untuk serah terima barang. 

 

30.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan 
dalam SSKK.  

 

30.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak 
melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat 
dibantu oleh Pengawas Pekerjaan, dan/atau tim teknis. 

   

30.4 Pemeriksaan  barang dilakukan dengan  menilai kesesuaian barang 
yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak.  

 

30.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa 
kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang dan 
membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.  

 

30.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima Barang jika 
hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.  

 

30.7 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Penandatangan 
Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang 
ditandatangani bersama dengan Penyedia. 
 

30.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima 
barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan 
segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki,  
mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan. 

 

30.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka 
sebelum pelaksanaan serah terima Barang Penyedia berkewajiban 
untuk melakukan pelatihan  (jika dicantumkan dalam kontrak). 
Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak. 

 

30.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Barang setelah: 
a. seluruh Barang yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak; 

dan 
b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat 

Penandatangan Kontrak (apabila diperlukan). 
 

30.11 Jika Barang yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu 
akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan 
akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda 
keterlambatan. 

 

31. Jaminan bebas 
Cacat Mutu/ 
Garansi 

31.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika 
ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan 
secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang 
disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu 
akibat desain, bahan, dan cara kerja. 

31.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa garansi 
berlaku. 

31.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan 
cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu 



 

tersebut selama selama masa garansi berlaku. 
 

31.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan 
Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki,  mengganti, 
dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan 
dalam pemberitahuan tersebut.  

 

31.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki,  mengganti, dan/atau melengkapi 
Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan 
maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya 
perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak 
secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat 
Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, 
dan/atau melengkapi barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk 
membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau 
melengkapi barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan 
secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut 
dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai 
tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.   

31.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya,  Penyedia yang lalai 
memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam. 

 

32. Pedoman 
Pengoperasian 
dan Perawatan 
 

32.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat 
Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan 
perawatan sebelum serah terima Barang. 

32.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan 
perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan 
pembayaran sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.  
 

D. PERUBAHAN KONTRAK 
 

33. Perubahan 
Kontrak 

 

33.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak. 

33.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal 
terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan 
dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang  ditentukan dalam 
dokumen Kontrak dan  disetujui oleh para pihak, meliputi: 
a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam 

Kontrak; 
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; 
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; 

dan/atau 
d. mengubah jadwal pelaksanaan 

33.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul  33.2, 
addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan  untuk hal-hal yang 
disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat 
Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan 
sebagainya. 

33.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai 
Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran. 

33.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan 
Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan 
dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada 
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal. 

33.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita 
Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak. 

 

33.7 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: 
a. perisiwa kompensasi; dan/atau 
b. Keadaan Kahar. 

 

33.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat 
diperpanjang sekurang-kurangnya  sama dengan waktu terhentinya 
pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar. 
 

33.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan 
dapat diperpanjang paling lama  sama dengan waktu 
terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa 
kompensasi. 

 

33.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis 
perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian 
terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia. 
 

33.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas 
pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran 
perpanjangan waktu pelaksanaan.  

 

33.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan 
dalam adendum/perubahan Kontrak. 

 

34. Keadaan Kahar 34.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu 
keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat 
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan 
dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 

34.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:  
a. Bencana alam; 
b. Bencana non alam; 

c. Bencana sosial; 
d. Pemogokan; 
e. Kebakaran;  
f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau 
g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui 

keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis 
terkait. 

 

34.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan 
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat 
belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari 
atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti. 

 

34.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan 
akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak. 

 

34.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan 
sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan: 
a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan 

prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah 
dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau 
berdasarkan audit. 

b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan 
Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk 
sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak 
untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam 



 

Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai 
dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi 
demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam 
adendum/perubahan Kontrak. 
 

34.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang 
ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau 
wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan 
Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar: 
a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk 

memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan 
b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya 

dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak 
menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan 
menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang 
menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak. 

 

34.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan 
sanksi. 

 

34.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara 
tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan 
penghentian pekerjaan. 

 

34.9 Penghentian Kontrak karena kedaan kahar dapat bersifat: 

a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau 
b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan 

dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan. 
 

34.10 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap 
mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran. 

 

 

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK 
 

35. Penghentian 
Kontrak 

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar 

sebagaimana dimaksud pada klausul 34. 

 

36. Pemutusan 
kontrak 

36.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan 
Kontrak atau Penyedia. 

 

36.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara 
sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya sesuai 
ketentuan dalam kontrak. 

 

36.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat 
Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai 
ketentuan dalam kontrak. 

36.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) 
hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia 
menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara 
tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak. 



 

 

37. Pemutusan 
Kontrak oleh 
Pejabat 
Penandatangan 
Kontrak 

37.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat 
memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada 
Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: 
a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan 

dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang 
berwenang; 

b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau 
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; 

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit; 

d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum 
penandatangan Kontrak; 

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

f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan; 
g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan 

tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah 
ditetapkan. 

h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia 
tidak  akan mampu menyelesaikan  keseluruhan pekerjaan 
walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan  selama 
jangka waktu yang diatur dalam klausul 29.3 SSKK; 

i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan  selama 
jangka waktu yang diatur dalam klausul 29.3 SSKK, Penyedia tidak 
dapat menyelesaikan pekerjaan; atau 

j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan 
dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program 
mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada). 

 

37.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada 
klausul 37.1, maka: 
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; 
b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang 

Muka dicairkan (apabila diberikan); dan 
c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.  

 

37.3 Pejabat Penandatangan Kontrak  membayar kepada Penyedia sesuai 
dengan pencapaian 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 Kontrak. 

 

38. Pemutusan 
Kontrak oleh 
Penyedia 

38.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui 
pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak 
apabila: 

a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia 
secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau 
kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 
waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; 



 

b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat 
perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran 
sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana 
tercantum dalam SSKK.  

 

 

38.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak 
membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang 
telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan 
tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda 
keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta 
Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat 
Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat 
Penandatangan Kontrak.  

 

39. Berakhirnya 
Kontrak  

39.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan 
kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.  

 

39.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud 
pada klausul 39.1 adalah terkait dengan pembayaran yang 
seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.  

 

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK 
 

40. Hak  dan 
Kewajiban 
Pejabat 
Penandatangan 
Kontrak 

 

40.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:  
a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh 

penyedia; 
b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak 

mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh 
penyedia;  

c. menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi 
dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam 
kontrak; 

d. mengenakan sanksi kepada penyedia; 
e. memberikan instruksi;  
f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada); 
g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;  
h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan 

garansi (apabila ada); dan/atau 
i. menilai kinerja Penyedia.  

 

 

40.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :  
a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum 

dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan 
kepada Penyedia; dan 

b. membayar uang muka; 
c. membayar penyesuaian harga; 
d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat 

Penandatangan Kontrak; dan  
e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau 

kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan 
sebagaimana yang tercantum dalam SSKK. 

   



 

G. PENYEDIA  
 

41. Hak dan 
Kewajiban 
Penyedia 

41.1 Penyedia mempunyai Hak: 
a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang 

sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan 
b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk 

kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan 
Kontrak.  

 

41.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:  
a. melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik 

kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; 
b. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai 

dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah 
ditetapkan dalam kontrak;    

c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, 
akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan 
dalam kontrak; 

d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan 
pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;  

e. menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal 
dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam 
kontrak;  

f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk 
melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan 
dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat 
kegiatan Penyedia; dan 

g. menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest). 
 

42. Tanggung 
Jawab 

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk menyerahkan Barang 

sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu 

pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan 
Barang.  

 

43. 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 spesifikasi teknis, dan/atau gambar-
gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. 

 

44. 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.  

 

45. Penanggungan 
dan Risiko 

45.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan 
menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta 
instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, 
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan 
hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan 
terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya 
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan 
kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) 
sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut 
terhitung sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai 
dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima: 
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, 



 

SubPenyedia (jika ada), dan Personel; 
b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau 
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit 

atau kematian pihak lain. 
 

45.2 Terhitung sejak tanggal SPP sampai dengan tanggal 
penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan 
atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan Perlengkapan 
merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan 
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat 
Penandatangan Kontrak. 
 

45.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak 
membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. 
 

45.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan 
yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan  yang terjadi sejak tanggal SPP 
ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir garansi 
sebagaimana diatur di dalam SSKK atau dimulainya masa berlaku 
garansi, harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia 
atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut 
terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia. 

 

 

46. Perlindungan 
Tenaga Kerja 
(apabila 
diperlukan) 

46.1 Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk 
mengikutsertakan Personelnya pada program jaminan sosial 
kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 

 

46.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan 
Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja 
sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan. 

 

46.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan 
kepada setiap Personelnya (termasuk Personel SubPenyedia, jika ada) 
perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 

 

46.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan 
kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan 
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan 
yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam 
waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. 

 

47. Pemeliharaan 
Lingkungan  

Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk 

melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan 
membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya 

sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini. 

 

48. Asuransi 
Khusus dan 
Pihak Ketiga  
 

48.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan 
asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan 
untuk: 
a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi 

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



 

b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya. 
 

48.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan 
termasuk dalam nilai kontrak. 

 

49. Tindakan 
Penyedia yang 
mensyaratkan 
Persetujuan 
Pejabat 
Penandatangan 
Kontrak 

 

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis 
Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan 

berikut: 

a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang; dan/atau 
b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.  
 

50. Kerjasama 
Penyedia 
dengan Usaha 
Kecil Sebagai 
SubPenyedia  

 

50.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan 
mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan 
utama. 
 

50.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakan oleh Penyedia kepada 
usaha kecil sebagai subPenyedia  diatur di dalam SSKK. 

 

50.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertangung jawab penuh atas 
keseluruhan pekerjaan tersebut. 

 

50.4 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak. 

51. Penggunaan 
lokasi kerja 
(apabila ada) 

 

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja 

bersama-sama dengan Penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak 

lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat 
Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain 

di lokasi kerja. 

 

52. Keselamatan  Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja 
(apabila ada). 

 

53. Sanksi Finansial 53.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda 
keterlambatan atau pencairan jaminan. 

 

53.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak 
dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan 
berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya 
tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya 
sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. 

 

53.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong 
pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak 
mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia. 
 

53.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pelunasan uang muka atau 
pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi 
Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan 
setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan 
pemutusan kontrak. 

 



 

54. Jaminan 
 

54.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan 
Kontrak sebelum penandatanganan kontrak. 

 

54.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak 
tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima 
barang. 

 

54.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan 
selesai 100% (seratus persen) dan setelah menyerahkan  sertifikat 
garansi. 

 

54.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan 
Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan 
sebelum pengambilan uang muka.  
 

54.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang 
diterima oleh Penyedia. 

 

 

54.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional 
sesuai dengan sisa uang muka yang diterima. 

 

54.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak 
tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal 
serah terima barang. 

 

54.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan 
tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen 
Pemilihan. 

 

55. Laporan Hasil 
Pekerjaan 

55.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak 
untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah 
dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan 
pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 

 

55.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian,  dibuat laporan 
realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan. 

 

55.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan 
dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh 
Pejabat Penandatangan Kontrak.  

 

56. Kepemilikan 
Dokumen 

56.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan 
dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia 
berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat 
Penandatangan Kontrak.  

 

56.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta 
daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling 
lambat pada saat serah terima Barang atau waktu pemutusan 
Kontrak.  

 

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



 

 

57. Personel 
dan/atau 
Peralatan  

57.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan 
yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.  

57.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan 
tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak. 

57.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan 
permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak 
beserta alasan penggantian. 

57.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui 
penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang 
dibutuhkan.  

57.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel 
apabila menilai bahwa Personel:  
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan 

baik;  
b. berkelakuan tidak baik; atau 
c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. 

57.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia 
berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi 
yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa 
biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta 
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. 

57.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.  
 

 

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA 

 

58. Nilai Kontrak 58.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas 
pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau 
berdasarkan hasil perhitungan akhir.  

 

58.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan harga 
satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian 
nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar 
kuantitas dan harga. 

 

59. Pembayaran 
 

59.1 Uang muka 
a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan 

dalam SSKK untuk: 
1) Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga 

kerja; 
2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok 

barang/bahan/material/peralatan; dan/atau 
3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan 

pelaksanaan pekerjaan. 
b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah 

Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka 
yang diberikan; 

c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang 
muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan 
pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat 
Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan 
uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan 
rencana pengembaliannya; 

d. 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 di 
bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki 
izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) ditetapkan 
oleh lembaga yang berwenang; 

e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan 
diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada 
setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan 
yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada 
saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen). 

 

59.2 Prestasi pekerjaan 

a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin 
atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam 
SSKK. 

b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan 
ketentuan: 
1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan 

kemajuan hasil pekerjaan; 
2) Pengecualian untuk: 

a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar 
terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima; 

b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang 
menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan 
diserahterimakan yang telah berada dilokasi pekerjaan 
dan dicantumkan dalam kontrak namun belum 
terpasang; atau 

c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% 
(seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan 
pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas 
pembayaran. 

pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan 

diterima/terpasang. 

3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda 
(apabila ada) dan pajak; dan  

4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan 
pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh 
subPenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. 

c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah 
barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah 
terima barang dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan 
berita acara hasil uji coba. 

d. Pembayaran dengan Letter of Credit (L/C) mengikuti ketentuan 
umum yang berlaku di bidang perdagangan.  

 

59.3 Sanksi Finansial  
Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda 

keterlambatan. 

a. Ganti Rugi 
Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak 
bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume 

pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa 

yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil 
audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian 

yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK. 

b. Denda keterlambatan 
besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas 

keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari 



 

keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam 

SSKK. 

 

60. Perhitungan 
Akhir  

60.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan harga 
satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, 
perhitungan akhir nilai pekerjaan, berdasarkan volume pekerjaan 
yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan 
dalam Adendum Kontrak (apabila ada).   
 

60.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah 
pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah 
Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak. 

 

61. Penangguhan 
Pembayaran 

 

61.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran 
setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau 
lalai memenuhi kewajibannya. 
 

61.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan 
kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai 
alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia 
diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.  

 

61.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi 
kegagalan atau kelalaian Penyedia.  

 

61.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, 
penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan 
pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda 
kepada Penyedia. 
 

62. Penyesuaian 
Harga  

62.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur 
di dalam SSKK. 
 

62.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak 
yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau item pekerjaan dengan 
harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan 
yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.    

 

62.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) 
sejak pelaksanaan pekerjaan. 
 

62.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata 
pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung 
(overhead cost) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum 
dalam penawaran. 

 

62.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum 
Kontrak. 

 

62.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal 
dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari 



 

negara asal barang tersebut. 
 

62.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat 
adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai 
bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut 
ditandatangani. 

 

62.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat 
disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah 
antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.  
 

62.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai 
berikut: 
 

      (     
  
  
    

  
  
   

  
  
  ) 

 

 

Hn  =  Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan; 

H0  =  Harga Satuan pada saat harga penawaran; 

a  =  Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan 
overhead; 

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran 

komponen keuntungan dan overhead maka  
a = 0,15. 

b, c, d  = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, 

alat kerja, dsb; 

  Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00. 

B0, C0, D0    =  Indeks harga komponen pada bulan penyampaian 

penawaran.  

Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan 

dilaksanakan. 

 

62.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan 
dalam analisis harga satuan penawaran. 

 

62.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. 
 

62.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, 
digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. 

 

62.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut: 

   (        )  (        )   (        )    

  



 

Pn  =  Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan; 

Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah 
dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan 

penyesuaian Harga Satuan;  

V   =  Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan. 

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

I. PENGAWASAN MUTU 
 

63. Pengawasan 
dan 
Pemeriksaan 

 

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan 
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh 

Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat 

memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan 
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh 

Penyedia. 

 

64. Penilaian 
Pekerjaan 
Sementara oleh 
Pejabat 
Penandatangan 
Kontrak 

64.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan 
melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh 
Penyedia.  

 

64.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan 
kemajuan pekerjaan. 

 

65. Cacat Mutu Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) 

memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara 
tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan 

Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan 
dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang 

dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila 

ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan 
Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.  

 

66. Pengujian Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) 
memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang 

tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan apabila hasil uji 

coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk 
menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat 

Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. 

 

67.  Perbaikan 
Cacat Mutu 

67.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) 
menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera 
setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab 
atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi. 

 

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



 

 

67.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu 
yang ditentukan maka: 
a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak secara 

sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada 
klausul 37.2.; atau 

b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara langsung 
atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat 
Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. 
Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian 
biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis 
berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. 
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian 
biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia 
yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian 
diperhitungkan sebagai hutang Penyedia kepada Pejabat 
Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo. 
 

67.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda 
Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu. 

 

J.  PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
 

68. Itikad Baik 
 

68.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan 
asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat 
dalam kontrak. 

 

68.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk 
melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan 
kepentingan masing-masing pihak. 
 

68.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka 
diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan 
tersebut. 
 

68.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk 
bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak 
lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk 
memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak. 

 

69. Penyelesaian 
Perselisihan 
 

69.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk 
berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang 
timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau 
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara 
musyawarah dan damai. 

 

 

69.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah 
dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, 
konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 

69.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian 



 

sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau 
Pengadilan Negeri. 
 

69.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama 
memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan 
dicantumkan dalam SSKK. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) 
PENYEDIAAN LOGISTIK PERSEDIAAN  

 
A. Krespondensi  : 
 Nama   :  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
 Nama  : Ir. H. NIMAL LAHAMANG, MS.i 

Alamat  :  Jl. Perintis kemerdekaan Km 11 Makassar 
Website/Email :  bpbd.sulselprov.go.id 

   
Penyedia  :   
Nama  :   
Alamat :   
Website/email : 

 
B. Wakil Sah Para Pihak :  Untuk PPK : Ir. H. NIMAL LAHAMANG, MS.i 
 

  Untuk Penyedia : ………………………………………………………………………………… 

C. Jenis Kontrak :  1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Lumpsum 
  2. Kontrak Berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : 
   Kontrak Tahun Tunggal 
   
D. Jangka Waktu                 : Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 50 (Lima Puluh)  Hari 

Kalender.  
 

 

E. Pengepakan : Tujuan Pengiriman yaitu Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan JL. Perintisk Kemerdekaan KM 11 
Tamalanrea Makassar Kode Pos : 90 245 

 

F. Pengiriman : Rincian Pengiriman dan Dokumen terkait yang harus diserahkan oleh  
  Pihak Penyedia antara lain : 

1. Dokumen Penawaran 
2. Faktur Tagihan 
3. Dll. 

 Dokumen di atas harus sudah diterima oleh Pejabat Penandatanganan 
Kontrak sebelum serah terima Barang.. 

 
 

G. Asuransi :  Pertanggungan asuransi terhadap barang meliputi :…………………………… 
  Pertanggungan asuransi terhadap pengiriman meliputi : …………………… 
H. Pemeriksaan/Pengujian : Pemeriksaan/Pengujian dilakukan oleh : PPK dan Tim 

   Pemeriksaan/Pengujian disaksikan oleh : Penyedia 

  

   Pemeriksaan/Pengujian dilaksanakan meliputi ; Jumlah/Kuantitas 

  Pemeriksaan/Pengujian dilaksanakan di : BPBD Prov. Sul Sel 

 
I.  Perpanjangan Waktu : Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas 

Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan 

untuk berapa lama, paling lambat 7 (Tujuh) Hari Kerja setelah Penyedia 

meminta perpanjangan.   

J.  Pemberian Kesempatan: Memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan 

maksimal 50 Hari Kalender. 

Pelaksanaan 
Pekerjaan   



 

K. Serah Terima Barang : Serah Terima dilakukan Sesuai Kontrak di Kantor BPBD Provinsi Sulawesi 

Selatan Jl. Perints Kemerdekaan Km 11 Makassar. 

L. Pemutusan Kontrak :  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
  
 

M.Pemutusan Kontrak : a. Batas Waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama  7 
(Tujuh)Hari Kalender. 

  b.  Batas waktu untuk penerbitan Surat Perintah Pembayaran Paling Lama 
………..Hari Kalender. 

N. Hak dan Kewajiban : Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa :  
 ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
 ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

O. Penanggungan dan : …………………………………………………………hari kalender.  
 
 

V. Tindakan Penyedia  :  Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan 
persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak antara lain : 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
Q. Kerjasama Penyedia ;  Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil :  
 1. ……………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………. 
 3. ……………………………………………………………………………………………………… 

 
R. Kepemilikan Dokumen: Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan 

dari pekerjaaan ini dengan pembatasan sebagai berikut :  
 Dokumen yang telah di paraf bersama antara PPK dan Penyedia 
S. Pembiayaan :  a. Pekerjaan Pengadaan barang ini tidak diberikan uang muka/melainkan 

dibayarkan sekaligus. 
 b. Pembayaran Prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara 

(Termin/Bulanan/Sekaligus). 
 c. Ganti Rugi………….. akibat jaminan pelaksanaan/uang muka  tidak bisa 

dicairkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Oleh Pejabat Penanda 

Tanganan Kontrak 

Oleh Penyedia 

Resiko 

Pejabat Penanda 

Tanganan Kontrak 

Pejabat Penanda 

Tanganan Kontrak 

Dengan Usaha Kecil  
Sebagai Sub Penyedia 
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BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

TAHUN 2021 

 



I. LATAR BELAKANG 

 

Bencana alam biasanya berlangsung secara tiba–tiba dan terkadang menimbulkan 

korban jiwa baik luka–luka maupun meninggal dunia. Korban yang mengalami luka – luka 

harus segera dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Bagi 

korban yang selamat dievakuasi ke tempat yang aman, sedangkan korban yang meninggal 

dunia, dievakuasi, dan dimakamkan.  

Korban bencana sangat membutuhkan bantuan berupa makanan, minuman, pakaian, 

selimut, tenda, dan beberapa kebutuhan lainnya. Bantuan tersebut bisa berasal dari 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, masyarakat yang berasala dari 

daerah lain, lembaga swadaya masyarakat, lembaga sosial atau dari negara lain. Bantuan 

dapat berupa barang – barang maupun bantuan  kejiwaan atau mental untuk dapat 

menghadapi bencana tersebut dengan sabar dan tegar agar dapat kembali menata hidupnya. 

Bencana alam membuat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat menjadi kacau. 

Apalagi jika rumah penduduk maupun bangunan – bangunan lainnya mengalami kerusakan 

yang cukup parah, pasar, kantor, atau sekolah – sekolah yang mengalami kerusakan dapat 

menganggu aktivitas ekonomi dan kegiatan belajar–mengajar. Agar kondisi kembali pulih, 

pemerintah berasama masyarakat secara bersama–sama berusaha untuk melakukan 

pemulihan saat pasca bencana. 

Pelaksanaan pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban melalui penyediaan 

logistik pangan, perlengkapan keluarga, dan shelter kit sangat dibutuhkan dalam rangka 

mengurangi beban masayarakat yang terdampak bencana.  

 Mengingat pentingnya upaya pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban melalui 

penyediaan logistik pangan, perlengkapan keluarga, dan shelter kit, maka BPBD Provinsi 

Sulawesi Selatan merencanakan pengadaan barang dimaksud untuk antisipasi jika terjadi 

bencana di Sulawesi Selatan. dalam rangka terwujudnya “Sulawesi Selatan Tangguh 

Bencana”.  

   

II. MAKSUD DAN TUJUAN 

 Pengadaan Barang/Jasa berupa pengadaan logistik pangan, perlengkapan keluarga, 

dan shelter kit   yang akan diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2021 diharapkan sebagai berikut. 

1. Meningkatnya kapasitas pelayanan bagi korban bencana di Sulawesi Selatan; 

2. Tersalurnya bantuan logistik pangan, perlengkapan keluarga, dan shelter kit kepada 

masyarakat yang terdampak bencana.  

 

 

 

 

 



III. SASARAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN 

 

Sasaran dari pengadaan barang/jasa berupa  logistik pangan, perlengkapan keluarga, 

shelter kit  dan Perlengkapan Bayi oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan  yaitu:  

1. Terselenggaranya distribusi logistik pangan, perlengkapan keluarga, dan shelter kit dari  

BPBD Provinsi Sulawesi Selatan ke masyarakat yang terdampak bencana; 

2. Tersedianya distribusi logistik pangan, perlengkapan keluarga, perlengkapan bayi dan 

shelter kit bagi masyarakat korban bencana di Sulawesi Selatan. 

 Adapun tahapan pelaksanaan dari kegiatan ini bersifat insidentil targantung kejadian 

bencana, sedangkan untuk alternatif penyaluran yang pasti yaitu warga yang tinggal di 

lokasi pengunsian banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Luwu Utara dengan 

kisaran pelaksanaan penyalurannya antara bulan Juni s.d Desember 2021. 

 

IV. LOKASI 

 

Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa berlangsung di Kota Makassar dan lokasi 

penyaluran bantuan logistik akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan daerah yang 

mengalami kejadian bencana.  berdasarkan pengalaman bahwa jelang musim penghujan 

pada akhir tahun rata – rata Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan mengalami bencana banjir  

dan warga yang terdampak membutuhkan bantuan logistik akibat lumpuhnya kegiatan 

perekonomian. 

 

V. SUMBER DANA 

 

Biaya yang digunakan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa berupa  logistik pangan, 

perlengkapan keluarga, perlengkapan bayi dan shelter kit bagi korban bencana oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  bersumber dari DPA-APBD Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2021 dengan rincian sebagai 

berikut: 
 

No Uraian Kegiatan Koefisien Harga Satuan Jumlah (Rp) 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

  

 

 

3.  

 
Logistik Pangan (Mie Instan, 
Gula Pasir, Susu, Beras, Minyak 

Goreng, Madu, Vit. C, Sirup, dll) 

Logistik Perlengkapan Keluarga 
(Sabun Mandi, Sikat Gigi, Pasta 

Gigi, Shampo, Handuk Kecil, 
Handuk Dewasa, Pembalut, 
Sarung, Minyak Kayu Putih, dll 

Shelter Kit (Tenda Terpal Plastik, 
Selimut dan Alas Tidur) 

Perlengkapan Bayi 

 

 
3000 Paket 

 
 

2000 Paket 

 
 
 

 
 

1700 Paket 

 
 

   2000 Paket 

 

250.000 

 
 

250.000 
 
 

 
 
 

350.000 
 

 
100.000 

 

750.000.000 

 

500.000.000 

 

 

 595.000.000 

 

200.000.000 

 
Jumlah 

 
1.845.000.000 

 

 

 

 



VI. LANDASAN HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4855);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738); 

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 

4); 

7. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No 133 Tahun 2009 Tentang Pengadaan 

Barang dan Jasa Pemerintah; 

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Nomor 67) 

9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 69); 

 

VII. LINGKUP PEKERJAAN  
 

Kegiatan Pengadaan barang/jasa berupa  logistik pangan, perlengkapan keluarga, dan 

shelter kit  direncanakan berlangsung dari  bulan Juni 2021 s.d Desember 2021, dengan 

sistim lelang. Pemenang lelang bertanggung jawab terhadap proses pengadaan dimaksud 

kemudian akan menyalurkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prosvinsi Sulawesi 

Selatan berdasarkan permintaan kebutuhan. Mengingat barang logistik pangan memiliki 

masa kadaluwarsa maka barang yang tidak memenuhi syarat untuk disalurkan ke 

masyarakat merupakan tanggungjawab rekanan yang telah ditunjuk.   

 

 

 

 

 



Pelaksanaan kegiatan proses pemilihan penyedia barang/jasa melalui lelang  akan 

dilakukan oleh Pokja ULP Provinsi Sulawesi Selatan dengan syarat sebagai berikut : 

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;  

2. Memiliki ijin terkait produksi dan/atau perdagangan barang atau pelaksanaan jasa yang 

diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;  

3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang 

dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang 

menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani 

Penyedia;  

4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan 

SPT PPh Tahunan tahun terakhir;  

5. 5ecara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;  

6. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;  

7. Tidak sedang dikenakan sanksi penurunan pencantuman dari katalog elektronik; 

8. Memiliki alamat tetap/domisili jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;  

9. Menandatangani Pakta Integritas;  

10. Memiliki keterangan asal barang/jasa yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan;  

11. Khusus untuk Penyedia Online Shop selain harus memenuhi persyaratan tersebut, juga 

harus memuat data dan/atau informasi yang lengkap dan benar di dalam website 

Penyedia Online Shop berupa: a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan atau spesifikasi 

teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan; b. harga dan cara pembayaran barang/jasa; 

c. mekanisme pembelian dan pembayaran secara online; d. cara penyerahan barang/jasa; 

dan e. fasilitas layanan konsumen (purna jual). 

12. Dalam hal Penyedia Katalog Elektronik berbentuk Badan Usaha/perorangan maka 

Penyedia merupakan Prinsipal Produsen atau mata rantai pasok terdekat dari Prinsipal 

Produsen; dan  

13. Khusus untuk Penyedia Competitive Catalogue selain harus memenuhi syarat sebagaimana 

tersebut, juga harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki alamat tetap/domisili 

jelas atau kantor cabang di daerah dimana sistem Competitve Catalogue digunakan; b. 

memiliki atau menguasai alat utama; dan c. memiliki tenaga tetap untuk tenaga ahli dan 

tenaga terampil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. HARGA PERKIRAAN SENDIRI 
  

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan 

bencana pada paket pengadaan logistik untuk kebutuhan persediaan jaga jaga dengan rincian 

sebagai berikut: 
 

No Uraian Kegiatan Koefisien PAGU HPS 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

  

 

 

4.  

 
Logistik Pangan (Mie Instan, 
Gula Pasir, Susu, Beras, Minyak 

Goreng, Madu, Vit. C, Sirup, dll) 

Logistik Perlengkapan Keluarga 
(Sabun Mandi, Sikat Gigi, Pasta 

Gigi, Shampo, Handuk Kecil, 
Handuk Dewasa, Pembalut, 
Sarung, Minyak Kayu Putih, dll 

Shelter Kit (Tenda Terpal Plastik, 
Selimut dan Alas Tidur) 

Perlengkapan Bayi 

 

 
3000 Paket 

 
 

2000 Paket 

 
 
 

 
 

1700 Paket 

 
 

   2000 Paket 

 

750.000.000 

 
 

500.000.000 
 

 
 
 
 

595.000.000 
 

 
200.000.000 

 

749.512.500 

 

493.350.000 

 

 

 580.635.000 

 

198.605.000 

 

IX. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN  

 

Kegiatan pengadaan logsitik Pangan, Logistik Perlengkapan Keluarga, Shelter Kit dan 

Perlengkapan Bayi sebagai berikut.  

No Uraian Kegiatan Koefisien WAKTU PELAKSANAAN (HK) 

HPS 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

  

 

 

1.  

 

Logistik Pangan (Mie Instan, 
Gula Pasir, Susu, Beras, Minyak 
Goreng, Madu, Vit. C, Sirup, dll) 

Logistik Perlengkapan Keluarga 
(Sabun Mandi, Sikat Gigi, Pasta 

Gigi, Shampo, Handuk Kecil, 
Handuk Dewasa, Pembalut, 
Sarung, Minyak Kayu Putih, dll 

Shelter Kit (Tenda Terpal Plastik, 
Selimut dan Alas Tidur) 

Perlengkapan Bayi 

 

 

3000 Paket 

 
 

2000 Paket 
 

 
 
 
 

1700 Paket 
 

 
   2000 Paket 

 

45 Hari Kalender 

 
 

45 Hari Kalender 
 
 

 
 
 

30 Hari Kalender 
 

 

30 Hari Kalender 
 

 

749.512.500 

 

493.350.000 

 

 

 580.635.000 

 

198.605.000 

 

X. SFESIFIKASI BARANG 

 

SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR PENGADAAN 

PA/KPA : Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Selatan 

Satker : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

PPK : Ir. H. NIMAL LAHAMANG, M.Si 

Lokasi : Kota Makassar 

Tahun Anggaran 2021 

 
I. LOGISTIK PANGAN PER PAKET 

No Jenis Barang Spesifikasi 

 
1 

 
Beras 

 
Premium 5 Kg 

 
3 

 
Minyak Goreng 

 
Minyak Goreng "JUJUR" 900 Ml 

 
4 

 
Ikan Kaleng 

 

Sharden ABC Cabai 155 gr 
 

5 
 
Mie Instan 

 
Kaldu Ayam isi 40 Pcs 

 
6 

 
Gula Pasir 

 
Manis Kita 1 kg 

 
7 

 
Air Gelas 

 
MJR 48 x 220 ML 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. LOGISTIK PERLENGKAPAN KELUARGA PER PAKET 

No Jenis Barang Spesifikasi 

 

1 

 

Sabun Mandi 

 

2 Sikat Gigi Formula Soft 

3 Pasta Gigi PEPSODENT White Pasta Gigi [75 g] 

4 Shampo 
 
 
 

5 Handuk Kecil Sport Anjoly 40 x 70 

6 Handuk Dewasa Besar 70 x 140 

 
7 

 
Pembalut 

Laurier Active Day Super Maxi Pembalut Wanita [10 buah] 

8 Sarung  
Gaja Duduk Asia Kembang 

9 Minyak Kayu Putih  
Caplang – Aroma Terapy Lavender [60 Ml] 

   

 

 
III. SHELTER KIT PER PAKET 

No Jenis Barang Spesifikasi 

 
1 

 
Tenda/Terpal 

 
A5 (4 x 5 m) 

 
2 

 
Selimut 

 
Bulu Halus Ukuran 180x200 Motif Flamin 

 
3 

 
Alas Tidur 

 
Karpet Lantai Karet ukuran 120 x 200 cm 

   

 
III. LOGISTIK PERLENGKAPAN BAYI 

No Jenis Barang Spesifikasi 

 
1 

 
Minyak Telon 

 
Huki 60 ml 

 
2 

 
Popok/Diapers 

 

Mamy Poko XL 20 + 2 

3 Bedak Bayi 
 
Johnson's Baby Powder Blossom [300 gr] 

   

Life Boy Cool Fres Sabun Batang 75 Gram 

Pantene Anti Dandruf 290 ML 















































































































































 

 
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 13 Telp. (0411) 588170 Fax (0411) 588170 Makassar 

 

 

SURAT PERJANJIAN KERJA 

KONTRAK  KERJA  BELANJA  LOGISTIK PERSEDIAAN 

 
 

 

 

 

 

ANTARA 

 

 

 

 

 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

 

 

 

 

DENGAN 

 

 

 

 

 ……………………………………………… 
 
 

 

 

 
NAMA PEKERJAAN   : BELANJA PERSEDIAAN LOGISTIK 

NOMOR KONTRAK   :  027/ ………. / BPBD 

TANGGAL KONTRAK   :  Mei 2021 

TAHUN ANGGARAN   :  2021 

 



 

   

 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 13 Telp. (0411) 588170 Fax (0411) 588170 Makassar 

 

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 

BELANJA PERSEDIAAN LOGISTIK PANGAN, PERLENGKAPAN KELUARGA, LOGISTIK 

BAYI DAN SHELTER KIT 

 

 Nomor  :     027 / ……….. /BPBD 

 Tanggal  :       Mei 2021 

 

Pada hari ini, …………. tanggal …………Bulan  Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami 

bertanda tangan di bawah ini setuju mengadakan perjanjian pekerjaan: 

I. Nama   : Ir. NIMAL LAHAMANG, M.Si 

Jabatan  : Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen 

Alamat  : Jl. Perintis Kemerdekaan Km 11 Makassar 

 

Yang selanjutnya dalam surat ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA, 

 

II. Nama   :   SERU 

  NPWP  :    

  Jabatan   :   Pimpinan PT.  

A l a m a t  :   o 

taco 

Yang dalam hal ini sesuai dengan anggaran dasarnya bertindak untuk dan atas nama  

……………………………….. Piyang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK 

KEDUA. 
 

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA : 

 

(a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia sesuai dengan Dokumen Pemilihan. 

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat 

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ……………Tanggal ……… 

bulan ………. tahun 2021 untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Penyediaan Barang 

Logistik Pangan, Perlengkapan Keluarga, Perlengkapan Bayi dan Shelter Kit untuk 

persediaan jaga jaga jika terjadi bencana. 

(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi 

persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya 

teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan 

persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini. 

 

 



 

 

 

 

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan 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) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan 
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta 
dan kondisi yang terkait. 

 

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat 

dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 

 

 

Pasal 1 

 

ISTILAH DAN UNGKAPAN 

 

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama 

seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini. 

 

Pasal 2 

 

RUANG LINGKUP PEKERJAAN 

 

1. PIHAK PERTAMA  memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan diterima PIHAK 

KEDUA untuk melaksanakan  

2. Tugas pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini, PIHAK KEDUA atas 

referensi sebagaimana tersebut dibawa ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Perjanjian ini, adapun Lingkup Pekerjaan dimaksud meliputi : 
 

a).  Menyiapkan barang logistik pangan, perlengkapan keluarga, perlengkapan bayi dan 

shelter kit. 

b)  Melakukan pekerjaan  penyediaan barang berupa : 1) Logitik Pangan (Beras, Gula 

Pasir, Minyak Goreng, Ikan Kaleng, Air Mineral, dan Mie Instan), 2) Logistik 

Perlengkapan Keluarga ( Sabun Mandi, Sikat Gigi, Pasta Gigi, Shampo, Handuk 

Kecil, Handuk Dewasa, Pembalut, Sarung dan Minyak Kayu Putih) 3) Shelter Kit 

(Tenda/Terpal, Selimut dan Alas Tidur) dan 4) Logistik Perlengkapan Bayi (Minyak 

Telon, Popok Bayi dan Bedak Bayi)  bagi masyarakat yang terdampak bencana alam. 

c)   Menyerahkan Barang Logistik Pangan, Logistik Perlengkapan Keluarga, Shelter Kit 

dan Perlengkapan Bayi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan.   

 

 



 

 

 

 

 

Pasal 3 

JENIS DAN NILAI KONTRAK 

 

1. Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum; 

2. Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.022.102.500.,00,-  (termasuk Pajak) dengan rincian sebagai berikut 
 

A Jumlah Harga Barang(termasuk keuntungan) Rp 1.819.892.250,- 

B PPN(10%) Rp 202.210.250 - 

 Dibayarkan  (A-B) Rp 2.022.102.500,- 

 

 

Pasal 4 

DOKUMEN KONTRAK 

 
(1) dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Kontrak ini: 
a. Daftar Paket Pekerjaan; 
b. Harga Perkiraan Sendiri 
c. Kerangka Acuan Kerja; 
d. syarat-syarat khusus Kontrak; 
e. syarat-syarat umum Kontrak; 
f. Rancangan Pengadaan; 
g. spesifikasi teknis; 
h. gambar-gambar (apabila ada); 
i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan 
j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP 

 

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi 
pertentangan antara 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; 

 
 

Pasal 5. 
HAK DAN KEWAJIBAN 

 

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia 
dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat (SSKK). 

 
 

Pasal 6 

MASA BERLAKU KONTRAK 
 
Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak terbitnya Surat Perintah Mulai sampai dengan 
selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak 
sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat 
(SSKK). 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat 
untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan telah 
melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan 
meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, 
rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai. 

 

 

PIHAK PERTAMA                                                                               PIHAK KEDUA 

KEPALA PELAKSANA                PENYEDIA 

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN        PT. DREAM BAHAGIA INDONESIA 

  

 

 

Ir. H. NIMAL LAHAMANG                                                         NENDEM DESI 

Pangkat : Pembina Utama Muda                    Pimpinan  

NIP. 19620422 199103 1 006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






































































