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SAMBUTAN

D

iiringi dengan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,
saya menyambut baik penerbitan - buku "INFORMASI
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM Dl
27 PROPINSI".
Selama ini, tugas-tugas berat yang kita emban sudah sangat banyak dan
telah mewujudkan karya-karya nyata baik besar, sedang, maupun kecil yang
tersebar diseluruh pelosok tanah air dan telah dinikmati masyarakat, antara
lain: tersedianya jaringan irigasi untuk lahan pertanian seluas kurang lebih
5, 7 juta Ha yang memiliki peran didalam mendukung swasembada pangan
nasional dan tersedianya air baku untuk berbagai kepentingan, terbukanya
jaringan jalan yang semakin meluas, yaitu dari kurang lebih 85.000Km, pada periode memasuki
awal PJP I, pada akhir PJP I telah mencapai kurang lebih 245.000 Km panjang jalan, antara lain
telah terbukanya isolasi daerah dengan selesainya jalan lintas Tengah, lintas Timur dan lintas
Barat Sumatera sehingga dari Bandar Lampung ke Banda Aceh dapat dihubungkan dengan
beberapa alternatif. Demikian pula terbukanya jalan lintas Kalimantan, lintas Sulawesi, lintas
Seram, lintas Irian dan pulau-pulau lainnya.
Dalam program penyediaan air bersih yang dewasa ini sudah menjangkau hampir semua
kota telah memiliki sistem pelayanan yang memadai, bahkan sebagian besar kecamatan dan
desa-desa juga telah dapat menikmati pelayanan air bersih.
Hasil-hasil yang membanggakan itu, tidak lain merupakan wujud nyata dari ketekunan ,
kerja keras dan pengorbanan dari seluruh jajaran keluarga besar Departemen PU, melalui
kebersamaan antara kita dan para mitra kerja dengan sektor-sektor lainnya dalam menangani
proyek-proyek pembangunan bidang Pekerjaan Umum. Buku ini diharapkan dapat menampilkan
karya dan keunggulan kerja serta kemitraan yang nyata, sehingga masyarakat luas dapat lebih
memahami dan ｭ･ｲ｡ｾｫｮ＠
hasil-hasil pembangunan yang .sudah dapat kita capai, dengan
pengorbanan yang telah kita lakukan melalui kurun waktu yang cukup panjang. Sudah selayaknya
buku ini dapat menggugah semangat patriotisme, seluruh jajaran Departemen PU didalam
pembangunan di segala bidang.
Menampilkan karya-karya nyata yang diwujudkan dalam suatu penulisan yang akurat tidaklah
mudah, oleh karena itu saya sangat memahami betapa sulitnya dapat menampilkan materi yang
informatif dan memiliki daya tarik yang tinggi, agar dapat diresapi maknanya oleh masyarakat
luas. Sehubungan dengan itu kami sadar buku ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan
koreksi dari segenap pembaca.
Pada kesempatan ini saya atas nama Pimpinan Departemen menyatakan terima kasih
kepada seluruh tim penyusun yang telah berupaya mewujudkan penerbitan buku ini.
AGUSTUS 1997
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UAN
INTRODUCTION

p

embangunan.. Prasarana dan Sarana
Dasar bidang pekerjaan umum (PSDPU) dalam menunjang sektor strategis
seperti halnya peningkatan produksi dalam upaya
mempertahankan swasembada pangan, kelancaran
arus barang dan jasa dalam rangka peningkatan
ekspor non migas, membuka potensi daerah daerah terisolir, kegiatan pariwisata, dan sebagainya telah
menunjukkan hasil yang nyata dan secara langsung
telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hasilhasil pembangunan PSD-PU itu, telah memberikan
kontribusi yang cukup berarti bagi pertumbuhan

Public works basic infrastructural( PSD-PU ) development for
supporting the strategic sector like
productivity improvement in order to
maintain food self-sufficiellt, smooth flows
of goods and services to improve non oil
& gas exports open remote local potency
tourism activity etc. , has shown a real
result and been directly enjoyed by the
people. The Public works basic
infrastructural development has result in
th e sufficient con tribution which is
beneficial for the national economic
growth and people's welfare improvement.
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ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan
rakyat.

Pada awal Repelita VI, Pemerintah telah bertekad
agar pertumbuhan ekonomi nasional terus meningkat , diharapkan dapat mencapai pertumbuhan
sebesar 6,1 persen pertahun. Untuk menunjang
pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen pertaht..in
itu , pembangunan PSD-PU paling tidak harus
meningkat sekitar tujuh persen pertahun. Untuk itu,
dalam Repelita VI dipro-gramkan pembangunan jalan
baru lebih dari 10.000 Km, pembangunan jalan tol
sepanjang 310 Km, pembangunan jaringan irigasi
baru seluas 500.000 Ha, perbaikan dan peningkatan
irigasi seluas 700.000 Ha, dan berbagai upaya
lainnya. Dalam perkembangannya kemudian, melihat
potensi dan kemampuan penanganan pembangunan
nasional kita, maka pemerintah mulai tahun ketiga
Repelita VI meningkatkan target pertumbuhan
ekonomi nasional menjadi 7 persen pertahun.
Perubahan dalam arti peningkat-an sasaran kepada
bangsa. lni berarti pula : kerja keras! Sebab, tanpa
kerja keras yang disertai dengan disiplin tinggi
mustahil sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam
kerangka pertumbuh-an ekonomi nasional bagi
peningkatan kesejah-teraan rakyat akan terwujud
dengan baik.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban atas apa
yang telah dibangun oleh jajaran Departemen PU
khususnya dalam perjalanannya sampai dengan akhir
Pelita V dan awal Repelita VI, sebagai hasil kerja
keras tersebut, buku ini diterbitkan. Hasil-hasil
pembangunan PSD-PU di seluruh Indone-sia, dari
ujung barat Daerah lstimewa Aceh sampai ujung
timur negeri ini, propinsi Irian Jaya, kita kemukakan

Early Draft Pelita VI, the government
is determined to increase the national economic growth and expected to reach the
growth of 6.1 per cent per year. To support the economic growth, the public
works basic infrastructural development
should at least increase approximately
seven per cent per year. Accordingly it is
the Draft Pelita VI in which the government plans new road development of
10,000 km long, toll road of310 km long,
new irrigation network of 500,000 ha
wide, irrigation improvement and betterment of700, 000 ha wide and other efforts.
In the later development, considering the
potency and capacity of our national
development management, the governmentfrom the thirdyearofthe Draft Pelita
VI shall begin increasing the target ofthe
national economic growth of 7 per cent
per year. A change or improvement ofthe
growth target should match the improvement of the ｐｵ｢ｬｩ｣ｾｯｲｫｳ＠
basic
infrastructural development as a support
of the national economic growth. In other
words, it is in the Draft Pelita VI where
the contribution ofthe Public works basic
infrastructural development to the national economic growth is increasing.
In addition, in its later development,
the Government in the Draft Pelita VI issues a specific policy as the national mission that must be supported with the Public Works basic infrastructural development. Such a policy like efforts. to keep
and maintain the food self-sufficient is
reached through thefollowing policies:

*

Opening swampy/prairie area
of one million Ha wide in
Central Kalimantan.

*

Rural irrigation network betterment of 1,641 Ha wide
spreading throughout the
country,

Such a development shows how dynamic our national development is and
thus it should be anticipated with some
new programs and targets t specially stra-
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secara lebih rinci. Dari sini dapat kita lihat, ternyata
membangun Indonesia yang luas ini tidak mudah.
Mewujudkan jaringan jalan yang mantap antar
kabupaten di suatu propinsi, atau mewujudkan
jaringan jalan arteri antar propinsi yang memadai
pun, diperlukan waktu bertahun-tahun. Itu pun belum
cukup, karena belum semua selesai, belum semua
terwujud,

tegic programs of the public works basic
infrastructural development.

Masih banyak hal-hal yang mesti dilakukan dan
ditingkatkan baik perluasan maupun peningkatan
jumlah dan kualitas pembangunan PSD-PU agar citacita pembangunan nasional untuk mening-katkan
kesejahteraan masyarakat yang semakin merata
segera dapat terwujud. Oisamping itu, dengan
bertambahnya jumlah penduduk terutama di
perkotaan, dan pertumbuhan ekonomi masya-rakat
yang.semakin tinggi, maka tuntutan dan permintaan
akan ketersediaan PSD-PU akan semakin besar dan
kompleks. Oitambah lagi dengan mulai berlakunya
era keterbukaan dan globalisasi yang tidak terelakkan,
menuntut kesiapan semua pihak untuk
menghadapinya . Hal ini berarti kemampuan
pelaksanaan pemba-ngunan PSD-PU dituntut harus
makin profesional disamping akan dibutuhkan pula
investasi yang makin bes.ar.

Because, without work hard and high
discipline, the targets are impossible to
achieve in the framework of the national
economic growth for the people's welfare
improvement.

Akibatnya, strategi dan kebijaksanaan pembangunan PSD-PU harus mampu menampung
tuntutan kebutuhan di masa kini dan masa datang.
Berbekal pengalaman selama ini, sudah saatnya
apabila peran serta masyarakat dan swasta ､ｩｬ｢ｾｴｫ｡ｮ＠
lebih besar lagi dalam pembangunan PSD-PU. Peran
serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan
PSDPU akan menduduki posisi penting sejalan
dengan kehendak untuk mempercepat pertumbuhan

The description above shows us that
mission and duty of the Department of
Public Works in the framework of the national development implementation play
important roles for a successful national
development as a whole. It is a challenge
or esteem for the Department of Public
Works and the world ofnational contraction services to serve the nation. It also
means : "work hard.'

As a form of responsibility for what
has been developed by the Department of
Public Works until the end ofPelita V and
early Pelita VI, this book is published due
to the work hard. The development results
of the Public works basic infrastructural
development throughout Indonesia, from
the western end of the Specific territory
ofAceh to the eastern end of this country
in Irian Jaya, are described in details.
Viewed from heret we can see that to build
Indonesia is not easy. To realize a stable
interregional road network within a province or sufficient interprovincial arterial
road network also takes time. However, it
is not sufficient since everything is not fin ished or realized.
There are many things we should do
and improve either the expansion or increase in quantity and quality ofthe Public works basic infrastructural development in order to achieve the ideals of the
national development for the realization
of the people's welfare. Also, the population growth in urban area and higher economic growth makes the demand for the
public works basic infrastructural development larger and complicated. In addition, effective openness era and globalization asks our readiness to face. Means
that the higher ability and investment of
improving the Public Works Basic
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ekonomi nasional pada angka rata-rata 7, 1% per
tahun. Sementara kemampuan pendanaan
Pemerintah bagi pelaksanaan pembangunan PSDPU yang makin luas dan kompleks, cenderung
mengalami penurunan. Untuk itu, Pemerintah telah
menem-puh kebijaksanaan dengan mengalokasikan
sekitar 7 3 persen investasi di selama Repelita VI
ditangani masyarakat dan swasta sedangkan sisanya
27 persen dilaksanakan oleh Pemerintah sendiri.

lnfrastructural Development should be
more professional.
As a result, strategy and policy ofthe
Public Works Basic lnfrastructural Development should be able to accomodate
the current and future demands. With the
last experiences it is time to include social
and private roles in the Public Works Basic lnfrastructural Development. The
social and private roles in the Public
Works - Basic /nfrastructural Development shall occupy an urgent position
along with a desire to accelerate the
national economic growth on the average
rate of 7. 1% per year. Meanwhile! the
government financial ability for the implementation of the Public-Works Basic
lnfrastructural Development becomes
greater and more complicated ofwhich it
tends to decrease. Therefore, the government has made a policy by allocating
about 73 per cent ofthe investment during
the Draft Pelita VI to the social and
private sectors while the rest of 27 per
cent is managed by the Government itself

Hf41:JU
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HASIL-HASIL
PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN
SARANA DASAR- PU
RESULTS OF
THE PUBLIC WORKS
INFRASTRUCTURAL
DEVELOPMENT
A.

UMUM

Patut kita syukuri bahwa dari hasil kerja keras
yang tak kenai Ielah, pada akhir Pelita V lalu, seluruh
jalan nasional yang panjangnya lebih dari 1 7. 000
Krn, telah dalam kondisi mantap, jalan propinsi yang
panjangnya lebih dari 45.000 Km, 90 persennya
dalam kondisi mantap dan jalan kabupaten/
kotamadya yang panjang totalnya lebih dari 100.000
Km, 55 persennya dalam kondisi mantap pula.

A.

GENERAL

We are thankful that our work hard
at the end ofthe Last Pelita V has resulted
in stable national road of 17,000 km Long,
provincial road of 45,000 km Long of
which 90 per cent of its condition is stable, and district/municipal road of
100,000 km Long or 55 percent is in stable condition, too.
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Untuk Prasarana dan Sarana Dasar -PU bidang
Pengairan, lebih dari 2 .000.000 Ha jaringan tersier
telah berhasil ditangani, lebih dari 500 ribu Ha
jaringan irigasi baru berhasil diselesaikan dan lebih
dari satu juta Ha jaringan irigasi lainnya telah pula
selesai diperbaiki. Keberhasilan tersebut membawa
dampak sangat positif, sehingga sejak awal Pelita
IV, kita telah mampu berswasembada pangan .
Bahkan berkat prestasinya itu, Indonesia memperoleh penghargaan dari PBB, sebab dari negara
yang semula merupakan pengimpor beras terbesar
di dunia, mampu menjadikan dirinya berswasembada
pangan.

The Public Works - lnfrastructural
Development in irrigation field shows that
2,000,000 Ha of tertiary network, more
than 500 thousand Ha of new irrigation
network, and more than one million Ha
of other irrigation networks have been
successfully completed. The success leads
to a very positive impact and thus since
early Pelita VI, we have been in food self
sufficient c ondition. Even such an
achievement is awarded by the UNO
because we have changed our position
from the largest rice importing country
to that offood self-sufficient.

Demikian pula di bidang penyediaan air bersih
dan permukiman, telah mengalami peningkatan.
Perumahan bagi penduduk perkotaan melalui
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh
Perurn Perumnas dan pengembang, sampai dengan
akhif.Pelita V telah menyelesaikan sekitar 826.000
unit rumah. Hal ini berarti rumah yang tersedia bagi
penduduk perkotaan telah dipenuhi sekitar 41 persen
dari kebutuhan nasional. Selain itu , telah pula
dilaksanakan program perbaikan kampung pada
areal seluas 61 .260 Ha yang melayani sekitar 15,3
juta penduduk.

Also, clean water supply and settlement have also increased. Urban public
housing through development activity
under the State Owned Corporation for
Public Housing and Developers/ until the
end of Pelita VI, has completed about
926,000 units of houses. It means that
housing for urban people is met 4I per
cent of the national needs. Additionally,
rural betterment program over 67,260 Ha
serving I 5. 4 million people has also come
to reality.

Bagi masyarakat perdesaan , telah dilakukan
upaya-upaya melalui Pembangunan Perumahan dan
Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) pada 21.770
desa a tau sekitar 35 persen dari total desa di seluruh
Indonesia.
Program penyediaan air bersih bagi penduduk
perkotaan berhasil mencapai kapasitas produksi
sekitar 64.000 l/det. bagi 27,6 juta penduduk atau
sekitar 40 persen dari seluruh penduduk kota. Hal
yang sama, di perdesaan berhasil dipenuhi kebutuhan
air bersih sekitar 55 persen. Sampai akhir Pelita V,
juga telah dilaksanakan pemba-ngunan pengolahan
persampahan di 494 kota dan pembangunan
pengolahan air limbah ｣Ａ ｾ＠ 242 kota serta 55.000
desa. Melengkapi pembangun-an PSD-PU di bidang
ke-cipta karya-an ini, dibangun pula drainase di 242
kota atau mencapai luas 13.050 Ha hingga 74.608

For rural people, there have been
tried many efforts through Public Housing
and Integrated Rural Environmental Development in 21,770 villages or about 35
per cent ofthe total village all over Indonesia.
Clean water supply program for urban people has reached, the production capacity of64,000 ltrlsec. for 27.6 milllion
people or about 40 per cent of the whole
urban people. Likewise, clean water
supply in rural area has been fulfilled
about 55 per cent. Until the end of Pelita
V, the government has implemented the
garbage processing development in 494
towns and waste processing in 224 towns
and 55,000 villages. To complete this PubLic Works - Basic lnfrastructural Development, drainage has been founded in 242
towns or over I 3 t 050 Ha to 74s608 Ha.
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Ha.
B.

B.

PROFIL PSDPU Dl BERBAGAI
DAERAH

Untuk memberikan gambaran rinci mengenai
penanganan Prasarana dan Sarana Dasar - PU di
berbagai daerah serta peluang yang mungkin dapat
dikembangkan lebih lanjut, berikut disajikan informasi
per propinsi pada halaman berikut.

C.

PENYEDIAAN DAN PENERAPAN
STANDAR,PEDOMAN,DAN
PETUNJUK TEKNIS

Dalam menunjang pembangunan PSD-PU,
Departemen PU juga telah melakukan berbagai kegiatan pengaturan dan penerapan Standar, Pedoman,
dan Petunjuk Teknis yang pelaksanaannya dilakukan
oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen PU (Balitbang Departemen PU). Standar,
Pedoman, dan Petunjuk Teknis tersebut sangat berarti dan memiliki peran penting dalam mewujudkan
pembangunan PSD-PU yang berkualitas.
Kehandalan, keamanan, dan kenyamanan PSDPU, sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat
memang tidak bisa dihindarkan harus mampu
·dipenuhi oleh PSD-PU yang dibangun. Sementara,
perkembangan teknologi juga terus mengalami
peningkatan dari waktu ke waktu. Dengan demikian,
maka semakin hari kualitas PSD-PU yang tersedia
harus memenuhi prinsi'p efisiensi dan efektifitas bila
dilihat dari segi pembangunannya, sedangkan dari
segi pemanfaatannya harus semakin optimal
dirasakan oleh segenap masyarakat.
Sampai dengan akhir Pelita V, kegiatan dalam rangka penyusunan Standar, Pedoman, dan Petunjuk Teknis
ini telah berhasil menyiapkan sekitar 505 Standar,
Pedoman, dan Petunjuk Teknis. Penerapannya telah
dilakukan di berbagai proyek PSD-PU dari mulai yang
memanfaatkan teknologi sederhana sampai dengan
teknologi yang dikatagorikan modern.

PROFILE OF THE PUBUC
WORKS -INFRASTRUCTURAL
DEVEWPMENt IN REGIONS.

To explain the Public Works lnfrastructural Development in details in
any regions together with the opportunities for further development below are
some inform..qtion per province.( see the
next page)

C.

SUPPLY AND STANDARD
PERFORMANCE, GUIDANCE,
AND TECHNICAL POINTS.

To support the development ofPublic
works infrastructure, the Department of
Public Works has also done various
activities of management and standard
performance, guidance, and technical
points in which the execution is done by
Institution of Research and development
ofDept. Public Works ( BALITBANG PU)
standard. Guidance and technical points
are very valuable and play an important
role in forming the development of
qualified Public Works infrastructure.
Skill, safety, as well as convenience
of Public works infrastructure are in Line
with the society s need cannot be avoided
and should be fulfilled by the developed
PUblic Works infrastructure. Mean while,
the development of technology is
increasing from time to time.
By doing so, from day to day the
quality of th e existing Public works
infrastructure souldfulfill the principe of
efficiency, and effectivity in view of
development sector. Whereas from the
functional sector, should be optimum felt
by public.
Until the end of fifth PELITA, the
activity in the framework of sandard
arrangement, guidance as well as
technical point has succeded in preparing
about 505 standard, guidance as well as
technical points. The performance has
already been done in various projects of
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Di luar itu, pelaksanaan pembangunan PSD-PU
juga, tidak bisa dihindarkan dari pemanfaatan teknologi yang berasal dari negara-negara yang sudah
memiliki teknologi canggih, mengingat kebutuhan
PSD-PU yang harus segera disediakan. Namun demikian , tetap bahwa pemanfaatan teknologi semacam
itu dilakukan dengan pertimbangan dapat menciptakan alih teknologi dan ilmu pengetahuan kepada
ahli-ahli pembangunan PSD-PU .

Public Works infrastructure from the one
using simple technology until technology
in modern category. Out of it, the
execution ofdevelopment ofPublic works
infrastructure· cannot be avoided from
using technology derived from the
countries which havy owned sophisticated
technology, remembering the need of
Public Works infrastructure which should
be available soon. Nevertheless, such
technology is done by considering that it
can create transfer of technology and
science ·to the experts of development of
Public Works infrastructure.
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DAERAH ISTIMEWA ACEH
IN ACEH REGION

Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh seluas
55.390 km2 dihuni sekitar 3.860,000 jiwa (1995),
terdiri dari areal hutan 38.823 km2, belukar 5.475
km2, padang rumput 2.932 km2, ladang 695 km2,
persawahan 2.410 km2, perkebunan 2,582 km2,
permukiman 9 57 km2, dan areal lainnya. Secara
administratif, propinsi di ujung utara Pulau Sumatera
ini, dibagi ke dalam delapan daerah tingkat II, 142
kecamatan dan 5.463 kelurahan/desa.
Potensi yang terdapat di wilayah ini diantaranya
adalah tanaman pangan, pariwisata, industri, perkebunan, pertambangan peternakan, dan perikanan.
Sampai Pelita V lalu, pembangunan Prasarana
dan Sarana Dasar - PU di propinsi ini telah
memberikan dukungan yang tidak kecil. Di bidang
pengairan misalnya, pembangunan jaringan irigasi
telah mampu mengairi 190.876 ha sawah di 350
daerah irigasi, sehingga berhasil meningkatkan
produksi padi menjadi 865.427 ton/tahun.
Masih di sektor pengairan, telah dilakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas
149.235 ha, disamping operasi dan pemeliharaan
jaringan irigasi baru pada 24.554 ha . Selain itu,
perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi dilakukan
di Krueng Aceh, Aceh, Aceh Utara, Jambu Aye,
dan Baro Raya seluas 110.556 ha. Sedangkan dari
160.000 ha rawa yang ada, sekitar 9.400 ha telah
dikembangkan menjadi areal produktif. Untuk memelihara Sungai Aceh dan Sungai Arakundo telah
dilakukan pengamanan sungai .

The Special Territory ofAceh covers
an area of 55,930 square kilometers, inhabited by some 3,430,800 people ( 1990
sensus), consisting of 38,323 square
kilometers of forest area, 5,475 square
kilometers of bushes, 2,932 square
kilometers of prairies, 695 square
kilometers ofmeadows, etc. This provinve
lies north of Sumatera Island, and is administratively divided into 8 regencies,
142 districts and 5,463 villages. Its potency among others are crops, plantation,
cattle breeding, fishery, tourism, industry, and mining.
Also, its public works infrastructure
development has demonstrated significant
support up to the past fifth Pelita. In the
irrigation sector for instance, the construction of irrigation network had been
able to irrigate 190,876 hectares ofpaddy
fields in 350 irrigated areas in order to
increase rice production to 865,427 tons
annually. In addition, rehabilitation and
maintenance have been carried out upon
149,235 hectares of irrigation network,
beside operation and maintenance of the
new irrigation network on an rea of
24,554 hectares. Besides, repair and improvement of irrigationn network were
done in Krueng Aceh, Aceh, North Aceh,
Jambu Aye, and Baro Raya on an area of
110,556 hectares. Whereas out of the
existing I 60,000 hectares ofswampy area
was developed to be productive, and river
saving strategies to maintain the Aceh
River and the Arakundo River were conducted.
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Dalam bidang prasarana jalan, telah
dibangun jalan utama yang menyusuri pantai
utara dan timur sepanjang 494,80 km .
Menyusuri pantai barat telah dibangun 7 01
km, sedangkan poros jalan tengah telah
mencapai 393 km. Dari 10.968,47 kmjalan
yang ada di Aceh, sekitar 6 .855,97 km
dalam status mantap.
Pada bidang ke-Cipta Karya-an, telah
dibangun perumahan rakyat dan penataan
bangunan di 1.562 desa, penyediaan sarana
air bersih di 7 2 kota kecamatan dengan
kapasitas 917 ,Sliter per detik, serta perbaikan lingkungan permukiman kota dan pasar
seluas 2.134 ha. Agar terjadi keserasian pemanfaatan ruang , telah disusun rencana tata
ruang qi 12 kota dan di empat ibukota kecamatan, selain disusun pula rencana tata
ruang wilayah propinsi.
Prospek dan Pengembangan.

Direncanakan dalam Repelita VI pembangunan PSD-PU pada sektor pengairan,
antara lain akan dimantapkan penyusunan
rencana induk wilayah sungai di sungai
Meureundu Ureun, Pase-Peusangan, Jambu
Aye, dan Krueng Aceh. Untuk menunjang
air bersih, akan dibangun saluran pembawa
air baku sepanjang 35 km. Sedangkan perbaikan sungai dan pengendalian banjir
dilakukan pada 34 km.
Pemeliharaan jaringan irigasi akan dilakukan pada 255.000 ha, perbaikan jaringan
irigasi 41.000 ha, dan pembangunan jaringan irigasi baru 38.000 ha. Mendukung
upaya pencetakan sawah baru, akan disiap-·
kan 16.100 ha sawah baru. Selain itu, akan
dikembangkan jaringan irigasi tanah 2 .000
ha, daerah rawa 7 .500 ha szrta areal tambak
seluas 5 .000 ha.

In the road infrastructure, main road lies North
and East coast of 494.80 kilometers long was
developed. Main road of 701 kilometers was built
along west coast, while the axis ofthe middle ofthe
road reached 393 kilometers. About 6,855.97
kilometers out of the existing 10,968.47 kilometers
of road in Aceh, is in stable condition.
Meantime, in the human settlement development sector, various kind of activities were
conducted, e.g. public housing and building
management upon 1,562 villages, clean water
supply of917.5 liters per second in 72 districts, and
betterment of urban dwelling environment and markets (2,134 hectares). Spatial management plan of
12 towns and 4 district capitals, as well as provincial spatial management plan were set up in order
to create harmonious space utilization.

Future Development
Public works infrastructure development in
irrigation sector during the sixth PELITA is aimed
at strengthening setting up of master planfor river
territory of rivers : Meureundu Ureun, PasePeusangan, Jambu Aye, and Krueng Aceh. 35
kilometers of standard water conveyor will be
constructed to support clean water supply. While
34 kilometers long of river territory betterment and
flood control will be performed.
Further; maintenance upon 255,000 hectares
of irrigation network and on 41,000 hectares, respectively, will be done, together with the
construction ofnew irrigation network (38,000 hectares). Next, 16,100 hectares of new paddy fields
will be prepared supporting the efforts ofproducing
paddy fields . Besides, 2,000 hectares of soil
irrigation network, 7,500 ofhectares swampy area,
and 5,000 hectares of fishpond areas will be
developed.
In the road infrastructure sector, rehabilitation and betterment of 13,332 kilometers ofarterial
and collector road, 17,520 kilometers of primary
local road, 4,326 kilometers of rural axis road, and
12,220 kilometers of bridges will be carried out.
Furthermore road betterment and bridge
replacement upon 21,350 kilometers ofarterial and
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Dalam bidang pr.a sarana jalan, akan dilakukan
rehabilitasi dan perbaikan jalan arteri dan kolektor
sepanjang 13.332 km, jalan lokal primer 17 .520
km , jalan poros desa 4.326 km serta jembatan sepanjang 12.220 meter. Selanjutnya akan ditingkatkan
kondisi jalan dan penggantian jembatan pada jalan
arteri dan kolektor 21.350 km , jalan-lokal primer
2.151 km, jalan poros desa 325 km dan 2.030 meter
jembatan. Jalan dan jembatan baru akan dibangun
untuk jalan arteri dan kolektor 336 km, ja.lan lokal
primer 15 km, jalan poros desa 9G km, dan jembatan
1.088 meter.
Di sektor perumahan dan permukiman, pembangunan prasarana dan sarana kota secara terpadu
dilakukan dengan membangun 1.000 unit RSS, peremajaan lingkungan permukiman kota seluas 21 ha,
dan perbaikan lingkungan permukiman 14 kota
seluas 738 ha.
Prasarana dan sarana di kawasan perdesaan juga
mendapat bagian. Untuk itu, akan diperbaiki sarana
dan prasarana 2.121 desa dan pemugaran 32.850
unit rumah di desa tertinggal. Melengkapi pembangunan di bidang ini, akan pula dilakukan pengelolaan air limbah di empat kota untuk melayani
kebutuhan sekitar 127.000 penduduk. Di perdesaan
pengelolaan air bersih akan dilaksanakan pada 6 79
desa atau sama dengan 94.000 penduduk yang terlayani.
Bagi penanganan persampahan akan dilakukan
pada satu kota besar dan 4 kota sedang/kecil. Untuk
kota berskala besar, sedang dan kecil juga akan
ditanangani drainasenya, sehingga dapat mengoptimalkan fungsi kawasan kota. Sedangkan air bersih
untuk memasok kebutuhan masyarakat kota akan
ditingkatkan kapasitas produksinya menjadi 1.400
literI detik.

collector road, 2,151 kilomete rs of
primary local road, 325 kilometers of
rural axis road, and 2,030 kilometers of
bridges will be improved. New roads and
bridges will be constructed, consisting of
336 kilometers arterial and collector
road, 15 kilometers ofprimary local road,
96 kilometers of rural axis roads, and
1,088 meters of bridges.
In the human settlement development sector, an integrated construction
of urban facilities and infrastructure will
be proceeded with constructing 1,000
units of low-cost housing, urban renewal
(21 hectares) and improvement of human
settlement in 14 cities on an area of 738
hectares. Moreover, special attention will
be paid to infrastructure and facility in
village. Therefore, betterment of infrastructure and facilities in 2, 121 villages,
and improvement of32,850 units of housing in foor villages will be undertaken.
Additionally, waste water treatment in
four cities to meet the requirement of
around 127,000 inhabitants will be accomplished to complete the development
in this sector. While rural clean water
treatment will be realized in 679 villages,
or equivalent to 94,000 inhabitants
served. Meantime, solid waste disposal
will be executed in one large city andfour
medium-and small-sized cities. Drainage
will also be managed to reach optimal
Junction oftown/city territory. While production capacity for clean water supply
is expected to increase to 1,400 litres per
second.
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Krueng Aceh ,manfaatnya diserap
berbagai kawasan .

5. Prasarana kota menunjang arus lalu lintas
barang, jasa dan manusia

3. Saluran induk Bendung Krueng Aceh .

6. Lalulintas lancar, meningkatkan berbagai
aktivitas

4. Sarana Air Bersih yang sangat dibutuhkan
masyarakat.

7. Lintas Barat Banda Aceh- Tapak Tuan Km. 130
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SUMATERA UTARA
IN NORTH SUMATERA REGION

Wilayah Propinsi Sumatera Utara terdiri dari dataran
. rendah dan perbukitan dengan beberapa wilayah
perairan yang berupa sungai, danau, rawa, dan !aut.
Sumatera Utara yang dikenal dengan hasil karetnya
memiliki berbagai potensi sumber daya alam seperti
hasil hutan dan pertanian untuk dikembangkan
menjadi agroindustri di masa datang.
Adanya danau Toba dan pulau Samosirnya serta
kondisi alamnya yang sangat menarik dan indah
menjadikan pula propinsi ini berpotensi dalam sektor
pariwisata. Selain itu, kedekatannya dengan negara
tetangga Singapura, telah memacu Sumatera Utara,
menjadi pusat kota perdagangan dan industri.
Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar-PU
(PSD-PU) di Sumatera Utara, sampai dengan akhir
Pelita V, dirasakan sangat memberikan dukungan
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
kelancaran pembangunan sektor-sektor lainnya.
Pembangunan pada sektor prasarana pengairan yang
telah menunjukan peningkatan, mampu menjadikan
Sumatera Utara sebagai propinsi yang berhasil dalam
menangani sektor pertanian. Dalam pembangunan
prasarana jalan dan jembatan, berhasil ditingkatkan
dan dibangun berbagai jaringan jalan dan jembatan.
Disamping itu, juga telah berhasil dibangun jalan
lintas timur Sumatera yang dapat meningk;:ltkan
keterkaitan antar kawasan di Pulau Sumatera.
Melengkapi pembangunan di sektor ini, telah pula
dikembangkan jalan poros desa untuk menjangkau
kantong-kantong produksi , daerah terisolir dan
kawasan-kawasan transmigrasi.

The region of North Sumatera Province consists ofLowland and upland plains
with several water territories such as rivers, lakes, swamps, and sea. This province is well known with its rubber and has
various natural resources potency such
Like forest produce and farm developed
to be agro-industry in the future. Lake
Toba with its Samosir island having its
picturesque natural spot, and making this
province potential for tourism sector. Additionally, its near distance with
Singapore, the neighbouring country, has
urged on North Sumatera becoming
centre of business and industry.
The development ofpublic infrastructure in this region has proved to give support to the social welfare and speediness
of the other sectors smooth development
up to the end of the fifth PELITA V. The
increasing development of the irrigation
sector has resulted in potential province
in the farming sector. Also, road betterment and new construction of bridges
have yielded. Besides, East Sumatera
Cross Highway was also constructed. It
has enhanced the interterritory
connection in the island. The village axis
roads aiming at reaching the production
"pockets2 ', isolated areas and
transmigration location were also developed to complete the development in this
sector.
Meantime, the extensification of
clean water supply service in various
areas for the development ofhousing and
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Untuk pembangunan prasarana perumahan dan
permukiman, telah dilakukan perluasan pelayanan
air bersih di berbagai kawasan. Di perdesaan telah
dibangun permukiman secara terpadu, sedangkan
di perkotaan telah diremajakan lingkungan permukiman kota.
Prospek dan Pengembangan.

Dalam Repelita VI , pertumbuhan ekonomi
propinsi Sumatera Utara selain diharapkan akan
didukung oleh laju pertumbuhan sektor pertanian dan
industri, juga diharapkan sektor-sektor lainnya akan
semakin menunjukan peningkatan peranannya.
Dalam upaya memberikan dukungan tersebut,
pembangunan PSD-PU dalam Repelita VI untuk
sektor pengairan direncanakan akan dilaksanakan
dalam berbagai kegiatan. Pengembangan sistem
pengelolaan sumber daya air akan dilakukan di 4
SWS , di Bah Bolon, Belawan-Padang , Asahan, dan
Wampu. Kemudian, akan dibangun pula prasarana
penyaluran air baku untuk permukiman, pertanian,
industri dan pariwisata sehingga mencapai 875\iter
per detik.
Masih dalam bidang pengairan, Repelita VI juga
akan dilakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan
sungai (70 km) , Danau Toba, waduk dan sumber air
lainnya (3 unit), perbaikan sungai dan pengendalian
banjir sepanjang 238 km di Medan, Bahbolon, Lawa
Bulan, Besilan, Bingai, Deli Serdang, Belumai, Silau,
dan Kuala .
Sasaran operasi dan pemeliharaan jaringan
irigasi dan rawa akan dilakukan di berbagai lokasi.
Oirencanakan pula lahan seluas 27.000 ha menjadi
sasaran rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi.
Setelah itu, pembangunan prasarana irigasi seluas
63 .000 ha , penyiapan lahan sawah baru 1.850 ha,
dan pengembangan jaringan irigasi tanah 1. 050 ha
ditangani dalam Repelita VI ini. Untuk mengamankan
kawasan pantai, di propinsi ini juga direncanakan
akan dilakukan pembangunan dan pemeliharaan
prasarana pengamanan pantai.

settlement was performed. Rural
settle ment areas were constru cted
integrated, while rehabilitation of urban
settlement area was conducted.

Future Development
During the sixth PELITA (PELITA
VI), its economic growth is expected not
only supported by the growth rate offarming and industry sectors, but also other
sectors play more roles. In consequence,
public works infrastructure development
for irrigation sector is scheduled to
execute in various activities. Water
resources management and development
system will be executed in 4 SWS, i.e. Bah
Bolon, Belawan - Padang, Asahan and
Wampu. Furthermore, infrastructure for
clean water provision will also be
developed for settlement, farms,
industries, and tourism to reach 857 liters
per second. Next, during the sixth
REPELITA, city and building planning in
Jambi, Muara Bungo, Bangko and
Sorolangun, as well as the improvement
of human settlements and drainage in
Jambi and Sorolangun will be
accomplished to give support to 341 poor
villages. Lastly, provision of infrastructure for settlement areas in Bangko, and
Muara
Bungo,
together
with
supplementary clean water supply
production reaching 164 liters per second inJambi, MuaraBungo, Bangko, and
Sorolangun, and drainage improvement
in Jambi, Muara Bungo, Muara Bulian,
Kuala Tungkal, and Bangko.
Subsequently, operation and maintenance for 70 kilometers of rivers, Lake
Toba, water reservoir and other 3 units
of water resources, rehabilitation of river
networks, and flood control of 238
kilometers long in Medan, Bah Bolon,
Lawa Bulan, Besilan, Binggai, Deli
Serdang, Belumai, Silau, and Kuala will
also be done.
The targets will be directed to various
Locations, in which an area of27,000 hec-
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Untuk prasarana jalan dan jembatan akan
dilakukan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan yang
meliputi jalan arteri dan kolektor (16.485 km), jalan
lokal primer (28.968 km), jalan poros desa (2.581
km) serta jembatan sepanjang 4.657 meter. Untuk
program peningkatan jalan dan penggantian jembatan akan dilakukan pada jalan arteri dan kolektor
sepanjang 773 km, jalan lokal primer 4.359 km,
jalan poros desa 346 km, dan penggantian jembatan
sepanjang 4 .870 meter. Sedangkan, pembangunan
jalan dan jembatan baru untuk jalan arteri dan
kolektor mencakup panjang 137 km , jalan lokal
primer 122 km- jalan poros desa 190 km, dan jembatan 550 meter.

tares is prepared. Afterwards. the irrigation infrastructure development ofan area
of 63,000 hectares, preparation of new
farm locations ( 1,850 hectares), and that
ofsoil irrigation network ( 1,050 hectares)
will be conducted. The constrution and
maintenance of coastal infrastructure to
secure coastal area protection will also
be planned as well.
in the meantime, maintenance and
rehabilitation of road and bridge
including arterial and collector roads
( 16,485 kilometers), primary local roads
(28,968 kilometers), rural axis road
(2,5881 kilometers), and bridges (4,657
kilometers), will be carried out. Road bettennent and bridge replacement programs
will be run on arterial and collector roads
(773 kilometers), primary local roads
(4,349 kilometers), rural axis roads (346
kilometers), and bridges replacement
(4,870 meters). Whereas new roads and
bridges construction will cover arterial
and collector roads ( 137 kilometers),
primary local roads ( 122 kilometers),
rural axis roads ( 190 kilometers), and
bridges (550 meters).
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PETA PSD-PU
SUMATERA UTARA
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1. Lintas Timur Sumatera , memperlancar
hubungan Medan - Riau sekaligus
meningkatkan pereko nom ian antar daerah.
2. Dalam ra ngka lebih memperlancar arus
ekonomi khususnya ke daerah pelabuhan
telah dibangun jalan tol Belawan - Medan.
3. Ruas jalan Binjai - Batas Aceh
4. Pemugaran prasarana kampung nelayan,
mengubah wajah kum uh .
5,6 Bendung Satang llung, meningkatkan jum lah
areal pertan ian dalam ra ngka swasembada
pangan.
7. Bendung Simalungun, dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat.
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SUMATERA BARAT
IN WEST SUMATERA REGION

Propinsi Sumatera Barat dengan Ibukota Padang
memiliki luas wilayah 42 .899 km2, berpenduduk 4
juta lebih, memiliki potensi sumber alam melimpah
(4.227.731 ha) untuk dikembangkan bagi kemakmuran rakyat. Alani dan budaya Ranah Minang
mengundang pesona nan-elok, dikelilingi oleh hamparan Bukit Barisan dengan panorama lembah,
dalaran serta sungai dan pantainya yang indah,
menambah daya tarik tersendiri.
Berdasarkan potensi dan proyek pef'lgembangannya terdapat potensi unggulan yang dapat dibudidayakan. Yaitu; sektor industri, pertambangan, perkebunan maupun pertanian. Demikian juga untuk
sektor pariwisata dan perdagangan dengan outlet
pelabuhan Teluk Bayur, Kuala Enok dan pelabuhan
udara Tabing.
Namun dibalik itu semua, Bumi Minangpun tak
sepi dari bencana alam, seperti banjir, tanah longsor,
gempa maupun pasang air.laut tinggi.
Hal ini sangat mungkin terjadi, karena topografinya berbukit dengan profil sungai yang pendek dan
terjal mengalir kebelahan barat. Dengan curah hujan
yang cukup tinggi mencapai 4 .200 mm/tahun.
Pesatnya pembangunan di wilayah ini menuntut
ketersediaan berbagai prasarana dan sarana yang
memadai untuk mendukung mobilitas dan kegiatan
masyarakat yang semakin meningkat. Dampak lain
dari pembangunan ini adalah berubahnya tata guna
fungsi lahan.

West Sumatera Province with
Padang, its capital city possesses an area
of42,899 square kilometers, inhabitted by
over 4 million of people. It is potential
with its abundant natural and cultural
resource of4,227, 731 hectares developed
for the people's welfare. Its natural and
cultural beauty of the Ranah Minang is
exciting. It is surrounded by specially attractive, panaromic and beautiful view of
volleys, plsin. rivers and coasts of Bukit
Barisan Mountain. Based on its potentials
and development projects, the main
potentials is worth cultivated, i.e. industry, mining, plantation and farming sector, and so are tourism and trade sectors,
having outlets in Teluk Bayur and Kuala
Enok harbours and Tabing Airport.
However, natural disasters, such as flood,
Landslide earthquake, and high tide are
unavoil}able in this Minang region.
These are possible caused by its typical mountainous topography with short
and steep profile of rivers flowing to the
western parts of the area. Its substantially
high rainfall may reach 4,200 milimeters
annually.
The rapid development in this area
claims availabilities of sufficient means
and facilities to support the increasing
communal mobility and activity. It also
affects the conversion in the utilization of
geodetical function.
The Ministry determined development plan of Public Works infrastructure
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3

Lintas Sumatera, merupakan hubungan
antar daerah.

Pembangunan perumahan dalam rangka
mencukupi kebutuhan papan masyarakat
di daerah Sumatera Barat.

4

5.
6

7

Bendung bagi Satang Anai. salah satu
yang terdapat di Sumbar.
lrigasi meratakan pembagian air
Masyarakat perdesaan banyak mengambil
manfaat prasarana air bersih yang
dibangun PU.

Penggalakan pariwisata air, manfaat lain
dari pembangunan pengendalian banjir
kota Padang.
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Melihat permasalahan itu Dep. PU telah menetapkan rencana pembangunan Prasarana dan Sarana
Dasar-PU (PSD-PU) untuk mendukung sektor-sektor
strategis tersebut mengacu kepada GBHN 1993,
Repelita VI nasional, dan Pola Dasar Pembangunan
Daerah Propinsi Dati I, Sumatera Barat. Tujuannya
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hasil pembangunan PSD-PU sampai dengan
akhir Pelita V yang cukup menonjol untuk sektor
pengairan adalah pembangunan jaringan irigasi
pengairan seluas 81.267 ha, pembangunan daerah
rawa seluas 21 .500 ha untuk menunjang program
transmigrasi. Pengendalian banjir untuk mengamankan kota ｐｾ､｡ｮｧ＠
seluas 1.500 ha, pengembangan air tanah seluas 280 ha dan pembangunan
lrigasi Kecillainnya seluas 32.637 ha.
Di bidang jalan dan jembatan adalah
pembangunan jalan by pass Kota Padang sepanjang
22.070 km, Bukit tinggi (5 km), dan perbaikan serta
peningkatan rur ... · ....t1 nasional (704 km), propinsi
(1.142 km) da .t jalan kabupaten (10 .586 km) serta
pembangunan jalan baru sepanjang 508 km.
Di bidang perumahan dan pemukiman telah
diselesaikan rencana umum tata ruang propinsi dan
kabupaten meliputi pembangunan 2.000 kawasan,
pembangunan rumah RSS 500 .000 unit, perbaikan
lingkungan pemukiman desa sebanyak 20.000, dan
untuk kota seluas 21.250 ha . Juga peningkatan
pelayanan sarana air bersih untuk 4.400.000 KK
dengan kapasitas 30.000 1/ de t , disamping
pembuatan drainase d i dua puluh kota serta
penanganan limbah - persampahan di 220 kota.
Peluang dan Tantangan

Propinsi Sumatera Barat memiliki sumber daya
alam yang cukup besar, meliputi hasil hutan , pertambangan dan budi daya perkebunan. Kesemuanya itu
memerlukan penanganan dan dukungan PSD-PU yang

to support those strategic sectors as
referred to in the GBHN (Guidelines State
Policy) I993, Repelita VI, and Basic
Pattern ofRegional Development for West
Sumatera. Its objective is to increase the
society welfare.
Thereafter, the infrastructure development results until end ofPELJTA V were
quite significant for the irrigation sector
such as the construction ofirrigation networks on an area 8I,267 hectares,
swampy area development of2I,500 hectares supporting the transmigration program flood control protecting I,500 hectares of Padang city, ground water development (280 hectares), and other smallscale irrigation construction of (32,637
hectares).
Meanwhile, those for road and
bridge sector ｾ｡ｳ＠
the Padang (City) By
Pass construction (22,070 kilometers),
Bukit Tt.nggi (5 kilometers), and road betterment and rehabilitation of national
road (704 kilometers), provincial road
( 1, I42 kilometer), and local road ( I0,586
kilometers), as well as new road construction (508 kilometers).
Meantime, the housing and settlement sector completed master plan for
local and provincial spatial planning. Its
coverage is development of 2,000 zones,
rehabilitation of the 500,000 units of low
cost housing (RSS), that of rural settlement area (20,000 hectares), and urban
settlement area (21 ,250 hectares). Also,
the increasing capacity and expansion of
clean water supply facilities for 4, 400,000
people with the 30,000 Liters per second,
beside the drainage improvement in 20
cities, and solid waste management in 220
cities.
Opportunities and Challenge
It is indicated that the province owns .
evidential natural resources covering
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memadai. Seperti, untuk mendukung pengembangan
industri pertambangan batu bara (Sawah Lunto),
perkebunan kopi, sawit, kayu manis, karet dan lainlain. Untuk itu sangat diperlukan prasarana jalan dengan
kondisi mantap dengan tekanan gandar MST 8 - 10
ton, agar dapat dilalui kendaraan angkutan berat.
Seperti pada ruas jalan Solok-Padang, BukittinggiPasaman Barat dan Pesisir Selatan-Padang, dengan
rasio 3 ,1 km/1000 jiwa.
Terkait dengan kerjasama perdagangan ekonomi
antar negara terutama pada kawasan pertumbuhan
regional (SIJORI) Singapura Johor dan Riau, propinsi
ini dapat dijadikan sebagai daerah penyangga.
Demikian juga utnuk pengembangan perkebunan
kelapa sawit terutama di daerah kabupaten Pasaman
Barat dan Pesisir Selatan prospeknya sanngat
menjanjikan. Untuk itu, Dinas PU Bina Marga
Sumbar telah meningkatkan pembangunan jalan
Nasional di jalur Pesisir Barat yang menghubungkan
2 propinsi tetangga, Sumut dan Bengkulu. Selain
membangun ruas jalan baru yang menghubungkan
daerah kantong produksi menuju daerah pemasaran.

woodcrops, mining and plantation cultivation. These need sufficiency ofmanagement and support maintaining the development ofcoal mining industry in Sawah
Lunto, coffee, palm, cinnamon, rubber
plantations, etc. , for which steady condition of road infrastructure carrying pole
pressure accomodatedfor heavy transport
existing in Solok - Padang, Bukittinggi Pasaman Barat and Pesisir Selatan Padang roads. The ratio is 3.1 kilometers
to 1,000 inhabitants.
in connection with the interstate economic trade cooperation mainly on regional growth territory (S/JORJ/Singapore, Johor; Riau), this province may be
regarded as its buffer zone.
Similarly, the prospect of palm tree
plantation development in Pasaman Barat
and Pesisir Selatan Regencies particularly is exceedingly promising. The
Highway Provincial Public Works of West
Sumatera improved National road
development along the West Coastal lane
connecting 2 neighbouring provinces, i.e.
North Sumatera and Bengkulu,
accordingly, and constructed new road
joints connecting the production pocket
and market segments.
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RIAU
IN RIAU REGION

Wilayah Propinsi Riau terdiri dari beberapa pulau
yang memiliki posisi strategis karena berbatasan
langsung dengan beberapa negara tetangga. Di kepulauan ini sedang dikembangkan pangkalan Angkatan
Laut dan Angkatan Udara di Pulau Bunguran sebagai
basis perlindungan keamanan wilayah Republik
Indonesia dan pengawasan Zona Ekonomi Eksklusif.
Sebelumnya, telah dikembangkan pelabuhan laut
Sekunyam yang mampu mendorong pertumbuhan
ekonomi . Untuk meratakan penyebaran penduduk
telah pula ditempatkan sekitar 585 KK di unit permukimar. transmigrasi Angus dan Tapau yang berlahan
sawah tadah hujan.
Pembangunan Prasarana dan Sarana Dsar-PU
(PSD-PU) di Riau pada sektor pengairan telah
､ｩ･ｮｾｦｫ｡ｳ＠
adanya empat daerah potensial bagi
pengembangan irigasi seluas 3 .805 ha dengan lokasi
tersebar. Dari lokasi irigasi tersebut, daerah irigasi
Tapau telah disusun desain detailnya sejak tahun
1992.
Bagi sarana dan prasarana jalan, sejak tahun
1991/1992 telah dibangun dan ditingkatkan jalan
dari ranai ke arah pelabuhan Sekunyam sepanjang
78 km melalui Cemaga dan Selumut. Ruas jalan ini
melintasi juga daerah-daerah potensial, sehingga
berfungsi pula untuk membuka kawasan . Selain itu,
telah ditangani jalan poros lokal yang menghubungkan kawasan potensial dengan kawasan transmigrasi.
Untuk sektor perumahan dan permukiman direncanakan akan disediakan air baku untuk pelabuhan

Riau province consists of several isLands having strategic position as they directly borders on some neighbouring
countries. Naval and air bases are being
developed in Pulau Bunguran, intended
as the base of the territorial security
protection of the Republic of Indonesia
and supervision of Exclusive Economic
Zone. Previously, the Sekunyam harbour
was constructed, enabling to urge its
economic growth. To equalize the people
distribution, 585 families were placed in
Ang us and Tapau tran smig ration
settlement units having rainfall-dependent f arming soil.
In the irrigation sector four potential
areas fo r irrigation development (3,805
hectares) on scattered Locations were
identified, of which detail design in Tapau
area has been set up since 1992.
Since 199111992, road inprovement
from Ranai to the Sekunyaw harbour covering 78 kilometers Long, by way of
Cemaga and Selumut 'was constructed.
This passes potential areas as well, so as
to fun ction to open those areas. Besides,
Local axis roads connecting potential areas and transmigration locations were
dealt with.

Provision of clea n wa ter fo r
Sekunyam ha rbour is scheduled. Its
source will consume road -way in Teluk
Swempar as fresh water reservoir dyke.
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Sekunyam. Sumber air bakunya akan memanraatkan
1-)adan jalan di Teluk Sempar sebagai tanggul penampung air tawar. Dari tanggul ini diharapkan bisa
menghasilkan sekitar 20 liter per detik air baku. Guna
memasok kebutuhan air bersih di kota Ranai akan
ｾｩｴｮｧｫ｡＠
pengolahan air bersih dari 5 liter per
detik menjadi 10 liter per detik.

Prospek dan Pengembangan.

Program yang direncanakan selama Repelita VI,
dalam bidang pengairan antara lain akan dilakukan
pemantapan prasarana pengairan seperti penyusunan rencana induk wilayah sungai sebanyak dua SWS
di Rokan dan Indragiri. Kemudian dibangun pula
prasarana penyaluran air baku dengan kapasitas 965
liter/detik di Batam, Duri Dumai, Bintan, dan Pekanbaru.
Dalam rangka mendukung kelestarian sumber air
dan bangunan air, akan dilakasanakan melalui program pengoperasian dan pemeliharaan sungai
sepanjang 105 km meliputi sungai Siale, Kampar,
Kuantan, Indragiri, dan Rokan . Pelaksanaan
perbaikan sungai serta pengendalian banjir di Kuala
Cinaku dan Rokan direncanakan mencapai 92 km.
Untuk jaringan irigasi akan dilaksanakan program
pemeliharaan sekitar 50.000 ha secara terse bar,
pembangunan jaringan irigasi baru di areal seluas
18.500 ha. Selain itu, di.lakukan penyiapan lahan
14.300 ha, antara lain di Kaiti
sawah baru ｾ･ｬｵ｡ｳ＠
Sarna, Pauh Pangean dan Deranan. Akan dilakukan
pula pemeliharaan daerah rawa seluas 80.000 ha
antara lain di Tulang Kiambang, Kubu, Siak, Rokan,
serta pengembangan saluran multiguna di Pantai
Timur Sumatera sepanjang 100 km.
Di bidang ke-Bina Marga-an, akan dilakukan
rehabilitasi dan pemeliharaan jalan arteri dan kolektor
sepanjang 7. 992 km, jalan lokal 7. 928 km, jalan
poros desa 519 km serta jembatan sepanjang 4. 4 7 3
meter dengan lokasi yang tersebar. Kemudian akan

It is expected to produce some 20 liters
per second of clean water supply. Water
treatment will be increasedfrom 5 liters
per second to 10 Liters per second, to meet
the requirement or clean water supply for
Ranai city.

Future Development
The planned program during the
sixth PELITA strengthening the irrigation
infrastructure is established, by setting up
ofMaster Plan for river territories in two
SWS in Rokan and lndragiri. Later, clean
water supply distribution having production capacity of 965 liters per second in
Batam , Duri Dumai, Bintan and
Pekanbaru is undertaken to support water resources conservation and develop•
ment of river. Further, operation and
maintenance of rivers along 105
kilometers including Siak, Kampar,
Kuantan, lndragiri, and Rokan will be
executed. The implementation of river
improvement and flood control for Kuala
Cinaku and Rokan is expected to reach
92 kilometers.
Besides, maintenance program for irrigation networks, of around 50,000 hectares will be executed dispersedly, as well
as construction ofnew irrigation networks
on 18,500 hectares area, and provision
for new Padang field of 14,300 hectares
in Kali Sarna, Pauh, Pangeran, and
Deranan. Also, swampy area maintenance of 80,000 hectares, among others
in Tulang Kiambang, Kubu, Siak, Rokan,
as well as multipurpose canal
development in Eastern shors ofSumatera
of 100 kilometers Long will be fulfilled.
Meanwhile, rehabilitation and maintenance on 7, 99 kilometers ofarterial and
collector roads, 7,928 kilometers oSLocal roads, 519 kilometers of rural axis
roads, and 4,47 kilometers long ofbridges
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dibangun jalan arteri dan kolektor sepanjang 138
km antara Ranai - Selat Lampar. Untuk jembatan
direncanakan dibangun sepanjang 66 meter.
Di sektor perumahan dan permukiman, akan
dibangun rumah sangat sederhana sebanyak 10.000
unit yang berlokasi di Batam, Bengkalis, dan Pekanbaru. Perbaikan lingkungan permukiman kota akan
dilakukan di lahan seluas 664 ha terletak di 14 kota.
Di 428 desa tertinggal akan dilakukan pemugaran
_6 .557 unit rumah. Seiring dengan program ini akan
dilakukan pula pengelolaan air limbah perkotaan di
､･ｬ｡ｰｾｮ＠
kota yang direncanakan akan melayani 245 ·
ribu orang. Sedangkan untuk perdesaan pengelolaannya akan dilakukan di 144 desa dengan kemampuan melayani 71 .000 penduduk. Dalam penanganan air bersih, khususnya di perkotaan, akan dilakukan
peningkatan kapasitas produksi air bersih menjadi
1.381 literI detik.

Terkait dengan kerjasama pengembangan ekonomi antar negara tetangga yang
tertuang dalam program SIJORI ..(Singapura - Johor Riau), propinsi ini berpeluang
untuk dijadikan daerah penyangga . lni
sangat dimungkinkan karena wilayah ini
memiliki sumber daya alam yang melimpah
untuk dikembangkan sebagai komoditas
ekspor. Seperti pengembangan di bidang
perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi) yang
·memiliki prospek yang mehggembiraKan .
Tersedianya ruas jalan Lintas Timur Sumatera akan dapat memacu perkembangan daerah ini. Tinggal bagaimana mempersiapkan
pengelolaan berikut sumber daya manusianya secara lebih profesional.

on scattered locations will be performed.
Subsequently, I 38 kilometers of arterial
and collector roads between Ranai and
Selat Lampar will be constructed, 66 and
meters of bridge is planned to erect.
Thereafter; 10,000 units of low cost
housing will oi! built in Batam, Bengkalis
and Pekanbaru. Renovation of fa cilities
and inf rastructure of urban settlement
area (664 hectares) in 14 towns will be
accomplished. Further, housing renovation f or 6,557 units in 428 poor villages
will be implemented. In line with this program, waste water treatment will also be
carried out in eight cities to serve 245,000
people, while that for rural areas will also
be executed in I 44 villages to serve
71,000 inhabitants. In the case of clean
wate r supply pro vis ion fo r cities
particularly, its production capacity will
be increased to 1,381 liters per second.

While land use is being prepared f or fast-growing
potential area s in urba n areas among th ese
industrial areas in Palembang, Bangka, Belitung
and their surroundings.
In connection with ･｣ｯ
ｮｾｭｩ
｣＠ development .
cooperation among the neighbouring countries
stated in the SJJORI (Singapore - Johor - Riau)
program, this province is eligible to be a buffer zone,
since it is-abundant of natural resources to develop
as the export commodities, such as the encouraging prospects of plantation sectoral development.
i.e. palm tree, rubber, and coffee... Lastly, the existing Sumatera East Cross Highway will urge on the
development of this area. It is the professionally
arranged management and human resources that
make the program possible.
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1. Pemukiman nelayandi Tanjung Pinang ,
mendapat sentuhan pemugaran
2. Pemukiman transmigran PIR Trans
Guntung, Kabupaten lndragiri Hilir.
3&4.

Peningkatan j alan Lintas Sumatera
Bagian T imur arah Pakanbaru - Sorek
(:t.Km . 100) mendukung perkebunan
kelapa sawit .

5. Bendung Satang Teso, upaya mendukung
produksipangan/beras
6&7.

Pengolahan air di lndragiri Hilir dan
Kampar, untuk mendapatkan air yang
berkualitas.

8.

Upaya pengolahan rawa gambut menjadi
perkebunan kelapa hibryda di daerah
Guntung Kabupaten lndragiri Hilir.
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JAMBI
IN JAMBI REGION

Propinsi Jambi wilayahnya terdiri dari dataran
rendah, perbukitan dan pegunungan memiliki jumlah
penduduk sebesar 2 .383,400 jiwa (data 1995) dengan penyebaran tidak merata. Secara administratif, propinsi ini memiliki lima daerah tingkat II yang
terbagi dalam 48 kecamatan dan 1.058 desa/kelurahan.
Di daerah ini mengalir sungai-sungai besar berpotensi untuk kelistrikan, transportasi air dan budidaya
pertanian. Terdapat juga lahan rawa yang cukup luas
untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dan
. permukiman.
Potensi unggulan yang cukup terkenal adalah sektor perkebunan karet, kelapa sawit dan coklat.
Disamping perikanan, kehutanan serta kegiatan agro
industri. Kawasan potensial untuk dikembangkan
terdapat di kawasan Timur dan Barat yaitu Muara
Bulian, Muara Bunge, Bangko dan Sarolangun.
Hasil pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar
PU (PSD-PU) sampai dengan akhir Pelita V, sangat:
dirasakan dapat memberikan dukungan bagi
peningkatan kesejahteraan dan kelancaran
pembangunan pada sektor-sektor lain.
telah berhasil membaSeperti sektor ｰ･ｮｧｾｩｲ｡Ｌ＠
ngun jaringan pengairan berupa Bendung dan
jaringan irigasi seluas 64.000 ha di 01 Siulak Deras,
Satang Lipem, Satang Singkut, dan Satang Uleh .
Juga dikembangkan areal tambak udang di Kuala
ｔｵｮｧｫ｡ｬ
ｾ＠ Kumpeh, Simpang dan Simpang Pandan.

Jambi Province consists of lowland,
highland and mountaineous areas with
uneven spreading of 2,209,500 inhabitants ( 1990 sensus). Administratively, this
province owns five levels II regencies
divided by 48 districts and I, 058 villages,
in which potential big rivers flow for electricity, water transportation and farming,
as well as extensive swampy areas for
farming and human settlement development exist.
Its main strengths are rubber, palm,
and cacao plantations, beside fishery, forestry, and agro industry activities. Potential areas to develop lies east and west,
i.e. Muara Bulian, Muara Bungo, Bangko,
and Sorolangun. Meantime, public works
infrastructure development results up to
the end of fifth PELITA was proved significant to people's welfare and other sector development.
In the irrigation sector, construction
of waterworks networks construction was
successful , in the forms ofdams and irrigation networks on an area of64,000 hectares in Siulak Deras, Batang Lipem,
Batang Singkut. Besides, in the road and
bridge sector, until/992, 7,078 kilometers
of road networks were constructed and
improved. Also, East Sumatera Cross
Road connecting interprovincial areas
was succesfully constructed.
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1. Jembatan Aur Duri, memperpendek jarak antar
kabupaten serta memperlancar arus barang
dan perdagangan.
2. Bukti manfaat irigasi dalam mengembangkan
pola tanam .
3. Ruas jalan Jambi- Muara Tembesi arah ke
Sumbar (Km 22) mendukung perkebunan
kelapa sawit..

4. lnstalasi air bersih PDAM Tirta Mayang
kapasitas 220 1/det. memasok kebutuhan air
bersih untuk kota Jambi.
5. Bendung Sei Ulak Deras, Kerinci mendukung
produksi pangan/ beras Prop. Jambi.
6. Bendung Sei Ulak Deras, Kerinci me.ndukung
produksi pangan/ beras Prop. Jambi.
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Dibidang jalan dan jembatan, sampai dengan
tahun 1992 telah dibangun dan ditingkatkan jaringan
jalan sepanjang 7.078 km. Disamping itu, juga telah
berhasil dibangun jalan lintas timur Sumatera yang
menghubungkan antar daerah propinsi.

Melengkapi pembangunan di sektor ini, telah
pula dikembangkan jalan poros desa untuk menjangkau kantong-kantofrg produksi, daerah terisolir dan
kawasan-kawasan transmigrasi.
Di bidang perumahan dan petfu'ukiman,
telah dilakukan perluasan pelayanan air bersih di
ibukota kabupaten, kota kecamatan, dan di kawasan
desa rawan air. Di samping melakukan peremajaan
lingkungan permukiman secara terpadu di desa
maupun di beberapa kota besar lainnya.
Prospek dan Pengembangan.

Dalam Repelita VI, sasaran pertumbuhan ekonomi propinsi Jambi di patok sekitar 7,3% per tahun.
Dalam upaya memberikan dukungan tersebut,
pembangunan PSD-PU dalam Repelita VI untuk
sektor pengairan direncanakan akan dibangun irigasi
baru mencapai areal 27.000 ha, meliputi daerah
irigasi Satang Singkut, Satang Sungo, Jangkat, dan
Satang Rebah. Peningkatan jaringan irigasi seluas
18.000 ha di Sarolangun dan ｍｾｲ｡＠
. Tebo.
..
Kegiatan lainnya adalah penyediaan air baku bagi
kepentingan industri dan permukiman, serta pengembangan daerah rawa seluas 35.000 ha di Rawa
Pundak, Lambur, Pamusiran, Lagan Hulu dan Simpang Pandan.
ｾ＠

Untuk prasarana jalan dan jembatan akan dilakukan pemeliharaan dan · rehabilitasi jalan Lintas
Timur Sumatera antara ba.tas Riau sampai batas
Sumatera Selatan, untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi di kawasan itu. Demikian juga ·untuk
ruas Sangko-Muara Sungo, Sanggaran Agung- Sei
Lepuh, dan pembangunan jalan Lingkar Pantai
Timur dari mulai Sua! Kandis - Muara Sabak Simpang
Langgan.
·

Additionally, to complete the development in this sector, rural axis roads to
reach the production pockets, isolated
areas and transmigration Locations were
developed.
Whereas in the housing and settlement sector, extensive clean water supply
services in regency capitals, districts, and
water-scarce village were performed.
Also, an integrated human settlement
renewal, both in rural and other urban
areas was carried out.

Future Development
During the sixth PELITA, the economic growth of this province has been
settledly targetted to 7.3% annually. The
infrastructure development during the
sixth PELITA is aimed at building new irrigated area on an area of 27,000 hectares in Batang Singkut, Batang Bungo,
Jangkat, and Batang Rebah, as well as
irrigation network improvement ( 18,000
hectares) in Sorolangun, and Muara Tebo.
Otlier activitie.s"are water supply provision for ｩｾ､ｵｳｴｲ･＠
and settlement areas,
and swamp irrigation developm ent
( 33,'000 hectares) in Rawa Pundak,
Lambur, Pamusiran, Lagan Hulu, and
Simpang Pandan.
Whereas maintenance and rehabilitation of Sumatera East Cross Road between Riau and South Sumatera borders
will b.e carried ou{ to anticipate the economic growth in t,hese regions, and s·o will
that of Bangko - Muara Btingo ,
Sanggaran Agung - Sei Lepuh, and the
construction of the East Coast Ring road
starting from Sual Kandis ｾｯ＠ Muara
Sabak, aiul to Simpang Langgan.
Spatial and physical planning ofseveral large cities will be executed, beside
environmental improvement, including
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Di bidang perumahan dan permukiman, akan
melakukan penataan tata ruang dan wilayah di
beberapa kota besar. Selain melakukan perbaikan
lingkungan, meliputi daerah perkotaan dan perdesaan termasuk 341 desa tertinggal. Terkait dengan
pelayanan air bersih akan ditingkatkan kapasitas
pelayanannya menjadi 164 liter/detik.
Untuk memac.u tingkat pertumbuhan ekonomi
yang semakin tinggi di masa datang , daerah ini
memerlukan dukungan dari berbagai sektor, terutama
keikutsertaan pihak swasta di bidang Perkebunan .
Disamping itu yang lebih penting lagi adalah upaya
peningkatan SDM yang memadai.

.
ｾ Ｑ＠Ｚ
f·'
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rural and urban areas and 34 1 poor villages. Relating to clean water service, its
serving capacity will be increased to 164
Liters per second. Finally, these areas need
support from various sectors, so that th e
ever increasing economic growth in th e
future may be enhanced, especially the
private sector contribution in plantation.
More importantly, efforts on human
resourse development is essential.
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BENGKULU
IN BENGKULU REGION

Luas Propinsi Bengkulu adalah 1.978.870 km2,
dihuni + 1.415,0 jiwa penduduk (data tahun 1995)
terdirl dari tiga kabupaten, yaitu Bengkulu Selatan,
Bengkulu Utara dan Rejang Lebong serta satu kotamadya, 31 kecamatan dan 1.083 desa/kelurahan.
Wilayah Bengkulu yang sudah dibudidayakan
mencapai 1.248.667 ha (63, 1 %), yang umumnya
dijadikan perkebunan, sawah, industri, dan kawasan
permukiman , sedangkan sisanya dimanfaatkan
sebagai kawasan lindung.
Sektor potensial di Bengkulu yang berprospek
dikembangkan meliputi sektor pertanian, perkebunan , perikanan , industri , pariwisata, tambang
batubara dan pengembangan transmigrasi.
Akhir Pelita V lalu, pembangunan Prasarana dan
Sarana Dasar-PU (PSD-PU) dalam sektor pengairan
telah dilakukan untuk pengembangan irigasi melalui
pembangunan jaringan irigasi baru skala menengah
dan kecil, peningkatan irigasi desa, serta rehabilitasi
jaringan irigasi lama seluas + 78.175 ha yang mencakup 562 daerah irigasi. Hasilnya, produksi padi
Bengkulu meningkat jadi 207 .124 ton per tahun.
Untuk mendukung ekstensifikasi pertanian telah pula
dicetak sawah lengkap dengan saluran tersiernya
seluas 35.921 ha. Sedangkan, untuk mendukung
program transmigrasi telah dikembangkan
pengelolaan daerah rawa seluas + 12.800 ha.
Masih dalam sektor pengairan , dikelola pula
pengolahan sumber air dan pengendalian banjir
untuk mengamankan daerah genangan banjir seluas
800 ha, pengamanan permukiman 4.876 KK, dan

Bengkulu Province is 1, 978,870
square kilometers and inhabited by approximately 1,750,951 inhabitants ( 1990
sensus), consisting ofthree regencies, i.e.
South Bengkulu, North Bengkulu, and
Rejang Lebong, and one municipal city
(Kotamadya), 31 disctricts and 1,083
villages. Its cultivated area reaches
1,248,667 hectares (63,1%), which has
become plantation, farm, industry, and
settlement areas, while the remainder is
kept utilized as conservation zone.
Moreover, potential prospective areas is
developed for farming, plantation, fishery,
industry, tourism, coal mining and transmigration development sectors.
At the end the fifth PELITA, the
Public Works infrastructure development in irrigation sector was executed for
irrigation
networks development
through the new small-and medium-scale
rural irrigation networks improvement,
and rehabilitation of old ir"rigation
networks (78, 175 hectares), covering 562
irrigated areas. Those resulted in the
incline of rice production to 207,124 tons
annually. New farms, comple.te with their
tertiary canals ( 35,92 I hectares),
supporting the farming extensification
were also developed. While swampy area
(12,800 hectares) was developed to support the transmigration program.
Also, water resources management
and flood control for protection of pool
area (800 hectares) and settlement of
4,876 families, and of erosion and sedimentation (4,489 square kilometers) were
undertaken.
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pengamanan dari erosi dan sedimen seluas 4 .489
km.
Bidang prasarana dan sarana jalan dan jembatan,
telah dibangun dan ditingkatkan 3 .920 km jaringan
jalan sepanjang. Jaringan jalan ini dimaksudkan untuk
mendukung transportasi regional sekaligus pengembangan daerah. Dimulai Pelita IV, Bengkulu juga
telah merintis pembangunan jalur Lintas Barat dari
mulai Tanjung Betuah melewati Bintuhan-MannaTais-Bengkulu Ketahun-Sebelat-lpuh-Muko-Muko
dan berakhir di Batas Sumatera Barat . Poros utama
ini mempermudah akses ke kawasan pengembangan
bag ian barat Sumatera.
Untuk menghubungkan lintas tengah dengan
lintas barat, telah dibangun jalan poros sepanjang
133,86 km. Sedangkan pembinaan jalan dilakukan
untuk 1.679,29 km, penggantian jembatan 4 .068
meter, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan 3.507,84
km serta jembatan sepanjang 1.397,00 meter.
Di bidang ke-Cipta Karya-an, telah dilakukan
penataan ruang, pembangunan perumahan dan
penataan bangunan, penyediaan air bersih, penyehatan lingkungan permukiman serta pembangunan
gedung negara. Pembangunan perumahan rakyat
dilakukan di 140 desa, pemugaran perumahan desa
dan nelayan pada 4 7 6 desa, dan perbaikan lingkungan perumahan kota di 7 kota seluas 270 ha. Dalam
soal tata ruang telah diselesaikan Rencana Tata
Ruang Wilayah Propinsi dan rencana tata ruang
wilayah untuk seluruh daerah tingkat II.
Akhir Pelita V juga ditangani soal penyediaan
air bersih yang sudah menjangkau seluruh wilayah
dengan kapasitas 4 7 5 literI detik untuk melayani
44,4 7 % penduduk . Penyehatan lingkungan
permukiman dilakukan dengan memperbaiki sistem
persa.mpahan di 8 kota dengan penyediaan dump
truk 22 unit, transfer depo 24 unit, gerobak sampah
224 unit dan bin continer 1.228 unit. Perbaikan
sistim drainase di seluruh wilayah dengan panjang
total 16. 185 meter dan perbaikan sistem air limbah
di 11 kota dan 61 desa.

Besides, 3,920 kilometers of road networks were constructed and improved.
These are meant to support both regional
transportation and development. In the
beginning of last Pelita rv, the Province
also pioneered West Cross Road construction starting from Tanjung Betuah to
Bintuhan - Manna - Tais Bengkulu Ketahun - Sebelat - lpuh - and MukoMuko, and finishing on West Sumatera
border. This main axis road simplified the
access to the development areas in the
western parts ofSumatera. Furthermore,
an axis road ( 133.86 kilometers)
connecting the middle and west cross was
built. Moreover, road improvement was
executed on 1,679.29 kilometers of road,
bridge replacement (4,068 meters), and
road rehabilitation and maintenance
( 1,397 meters).
In the human settlement sector, spatial management, housing construction
and building management, clean water
supply, environemtal sanitation, and
establisment of state buildings were
excented. Public housing con-struction
was carried out in 140 villages. Additionally, restoration of rural and fisherman 's
housing, renovation in 476 rural areas,
and environmental improvement in 7
cities (270 hectares) were accomplished.
In the case of spatial management,
provincial and regional spatial planning
for the entire regency · areas was
completed.
At the end of PELITA V, clean water
supply reaching the whole area was managed, with production .capatity of 475 litres per second to serve 44,478 of the
number of inhabitants. Environmental
sanitation was executed by improving
solid waste disposal in 8 cities providing
with 22 units of dump trucks, 24 units of
transfer depots, 224 units garbage ofcarriages, and 1,228 units of littering
containers, drainage improvement
throughout the region totalling 16, 185
meters length, and waste water
management in 11 cities and 61 villages.
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Prospek dan Pengembangan.

Future Development

Memasuki Repelita VI, pembangunan PSO-PU
ditujukan untuk mendukung sektor-sektor yang
strategis dalam rangka meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Approaching PELITA VI, the infrastructure development was aimed at supporting strategic sectors in order to enhance the economic growth and better
community's living standard. In fiscal year
1994/1 995, the Rp 18 billion budget was
estimated to allocate for irrigation sector
to stabilize irrl'gationfacilities and effective water resource development, such as
setting up River Management Master Plan
for Sungai La is - Bintunan Ketahun, river
improvement and control of nearly 10
kilo m ete rs lon g in Air Bungai, Air
Manjunto and Air Selagan, as well as irrigation network maintenance of around
106,000 hectares, and irrigation network
improvement of about 20,000 hectares.

Dalam sektor pengairan, pada tahun 1994/
1995 menganggarkan Rp. 18 milyar, akan dilakukan
guna memantapkan prasarana pengairan dan
meningkatkan pendayagunaan sumber air, seperti
penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Wilayah
Sungai Lais-Bintunan-Ketahun, perbaikan dan pengendalian sungai + 10 km di Air Bungai , Air
Manjunto dan Air Selagan, pemeliharaan jaringan
irigasi + 106.000 ha,.dan perbaikan jaringan irigasi
+ 20 .000 ha.
Sektor pengairan juga akan melakukan pembangunan jaringan irigasi + 8 .000 ha an tara lain di
Air Selagan, Air Teramang dan Air Lemau, pengembangan daerah rawa + 15.000 ha antara lain di Alir
Hitarl), Pariukan dan Paninjauan, dan pengamanan
daerah pantai Bengkulu sepanjang + 4 km .
Pembangunan jalan dan jembatan, programnya
akan dilaksanakan dengan merehabilitasi, memelihara dan meningkatkan Lintas Barat Sumatera,
termasuk ruas jalan dan jembatan antara Kembang
Seri Pagar Dewa, serta peningkatan jalan BengkuluNakau-sampai ke Kepahyang.

In addition, irrigation network construction ofapproximately 8,000 hectares
we ll also built in Air S e lagan . Air
Teramang and Air Limau, as will as
swampy area development of around
15, 000 hectares in Alir Hitam, Pariukan
and Paninjauan, and Bengkulu coastal
protection along 4 kilometers.

Demikian halnya dengan jalan proros an tara ruas
Tanjung Iman - Batas Sumatera Selatan, lpuh - Muara
Madras, Lubuk Sahung Lempur. Pelebaran jalan
pada segmen-segmen tertentu ruas Lintas Barat
Sumatera menjadi 6 meter direncanakan dilakukan
pula pada Repelita ini . Pembangunan di bidang ini
akan menelan biaya sekitar Rp. 29 milyar.

Meanwhile road and bridge con stru ction prog ram will include
rehab ilita tio n, maintenance an d
settlement the Sumatera West Cross Road,
including roads and bridges between
Kembang Seri and Pagar Dewa, and road
bette rm en t of B engkulu - Naka u Kepahyang, and so is axis road between
Tanjung /man and Border South Sumatera
Border, lpuh and Muara Madras, Lubuk
Sahun g and Lempur. Wh ereas road
expansion to 6 meters on pa rticular
segments of Sumatera West Cross Road
is also scheduled to execute within this
PELITA, and this will cost around Rp 29
billion.

Program pembangunan pada sub sektor
perumahan dan permukiman dengan anggaran
sekitar Rp. 5 milyar pada tahun 1994/1995, akan
diberikan dalam bentuk penyuluhan dan
perencanaan teknik perumahan untuk meningkatkan
kualitas lingkungan dan perbaikan dan peremajaan

Subsequent development program in
the housing and settlement subsector cos
Rp 5 billion and implemented in 1994/
1995 fiscal year. Public info rmation and
housing techniques planning will be conducted to improve the quality environment, and urban settlement renewal and
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kawasan kota dan permukiman serta perbaikan
lingkungan pasar. Selain itu, pemugaran dan pembinaan perumahan serta permukiman desa dan
nelayan , termasuk penyehatan lingkungan
permukimannya adalah kegiatan yang akan digarap
dalam Repelita VI. Penyediaan air bersih akan
ditingkatkan pelayanannya. Untuk perkotaan akan
rne ncapai 80%, sedangkan untuk perdesaan
rnencapai 60%.

renovation, and betterment of market
environment restoration. Besides, those of
housing, rural and fisherman settlement,
environmenal sanitation programs are
executed within PELITA VI. Lastly, there
will be clean water supply services to enhance, which is ecpected to reach 80%
for urban areas and 60% for rural settlement, respectively.
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SUMATERA SELATAN
IN SOUTH SUMATERA REGION

Sumatera Selatan (Sumsel) dengan Ibukota
Palembang memiliki luas wilayah 109.254 Km2
berpenduduk 7 .232 ,7 jiwa (data tahun 1995) dengan
kepadatan penduduk 58 jiwa/Km2. Tata guna lahannya meliputi areal hutan seluas 37.583 Km2 , semak
belukar seluas 23.490 Km2 , padang rumput seluas
11.253 Km2 , areal ladang seluas 15.296 Km2 ,
dataran tinggi seluas 4 .916 Km2 , areal sawah seluas
4 .370 Km2 , perkebunan seluas 4.261 Km2, perairan darat seluas 1.093 Km2 , permukiman seluas
4.589 Km2 , dan untuk budi daya lainnya seluas
2 .404 Km2 .
Sumsel merupakan wilayah daratan dan kepulauan terdiri atas rawa dan payau yang dipengaruhi
oleh pasang surut air !aut. Wilayah ini memiliki perairan umum berupa sungai, serta mempunyai beberapa kawasan yang rawan terhadap bencana banjir.
Namun begitu, lahannya sebagian besar telah
dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian , hutan
produksi dan pertambangan. Selain memiliki minyak
dan gas bumi serta bahan galian golongan C yang
potensial untuk dikembangkan.
Oi bidang pengairan telah berhasil dibangun
bendung berikut jaringan irigasi seluas + 239 .000
Ha . Disamping membuka lahan rawa untuk menunjang program penempatan transmigran dan budi
daya pertanian , perkebunan dan pertambakan ,
antara lain di De lta Upang , Lebung Hitam dan
sekitarnya. Kini daerah tersebut telah berkembang
pesat.

South Sumatera Province with
Palembang its capital city, stretches on
an area of 109,254 square kilometers,
inhabitted by 6,344,300 resident (1990
sensus); its people density is 58 persons
per square kilometer. The Land consists
of 37,583 square kilometers of forest ,
23,490 square kilometers of bushes,
11,253 square kilometers of prairies,
15,296 square kilometers of meadows,
4,916 square kilometers of highland,
4,370 square kilometers of paddy fields,
4,261 square kilometers of plantation,
1,093 square kilometers of Land waters,
4,589 square kilometers of settlement
areas, and other areas for cultivation purposes of around 2,404 square kilometers.
This Province constitutes land area
and archipelago consisting of swampy
and brine areas on which sea tides is influential. Rivers are public waters in this
area. Several spots are vulnerable to flood
disaster. Nevertheless, most part of the
area has been cultivated farming, forest
production, and mining activities. Its oil,
natural gas, and C-category minerals are
potentially developed.
Moreover, the irrigation sectoral program resulted in dam and irrigation networks construction around 239,000 hectares, swampy areas opening supporting
transmigration settlement program,farming, plantation and pond cultivation in
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Oi bidang sarana transportasi/jalan antara lain
telah dibangun dan ditingkatkan dermaga sungai dan
penyeberangan, serta jaringan jalan yang mencapai
12 .202 Km. Ketersediaan jaringan jalan telah makin
baik, seperti terlihat pada tingkat kepadatan yang
mencapai rata-rata 111,4 Km/ 1000 Km2 . Selain
itu prasarana transportasi antar wilayah yang telah
dibangun selama PJP I, antara lain jalan lintas timur
dan tengah Sumatera , jalur KA yang menghubungkan Pale mbang-Lubuk Linggau dan PalembangTanjung Karang .
Sumsel juga telah memiliki 4 pelabuhan !aut
utama, yaitu Boom Baru di Palembang, Muntok di
Bangka , Pangkal Pinang di Pulau Bangka, dan
Tanjung Pandan, serta beberapa pelabuhan rakyat
yang digunakan bagi perdagangan antar pulau .
Transportasi udaranya dilayani oleh tiga bandara,
yakni Bandara Sultan Machmud Badaruddin II di
Palembang sebagai bandara utama yang dapat
didarati pesawat jenis DC-9 , Bandara Pangkal Pinang
di Pulau Bangka , dan Bandara Bulu Tumbang di
Pulau Belitung yang mampu didarati pesawat jenis
F-28.
Prospek dan Pengembangan.

Di bidang pengairan, akan memantapkan prasarana pengairan dan meningkatkan pendayagunaan
sumber daya air melalui pemeliharaan Danau Ranau,
memellhara jaringan irigasi seluas + 436 .000 Ha,
memperbaiki jaringan irigasi seluas + 10.000 Ha,
serta membangun jaringan irigasi seluas + 38.500
Ha di Air Selangis, Lintang Kanan , Muara Riben
dan Air Kembahang ; serta pengembangan daerah
raw a seluas sekitar 97 .000 Ha an tara lain di Delta
Saleh. Sugihan , Karang Agung dan Ogan Keramasan .
Program PU di bidang jalan, antara lain akan
meliputi kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan, dan
peningkatan jalan. yang antara lain meliputi lintas
timu r Sumatera an tara Batas Jambi-Betung-

fast growing Delta Upang, Lebung Hiram
and their surrounding areas.
While road and transportation sector;
brings about river quay and crossing, and
road networks reaching I2,202 kilometers
Long. Availability of road networks is increasingly improving, reflected from its
density Level averagely reaching 11I.4
kilometers per I,OOO square kilometers.
Also, inter-regional transportation facilities were built during the first Long Term
Development, i.e. Sumatera East and
Central Cross Ways, and rail road Lane
connecting Palembang - Lubuk Linggau
and Palembang Tanjung Karang.
Further; the province also has four
main harbours, i.e. Boom Baru in
Palembang, Muntok and Pangkal Pinang
in Bangka Island, and Tanjung Pandan,
as well as several small harbours used
for interisland trading. Air transportation
is supplied by three airports, i.e. Sultan
Machmud Badaruddln il hirpot in
Palembang the main airport, and Bulu
Tambang Airport on which the DC-9 clt;zss
air carriers land, and Pangkal Pinang
Airport in Bangka Island on which those
of F-28 class Land.

Future Development
The irrigation sector will strengthen
irrigation infrastructure construction water use improvement through Lake anau
maintenance, irrigation network maintenance covering 436,000 hectares, irrigation network rehabilitation of around
IO,OOO hectares, irrigation network construction ofaround,38,000 hectares in Air
Selangis, Lintang Kanant Muara Riben,
and Air Kembahang, and swampy area
development of around 97,000 hectares
in Delta Saleh, Sugihan, Karang Agung,
and Ogan Keramasan.
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Palembang-kayu Agung-Pematang Panggang; rehabilitasi dan pemeliharaan jalan ruas Tebing TinggiLubuk Linggau-Batas Bengkulu, Muara Enim-Simpang Sugihwaras-Baturaja-Batas Lampung, Muara
Enim-Lahat-Tebing Tinggi; peningkatan jalan ruas
Palembang-Prabumulih-Muara Enim, Terawas-MaurBatas Jambi , Simpang Penyandingan-Pulau
Panggang , Kurungan Nyawa-Kotabaru; serta
pembangunan jalan ruas Teluk Padang-Padang
Tepung.
Di bidang permukiman/perkotaan akan dibangun prasarana dan sarana perkotaan secara
terpadu, kegiatannya meliputi pembangunan perumahan sederhana sebanyak 1.500 unit, perbaikan
dan peremajaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh seluas 50 Ha, perbaikan lingkungan
permukiman kota dan nelayan di 4 kota yang
mencakup areal seluas 1.321 Ha, serta pengelolaan
air limbah di 1 kota besar dan 18 kota sedang dan
kecil . Di samping itu dilakukan kegiatan pengelolaan
persampahan di 1 kota besar dan 6 kota sedang
dan kecil, penanganan drainase di 1 kota besar dan
15 kota sedang dan kecil, serta penyediaan dan
pengelolaan air bersih perkotaan dengan meningkatkan kapasitas produksi sebesar 500 lt/detik.
Selain itu juga dilakukan pembangunan terminal penumpang/barang di dua lokasi, rehabilitasi/
peningkatan jalan KA sepanjang 110 Km, pembangunan jalan KA ｳ･ｰ｡ｮＩｾｭｧ＠
10 Km, peningkatan
jembatan KA sebanyak 25 buah, pembangunan
dermaga/terminal penyeberangan di dua lokasi ,
pembangunan dermaga/terminal sungai/danau di
51okasi, rehabilitasi dermaga/terminal penyeberangan di 1 Iokasi , serta rehabilitasi dermaga/terminal
sungai/danau di 41okasi. Untuk kawasan yang mempunyai potensi pertumbuhan cepat seperti daerah
perkotaan, an tara lain kawasan industri di Palembang, Bangka, Belitung dan sekitarnya tengah disiapkan penatagunaan tanahnya.

Whereas road sectoral program includes rehabilitation, maintenance and
road betterment covering Sumatera East
Cross among the borders of Jambi,
Betung, Palembang, Kayu Agung,
Pematang Panggang; road joints rehabilitation and maintenance of Tebing
Tinggi, Lubuk bnggau, Bengkulu border,
Muara Enim, Simpang Sugihwaras Baturaja - Lampung border, Muara Enim
Lahar - Tebing Tinggi; Road joints
upgrading of Palembang Prabumulih Muara Enim, Tarawas - Maur- Jambi
border, Simpang Penyandingan - Pulau
Panggang, Kurungan Nyawa- Kota Baru,
road joints construction ofTeluk Padang
- Padang Tepung.
The urban settlement sector includes
an integrated urban infrastructure and facilities covering 1,500 units of low-cost
housing construction, renewal and renovation of 50 hectares of housing, settlement and that in slum areas, fisherman's
and urban settlement improvement in 4
cities covering 1,321 hectares, and waste
water treatment in 1 big city, and 18 medium and small cities. Beside, several activities are also executed, i.e. solid waste
management in 1 big city and 6 medium
and small cities, drainage improvement
in 1 big and 15 medium and small cities,
and clean water supply management water by production capacity improvement
to 500 Liters per second.
Also, the Ministry undertakes the
followings : passenger and goods terminals construction in two Locations, rail
road rehabilitation and betterment of 110
kilometers, rail road construction of 10
kilometers, 25 rail road bridges improvement, quay and terminals construction in
two Locations, river and Lake quays construction in 5 Locations, rehabilitation of
terminal in 1 Location, and river and lake
terminal rehabilitation in 4 Locations.
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LAMPUNG
IN LAMPUNG AREA

Propinsi Lampung dengan ibukota Bandar
Lampung memiliki luas 35.377 Km2 berpenduduk
6 .041.900 jiwa dengan kepadatan penduduk 171
jiwa/Km2 (data tahun 1990). Tata guna lahannya
meliputi areal hutan seluas 6 .863 Km2, belukar
seluas 8 .880 Km2 , padang rumput seluas 2 .264
Km2 , ladangan seluas 5 .200 Km2, dataran tinggi
seluas 3 .962 Km2 , sawah seluas 601 Km2, perkebunan seluas 4.422 Km2 , perairan darat seluas 71
Km2, permukiman seluas 3.113 Km2. Lahannya
sebagian besar telah dimanfaatkan untuk kegiatan
pertanian. Selain itu sumber daya alam lain yang
potensial untuk dikembangkan adalah perikanan !aut,
kehutanan dan pertambangan .
Di sisi lain Lampung juga memiliki Pelabuhan
Panjang sebagai pelabuhan samudera dan 4 dermaga
sungai yakni pelabuhan Menggala, Teladas, Wiralaga,
serta Sindang. Pelabuhan Bakauhuni yang menghubungkan pulau Sumatera dan Jawa· merupakan
pelabuhan ｰ･ｮｹ｢ｲ｡ｾ
Ｎ＠ Untuk transportasi
udara dilayani oleh Bandara Branti yang dapat
didarati oleh pesawat jenis Fokker. Namun di sisi
lain beberapa kawasan ini rawan terhadap bencana
gempa bumi , letusan gunung berapi, tanah longsor
dan banjir.
Hasil pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar
- PU (PSD-PU) sampai akhir Pelita V, untuk ｳｾｩ＼ｴｯｲ＠
pengairan telah berhasil membangun bEmdung
berikut jaringan irigasinya seluas 237 .000 ha.
Pembukaan lahan raw a seluas 6 7 .000 ha untuk
menunjang program penempatan transmigrasi lokal
dan perambah hutan di tiga kabupaten, yaitu
Lampung Selatan , Tengah dan Lampung Utara.

Lampung Province with Bandar
Lampung its capital city has an area of
33,377 square kilometers and 6,04I,900
inhabitants. Its density is I71 persons per
square kilometers ( I990 sensus). Its land
use covers 6,863 square kilometers offorest, 8,880 square kilometers of bushes,
2,264 square kilometers ofprairies, 5,200
square kilometers of meadows, 4,422
square kilometers ofplantation, 7I square
kilometers of land waters, and 3,113
square kilometers of human settlement
area. Most ofthe area is utilized for farming, besides other potential natural resources to develop, i.e. sea fishery, forestry and mining.
On the one hand, the province owns
Panjang Harbour as ocean harbour and
four river harbours, i.e. Manggala ,
Teladas, Wiralaga , and Sindhang,
whereas Bakauhuni which connects
Sumatera and Java is the ｣ ｲｯｳｩｾｧ＠
terminal. Air transportation is supplied by
Branti Airport on which Fokker type air
carriers land. On the other hand, several
parts of this area are vulnerable to earthquake, volcanic, eruption, land slide, and
flood disasters.
Next, the Public Works infrastructure
development results for the irrigation
sector up to the end of Pelita V are as
follows : weirs and its irrigation network
construction covering 237,000 hectares,
the opening of swampy areas of 67,000
hectares to support local transmigrants,
and wood cutters. Settlement in three
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Peningkatan dan rehabilitasi jaringan pengairan
meliputi areal Way Seputih -Way Sekampung seluas
250.000 ha.
Di bidang jalan dan jembatan, telah dibangu ruas
jalan baru dan peningkatan jaringan jalan lama
mencapai panjang 6. 963 km dengan tingkat
kepadatan mencapai 233,7 km/1000 km2 . Selain
itu telah dirintis pembangunan jalan Lintas Timur
Sumatera yang menghubungkan Bakahuni dengan
wilayah Sumatera Selatan sepanjang 550 km. Di
samping itu jalur kereta api semakin berperan
melayani angkutan penumpang dan barang melalui
lintas Bandar Lampung Baturaja-Prabumulih ke
Lahat-Lubuk Linggau atau ke Prabumulih Palembang.
Di bidang perumahan dan permukiman telah
tersusun rencana tata ruang wilayah berikut peruntukannya sampai ke daerah tingkat II. Disamping
itu telah pula dilakukan pembangunan perumahan
untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat,
penyediaan air bersih, drainase kota dan penanganan
limbah perkotaan serta perdesaan.
Prospek dan Pengembangan.

Program PU yang direncanakan dalam Repelita
VI , di bidang pengairan, akan disusun rencana
induk wilayah sungai (RIWS) di Seputih-Sekampung.
Juga akan dilakukan pemba1.:;Junan Waduk Batutegi
dan pemeliharaan Danau Jepara. Pemeliharaan
jaringan irigasi meliputi seluas 274.000 Ha, sementara perbaikan jaringan irigasi akan meliputi +
20.000 Ha an tara lain di Kandis, Bekri dan Rumbia.
Di sam ping itu dilakukan juga pembangunan jaringan
irigasi seluas + 69.000 Ha antara lain di Punggur
Utara, Way Pisang, Way Bambang dan Way Bumi
Agung. Untuk pengembangan dan pengelolaan
daerah rawa akan dilakukan seluas sekitar 42 .500
Ha, antara lain di Mesuji, Rawa Pisang dan Pedada
Tulang Bawang.
Di bidarg jalan antara lain adalah rehabilitasi,
pemeliharaan dan peningkatan jalan, meliputi lintas

regencies, i.e. Lampung Selatan (South
Lampung), Lampung Tengah (Central
Lampung), and Lampung Utara (North
Lampung).
Irrigation
network
improvement and rehabilitation include
Way Seputih - Way Sekampung areas of
250,000 hectares.
Later; road and bridge sector resulted
in new road joints construction and old
road network betterment reaching 6,963
kilometers and density level of 233.7
kilometers per 1,000 square kilometers,
the Sumatera East Cross Road connecting Bakahuni with South Sumatera area
of 550 kilometers. Besides, the rail road
plays more role to provide transportation
and cargo passing through Bandar
Lampung - Baturaja - Prabumulih to
Lahat-Lubuk Linggau, or to Prabumulih
- Palembang.
Lastly, regional and spatial plan together with its allotment down to second
level local government were set up for
housing and settlement sector. Additionally, housing construction to meet community housing requirement of the society, clean water supply, urban drainage,
and the rural and urban waste water were
carred out.

Future Development
Public Works program was planned
for irrigation sector in Repelita VI. A river
territory master plan for Seputih
Sekampung was formulated. Also, several
activities are peiformed, i.e. Batutegi river
basin construction, Lake Jepara
maintenance, irrigation network
maintenance covering 274,000 hectares,
irrigation network rehabilitation would
include around 20,000 hectares in Kandis,
Bekri and Rumbia, and irrigation network
construction of about 69,000 hectares in
Punggur Utara , Way Pisang, Way
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timur Sumatera antara Pematang Panggang-Manggala-Tanjung Karang, lintas barat Sumatera antara
ruas Krui-Biha-Kota Agung-Tanjung Karang;
rehabilitasi dan pemeliharaan jalan ruas KotabumiBukit Kemuning, Bukit Kemuning-Simpang Empatbatas Sumatera Selatan , Sukamaju Simpang
Kalianda-Bakauhuni, Tanjung Karang-Simpang
Tanjung Karang; peningkatan jaringan jalan Simpang
Gunung kemala-Pugung Tampak-batas Bengkulu,
Padang Cermin-Teluk Betung-Hanura, Simpang
Tiga-Tegineneng-Terbanggi Besar - Jabung - Labuhan Maringgai, Gedong Tataan-Tanjung KarangRantau Kijang, Terbanggi Besar-Kotabumi, Gunung
Sugih-Gedung Dalam-Metro, Kota Agung-Wonosobo-Sanggi, Simpang Pematang-Wiralaga.
Di samping itu dilakukan juga pengembangan
angkutan sungai meliputi pembangunan dermaga/
terminal sungai/danau di 5 lokasi, dan terminal penyeberangan di 1 lokasi. Akan dilakukan juga studi
pendahuluan dermaga penyeberangan Bakauhuni
(Dermaga III), rehabilitasi dermaga/terminal sungai/
danau di 2 lokasi dan rehabilitasi dermaga/terminal
penyeberangan di 1 lokasi. Masih di bidang transportasi, dilakukan juga pengembangan prasarana
per-keretaapian meliputi kegiatan pembangunan
jalan Ki\ sepanjang 10 Km. Juga pembangunan terminal penumpang/barang di 2 lokasi.
Di bidang perumahan dan permukiman akan
dilakukan pembangunan rumah sederhana sebanyak
10.000 unit, perbaikan dan peremajaan kawasan
perumahan dan permukiman kumuh seluas 50 Ha,
dan perbaikan lingkungan permukiman kota/nelayan
seluas 1.152 Ha . Selain itu juga akan dikelola air
limbah di 15 kota sedang dan kecil. Sementara
pengelolaan persampahan dilakukan pada 1 kota
besar /metro dan 5 kota sedang dan kecil. Akan
halnya penyediaan dan pengelolaan air bersih
perkotaan ditujukan bagi peningkatan kapasitas
produksi sebesar 400 lt/detik. Tak lupa dilakukan
penataan kota dan bangunan.

Bambang and Way Bumi Agung. Swampy
area development and management will
also be conducted on an area of about
42,500 hectares in Mesuji, Rawa Pisang.
and Pedada Tulang Bawang.
Subsequently, road sectoral program
includes road rehabilitation, maintenance
and betterment covering the Sumatera
East Cross among Pematang Panggang
- Manggala - Tanjung Karang. Sumatera
West Cross among Kruijoint- Biha- Kota
Agung Tanjung Karang. road joint maintenance and rehabilitation of Kota Bumi
- Bukit Kemuning, Bukit Kemuning Simpang Empat - the birder of South
Sumatera, Sukamaju - Simpang Kalianda,
Bakauhuni, Tanjung Karang - Simpang
Tanjung Karang, road network betterment
of Simpang Gunung Kemala - Pugung
Tampak - Bengkulu border, Padang
Cermin- Teluk Betung- Hanura, Simpang
Tiga - Tegineneng - Terbanggi Besar Jabung- Labuhan Marainggai- Gedong
Tataan Tanjung Karang - Rantau Kijang,
Terbanggi Besar - Kota Bumi, Gunung
Sugih - Gedung Dalam - Metro ,
Kotaagung - Wonosobo Sanggi, Simpang
Pemarang - Wiralaga.
In addition, river transportation development including construction of lake/
river quay/terminal in 5 locations, and
cross terminal in I location are executed,
preliminary study in Bakahuni Ferry Harbour (Harbour Ill), lake/river moles/terminals rehabilitation in 2 locations, of
quay/terminal, and rehabilitation in 1
location is prepared. Also, rail road
facility development including rail road
construction of 10 kilometers long and
cargo terminal construction in 2 locations
are undertaken.
The very near future development
prospects of area are plantation and fish-
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1. A ir minum , cuci , atau mandi bisa
memanfaatkan hidran umum di Kodya Bandar
Lampung.

4. Bendung Way Rarem , menahan air lebih lama
di permukaan bumi untuk dimanfaatkan
pertanian maupun air bersih ..

2. Jalan l i ngkungan yang disertai drainase di
kota Liwa, Lampung Barat, enak dipandang
dan sehat.

5. Rumah susun d i Kodya Bandar Lampung.

3.

6. Dalam rangka pe nggunaan air ir igasi maka
diadakan penyuluhan secara teratur.

.
Jalan Lintas Sumatera, ruas Bakauhuni

7. Air dibagi, mengoptimalkan fungsinya

Lampung, ternyata dapat meningkatkan
aktiv itas ekonom i .
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Prospek pe mbangunan dalam waktu dekat
adalah budi daya perkebunan dan perikanan (tambak
udang) yang memiliki prospek sangat cerah. Seperti
nampak dalam pengembangan tambak udang dan
bandeng di pesisir timur seluas 2 .500 ha oleh pihak
investor swasta (PT Dipasena dan PT Bratasena). Di
sektor perkebunan, kelapa hibrida dan sawit di
daerah Mesuji - Tulang Bawang, tapioka di Lampung
Te ngah serta kopi dan lada. Masalah yang perlu
diantisipasi adalah tingkat urbanisasi yang tinggi
kerena letak propinsi ini sangat dekat dengan Pulau
Jawa, selain perlunya peningkatan sumber daya
man usia.

ery (shrimp pond). These are very promising as evidently shown from shrimp and
seafish raised in brackis (bandeng) pond
in East Coast covering 2,500 hectares
conducted by private investor, i.e. PT
Dipasena and PT Bratasena, and hybrid
coconut, and palm tree in Mesuji- Tulang
Bawang, tapioca in Central Lampung
cofee and pepper for plantation sector. It
is important to anticipate problems on high
rate of urbanization, because of the very
close province to Java Island. Therefore,
human resources development is essential.
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DKI JAKARTA
IN JAKARTA SPECIAL TERRITORY

DKI Jakarta dengan luas 664 Km dengan
kepadatan penduduk sebesar 8 .259.600 jiwa {1990),
dengan kepadatan tertinggi ada di jiwa/Km2,
sedangkan yang terendah jiwa/Km2.
Tata guna lahannya meliputi areal permukiman/
perumahan seluas 315 Km2 a tau 4 7 ,4%, saram=na
sosial ekonomi dan budaya seluas 10 1 Km2 a tau
15,2%, areal sarana transportasi seluas 50 Km2 atau
7 ,6%, areal industri seluas 39 Km2 a tau 5, 9%,
pariwisata seluas 21 Km2 atau 3,2%, sawah seluas
87 Km2 atau 13,1% serta areal rawa, tambak, kolam
dan tanaman kayu-kayuan seluas 39 Km2 atau 5,8%
dari seluruh luas wilayah.
Sebagai kota metropolitan, ibu kota negara serta
pusat perekonomian, DKI Jakarta memiliki berbagai
keunggulan yang tak dipunyai propinsi lainnya.
Diantaranya, prasarana dan sarana yang jumlah dan
kualitas pelayanannya paling maju dan mutakhir,
lengkapnya fasilitas pendidikan dasar sampai tinggi,
fasilitas kesehatan yang baik, serta keberadaan lembaga pemerintahan pusat, lembaga tinggi dan
tertinggi negara menjadikan wilayah ini sebagai idola
bagi pembangunan propinsi lain di Indonesia . Di
samping itu berbagai usaha industri dan jasa telah
menarik sumber daya manusia berkualitas tinggi
maupun tak berketerampilan untuk bermukim di sini.
Sampai akhir Pelita V, pembangunan Prasarana
dan Sarana Dasar-PU(PSD-PU) di bidang pengairan
ada peningkatan prasarana, di mana sampai tahun
1993 jaringan irigasi telah mengairi areal seluas +
12.000 Ha. Selain itu dilaku-kan juga pembangunan

The Special Territory of Jakarta
which is 664 square kilom eters is
inhabitted by 8.259.600, and its densitu
is 12,433 people per square kilometers.
The highest rate ofdensity (21, 729 people
per square kilometers) is in its central
part, while the Lowest one is in the
northern part.
Its Land use consists of 315 square
kilometers, 47.4% of the total area of the
territory for settlement/housing, 101
square kilometers, or 15.2% for social
economic and cultural facilities, 50
square kilometers or 7.6% for transportation facilities, 39 square kilometers or
5 .98 for industrial area, 4 square
kilometers or 0.6% for tourism, 8 square
kilometers or 1.2% consisting of forest
area, 21 square kilometers, or 13.1%
consisting of paddy fields, and 39 square
kilometers or 5.8% consisting of swamps,
ponds, and woods.
Jakarta Metropolitan, the state capital city and centre of economy has some
incomparable superiorities in the country, such as social and business facilities
of highest' quantity and saphisti cated
quality of services, fully equipped educationalfacilities,from elementary to higher
levels, health facilities, and the existence
of central government institutions. These
make this territory an ideal paradigm of
development for other provinces. Also,
various industrial and service activities
have attracted both high quality and unskilled human resources to settle down in
this area.

-----------[DKJ
t 1th

0

_..__
-..·-. -__
----l (f( httU

---

...,

,......-.,

_____
__
·---_ ___
·-----,

.. ...

1

Pengolahan limbah Waduk Setiabudi
Jakarta Selatan

2

Drainase kota di Kali Cideng, Jakarta Barat

3

Rumah susun Kemayoran , kota satelit baru
di Jakarta

4

Semanggi, karya monumental

5

lnstalasi air minum Buaran di Jakarta
Timur
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prasarana pengendali banjir di Pluit, Sunter, Cakung
dan Cengkareng, di samping kegiatan peningkatan
saluran air baku Tarum Barat untuk keperluan air
bersih Jakarta.
Di bidang transportasi/jalan antara lain telah
dibangun dan ditingkatkan berbagai sarana meliputi
jalan KA , dermaga penyeberangan dan jaringan
jalan, yang telah mencapai 4.055 Km , antara lain
jalan arteri lingkar luar Jakarta dan ruas Kampung
Melayu-Saharjo-Karet. Selain itu juga telah dibangun
jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi), JakartaCikampek, dan Jakarta Merak yang sebagiannya juga
dimanfaatkan lalu lintas dalam kota Jakarta.
Prasarana transportasi lainnya adalah transportasi !aut dan udara. Sebagai pintu gerbang nasional,
Jakarta dilayani oleh empat pelabuhan !aut, yakni
Pelabuhan Samudera Tanjung Priok sebagai pelabuhan !aut utama termasuk pelabuhan peti kemas,
Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai pelabuhan nusantara, Pelabuhan pasar Ikan sebagai pelabuhan
pendaratan kapal-kapal penangkap ikan sekaligus
tempat pelelangan ikan (TPI), serta pelabuhan
Marunda sebagai Pelabuhan kayu.
Selain itu Jakarta juga dilayani oleh sejumlah
pelabuhan jetty, di Marina Ancol dan di beberapa
pulau di Kep. Seribu. Transportasi udara di Jakarta
dilayani oleh Bandara Halim Perdana Kusuma ,
laP.angan terbang Pondok Cabe yang dioperasikan
oleh Pelita Air Service, serta Bandara SoekarnoHatta yang terletak di wilayah Jawa Barat yang
merupakan bandara utama pintu gerbang Indonesia.
Di bidang perumahan dan permukiman,
banyak dikembangkan jenis-jenis perumahan bersusun guna memenuhi kebutuhan rumah penduduk
dan mengantisipasi semakin terbatasnya lahan
perkotaan. Propinsi ini juga terus berupaya membangun perumahan sewa untuk mengatasi semakin
membengkaknya penduduk musiman yang mengadu
nasib di Jakarta. Dalam hal prasarananya, seperti
dalam penyediaan air bersih, penanganan persam-

Up to the end ofthe fifth PELITA, the
public Works infrastructure development
in irrigation sector demonstrated an increasing infrastructure in which around
I 2,000 hectares ofarea was irrigated until
1993. Besides, flood control facility construction in Pluit, Sunter, Cakung and
Cengkareng, and raw water outlets improvement in Tarum Barat for clean water supply were completed.
Meanwhile, road/transportation sector created various facilities construction
and improvement including railways, harbour and road networks, achieving 4,055
kilometers, i.e. arterial roads, Jakarta
outer ringroad, Kampung Melayu Saharjo - Karet road joints, Jakarta Bogor-Ciawi Tollway (Jagorawi) Jakarta
- Cikampek, Jakarta - Merak, o/which
parts of them are also utilizdfor Jakarta
urban traffic.
Other transportation infrastructure
are sea and air transportation. As a national gate, Jakarta is supplied by four
harbours, i.e. Samudra Tanjung Priok the
main harbour-including cargo/container
harbour, Sunda Kelapa - Nusantara harbour, the interisland - Pasar Ikan - the
harbour oftrawls, including the fish market and auction centre, and Marunda- the
harbour for timber.
Additionally, the territory is also supplied by some jetties in Marina Ancol and
some islands of Pulau Seribu (Thousand
islands). Air transportation in Jakarta is
supplied by Halim Perdanakusumah Airport, Pondok Cabe airfield which is operated by Pelita Air Service, and
Soekamo-Hatta International Airport in
West Java region as the main gate of
Indonesia.
Finally, the housing and settlement
sector brought about many apartments to
meet the needs of housing supply, and
anticipate the limitation ofnarrowing urban space. This territory also continues
to build rental housings/dwellings to overcome the growing number of temporary
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pahan dan limbah, DKI Jakarta sudah mulai menerapkan kerjasama dengan pihak swasta.
Prospek dan Pengembangan.
Memasuki Repelita VI, di bidang pengairan,
antara lain akan merehabilitasi dan memelihara
saluran pembawa air baku sepanjang + 40 Km di
saluran Buaran-Pejompongan dan Buaran-Pulogadung; perbaikan dan pengendalian sungai sepanjang sekitar 25 Km di Sungai Ancol, Pesanggrahan,
Sunter, dan Banjir Kana!; pemeliharaan jaringan
irigasi seluas sekitar 13.000 Ha dan pembangunan
prasarana pengaman pantai sepanjang 5 Km di
Marunda Cilincing .
Program yang direncanakan di bidang Bina
Marga Ualan) antara lain pembangunan jalan tol
Tomang-Priok-Pluit dan jalan to! Jakarta-Serpong
dan membangun terminal penumpang/barang di dua
lokasi. Selain itu juga dilakukan rehabilitasi/ peningkatan jalan KA sepanjang 150 Km, pembangunan
jalan KA sepanjang 50 Km dan peningkatan
jembatan KA sebanyak 50 buah.
Di bidang perumahan dan permukiman,
kegiatannya antara lain pembangunan rumah sederhana sebanyak 36.000 unit, perbaikan dan peremajaan kawasan perumahan dan permukiman kumuh
di perkotaan seluas 200 Ha, dan perbaikan lingkungan permukiman kota/nelayan seluas 303 Ha. Selain
itu juga akan dilakukan .kegiatan pengelolaan air
limbah, persampahan dan drainase untuk seluruh
wialyah DKI Jakarta di samping penyediaan dan
pengelolaan air bersih perkotaan serta penataan kota
dan bangunan.
Sebagai ibukota negara, pelaksanaan pembangunannya sangat dipengaruhi kebijaksanaan pemerintah pusat dan memiliki pengaruh yang cukup besar
terhadap perkembangan propinsi-propinsi lainnya
di Indonesia .
Untuk menuju kota megapolitan Jakarta harus
selalu siap untuk tidak ketinggalan oleh negara lain,

residents who try their luck in Jalw.rta. In
the case offacilities such as those ofclean
water supply, waste water and solid waste
management, the territory has started to
apply cooperation with private sector.

Future Development
Approaching Repelita VI, several
programs are included in irrigation
sector, i.e. the 40 kilometers of raw water
outlets, rehabilitation and maintenance
for Buaran - Pejompongan and Buaran Pulogadung, River betterment and control of about 25 kilometers in Sungaz
Ancol, Pesanggrahan, Sunter and Banjir
Kana/ irrigation networks maintenance of
around 13,000 hectares, and infrastructure construction for coastal protection of
5 kilometers in Marunda - Cilincing.
Program planning for road sector is
tollway construction ofTomang- PriokPluit, and Jalw.rta - Serpong, passenger/
cargo terminals construction in two locations rehabilitation and improvement of
150 kilometers long of railway, railways
construction (50 kilometers) and improvement of 50 railway bridges.
While housing and settlement
sectoral programs include construction of
36,000 units of/ow-cost housing, renewal
and renovation of200 hectares ofhousing
and settlement in slum areas, and
renovation of urban and fishermanBs
housing (303 hectares), waste water, solid
waste and drainage improvement
throughout the territory, clean water
supply, and public building and spatial
management.
The development implementation of
Jakarta as the state capital city is very
much affected by the central government
policy, and substantially influential to development of other provinces. Jalw.rta
should be always prepared and not left
behind other states, if it is to be a
megapolitan, particularly providing with
its facilities and infrastructure, such as
those for transportation sector, commu-
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terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana
infrastrukturnya. Seperti bidang transportasi, komunikasi, energi dan bentuk pelayanan umum lainnya.
Menyangkut bidang ke-PU-an, hal yang mendesak
adalah peneydiaan sumber air baku, pengamanan
banjir, peningkatan ruas jalan, pelayanan air bersih,
serta penataan kota dan lingkungan.
Permasalahan utama yang dihadapi DKI Jakarta
adalah masalah urbanisasi yang semakin meningkat.
Pesatnya perkembangan di wilayah ini telah mampu
menarik masuknya penduduk pendatang sehingga
menuntut kesiapan tersedianya sarana dan prasarana
untuk mendukung mobilitas dan kegiatan masyarakat. Dampak lainnya adalah berubahnya tata guna
lahan yang tinggi akibat keperluan pembangunan
fisik sehingga seringkali mengundang masalah seperti
banjir, kebakaran, dan tingginya tingkat kerawasan
sosial.

nications, energy, and other public services. In the case of public works affairs,
the most urgent matter is raw water provision , flood control protection, road
joints betterment, clean water services
and urban and environment management.
The main problematics faced by the
territory is the growing urbanization; its
rapid growth has attracted new comers,
so that preparations offacility availabilities to support community mobility and
activities are imperative. Other physical
application is highly rapid change ofland
use, as a consequence of physical development requisites that frequently cause
disturbance, flood,fire, and high rate of
social disturbances.
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JAWABARAT
IN WEST JAVA REGION

Luas Propinsi Jawa Barat adalah 43.000 km2,
dihuni 35.520.400 jiwa yang terdiri dari 20 kabupaten, lima kotamadya dan enam kota administratif,
serta 526 keca-matan dan 7 .104 desa/kelurahan.
Topografi wilayahnya terdiri dari dataran rendah,
dataran tinggi, sampai pengunungan berbukit.
Lahannya sebagian besar dimanfaatkan untuk pertanian, permukiman, pertambangan, dan industri.
Tercatat pemanfaatan lahan sampai saat ini, untuk
areal hutan 19,6%, ·semak belukar 1,0%, tegalan
8 ,3%, perkebunan 25 ,9%, kolam dan tambak 1,9%,
perumahan dan permukiman 7 ,8%.
Di propinsi yang ibukotanya Bandung ini,
terdapat sebelas kawasan potensial untuk dikembangkan dengan sektor-sektor yang sangat berprospek hila ditangani secara baik. Selain sektor pertanian
dan perkebunan, Jawa Barat juga potensial dalam
sektor industri dan sektor-sektor lainnya.
Guna mendukung pengembangan potensi-potensi tersebut, Departemen PU telah membangun
Prasarana dan Sarana Dasar-PU (PSD-PU )yang terus
meningkat . Akhir Pelita V lalu, untuk sektor
pengairan, sudah dikembangkan areal irigasi teknis
seluas 900 .OOo ha dan pengembangan areal irigasi
pedesaan 352.250 ha.
Selain itu, dilakukan penanganan sunga"i, seperti
Sungai Citanduy, Cimanuk, Citarum, Cisadane, dan
Ciujung yang potensial sebagai penyedia air baku.
Sedangkan, untuk memantapkan swasembada beras,
telah ditangani jaringan pengairan jalur Pantura,
Teluk Lada, dan Citanduy Hilir. Penanganan di ketiga

West Java Province is 43,000 square
kilometers, inhabitted by 35,520,400 people, consisting of20 regencies, 5 municipalities, and 6 administrative towns, 526
districts, and 7, I 04 villages. Its topography is comprised of lowland, highland,
and mountainous areas. Most of the land
is utilized for farming, settlement, mining, and industry. To date, its land use is
recorded for the followings : I9.6% for
forest area, I .0% for bushes, 8.3% for
meadows, 25.9%for plntation, 1.9%for
pond and fishery, and 7.8% for housing
and settlement.
In Bandung, the capital city, there are
1I potential areas to develop as long as
well managed by highly prospective sectors. Besides, the province is also potential in inudstry and other sectors, by which
the Ministry has dealt with the ever increasing infrastructure development. Last
Pelita, technically irrigated area (900,000
hectares) and rural irrigated area
(352,250 hectares) were developed.
Also, river management was implemented, including potential water providers, such as rivers Citanduy, Cimanuk,
Citarum, Cisadane, and Ciujung the
Pantura Lane irrigation network, Teluk
Lada, and Citanduy Hilir were managed
to strengthen the rice self-sufficiency. It
is also aimed at industry and drinking
water.
Meanwhile, road networks strengthening for regional development was ex-
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tempat tersebut diarahkan pula bagi penyediaan air
baku untuk memasok kebutuhan industri dan air
min urn.
Untuk ke-Bina Marga-an, sudah dilakukan upaya
pemantapan jaringan jalan bagi pengembangan
wilayah. Jaringan jalan ini dilakukan di berbagai jalur
utama, misalnya di jalur Pantura (Cirebon-CikampekKarawang-Bekasi-Cilegon-Merak), di jalur Selatan
yang secara bertahap dapat menghubungkan
Pangandaran Cipatujah dengan menyusuri pantai
selatan menuju pantai barat. Sedangkan di jalur
Tengah, telah ditingkatan penanganan jalan dari
Banjar-Ciamis-Bandung-Cianjur-Bogor-Rangkas
Bitung menuju Labuan.
Sebagai penghubung antar jalur, dikembangkan
jalan poros dari mulai jalur Utara, jalur Tengah
sampai ke jalur Selatan. Sedangkan untuk jalan tol,
dilakukan seperti di Jagorawi, Jakarta-Cikampek, dan
yang sampai saat ini masih ditangani yaitu ruas jalan
Tangerang-Cilegon-Merak, serta Cikarripek-Padalarang.
Untuk bidang ke-Cipta Karya-an, yang mencakup
pembangunan sub sektor perumahan dan
permukiman, sudah ditangani Bandung Urban Development Project (BUDP) yang didalamnya mencakup berbagai komponen, seperti penataan ruang,
jalan, drainase makro dan mikro, persampahan,
penanganan limbah, perbaikan lingkungan
permukiman kota dan sebagainya.
Di kota-kota lain seperti di Bogor, Cirebon,
Cilegon, Tangerang, Bekasi, Karawang, dan Depok
telah dilakukan pula penanganan PSD-PU yang
memberikan dukungan bagi kelancaran kegiatan
pembangunan. Dalam pelayanan air bersih misalnya,
di kota-kota besar, kota-kota sedang, kecamatan serta
wilayah perdesaan berbagai upaya telah dilakukan
sehingga menunjukan peningkatan.

ecuted. These were applied in variuos
main lanes,for instance the Pantura lane,
i.e. Cirebon - Cikampek - Karawang Bekasi- Cilegon- Merak, and the Southern
lane which may gradually connect
Pangandaran - Cipatujah by creeping
south management from Banjar- Ciamis
Bandung - Cianjur - Bogor - Rangkas
Bitung toward Labuan was improved.
Next, axis road from North line to Central lane road to the South lane as the
interlane connector, was developed. Then,
similar application on Jagorawi, Jakarta
- Cikampek, Tangerang- Cilegon- Merak,
and Cikampek - Padalarang, is also
adopted on toll ways.
Further, housing and settlement
subsectors cover the Bandung Urban Development Project (BUDP) in which various components such as spatial, road
macro and micro-drainage, garbage
waste disposal urban settlement improvement management, etc. are included. Also,
Infrastructure development is handled in
other cities, i.e. Bogor, Cirebon, Cilegon,
Tangerang, Bekasi, Karawang, and
Depok giving support to the smoothness
of the development activities. In the case
of clean water service, for instance,
various efforts have been made for
enhancement.

Future Development
Approaching Repelita VI, the mission
statement of infrastructure development
in West Java is emphasized not only on
stimulating, serving and directing regional development, but also directed to
contribute to poverty alleviation program
selfsufficiency conservation, by support-
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Prospek dan Pengembangan.

Memasuki Repelita VI, arah pembangunan PSDPU di Jawa Barat ditekankan guna memacu, melayani dan mengarahkan pengembangan wilayah.
Selain itu, diarahkan pula untuk mengentaskan
kemiskinan dengan memberikan dukungan bagi
program IDT. Pelestarian swasembada beras,
pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan
pusat produksi ke daerab pemasaran dan outlet
secara efisien, serta pembangunan perumahan dan
permukiman yang terjangkau masyarakat luas yang
didalamnya melibatkan peran serta masyarakat, juga
tak ketinggalan menjadi arah pembangunan PSDPUnya.
Pembangunan PSD-PU untuk sektor pengairan
dalam Repelita VI akan dilakukan dalam mempertahankan fungsi prasarana dan sarana yang sudah
ada dengan cara meningkatkan upaya pemeliharaan
di lahan seluas 930 .000 ha. Kemudiant 21.300 ha
jaringan irigasi akan direhabilitasi selain dibangun
pula jaringan irigasi baru dan irigasi perdesaan. Untuk
meningkatkan kemampuan pengadaan air, di
Kabupaten Serang akan dibangun bendung Pamarayan Baru. Sedangkan terhadap situ-situ di berbagai
lokasi akan dilakukan rehabilitasi. Dalam pembangunan di sektor ini dianggarkan dan sekitar Rp. 132
milyar lebih pada tahun pertama Repelita VI.
Pada sub sektor jalan dan jembatan, yang akan
menelan biaya sekitar Rp..111 milyar lebih di tahun
pertama Repelita VI, selain akan dilakukan pembangunan jalan desa dan jembatan gantung di berbagai
wilayah, juga akan dilakukan peningkatan kemampuan jalan yang sudah ada. Pada jalur Utara misalnya,
yang membentang dari mulai Cirebon sampai ke
Merak kemampuannya akan ditingkatkan menjadi
MST 10 ton. Sedangkan bagi jalur selatan dan porosporos penghubung antar jalur akan semakin
dimantapkan. Demikian halnya dalam memberikan
dukungan bagi angkutan peti kemas, bahan produksi
dan jalur-jalur pemasaran.

ing the equitake development program in
isolated areas. Rice self-sufficiency conservation, road networks developm ent
connecting the production centres to the
market segments and outlets, and housing and settlement construction affordable
to general public involving social participation are also included in the mission
statement. Additionally, the infrastructure
develovment in the irrigation sector during the Repelita VI will be undertaken to
maintain the Junctions of the existing facilities and infrastructure by increasing
maintenance on an area of930,000 hectares. Subsequently, 2/,300 hectares of
irrigation networks will be rehabilitated,
beside rural irrigation networks. Whereas
small lakes in various locations will be
rehabilitated. Development program
budgeting for this sector ammounting
appromately Rp 132 billion was allocated
within the first year of Repelita VI.

Also, an amount of over Rp Ill billion was allocated within the first year of
Repelita Vi for road and bridge subsector.
Besides, rural road and suspension bridge
will be constructed in various areas. as
well as capacity improvem ent of th e
existing roads, for instance. North Lane
stretching from Cirebon to Merak. Road
capacity will be increased to 10 ton MST.
while that for South Lane and interlane
axis roads will be strengthened. Efforts
to. support th e van conrain e r
transportation, production materials, and
marketing lines are also made.
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Dalam sub sektor perumahan dan permukiman,
tak kurang dari Rp. 37 milyar lebih dalam tahun pertama Repelita VI, akan dimanfaatkan guna melakukan perencanaan pembangunan, penataan kota dan
pembangunan perumahan baru. Selain itu, akan
digunakan pula bagi penanganan air bersih,
persampahan kota , drainase dan limbah serta
lingkungan perumahan menjadi bagian yang akan
ditangani dalam Repelita VI.

Finally, it is good Rp 37 billion of
budget allocated in the first year of
Repelita VI for housing and human settlement subsector to execute development
planning, urban development, and new
hosuing construction, provision of water
supply, urban solid waste disposal, drainage improvement, and environmental
sanitation waste water.
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JAWATENGAH
IN CENTRAL JAVA REGION

Luas wilayah Propinsi Jawa Tengah yang 32.348
km2, terbagi dalam 6 wilayah pembantu gubernur,
enam kotamadya, 29 kabupaten, 509 kecamatan
dan 7 .856 desa/kelurahan. Kondisi alamnya merupakan dataran rendah dan pegunungan yang diantaranya merupakan gunung berapi. Arealnya dimanfaatkan untuk hutan 17, 1%, perumahan dan permukiman 16,6%, tegalan 22,7%, persawahan 29,5%,
perkebunan 2,4%, dan areal budi daya lain 8,9%,
sisanya adalah lahan kering, semak belukar, tambak
dan perairan darat. Saat ini, Jawa Tengah dihuni
28.569.800 jiwa penduduk.
Berbagai sektor sangat berpotensi dikembangkan
di propinsi yang beribukota Semarang ini. Sektor
industri, pariwisata, dan pertanian tanaman pangan
misalnya adalah potensi yang hampir ada di setiap
kawasan .
Pembangunan Prasarana dan Sarana Darar - PU
(PSD-PU) sampai akhir P.elita V lalu menunjukan,
pada sektor pengairan telah dilakukan pemeliharaan
jaringan sungai 265.088 ha, rehabilitasi jaringan
irigasi 111 .043 ha, penyerahan irigasi kecil 46. 187
ha , pembangunan jaringan irigasi 92 .000 ha ,
pengembangan irigasi desa 1.574 ha dan
pengembangan irigasi air tanah 1.418 ha . Selain
itu, dilakukan pengendalian banjir untuk 7 .233 ha
dan pembangunan dan rehabilitasi 10 buah waduk.
Penanganan prasarana dan sarana jalan dan
jembatan telah dilakukan dengan merehabilitasi dan
memelihara 1.009 km jalan nasional dan 1.847,81

Central Java Province with
Semarang, its capital city, is 32,348
square kilometers, divided into 6
residencies, 6 municipalities, 29
regencies, 509 districts and 7,856
villages. It consists oflowland and mountainous areas, including some volcanoes.
Its areas comprise forest ( 17.1 %), housing and settlements (16,6%), meadows
(22 .7%), farming (29.5%), plantation
(2.4%), and other cultivated areas (8.98)
with the remaining dry fields, bushes, fish
ponds and land.fisheries. Today, the province is inhabited by 28,569,800 residents.
Various potential sectors to develop are
industry, tourism, food plants farming,
and forestry.
The Public Works infrastructure
development results up to the end ofPelita
V in irrigation sector include maintenance
and control over 265,088 hectares
irrigation network rehabilitation on
111,043 hectares, and small-scale irrigation delivery of 46,187 hectares to stabilize the food self-supporting. Additionally,
92,000 hectares ofirrigation network was
constructed for strengthening food self
sufficiency, 1,574 hectares of rural irrigation development, I ,418 hectares ofsoil
water irrigation development, flood
control on an of area 7,233 hectares, and
rehabilitation and construction of 10
dikes.
In the case of road and bridge infrastructures and facilities, several activities
were performed, i.e. rehabilitation and
maintenance of 1,009 kilometers of national roads and 1,947.81 kilometers of
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1. Rumah susun di Pekunden, mengubah
wajah kawasan padat di sekitar kota
Semarang.
2. Jalan tol arteri Semarang, jalan altematif ke
Salatiga dan Yogyakarta dalam rangka
mengatasi kemacetan lalu lintas sekitar
Semarang Selatan (Gombel)
3. Waduk Wonogiri, yang dikenal Wadu k
Gajah Mungkur, menghasilkan tenaga
listrik, pengendali banjir dan memasok
saluran irigasi .
4. Bendung Klambu, Kudus, menyuplai air ke
berbagai saluran iri gas i.
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km jalan propinsi. Untuk jembatan telah dilakukan
bagi 17.708 meter jembatan nasional dan 13.437
meter jembatan propinsi. Untuk mengoptimalkan
fungsi jalan, dilakukan pula peningkatan jalan
nasional 305 km dan jalan propinsi 705 km, serta
penggantian jembatan nasional 2. 486 meter) dan
jembatan propinsi 4.316 meter.

provincial roads, bridge improvement of
national bridges (17, 708 meters), and
I3,347 meters of provincial bridges, betterment of 305 kilometers of national
roads, and 705 kilometers of provincial
roads, and replacement of 2,486 meters
of national bridges, and 4,3I6 meters of
provincial bridges to optimalize road
function.

Guna memenuhi kebutuhan perumahan
masyarakat, telah ditangani penanganan perumahan
dan permukiman di 35 daerah tingkat II. Di perkotaan selain dilakukan program KIP untuk 4 . 7 30
ha atau 496 kampung, program MIIP di 147 pasar,
juga dilakukan pembangunan RS, RSS dan rumah
susun. Sedangkan P2LDT di 1.403 dan DPP di 92
desa dimaksudkan untuk penanganan perumahan
di kawasan perdesaan.

Further; the housing and settlement
handling in 35 regions (Level 11 Local government) was managed to meet the needs
of community" housing requirement.
Wherea s Kampong Improvement Program on 4,370 hectares, or equivalent to
496 kampongs, and the MJJP Program in
I47 markets in urban areas was executed.
While housing supply requirements were
complied with apartment construction
and Low-cost housing to meet the society
needs. Also, I ,403 housing units and DPP
through the P2LDT in 92 rural areas were
successfully handled.

Dalam penyediaan air bersih, kapasitas terpasang
saat ini sudah mencapai 7. 612 liter per detik. Melengkapi keberhasilan ini juga dilaksanakan program
penyehatan lingkungan permukiman dengan penanganan drainase kota 57.795 meter dan perdesaan
2.450 meter, pengadaan sarana persampahan di 35
daerah tingkat II dan penanganan air limbah perkotaan serta perdesaan dengan membangun 121 unit
MCK, 2.715 unit jamban keluarga dan 1.048 unit
SPAL. Bagi penataan ruang telah dilakukan penyusunan rencana tata ruang di seluruh daerah tingkat
lit penyusunan PJM di dua kota besar dan 84 kota
serta penyusunan RTBL di lima kawasan.

Later; clean water supply treatment
plants together with installed capacity
reaching 7,6I2 Litres per second were
built. Also, settlement environmental the
sanitation program was executed by handling 57,795 meters of urban drainage,
and 2,450 meters of rural drainage, supplying solid waste facilities in 35 regencies, waste water treatment in urban and
rural areas by building I2I public toilets,
2,7I5 residential toilets, and I,048 units
of waste water processing pools. In the
case of spatial management, a spatial
management plan for all regencies the
PJM in two cities and 84 towns, and the
RBTL in five territories were set up.

Prospek dan Pengembangan.

Dalam Repelita VI direncanakan untuk sektor
pengairan akan direhabilitasi enam buah waduk_ kecil,
satu buah dam sedimen, dan perbaikari empat
bendung. Selain itu, akan dibangun saluran pembawa
air baku, embung Lodan Wetan dan Banyu Kuning,
dua buah bendung karet, serta peningkatan waduk/
embung/telaga sebanyak lima buah.

Future Development
During Repelita VI, irrigation
sectoral programs are aimed at
rehabiliting 6 small dikes, one sediment
dam, 4 water reservoirs, raw water
conveyor channels building in Embung
Lodan Wetan and Banyu Kuning, two
rubber dikes, and five water reservoir
embung/Lakes improvement.

Masih di bidang pengairan, selama kurun waktu
lima tahun akan dilakukan pengendalian banjir pada
2.027 ha dan pembangunan groundsill di Karang
Anyar. Setelah itu, akan dioperasikan dan dipelihara
98 .616 ha jaringan irigasi, rehabilitasi 15.189 ha
jaringan irigasi, serta peyerahan irigasi kecil dan irigasi desa seluas 31.302 ha.

In addition, during the period, flood
control on an area of2,027 hectares and
construction of groundsill in Karang
Anyar are executed. Moreover; operation
and maintenance of98,616 hectares ofirrigation networks, including rehabilitation of 15, 189 hectares, and delivery of
small-sized and rural irrigation of31,302
hectares are conducted.

Untuk prasarana dan sarana jalan dan jembatan,
akan ditangani rehabilitasi dan pemeliharaan jalan
sepanjang 114 km dan jembatan sepanjang 4 7 4
meter. Kemudian, peningkatan 73 km jalan dan
penggantian jembatan sepanjang 375 meter. Sedangkan pembangunan jalan akan mencakup 550
km, jembatan 410 meter, jalan desa 9. 900 km, dan
jembatan desa 590 meter.

While roads and bridges infrastructure facilities provide with rehabilitation
and maintainance of 114 kilometers of
roads and 474 meters ofbridges, road betterment (73 kilometers) and replacement
(375 meters). While road construction includes 550 kilometers, 410 meters of
bridges Instruction, 9,900 kilometers of
rural roads, and 590 meters of rural
bridges.

Dalam sub sektor perumahan dan permukiman,
rumah inti tipe sederhana dan sangat sederhana akan
dibangun untuk 10.600 unit, pengadaan rumah susun di 18 kawasan , serta pengembangan KTP2D.
Perbaikan lingkungan perumahan kota dan nelayan
di 316 kawasan, perbaikan dan peremajaan kawasan
kumuh, pemugaran 10.860 unit rumah, serta penanganan prasarana dan sarana 400 desa tertinggal
tak ketinggalan menjadi rencana pembangunan
selama Repelita VI.

Furthermore, the housing and settlement subsectoral programs include building 10,600 units of Low-cost housing
apartment in 18 regions, the and KTP2D
development for 400 poor villages. Subsequently, waste water treatment in 20 cities, rural waste water treatment in 144
villages, solid waste in 21 cities and drainage treatment in 19 cities will be conducted to enhance quality environment.
Spatial management program will include
setting up of physical planning for the
entire level II of local government, PJM
for two cities and 84 towns, beside building management and setting up of RTBL
for 5 regions.

Untuk meningkatkan kualitas lingkungan akan
dilakukan pengelolaan air ·limbah di 20 kota, penanganan air limbah perdesaan di 144 desa, pengelolaan persampahan di 21 kota dan penanganan
drainase di 19 kota. Sedangkan untuk program penataan ruang, akan dilakukan penyiapan 4 RPJM kota
dan penyiapan RPJM dan PJM dua kawasan
andalan, selain dilakukan pula penataan bangunan
dan penyusunan 3 buah RTBL.

Finally, the urgent infrastructure development programs is the realization of
Semarang Urban Development Program
including its supporting facilities supply.
Whereas the infrastructure includes raw
water supply, flood control, road betterment, spatial management, and development management of triangle expansion,
scheme among Semarang - Surakarta and
Yogyakarta through tollway construction
and Soemarno airport improvement Leading to an international airport.
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DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
IN SPECIAL TERRITORY OF YOGYAKARTA

Daerah Istimewa Yogyakarta wilayahnya relatif
kecil (3.186, 1 km2) potensi sumber daya alamnya
pun relatif terbatas. Sebab secara karakteristik wilayah ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geografisnya
yang umumnya berbukit tandus. Namun Yogyakarta
sebagai kota pusat kebudayaan dan pendidikan
citranya cukup tersohor, apalagi hila dikaitkan dengan
dunia wisata. Beberapa potensi andalan yang dapat
dikembangkan di wilayah ini adalah bidang industri,
pariwisata, agrobisnis, pertanian dan bidang perikanan.

The Special Territory of Yogyakarta
has relatively small area of3,186.1 square
kilometers, and its potential ofnatural resources is also relatively restricted by virtue of its geographical characteristic
which is generally constitutes barren hills.
Nevertheless, Yogyakarta the capital city
is famous as cultural and educational centre, especially related to tourism. There
are several potential advantages of this
area, i.e. industry, tourism, agribusiness,
farming, andfishery.

Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar - PU
(PSD-PU) sampai dengan Pelita V, telah berhasil
mendukung kemajuan daerah ini. Hal ini dapat dilihat
dari hasil pembangunan di sektor pengairan
misalnya. Untuk kepentingan irigasi pertanian telah
dibangun bendung berikut jaringan irigasi seluas
54.5 7 8 ha letaknya tersebar di 4 daerah kabupaten
(Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul).
Selain itu telah dibangun. pula Pengembang-an Air
Tanah (PAn pada daerah kritis seluas 1.330 ha,
utamanya di daerah kabupaten Gunung Kidul.

Next, the Public Works infrastructure
development up to Repelita V successfully
maintained this region strengths, reflected
from the d evelopment results in the
irrigation sector. A dyke and its irrigation network of 54 ,578 hecta res
scatteredly Located on 4 regencies: Kulon
Progo, Sleman, Gunung Kidul, and
Bantu! were built fo r farm ing irrigation
ground water resources development on
critical areas of 1,330 hectares, mainly
in Gunung Kidul Regency.

Dibidang pembangunan prasarana jalan dan
jembatan telah berhasil meningkatkan jaringan jalan
sepanjang 5 .400 km, terdiri jalan nasional90,5 km,
jalan propinsi 407 ,5 km, dan jalan lokal4.902 km.
Ketersediaan aksesibilitas perhubungan ini semakin
memperlancar arus lalu lintas antar propinsi dan
hubungan antar daerah sehingga kegiatan ekonomi
menjadi semakin meningkat.

Wh ereas road networks of 5,400
kilometers consist of national road (90.5
kilometers), provincial roads (407.5
kilometers), and Local roads (4, 902
kilometers). This communication accessibility provision has ben increasingly accelerating the interprovincial traffic and
interregional communications, so as to
growingly increase the economic activities.

Sedang di bidang prasarana lingkungan dan
pemukiman, telah berhasil menyusun Rencana Tata

Meanwhile, in the environment and

l
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Ruang Wilayah (RTRW) Dati I sampai Dati II. Hasil
yang dilaksanakan adalah pemugaran rumah desa
sebanyak 1. 7 20 unit di 116 desa. Selain peningkatan
pemenuhan kebutuhan air bersih bagi kebutuhan
kota Yogyakarta dan kota kabupaten serta penyempurnaan jaringan drainase dan penanganan limbah
penduduk.
Proyek Strategis

Untuk pencepatan pembangunan terutama dalam mengantisipasi kebutuhan yang semakin
mendesak PU telah memprogramkan proyek-proyek
yang bernilai strategis. Diantaranya adalah membangun instansi sumur bor dengan debit rata-rata 80
1/detik untuk melayani 52 desa. Proyek ini untuk
mengatasi kekurangan air pada daerah kritis di
kawasan Gunung Kidul.
Juga pembangunan Waduk Sermo, di kabupaten
Kulonprogo (dalam pelaksanaan). Selesainya pembangunan waduk serbaguna ini, maka produktifitas
pertanian akan dapat ditingkatkan selain menciptakan rasa aman terhadap bencana banjir. Manfaat
lainnya dari waduk ini adalah untuk budidaya perikanan dan pariwisata di wilayah barat kota Yogyakarta.
Proyek ini mulai dibangun tahun 1993-1994 dan
direncanakan selesai tahun 1998/1999.
Proyek lain yang tak kalah penting adalah
pengendalian banjir lahar Gunung Merapi dengan
membangun chek dam pengendali, sabo dam, kantong lahar dan tanggul-tanggul pengaman banjir.
Sedang untuk mengantisipasi perkembangan
kota Yogyakarta yang frekuensi lalu lintas semakin
meningkat. PU membangun jalan Arteri Lingkar
Yogyakarta sepanjang 20 km. Pekerjaan ini merupakan bagian Proyek Pengembangan Jalan dan ｊｾｭ｢｡ﾭ
tan DIY. Dimulai th 1993/94 dan diperkirakan
selesai th 1998/99.
Proyek jalan lainnya yang cukup strategis adalah
pembangunan jalan tol antara Yogyakarta-Surakarta

human settlement facilities sector, Regional Spatial Management Plan for
Provinces regencies was set up, i.e. renovation of 1, 720 units of rural housing in
116 rural areas, improvement of clean
water supply provision for the city and
regency cities, as well as revisional works
of drainage networks and sanitation water management.

Strategic Schemes
It is intended to accelerate development in anticipating Public Works urgent
needs. Particular projects of strategic
benefits was programmed, among others
artesis wells installation of 80 Litres per
second average discharge to serve 52 vilLages. This project was established in
1993-1994 and is scheduled to complete
in 1998-1999. It is aimed at overcoming
lack of clean water on critical areas
within Gunung Kidul territory.
Also, dam construction of Waduk
Sermo in Kulonprogo regency is now in
progress. Not only is farming productivity enhanced, but also feeling secured
against flood disaster may be created on
completion of this multipurpose dam.
Some other advantages ofthis are fishery
and tourism in western part of
Yogyakarta.
Another substantial projects is Mount
Merapi eruption control by errecting
check dam, sabodam, lava bagsandjlood
safety dams. This project started in 19931994 and is expected to complete in 19981999. This has become part of Special
Territory Yogyakarta Road and Bridge
Development Project.
Meanwhile, anticipating Yogyakarta
urban development ofwhich its traffic frequency is increasing by Varying out
Yogyakarta arterial ring road construction
of 120 kilometers.
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sepanjang 52 ·km (dalam tahap pembebasan tanah).
Terkait dengan masalah pemukiman, PU kini sedang
membangun instalasi pengolah air limbah di kota
Yogyakarta, yang akan rampung tahun 1997/1998
mendatang. Dengan memanfaatkan pipa saluran limbah yang telah ada menuju saluran pembuang Kali
Gajahwong, Code dan Kali Winongo. Dengan tersedianya fasilitas ini maka masalah pencemaran dapat
teratasi sekaligu,s mendukung Proyek Kali Bersih
(Prokasih). Proyek ini mendapat bantuan hibah dari
pemerintah Jepang.
Prospek dan Pembangunannya

Dalam programnya Departemen PU akan
mengembangkan dan meningkatkan pendayagunaan
potensi sumberdaya yang ada . Disektor pengairan
misalnya telah menyusun rencana induk pengembangan tiga wilayah sungai yaitu sungai Progo, Opak
dan wilayah sungai Kali Oyo, untuk dimanfaatkan
sebagai sumber air baku bagi pemenuhan irigasi
pertanian , pemukiman, industri maupun kelistrikan,
juga membangun saluran pembawa untuk kebutuhan
air baku untuk wilayah Gunung Kidul. Pembangunan
pengendali banjir lahar di Kawasan Merapi dan
pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi seluas
7'?. 000 Ha .
Bidang prasarana jalan dan jembatan dalam
Pelita VI di programkan untuk rehabilitasi dan
peningkatan jalan dan jembatan di seluruh wilayah
Yogyakarta secara lebih mantap dengan melakukan
oelebaran dan pengerasan jalan.
Dengan tersedianya prasarana perhubungan ini
maka akan mempermudah kelancaran lalu lintas
menuju ke daerah pemasaran dan tujuan wisata yang
memang menjadi andalan utama 01. Yogyakarta .
Sedang di bidang prasarana lingkungan dan
pemukiman diproyeksikan pembangunan rumah
sederhana sebanyak 20 .000 unit, perbaikan dan
peremajaan kawasan perumahan dan permukiman
kumuh seluas 50 ha . Selain melakukan perbaikan
linakunaan oerumahan kota/nelavan seluas 1 .152
ha, dan membangun pengelohan air limbah , jaringan
drainase dan persampahan untuk kota Yogya dan 5
kota kecillainnya. Sedang untuk pelayanan air bersih
ditargetkan sebesar 1.000 1/detik.

Another strategic road project.fwuled
by the Japanese grant is 52 kilometer
tollwa y b etween Yogyakarta and
Surakarta which is in land preparation
stage. The Ministry is now building waste
water treatment plant in Yogyakarta, in
relation to settlement issue to be completed by 199lf1998. This is executed by
making use of the existing waste outlet to
that in Kali Gajah Wong, Kali Code, and
Kali Winongo, in order to surmount pollution problems s upporting the
"Prokasih" (Program Kali Bersih)/Clean
River Program simultaneously.
Future Development
The Ministry will develop and better
the existing potential resources efficiency.
A master plan for river development of
Sungai Progo, Kali Opak, and Kali Oyo,
was set up for irrigation sector, for instance. This is intended for raw water use
to meet the needs of farming irrigation,
settlement areas, industry, and electricity, build the conveyor channels for raw
water requirement in Gunung Kidul area,
constru cting eruption control in the
Merapi territory, and irrigation networks
maintenance and improvement of73,000
hectares.
Furth er, road and bridge facility sector in Repelita VI is programmed to re habilitate and improve more stable roads
and bridges throughout Yogyakarta area,
and hardening road expansion and solidification .
.
This of will facilitate rumung traffic
to marketing spots and tourist destination
as mainly reliable commodity of the region. Finally, the environment and ｳ･ｴｾﾭ
ment facility sector is projected to budd
20,000 units of /ow-cost housing renovation and renewal of settlement in slum
area of 50 hectares. Urban and fisherman's housinJ? of I, 152 hectares, waste
water treatment plant, drainage and solid
waste network for the city and 5 other
small towns are undertaken. While clean
water supply service is targetted to reach
1,000 litres per second.
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1. Jembatan Gantung Lemah Abang,
menunjang kegiatan masyarakat antar
desa.
2. Hidran Umum, memenuhi kebutuhan air
bersih di Gunung Kidul.
3. Bangunan pengolah limbah, menetralisi r
air tercemar yang dibangun di Bantul, 9 Km
dari Yogyakarta.
4. Waduk Sermo, dalam konstruksi.
5. Jalan pedesaan di desa Pucung Anom
Gunung Kidul.
6. Dam Pengendali Banjir Lahar Gunung Merapi
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JAWATIMUR
IN EAST JAVA REGION

Jawa Timur dengan lbukota Surabaya, dengan
jumlah berpenduduk + 34. 500.000 jiwa, memiliki
luas + 4 7 .920 km2 ditambah dengan luas wilayah
!aut + 200.000 km2, belum lagi kontribusi PDB
tertinggi di Indonesia (mencapai 18,20 %, tahun
1993). Propinsi ini memegang peranan strategis
dalam mendukung pembangunan, khususnya dalam
penyediaan cadangan pangan Nasional.
Tersedianya fasilitas pelabuhan Laut Tanjung
Perak dan Pelabuhan Udara Juanda sebagai outlet
hasil-hasil produksi dari wilayah KTI ikut menentukan
keberhasilan propinsi ini . Potensi sumber daya air
yang dimiliki sangat besar untuk dikembangkan bagi
kemakmuran rakyat.
Hasil pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar
- PU (PSD-PU) sampai dengan akhir Pelita V, untuk
sektor Pengairan telah dilakukan pengembangan
jaringan lrigasi dengan areal seluas + 570.000 ha,
dari luas baku sawah yang berjumlah + 935 .000
ha, tersebar di 800 daerah lrigasi. Juga penyelesaian
rehabilitasi bendung sebanyak + 3.000 buah, dan
170 buah waduk besar dan kecil, disamping pembangunan sumur air tanah (PAT) sebanyak 200 buah
pompa yang letaknya tersebar di beberapa daerah .
Untuk mengatasi banjir dan bencana alam pihak
Dinas PU Pengairan membuat tanggul, meluruskan
sungai dan pembuatan check dam, sabo dam dan
kantung-kantung pasir di kawasan Gunung Kelud dan
Gunung Semeru.
Di bidang jalan dan jembatan, telah menyelesaikan beberapa jalur penting yaitu: Untuk Lintas

East Java Province with its capital
city Surabaya having around 34,500,000
inhabitants is 47,920 square kilometers;
its sea territory is around 200,000 square
kilometers. Its highest Gross Domestic
Product c ontribution in Indonesia
reached 18.20%, in /993. This province
plays strategic roles to support develop. ment, especially National food supply.
Tanjun g Perak harbour and luanda
Airport fa cilities are the production
outlets in Eastern Indonesia Region (KT/1
Kawasan Timur Indonesia) and determinant ofsuccesiful activities ofthis province.
Its potential water resource greatly developed for social welfare.
The Public Works infrastructure
development results up to of PELITA V
f o r irrigation sector are as follow :
irrigation network development areas of
around 570,000 hectares out of standard
farm size of about 935,000 hectares
spreading on 800 irrigation territories,
comple ti on of aro und 3. 000 weirs
rehabilitation, and 170 large and smalls ized ri ve r basin s, g ro und we lls
construction of(200 units of water pumps)
scatteredly · located. Furthermo re, the
Public Wo rks Irri ga ti on S e r vice to
overcome flood and natural disaster; PV
(i rrigation d epa rtm ent) straighten ed
· rivers, built dikes, check dams, sabo dam s
and sand bags in Gunung Kelud and
Gunung Semeru territories.
Next, road and bridge sector resulted
in some important completion, i.e. North
Cross, Cemra l Cross and South Cross
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Apik dan serasi, sebuah kawasan di pintu
jalan tol yang terawat dengan tumbuhan
hijau.
2

Ruas jalan Nganjuk - Madiun;
mempersingkat perjalanan.

3.

Jembatan gantung di Ponorogo untuk
memperlancar arus perdagangan di
perdesaan.

4

Rumah susun Sombo d1 kota Surabaya
merupakan sebuah alternatif peremajaan
kota

5

Bendung Jati, menggunakan teknologi
bendung karet yang cocok untuk daerah
data ran .

6

Bendung Mrican , mempunyai fungsi ganda
untuk PLT A dan irigasi.

7

Penyediaan sarana air bersih di daerah
lingkungan sungai di SUfabaya.

8

Pengembangan air tanah dengan pompa
untuk mendukung irigasi pertanian di
Kediri, Jatim.
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Utara, Jalur Lintas Tengah dan Jalur Lintas Selatan,
terdiri dari jalan Nasional (957 ,55km), Jalan Propinsi
(2 .65 7 ,88 Km) . Kondisi ini didukung pula mulai
selesainya jalan poros penghubung antar jalur yang
lebih mempersingkat waktu tempuh. Disamping itu
untuk memenuhi tuntutan terhadap kondisi lalu lintas
jalan yang mampu dilalui peti kemas.
Di lingkup kawasan wisata dan pelabuhan telah
diselesaikan pula jalan-jalan pendukung yang
menjamin tingkat kelancaran dan kenyamanan
pemakai jalan an tara lain : jalan yang menuju kawasan Wisata Bromo-tengger dan jalan pelabuhan
Surabaya, Gresik.
Di bidang Perumahan dan Pemukiman, telah
be rhasil menyelesaikan perbaikan lingkungan
perumahan Kota dan Kampung seluas 13.850 ha,
pemugaran perumahan desa sebanyak 51 .000 unit.
Dan penyediaan air bersih Perkotaan dilakukan
dengan menambah kapasitas produksi sebesar
21t461 ,5 lt/dt, juga telah dibangun penyediaan air
bersih pedesaan yang mampu untuk 180.500 jiwa.
Begitu pula di sektor penyediaan prasarana dan
sarana penyehatan lingkungan pemukiman berhasil
dibangun ; Drainase pada 4 7 kota, persampahan
pad a 7 3 kota serta penanganan air limbah di 30
kota yang seluruhnya mampu melayani 10.263.600
penduduk . Untuk penanggulangan kawasan
lingkungan kumuh lewat P3KT telah dicakup di 36
kota.

Dukungan PSD-PU dalam REPEUTA VI.
Demi tercapainya missi pembangunan di wilayah
Jawa Timur, dukungan prasarana dan sarana dasar
diarahkan pada peningkatan kemandirian melalui
kebijakan umum dan kebijakan operasional. Diantaranya melalui peningkatan SDM dalam manajemen
pembangunan dan IPTEK, pola pendekatan dalam
pengembangan wilayah, serta melihat potensi pada
sektor-sektor unggulan .
Bidang Pengairan, sasaran pem-bangunan akan
diarahkan antara lain :

consisting of National road (957.55
kilometers), and Provincial roads
(2,657.88 kilometers). This is also supported by completion ofthe interline connecting axis roads to shorten travelling
time, and satisfy with the requirement of
traffic condition accomodated for container vans. Later, scopes of resort areas
and harbour accomplished the following :
feeder roads construction ensuring Levels of smoothness and comfort for road
users, i.e. road to the Bromo - Tengger
tourist destination and Surabaya Gresik
port road.
In the Meantime, several activities
were andertaten in the housing and settlement sector, i.e. urban and kampong
housing improvement ( 13,850 hectares),
rural housing renovation (51 ,000 units),
production capacity improvement for rural clean water supply to 21,461.5 litres
per second, and rural water installation
to supply 180,500 residents; Likewise, infrastructure andfacilities for environmental sanitation were completed by drainage improvement in 47 cities, solid waste
management in 73 cities, and waste water treatment in 30 cities, capable to serve
10,263,600 inhabitants. Whereas settlement in slum areas to be overome by P3KT
covering 36 cities.
Public Works Infrastructure and Facility : Their Support To Repelita VI
The successful development mission
in the region may be achieved by improving facilities and infrastructure, directed
autonomous capability based on publicly
tactical policies. This may be done by fostering human resource development program, and science and technology regional development approach, potentials
observation of special sectors.
Further, the outcomes are addressed
to continue rehabilitation activites targeted to 328,498 hectares, irrigation network operation and maintenance from
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Oi bidang keirigasian yang meliputi: melanjutkan
kegiatan rehabilitasi dengan target 328.498 ha operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dari 433.937
ha menjadi 633 .983 ha, perluasan irigasi air tanah
seluas 8. 000 ha dan meneruskan jaringan irigasi baru
seluas 14.042 ha.
Penyediaan air baku untuk pertanian dan industri
dan lainlain antara lain dilakukan melalui pembangunan 7 buah waduk berkapasitas 299,3 juta m3
dan kegiatan survey, investigasi design 5 buah waduk
baru.
Menghindari ancaman bencana banjir dan lahar
dilakukan melalui menormalisasi alur sungai sepanjang 435,90 km, perbaikan prasarana sungai sepanjang 81 km, pembangunan prasarana pengendali
banjir sebanyak 158 buah.
Untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dibidang pengairan , dilaksanakan program pendidikan
dan pelatihan staf sejumlah 2.400 orang. Bagi organisasi pemanfaat air dilakukan upaya pembinaan
melalui penyuluhan berbagai peraturan pengairant
untuk sejumlah 2 .000 orang. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan maksud agar para pemanfaat air
dapat ikut serta melestarikan sumber daya air.
Bidang Bina Marga. Peningkatan jalan di fokuskan pada 2 jalur perekonomian yang menghubungkan Jawa Tengah dan Bali yang kepadatannya cukup
tinggi, yang hingga kini telah memadai untuk angkutan peti kemas, jalur ter'sebut adalah : Jalur utara
(babat- Bojonegoro-Padangan-batas jawa Tengah dan
Waru-Sidoardjo) dan Jalur Tengah (Ngawi-CarubanKertosono-Jom bang-Mojokerto-Wonokromo).
Jalur lainnya yang ikut pula dikembangkan, yaitu
: jalur Selatan mempunyai peranan dalam pengembangan wilayah-wilayah yang relatif rendah, seperti
Glonggong-Pacitan-dstnya, Jaringan jalan penghubung pembangunannya berguna untuk menjangkau
kantong-kantong produksi maupun kawasan-kawasan andalan, jalan poros desa yang menghubungkan
desa-desa tertinggal, serta pembangunan jembatan

433,937 hectares to 633,983 hectares,
ground water irrigation extensification
(8,000 hectares), and continuing new irrigation networks construction ( 14,042
hectares).
Moreover, raw water supply for farm ,
industry, etc., is carried out by
consctructing 7 river basins having capacity of299.3 million cubic meters, and
survey and design investigation for 5
other new basins.
Importantly, river flow along normalization (435.9 kilometers), betterment
river infrastructure, improvement along
81 kilometers, flood control facility construction ( 158 units) are undertaken to
prevent river flood and lava disaster.
Later, qualified human resource for
irrigation sector may be provided by running staff training and education programs for 2,400 people. While the water
users organization are provided with supervision program throu gh public
information schemes for 2,000 people
concerning various regulations on
irrigation. These are aimed at enabling
water users to participate in water
resource conservation.
Subsequently, road betterm ent is
focussed on 2 economy lanes connecting
highly dense Central Java and Bali which
are now sufficient to accomodate
container vans. Those Lines are North
Line (Babat - Bojonegoro - Padangan
Central Java border and Waru - Sidoarjo)
and Central Line (i" gawi - Caruban Kertosono Jombang - Mojokerto Wonokromo). Other lines developed are
South Line which plays role to th e
regional development such as Glonggong
- Paci tan -e tc. Its connecting road
network development is advantaghous to
reach production pockets and special
regions, rural axis road connecting poor
villages, and fly-over bridge preventing
from construction traffic jam in dense
areas.
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layang untuk menghindari kemacetan lalu lintas di
kawasan padat.
Bidang Cipta Karya. Dilakukan penanganan sektor perumahan rakyat dan penataan bangunan dalam
bentuk perbaikan kampung kota, perintis perbaikan
lingkungan desa, perintis perbaikan lingkungan desa.
Untuk mengembangkan sarana air bersih dilakukan pembangunan dan perluasan kapasitas
pelayanan hingga 2 .300 1/dt untuk 4.158.000
orang , pengembangan jaringan distribusi serta sambungan rumah untuk memberikan pelayanan komunal bagi daerah perdesaan dan perkotaan. Pembuatan drainase , persampahan dan air limbah untuk
prasarana dan sarana penyehatan lingkungan
pemukiman mancakup sasaran wilayah kota baru
dan kawasan-kawasan tertentu.

Lastly, public housing and building
management sector bronght about urban
Kampong improvement, and rural environmental improvement pioners. While
clean water supply development and extension to 2,300 litres per second for
4,1 58,000 residents are conducted, as well
as distribution network development and
housing for community service in rural
and urban areas, drainage, solid waste
and waste water facility installation environmental sanitation facilities including
new towns and other particular areas.
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BALI
IN BALI REGION

Wilayah Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata
luasnya adalah 5 . 632 km2 , terdiri dari delapan
kabupaten daerah tingkat II dan satu kotamadya, 51
kecamatan serta 631 desa dan kelurahan . Keadaan
wilayahnya, terdiri dari pegunungan, dataran rendah,
dan au dan sungai . Kawasan pantainya sangat
terkenal sehingga kerap menjadi incaran wisatawasan
mancanegara. Lahan yang ada selain dimanfaatkan
untuk pertanian juga digunakan untuk permukiman.
Jumlah penduduk, daerah yang dikenal dengan
"subak"nya ini sekitar 2 ,8 juta jiwa dengan tingkat
kepadatan 494 jiwa per km2.
Bali memiliki kawasan Denpasar-Ubud-Kintamani dan Kawasan Singaraja-Bedugul yang potensial
untuk dikembangkan . Potensi yang terdapat dikedua
kawasan tersebut adalah pariwisata, tanaman pangan
dan industri . Untuk memasarkan hasil produksinya
pelabuhan udara Ngurah Rai dan pelabuhan Celukan
Bawang adalah outlet yang paling strategis.
Pada akhir Pelita V, pembangunan Prasarana dan
Sarana Dasar-PU (PSD-PU) yang dilakukan di
propinsi ini sangat dirasakan manfaatnya. Dalam
bidang pengairan telah dikembangkan potensi sawah
seluas 109.26 7 ha melalui pembangunan jaringan
irigasi teknis 32 .965 ha , irigasi semi teknis 55.091
ha , dan irigasi sederhana 21.211 ha . Untuk
mengatasi daerah kritis air di wilayah barat, utara
da n selata n seluas 17.688 ha telah diupayakan
pengembangan air tanah, sedangkan terha<;iap 162
sungai dan 450 km kawasan pantai telah dilakukan
pembinaan agar fungsinya terjaga dari waktu ke
waktu.
Pembangunan prasarana jalan dan jembatan
dilakukan sampai mencapai 5 .207 ,26 km dan 582
buah jembatan sepanjang 9.534, 75 meter. Se-

Bali Province is famous of "the Island
of God", it has an area of 5,632 square
kilometers, consisting of eight regencies
(level II regional government), one municipality, 51 districts and 631 villages.
Its population is around 2.4 milion with
the average density of 494 people per
square kilometer. Its topography consists
ofmountainous areas, lowland, lakes and
rivers, while its coastal areas are extremely well-known of its beauty that is
f requently watched by international
tourists. The Land is utilized for farming
and settlement. The island is famous of
its "subak" (water control system).
Denpasar - Ubud - Kintamani and
Singaraja - Bedugul areas are potentially
developed. Their potentials are tourism,
f ood plants and industry, and their products are marketed through very strategic
o utlets, i.e. Ngurah Ra i Airport and
Celukan Bawang Harbour.
Furthermore, by the end of PEL/TA
V, infrastructure development was quite
significant. The potentia/farms ( 109,267
hectares) in the irrigation sector were developed through 32, 965 hectares of technical irrigation networks, 55, 091 hectares
of semi-technical irrigation construction,
and 21,211 hectares of plain irrigation.
Gro und water, 162 ri ve rs, a nd 450
kilometers of coastal areas were developed ensuring that their f unctions are
maintained to overcome 17,688 hectares
of water critical areas in the West, North
and South f rom time to time.
In the case of road and bridge infrastru cture d eve lo pment 5,2 0 7.26
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1. Jembatan yang menghubungkan Nusa
Penida- P. Nusa Ceningan
2. Jalan By Pass, mendukung pariwisata.
3. Prasarana lingkungan yang tertata dengan
ciri khas Bali, Kampung Kubu - Bangli.

4 . Waduk Muara Nusa Oua
5. Reservoir, dengan volume 1.500 m3, di desa
Sakti menampung air bersih sebelum
disalurkan.
6. Ciri tradisional , tetap melekat pada b angunan
air bersih di desa Batur Selatao - Bangli ..

1 . Sistem " Subak " membukttkan kehandalan
manajemen pengairan di Bali .
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dangkan dalam pembangunan prasarana dan sarana
perumahan dan permukiman telah dilakukan berbagai upaya guna meningkatkan dan mengembangkan
fungsi perumahan dan permukiman untuk menunjang pembangunan secara keseluruhan.

kilometers of roads and 582 bridges of
9,534. 75 meters long were built, while
that of housing and settlement provided
with various efforts housing and settlement improvement to support the entire
development.

Future Development

Prospek dan Pengembangan.
Repelita VI, pembangunan PSD-PU akan diupayakan untuk mendukung antara lain pelestarian
swasembada beras dan peningkatan produksi pertanian lainnya, penyediaan air baku untuk berbagai
kepentingan, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sektor-sektor lainnya.

Pada sektor pengairan akan ditangani operasi
dan pemeliharaan jaringan irigasi 60.000 ha, pembangunan jaringan irigasi 1.337 ha di Jembaran dan
Tabanan , pembangunan irigasi desa 417 ha di
Tabanan, pembangunan irigasi tanah 215 ha di Bali
Utara, dan pembangunan Waduk Grokgak.
Untuk prasarana jalan dan jembatan akan
ditangani pemeliharaan rutin dan pemeliharaan
berkala untukjalan nasional, propinsi dan kabupaten.
Peningkatan jalan nasional ditangani untuk 301,38
km danjalan propinsi 542,23 km. Sedangkan, pembangunan jalan baru akan mencapai 30,7 3 km dan
jembatan baru 1. 96 7, 00 meter serta penggantian
jembatan sepanjang 745,30 meter.
Untuk pembangunan perumahan dan permukiman akan dilakukan 14 paket penanganan perumahan rakyat dan penataan bangunan, peningkatan
sarana air bersih menjadi 462,00 liter per detik, dan
peningkatan sarana air bersih perdesaan menjadi
1.070,00 liter perdetik. Untuk penyehatan lingkungan permukiman akan dilakukan 20 paket kegiatan,
drainase kota seluas 305,00 km, penataan ruang di
sembilan kabupaten, pengembangan bahan bangunan lokal di sembilan kabupaten, serta penataan Niti
Mandala Renon seluas 40 ha.

During
Repelita
VI,
the
infrastruc ture de ve lopment will be
conducted to maintain rice selfsufficiency, as well as otherfarming products improvement, raw water provision
for various purposes, poverty alleviation,
and that of other sectors.
Subsequently, operation and maintenance ofthe 60,000 hectares ofirrigation
networks, / ,337 hectares ofirrigation networks construction in Jembaran and
Tabanan, 41 7 hectares of rural irrigation
construction in Tabanan, 215 hectares of
ofground construction irrigation in North
Bali, and the Grokgak river basin construction are handled.
Whereas routine and periodical
maintenance for national, provincial and
regency roads are conducted National
road betterment includes 301,38
kilometers, 542.23 kilometers of provincial road, 30.73 kilometers of new roads,
1,967.00 meters ofnew bridges, and 745.3
meters of bridge replacement.
Finally, housing and settlement construction covers 14 packages ofpublic
housing and building management, clean
water supply fa cility to 462 lit res per second, and rural clean water supply facility
to 1,070 litres per second, whereas
enviromental sanitation program includes
20 packages, i.e. rural drainage improvement (305,00 kilometers), spatial management in 9 regencies, local building materials development in 9 regencies, and 40
hectares Niti Mandala Renon management.
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KALIMANTAN BARAT
IN WEST KALIMANTAN REGION

Propinsi Kalimantan Barat memiliki luas
146.807 Km2 . Secara administratip terbagi atas
enam kabupaten dan satu kotamadya Pontianak
sebagai ibu kota propinsi. Wilayah ini memiliki jumlah
penduduk 3 .235.367 jiwa. Beberapa sungai besar
mengalir di daerah ini , salah satunya S . Kapuas
(1. 143 Km) yang berperan sebagai sarana transportasi selain sumber air baku untuk berbagai keperluan , terutama air bersih.

West Kalimantan Province is 146,807
square kilometers, and administratively
divided by six regencies and one municipality. Pontianak is the capital city. This
province is inhabited by 3,235,367 residents. Some big rivers flow in this areas,
one of them is the 1,143 kilometer-Long
River Kapuas. Its role is a transportation
facility beside raw water resource for
various purposes, especially clean water.

Potensi dan prospek yang dapat dikembangkan
di daerah ini, meliputi sektor industri , tanaman
pangan, perkebunan dan perikanan. Sektor-sektor
tersebut terletak di 5 kawasan pengembangan melalui
lima outlet utama yaitu ; Pelabuhan Pontianak, Sintang, Singkawang dan Ketapang dan kini sedangkan
dikembangkan Prasarana dan Sarana Dasar - PU
(PSD-PU) sampai akhir Pelita V lalu telah dapat
mendongkrak peningkatan perekonomian daerah.

Potentials and prospects to develop
are industry, food crops, plantation and
fishery sectors. These are scaneredly situated in 5 development areas through 5
main outlets, i.e.: Pontianak Harbour,
Sintang, Singkawang, Ketapang and .the
infrastructure development up to the end
of last Repelita V, successfully raised
uplift the economy as follows :

Tercatat untuk bidah'g pengairan telah dapat
meyelesaikan pembangunan jaringan pengairan seluas 137.000 (data 1993), penduduk lokal seluas
106.380 ha , penyediaan air baku, pengendalian
banjir, pemeliharaan dan peningkatan bangunan
pengairan.
Dari hasil pengamatan, pembangunan Daerah
Rawa Pasang Surut (Rasau Jaya) yang diTl)ulai awal
Pelita I kini perkembangannya sangat menggembirakan , ditandai dengan pesatnya pembagunan di
derah itu. Letaknyapun tidak berjauhan dengan kota
Pontianak.

The irrigation sector completed the
137,000 hectares of irrigation network construction ( 1993), local irrigation of 106,380 hectares, raw
water supply, flood control, and
maintenance and rehabilitation ofirrigation structure. Its was observed
that Rasau Jaya tidal swampy area
constru c tio n Located close to
Pontianak, started since th e
beginning of Repelita I has shown
encouraging progress indicated
from rapid development.
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Dibidang jalan dan jembatan telah dibangun dan
ditingkatkan jaringan jalan sepanjang 9 .041 Km dengan tingkat kepadatan ratarata 63,6 jiwa/1.000
Km, jaringan jalan tersebut telah dapat menghubungkan antar daerah di Kalbar.
Pembangunan jalan yang cukup strategis adalah
telah diselesaikannya pembangunan jalan sepanjang
850 Km yang menembus ke daerah perbatasan yang
menghubungkan dua negara tetangga, Malaysia dan
Brunei Darussalam.
Kawasan perbatasan tersebut memerlukan dukungan PSD-PU utamanya jalan dan jembatan
dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan dan
perkembangan ekonomi serta aspek pengendalian
daerah perbatasan dari segi Hankamnas. Meliputi
ruas jalan Liku-Entikong-Balai Karangan-Benua
Martinus sampai ke Putussibau. Ruas jalan LikuSanjungan-Seluas Sepanjang-Gole dan Nanga
Merakai Nanga Kantuk sepanjang 38 Km. Selain
itu, pihak Dinas PU Bina Marga Propinsi Kalbar telah
selesai menangani Jembatan Semuntai (520 m),
Jembatan Kartiasa sepanjang 220m. Dengan selesainya pembangunan jalan dan jembatan sebagai
aksesbilitas perhubungan telah dapat memacu serta
memicu perkembangan dan pertumbuhan wilayah
Kalbar, khususnya meningkatkan potensi perkebunan
dan kehutanan serta pertambangan, dan dapat
meningkatkan efisiensi, produktifitas sektor-sektor
unggulan tersebut.
Dibidang perumahan dan permukiman telah
berhasil menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) propinsi sampai tingkat kabupaten.
Penyediaan sarana air bersih mancakup 75 kota
kecamatan dan 11 desa, dengan jumlah kapasitas
1.205,0 1/det dengan jangkauan pelayanan
1.083.170 jiwa meliputi 10 kawasan perkotaan dan
pedesaan di Kalimantan Barat.
Dari hasil pembangunan tersebut, masing-masing
telah dapat meningkatkan produktifitas sektor
unggulan yang diprioritaskan di Propinsi Kalimantan

Also, road and bridge sector performed upgraded 9,04I kilometers
of road network konstruction and
betterment with an average density
of63.6 persons per I,OOO kilometers,
connecting inter-area within the
province.
The completion of 850 kilometers of
strategic road construction emerging the
border crossing of Malaysia and Brunei
Darussalam. This needs infrastructure,
particularly support roads and bridges to
accelerate its economic development and
growth, and the territorial control from
national security aspect. These roads
cross Liku- Entikong- Balai KaranganBenua Martinus and Putussibau road
joints, Liku - Sanjungan - Seluas
Sepanjang Gole and Nanga Meraki Nanga Kantuk (38 kilometers). Besides,
Local Government Highways & Bridges
Service completed construction of
Amuntai bridge ( 520 meters), and
Kartiasa bridge (220 meters). This is
accesible communication stimulated and
accelerated the province's development
and growth, especially plantation,
forestry, mining, sectors, and enhanced
their efficiency and productivity.
Clean water supply covers 75 district
towns and II villages, with production capacity of I , 205 litres per second, and
service range of I , 083,170 residents in
I 0 urban and rural areas. These can improve productivity of special sectors, i.e.
plantations, industry etc.
Then, housing and settlement
sectoral program included setting up
Regional Spatial Management Plan, from
provincial to regency levels.
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Barat. Seperti yang diproduksi perkebunan -lndustri
serta sektor produktif lainnya.
Pengembangan Wilayah

Sesuai Struktur Tata Ruang yang telah ditetapkan , telah ditentukan pembangunan pusat-pusat
pertumbuhan kawasan perbatasan , yaitu sektorsektor Barat di Bengkayang, sektor Tengah di Balai
Karang dan sektor Timur di Nanga Merakai .

Regional Development

The construction of border crossing
development centres was ascertained
based on Spatial Management Structure
confirmed, i.e. West sector in Bengkayang,
Central sector in Balai Karang, and East
sector in Nan_8a Merakai.
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Membelah bukit agar jarak semakin dekat
antara Kalteng dan Kalbar sebagai bagian
jalan Lintas Kalimantan .

4

Walaupun terbuat dari kayu , jalan
lingkungan tertata rapih setelah tersentuh
program perbaikan kampung .

1

5

Meningkatkan suplai air bersih, jajaran
Dep. PU Prop. Kaba r banyak membangun
instalasi air l;>ersih sederhana.

6

Air jem ih dan sehat, tersedia di perdesaan.

7

Alih fungsi rawa , meningkatkan fungsi dan
menambah areal pertanian.

8

Ruas jalan, semakin lama semakin
panjang dengan kualitas yang semakin
baik.

Jembatan "tol" Pontianak dengan fungsi
ganda, memaksimalkan manfaat.

2

Untuk mencukupi keper1uan air bersih,
telah dioperasikan instalasi apung air
bersih di Sungai Kapuas - Kota Pontianak.

3
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KALIMANTAN TENGAH
ｉｎｃｅｔｒａｌｋｾ＠

Propinsi Kalimantan Tengah dengan lbukota
Palangkaraya merupakan wilayah terluas ke 3 di
Indonesia setelah Irian Jaya dan Kalimantan Timur.
Luas wilayahnya mencapai 153.800 km2 terbagi
menjadi 5 kabupaten termasuk di dalamnya 82 kecamatan dan 1.153 desa.
Kondisi geografisnya di bagian Utara merupakan
daerah pegunungan sedang bagian Selatan dan
Timur berupa dataran rendah atau rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut dan sungai-sungai besar.
Dengan demikian propinsi ini mempunyai sumberdaya air yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti untuk
transportasi air, tenaga listrik dan sumber air baku.
Andalan utama wilayah ini meliputi bidang kehutanan, pertanian tanam pangan, industri dan pertambangan. Disamping perkebunan dan perikanan
dengan outlet di Kuala Kapuas, Ujung Pandaran dan
Banjarmasin.
Dukungan Prasarana dan Sarana Dasar-PU
(PSD-PU) sampai akhir Pelita V telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dukungan sektor pengairan misalnya, telah berhasil
mengembangkan daerah rawa untuk pertanian,
pemukiman dan pertambakkan. Tercatat lahan pasang surut yang dibudidayakan seluas 693.800 ha
dan lahan non pasang surut seluas 685.500 ha. Dari
luas lahan terse but 97 .549 ha telah ditempati trans-

Central Kalimantan Province with its
capital city : Palangkaraya is the third
largest in Indonesia after Irian Jaya and
East Kalimantan Provinces. It covers
I 53,800 square kilometers and divided by
5 regencies, including 82 districts and
I, I 53 villages.
Its Northern part is mountainous,
while the Southern and Eastern parts are
swampy lowlands caused by tides and big
rivers.
And so this province has an abundant
of water resource to utilize for various
purposes, such as water transportation,
electrical power; and raw water resource.
Its mainly special sectors are forestry,
food crops agriculture, industry and mining, fishery and the outlets in Kuala
Kapuas , Ujung Pandaran , and
Banjarmasin.
Importantly, the Public Works
infrastructure up to the end of PELJTA V
successfully supported the community
economic growth. Irrigation sector, for
instance, resulted in swampy area developm ent for ｡ｧｲｩ｣ｵｬｴｾ･Ｎ＠
human settlements, and fish ponds. It is recorded that
693,800 hecta res of tidal areas, and
685,500 hectares of non-tidal areas were
cultivated, of which 97,549 hectares have
been inhabited by transmigrants, and
5,560 hectares have been delegated to the
local government management. Further;
the swamp project continues developing
the new swampy areas of68,495 hectares
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mig ran dan 5. 560 ha diantaranya telah diserahkan
pengelolaannya kepada Pemda Kalteng. Pihak
Proyek Rawa terus melakukan pembangunan daerah
rawa baru seluas 837 ,5 km, juga pembangunan
jembatan sepanjang 940 m. Dibangun pula jalan
akses yang menghubungkan wilayah Selatan ke
pusat-pusat pertumbuhan di bagian Utara sepanjang
554 km yang kini dalam pelaksanaan.

and improving the existing facilities and
infrastructur.

Tersedianya fasilitas jalan dan jembatan ini akan
dapat memperlancar transportasi darat untuk menyalurkan hasil-hasil produksi ke daerah pemasaran.
Namun dalam rangka pengembangan wilayah masih
diperlukan pembangunan jalan dan jembatan baru,
menuju daerah perbatasan Malaysia dan Brunei
Darussalam .

Additionally, road and bridge sector
brought about axis road settlement as national road connecting interprovince
(837.5 kilometers), 940 meters of bridges
construction, the access road construction connecting the Southern part to the
growth centres in the Northern parts (554
kilometers) which is now in progress.
These availabilities will accelerate the inland transportation for commodity products distribution to the marketing areas.
However, new roads and bridges toward
the border crossing ofMalaysia and Brunei Darussalam are needed.

Bidang Perumahan dan Pemukiman telah dapat
diselesaikan instalasi pembangunan air bersih
perkotaan dengan kapasitas 193 1/detik, pedesaan
951/detik lengkap dengan fasilitas sambungan rumah
dan hidran umum.
Disamping itu, telah dilakukan penanganan air
limbah dan persampahan di 20 kota selain pembuatan saluran drainase di 11 kota di Kalteng. Sedang
untuk pemugaran perumahan lingkungan pemukiman telah diselesaikan sebanyak 6.678 unit yang
letaknya tersebar.

Prospek dan Pengembangannya

Mega proyek pembukaan satu juta hektar lahan
persawahan di Kalteng merupakan proyek prestisius,
yang diharapkan dapat dijadikan penyangga cadangan pangan Nasional dengan susutnya persawahan
beririgasi di P. Jawa. Kini sedang tahap pe,-intisan
pelaksanaannya diserahkan kepada PT. Sambu
Group dan delapan BUMN di lingkungan Dep. PU
serta kontraktor lokal. Skope pekerjaan meliputi
pembuatan kanal/saluran primer dengan Iebar ratarata 25m, sekunder 15m dimaksudkan sebagai ba-

Moreover, 5,330 hectares of irrigation network construction was
accomplished, and flood control, river
rehabilitation of 3,600 meters long, and
River Kahayan maintenance of 75
kilometers long were also completed. The
later is utilized as water transportation
to support regional economy activities.

Later, housing and settlement sector
programs include completion of clean
waterfacility installation for urban areasr
with production capacity of 193litres per
second, that for rural areas with the capacity of 95 litres per second, together
with housing connection facilities and
public hydrant.
Finally, waste water and solid waste
management in 20 cities, and drainage
channels in 11 cities were carried out, as
well as accomplishment of renovation for
6,6788 units of settlements scatteredly
located.
Future Development
The one million hectares mega project for
rice cultivation is prestigous and expected
to become reserved buffer zone ofnational
food as a result of the declining irrigated
rice cultivation in Java island. At present
date, its implemention stage is delegated
to pioneering. PT. Salumbu Group, 8
stateowned enterprise within the Minis-
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ngunan rekJamasi rawa untuk kepentingan pertanian,
perkebunan dan pemukiman.
Prospek lainnya adalah terkait dengan kerjasama
perdagangan antar negara yang tergabung dalam
BIMP-EAGA (Brunei-lndonesiaMalaysia-Philipina,
East Asean Growth Area) dimana Kalteng dapat dijadikan daerah penyangga. Untuk itu perlu dipersiapkan prasarana dan sarana dasar yang memadai
meliputi bidang transportasi perhubungan , kelistrikan dan bidang telekomunikasi yang dikelola oleh
SDM yang berkualitas.

try of Public Works, and Local contractors. Its scope of works includes primary
canal works of average 25 meters width,
secondary canal of 15 meters for swamp
reclamation structure supporting-agriculture, planttion and settlement sectors.
Importantly, the province may become as buffer zone related to interstate
trade corporation of BIMP-EAGA
(Brunei - Indonesia - Malaysia - the
Philippines, East Asean Growth Area). It
requres adequate infrastructure and
facilities, i.e. communication, transportation, electricity and telecommunication
managed by reliable and professional
human resource.
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KALIMANTAN SELATAN
IN SOUTH KALIMANTAN REGION

Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan ibu
kota Banjarmasin, memiliki luas 36.985 km2, dengan jumlah penduduk 2,5 juta jiwa terbagi atas 9
kabupaten dan 1 buah kotamadya. Kondisi geografisnya sebagian besar merupakan daerah dataran
berawa yang dipengaruhi oleh aliran sungai-sungai
besar yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan utamanya sarana lalu lintas air menuju daerah
pemasaran dan outlet di pelabuhan Banjarmasin dan
Batu Licin .
Kekayaan a lam yang besar ini telah mendorong ,
tumbuhnya potensi unggulan seperti hasil hutan ,
bahan tambang , yang menghasilkan devisa bagi
negara. Selain itu produk pertaniannya telah menghantarkan keberhasilan daerah ini berswasembada
pangan .
Namun dalam perkembangannya daerah ini masih memerlukan pemecahan yang konsepsial
menyangkut fasilitas jaringan jalan, sarana pengairan
dan fasilitas perumahan dan pemukiman . Masalah
lain menyangkut tingkat urbanisasi yang tinggi selain
dijumpainya 568 buah desa tertinggal, kiranya perlu
penanganan segera.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemda Kalsel
telah berhasil menyusun Rencana Umum Tata Ruang
Propinsi (RUTRP) yang menetapkan 3 sub wilayah
pengembangan yaitu Banjarmasin, Kota Baru dan
Kandangan .
Dari permasalahan tersebut dukungan Prasarana
dan Sarana Dasar-PU (PSD-PU) sampai akhir Pelita

South Kalimantan Province with
its capital city : Banjarmasin, is 36,985
square kilometers. Its population is 2.5
million and divided by 9 regencies and I
municipality. Most part of its geographical condition are swampy plains owing
to big rivers flow utilized for various purposes, especially water traffic facility toward marketing areas and outlets in
Banjarmasin harbour and Batu Licin.
Th ese eno rmous natural assets
ha ve promo ted th e special potentials
growth, i.e. woodcrops, minerals, which
yield f oreign exchange to the country.
Moreover, its farming products has led to
this reg ion's s uccessful f ood se lf
suppo rting. Neve rtheles, its regional
development needs conceptual solution
concerning facilities fo r road works, irrigation, and housing and settlements.
Some other problems on the high rate of
urbanization, and 568 poor villagess need
immediate handling. Consequently, the
local government managed establishing
Provinc ial o r Spatial Manag em ent
Master Plan which draws up which 3 sub
regional development, i. e. Banjarmasin,
Kota Baru, and Kandangan . Th e
infrastructure de velopment support up to
the end of PELITA V urged this province 's
economic growth rate.
The irrigation sectoral programs
included irrigation areas construction of
! , .' 75 hectares, the swampy areas, tidal
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V telah berhasil mendorong tingkat pertumbuhan
ekonomi Kalsel. Seperti untuk bidang pengairan,
telah berhasil membangun daerah irigasi seluas
1.775 ha, pengembangan daerah rawa pasang surut
dan non pasang surut seluas 20 .849 ha untuk
menunjang program transmigrasi, pem-bangunan
irigasi Riam Kanan seluas 5 .950 ha .
Bidang Jalan dan Jembatan telah berhasil
membangun jalan poros Selatan menghubungkan
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (60 %
mantap). Panjang jalan negara yang ada saat ini adalah
567 km, jalan propinsi 708 km dan jalan kabupaten
3.946 km. Fungsi jalan ini sangat penting terutama
mendukung pengembangan pelabuhan samudra, Batu
Ucin.
Bidang Perumahan dan Pemukiman , hasil
pembangunan yang telah dilaksanakan meliputi :
perbaikan lingkungan seluas 438 ha, pemugaran
perumahan desa meliputi 301 desa. Untuk penyediaan penyehatan lingkungan dilakukan dengan
meningkatkan kapasitas pelayanan air bersih, untuk
perkotaan (6 7 ,5 1/dt) dan perdesaan (22 ,5 1/dt),
disamping dibangunnya hidran umum 238 buah dan
pemasangan terminal air sebanyak 57 unit.
Peluang dan Tantangan

Wilayah Kalimantan Selatan , dalam pengembangannya masih menghadapi berbagai permasalahan menyangkut pemanfaatan lahan yang belum
optimal , terkendali oleh terlokasinya lahan untuk
perkebunan besar, HTI dan lainnya. Sedangkan lahan
yang tersisa, berupa rawa dan lahan kritis, lokasinya
tidak berada dalam satu kesatuan. Hal ini menyebabkan terbatasnya bentuk investasi di wilayah itu.
Masalah lainnya adalah kurang termanfaatkannya lahan produktif dan pelayanan air baku
bagi daerah-daerah yang kini telah berkembang.
Sedang di bidang pengembangan jaringan jalan
menyangkut penyediaan dana yang terbatas. Dibi-

and nontidal irrigation development of
20,849 hectares supporting transmigration programs, and Riam Kanan irrigation construction of 5,950 hectares.
While Road and Bridge sector
yielded South axis roads connecting South
and East Kalimantan (60% in stable condition). The existing state road length is
567 kilometers, provincial road 708
kilometers, and regency roads 3,946
kilometers. These are esential to support
Batu Licin harbour development.
Whereas housing and settlement
sector resulted in environmental rehabilitation of438 hectares, rural housing renovation covering 301 villages. In relation
to the environment health program, clean
water supply service capacity increased
to 67.5 litres per second for urban areas
and 22.5litres per second for rural areas,
238 public hydrants, and 37 units water
installation pools.
Opportunities and Challenges
Notwithstanding,
various
contraints are faced in the Provincets
development, i.e. most unfavourable
controlled located areas for large-scale
plantations, forestry issues etc., while the
rest of land, mostly swampy aiul critical,
are not integratedly located. This affects
restricted investment schemes on the
areas mentioned earlier.
Further, producitve land and raw
water services for the developed areas are
not optimally utilized. In the case of road
facilities, limited fund allocation has become problem. While housing and settlement sectorfaces some limitations regarding restricted clean water supply, environmental management, drainage, solid
waste and waste water management.
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dang perumahan dan pemikiman menyangkut
terbatasnya penyediaan air bersih, penataan lingkungan , drainase serta penanganan persampahan
dan air limbah.

Hence, the infrastructure support during
Repelita VI attributes to regional development approaches through in-depth and
comprehensive management of the existing infrastructure and facilities.

Untuk itu dalam Repelita VI dukungan pembangunan PSD-PU akan mengacu pada pendekatan
pengembangan wilayah dengan memperdalam,
memperluas dan meningkatkan prasarana dan
sarana yang telah ada .

Future Development

Prospek dan Pengembangannya

Terkait dengan kerjasama perkembangan ekonomi antar negara yang tergabung dalam program
BIMP-EAGA (Brunei-lndonesiaMalaysia-Philipina,
East Asean Growth Area). Kalsel telah mempersiapkan diri sebagai daerah penyangga dan pemasaran
perdagangan bebas tersebut.
Upaya yang dilakukan melalui kegiatan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan
pengqwasan yang ketat dengan menerapkan konsep
manajemen modern.

The Province is prepared as buffer
zone market of free trade related to the
interstate economic development cooperation of the integrated BIMP-EAGA
program.
Some efforts have been made by
preparing thorough planning, accurate
implementation, and close supervision
through modem management.
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KALIMANTAN TIMUR
IN EAST KALIMANTAN REGION

Propinsi Kalimantan Timur dengan ibukota
Samarinda memiliki luas 211 .440 Km2 berpenduduk
1.888.400 jiwa (tahun 1990) dengan tingkat kepadatan penduduk 9 jiwa/Km2. Tata guna lahannya
meliputi areal hutan sekitar 186.702 Km2, tanah ·
belukar sekitar 4 .863 Km2-, padang rumput seluas
2 .114 Km2 , ladangan seluas 6 .776 Km2, sawah
sekitar 1. 480 Km2, perkebunan negara dan swasta
sekitar 634 Km2, areal perairan sekitar 2.114 Km2,
permukiman sekitar 423 Km2 dan areal budi daya
lainnya seluas 6 .343 Km2 .
Potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah
ini meliputi pertambangan, kehutanan, industri, kelautan, dan pertanian. Namun untuk yang terakhir
ini terbatas karena sebagian lahan merupakan daerah
rawa bergambut tebal dan berpasir. Disamping di
wilayah ini sering terjadi kebakaran hutan terutama
pada musim kemarau.
Kaltim memiliki empat pelabuhan laut, yakni
Balikpapan , Samarinda, Nunukan dan Tarakan
dengan Balikpapan sebagai pelabuhan !aut utama
untuk ekspor. Sementara untuk transportasi udara
dilayani oleh sembilan bandar udara (bandara) yakni
Temindung di Samarinda , Juwata di Tarakan,
Kalimaru di Berau, Tanjung Harapan , Nunukan,
Long Bawa, Long Apung, dan Data Dawai dengan
Bandara Sepinggan di Balikpapan sebagai bandara
utama yang dapat didarati oleh pesawat jenis DC-9
dan Boeing 7 3 7. Bandara ini juga sekaligus pintu
keluar masuk Kaltim. Untuk memajukan wilayah ini,
dukungan Prasarana dan Sarana Dasar-PU (PSDPU) terus diperlukan meski tidak mengesampingkan
berbagai keberhasilan pemba-ngunan yang dicapai.

East Kalimantan Province with its
capital city : Samarinda is 211,440 square
kilometers, inhabited by 1,888,400 resident (1990 sensus), and its density its 9
persons per square kilometer. Its land use
includes forest (approx. 186, 702 square
kilometers), bushes (approx. 4,863 square
kilometers), prairy (2 , 114 square
kilometers), meadows (6, 776 square
kilometers),farms (approx. 1,480 square
kilometers), state-owned and private
plantations ( approx. 634 square
kilometers), and other cultivated areas
(6,343 square kilometers).
Its potential natural resources cover
mining,forestry, industry, fishery, and agriculture. However, the later is restricted,
since parts ofthe area are swampy, sandy
and contain thick deposit of humus
("gambut" ), making the land very soft and
contain high grade of acid, on which fire
frequently occurs during dry season in
particular:
The province owns 4 harbours, i.e.
Balikpapan, Samarinda, Nunukan, and
Tarakan. The form er is the main harbour
for export purposes. While air transportation is supplied by 9 airports, i.e.
Temindung (in Samarinda), Juwata (in
Tarakan), Kalimaru (in Berau), Tanjung
Harapan, Nunukan, Long Bawang, Long
Apung, and Data Dawai with Sepinggan
Airport (in Balikpapan). The later is the
main airports, on which the DC-9 and
Boeing 737 class-typea land. The Public
Works infrastructure support is required,
despite ofneglecting various development
achievements.
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Hasil pembangunan Prasarana dan Sarana
Dasar-PU (PSDPU) sampai akhir Pelita V, di bidang
pengairan, meskipun masi_h terbatas, telah ada
peningkatan prasarana pengairan, seperti bendung
dan jaringan irigasi. Pada tahun 1993 jaringan irigasi
yang ada telah mengairi sawah seluas + 29.000 Ha.
Di bidang prasarana transportasi/jalan, di mana
sampai dengan tahun 1992 telah ditingkatkan
jaringan jalan sepanjang 4.043 Km. Ketersediaan
jaringan oleh karenanya makin baik, seperti terlihat
pada tingkat kepadatan yang mencapai rata-rata
23,1 Km per 1000 Km2 . Selain itu, prasarana transportasi antarwilayah yang telah dibangun selama PJP
I adalah rintisan jalan lintas Kalimantan dengan
Kalimantan Selatan.
Di bidang perumahan dan permukiman telah
berhasil menyusun rencana tata ruang wilayah
(RUTR) propinsi daerah tingkat I yang berupa rencana struktur tata ruang propinsi (RSTRP) dan
ren.c ana tata ruang wilayah kabupaten/kotamadya
daerah tingk'at II telah disusun pula, meski masih
dalam proses untuk ditetapkan sebagai peraturan
daerah.
Prospek dan Pengembangan.

Sementara itu dalam Repelita VI, di bidang pengairan akan dilakukan pemeliharaan jaringan irigasi
+ 41 .000 Ha, perbaikan jaringan irigasi seluas +
2000 Ha, pembangunan jaringan irigasi + 6000 Ha,
pemanfaatan dan pengembangan daerah rawa +
22.000 Ha antara lain di daerah Sebakung dan Anggana, perbaikan dan pengendalian sungai antara lain
sungai Telakay, Kandilo dan Karangasem sepanjang
+ 30 Km, dan pemeliharaan danau meliputi Danau
Semayang , Melintang dan Jampang.
Di bidang jalan akan dilakukan antara ｾ｡ｩｮ＠
rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan jalan meliputi
jalan lintas selatan Kalimantan antara Batuaji-KuaroBalikpapan-Samarinda , persiapan lintas tengah
Kalimantan an tara Dawai-Tenggarong-Samarinda,
peningkatan jaringan jalan meliputi Sambera-Bon-

The Public Works infrastructure development in irrigation sector up to the
end of PELITA V resulted in i"igation
facility improvement, although restricted,
such as dikes and irrigation networks. In
I993, the existing irrigation networks
irrigated approx. 29,000 hectares of rice
fields.
·
Meanwhile, transportation and road
sector up to I 992 includes road networks
betterment of 4,043 kilometers long.
Therefore, road network availability is
better as proved from the average density
rate of23.I kilometers per I,OOO square
kilometers. Additionally, the interregional
transportation facility constructed during
Long Term Development (five Repelitas)
is the pioneering Cross of Kalimantan
Highway and South Kalimantan.
Whereas housing and settlement
sectoral programs included setting up
Regional Spatial Management Plan for
provincia/level, and the Territorial Spatial Management Plan for regency and
municipal levels, although they are being
processed for confirmation as local Government Regional Regulations.
Future Development
Meanwhile, i"igation sectoral programs during the Repelita VI, cover
approx. 4I,OOO hectares ofirrigation networks maintenance, approx. 2,000 hectares ofi"igation networks rehabilitation
of new networks irrigation construction,
(approx. 6,000 he_ctares), swampy areas
(approx. 22,000 hectares) use and development in Sembakung and Anggana, and
river rehabilitation and control, i.e. River
Telakay, Kandilo, and Karangasem of
approx. 30 kilometers long, and lake
maintenance, i.e. Danau Semayang,
Melintang, and Jampang.
Next, road sector includes rehabilitation, maintenance and betterment covering Kalimantan South Cross Highway
of Batuaji Kuara - Balikpapan Samarinda, preparation program for
Kalimantan Central Cross Highway of
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tang-Sengata-Muara Lembak, dan pembangunan
jalan baru meliputi Tanjung Selor-Tanjung Redeb,
Sengata-Lebak, Semoi-Sepaku-Petung dan Muara
Wahaulabanan.
Di bidang perumahan dan permukiman, akan
dibangun rumah sederhana sebanyak 6 .000 unit,
perbaikan dan peremajaan kawasan perumahan dan
permukiman kumuh seluas 100 Ha, perbaikan
permukiman kota/nelayan seluas 982 Ha di
Samarinda, pengelolaan air limbah untuk 3 kota
sedang dan kecil, pengelolaan persampahan untuk
1 kota besar dan 4 kota sedang dan kecil, penanganan drainase untuk 1 kota besar dan 10 kota sedang
dan kecil, penyediaan dan pengelolaan air bersih
perkotaan dengan meningkatkan kapasitas produksi
sebesar 1.080 lt/detik, serta penataan kota dan
bangunan. Oi samping itu akan dilakukan juga
pembangunan kawasan terpilih pusat pengembangan desa sebanyak 85 desa, penyediaan dan pengelolaan air bersih perdesaan untuk 540 desa, serta
pengelolaan air limbah perdesaan untuk 140 desa.
Terkait dengan kerjasama ekonomi em pat negara
BIMP-EAGA (Brunei-lndonesia-Malayasia-Philipina
East Asean Growth), posisi Kaltim sangat strategis
dan menguntungkan. Terutama dalam penyediaan
suber bahan baku yang bernilai ekspor. Melimpahnya
hasil hutan, pertambangan dan perikanan menjadi
daya tarik tersendiri bagi negara-negara yang terlibat
kerjasama . Hubungan, .darat ke Malayasia dan
propinsi tetangga pun telah dirintis sehingga mempermudah hubungan komunikasi dan transportasi
antar wilayah. Karenanya, propinsi ini sangat perlu
mendongkrak penyediaan fasilitas bidang transportasi , komunikasi dan kelistrikan. Tujuannya agar
pihak investor swasta tertarik untuk menanamkan
modalnya di wilayah ini. Tentu saja, kesiapan ｾｵｭ｢･ｲ＠
daya manusia di Kaltim pun perlu di kembangkan
agar lebih profesional dalam menghadapi perkembangan tersebut.

networks betterment covering Sambera Bontang Segara- Muara Lembak, Semoi
- Sepaku - Petung, and Muara Wahau
Labanan.
Later, housing and settlement sector
is directed to 6,000 units of/ow-cost housing development, renewal, and renovation
on 100 hectares of slum areas, and environmental settlement, renovation of 982
hectares of urban and fisherman's housing in Samarinda, waste water treatment
for 3 medium aRd small cities, solid waste
management for 1 Large, 4 medium and
small cities, drainage treatment for 2
Large and 1 medium and small cities,
clean water provision and management
in urban areas by increasing production
capacity to 1,080 litres per second, and
urban and building management, selected
areas development in 85 villages, rural
development centres construction, clean
water provision and management for 540
villages, and rural waste water treatment
for 140 villages.
More importantly, the province's
strategic position and strengths are
mainly in supplying raw materials export
values. The abundant wood crops, mining,
and fishery products specially attract
other countries involved in cooperation
programs related to the four-state
economic cooperation, the BIMP-EAGA
(Brunei-lndonesia-Malaysia the Philippines - East Asjan Growth. Also, the accomplishment of land communication to
the Malaysia and neighbouring countries
facilitates the interregional inland transportation. Accordingly, it is essential to
accelerate the transportation supply capabilities communication and electricity
facilities, enabling private investors to
participate in developing this region. It
is, by all means, very essential to enhance
human resource professionalism to fa ce
new developments.
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SULAWESI SELATAN
IN SOUTH SULAWESI REGION

Dengan luas daratan 62.482,54 km2 atau sekitar
42% dari seluruh luas kepulauan Sulawesi, Propinsi
Sulawesi Selatan dihuni lebih dari 6 juta jiwa penduduk yang terbagi dalam 24 kabupaten , dua
kotamadya, 17 4 kecamatan dan 1.405 kelurahan/
desa .
Wilayahnya sebagian besar berbukit-bukit yang
membentang dari bagian utara ke selatan dengan
beberapa berupa dataran rendah yang pontensial
dijadikan sebagai kawasan pertanian . Kabupaten
Luwu misalnya, adalah salah satu kabupaten yang
potensial dalam menyediakan berbagai produksi
tanaman pangan.
Di luar sektor pertanian, sektor perkebunan yang
menghasilkan kelapa , kopi , kapas, tembakau, cengkeh, jambu mete dan sebagainya sangat dominan
dalam menunjang ekspor non migasnya . Demikian
halnya dengan potensi. perikanan lautnya, seperti
teripang, telur ikan terbang , udang dan lain-lain. Di
Kabupaten Donggala dan Poso, yang terkenal dengan hasil hutannya, adalah pemasok terbesar rotan
dan kayu hi tam . Kabupaten lainnya, seperti
Kabupaten Bual dan Toli-Toli banyak menghasilkan
damar dan kayu bulat.
Propinsi Sulawesi Selatan kini telah mencanangkan pembangunan Kawasan Ekonomi Terpadu
Makasar yang ditopang oleh lima pilar pendukung
utama, yaitu pelabuhan !aut Makasar dan pelabuhan
udara Hasanuddin , kawasan industri Makasar,

South Sulawesi Province is 62,482.54
square kilometers, or around 42% of the
entire Sulawesi island. It is inhabited by
over 6 million residents and divided by
24 regencies, 2 municipalities, 174 districts and 1,405 villages. Most part of
the area is mountainous stretching from
north to south. Some other parts are lowland and potential for farming . The Luwu
regency, for instance, is very potential to
supply various f ood products.
Also, plantation sector producing coconut, coff e e, cotton, tobacco, clove,
cashew nut, etc., is quite dominant for
supporting non-oil and gasoline export,
and so are its sea fishery potential, such
as sea-cucumber, flying fishegg, shrimp,
etc. Additionally, Donggala and Poso regencies a re famous of their woodcrops.
They are the biggest suppliers of rattan
Eben wood (black wood/iron wood), while
other regencies Buol and Toli-Toli greatly
produce resin and Logs.
This province presc rib ed th e
Maka sa r Integrated E conomic Areas
D evelopment supported by five main
pillars, i. e. Makassar Harbour and
Hasanuddin Airport, Makassar Industrial
Areas, Bonded Area, River Tello Wood
Processing Centre, and Cargo Terminal.
This advanced province economic growth
of th e Eastern Part of Indo nesia is
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kawasan berikat, pusat pengolahan kayu sungai Tello,
dan kargo terminal.
Ditargetkan pertumbuhan ekonomi di salah satu
propinsi yang paling pesat di Kawasan Timur Indonesia ini, akan mencapai 7 ,6% pada tahun 1995/
1996. Rata-rata pertumbuhan ekonomi diatas target nasional yang dicanangkan sebesar 7,18 tersebut,
diharapkan didukung oleh sektor pertanian, industri,
perdagangan, .dan sektor lainnya.
Karenanya, pembangunan PSD-PU diarahkan
akan memberikan dukungan dengan membangun
sarana dan prasarana ke-PU-an yang semakin ditingkatkan. Bahkan agar arah pembangunannya semakin
nyata menunjukan hasil-hasilnya , kini sudah
ditetapkan motto Sulawesi Selatan sebagai "wilayah
komoditas; petik, olah, jual dan perubahan pola pikir
dan perilaku". Propinsi ini juga sudah menetapkan
tujuh wilayah pengembangan, salah satunya di Ujung
Pandang sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur
Indonesia.
Pembangunan PSD-PU sampai akhir Pelita V
lalu untuk bidang pengairan telah ditangani jaringan
irigasi Langkame di Kabupaten Sopeng yang menunjukan hasil peningkatan irigasi teknis dari 2.500
ha menjadi 6.400 ha. Pengaruhnya, intensitas
tanaman padi dan palawija naik dari 150% menjadi
240t sehingga panen padi meningkat 2, 40 ton/ha
dan palawija meningkat 1.18%.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan listrik
kota Ujung Pandang, Goa dan daerah industri telah
dibangun Bendungan Bili-Bili berkapasitas 16.300
KW. Bendungan ini selain berfungsi memasok air
baku dan listrik, juga menjadi salah satu tujuan wisata
di Sulawesi Selatan. Kegiatan pembangunan lainnya
di sektor pengairan adalah pengendalian banjir sungai
Jeneberang dan perluasan irigasi.
Untuk ke-Bina Marga-an, telah dibangun jalan
yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi tengah dari mulai Ujung Pandang - Maros -

targeted to reach 7,6% in 1995/1996. The
average target which is higher than that
of national target (7.1%), is expected to
get supported by other sectors, Log industry, trade, and others. The Public Works
infrastructure development is directed to
give support public works facilities and
infrastructure construction, accordingly,
and to stimulate, a motto was determined
: its regional development "South
Sulawesi - a commodity area; harvest,
process, sell, and perception and behavioral change". Also, seven regional
development areas, of which Ujung
Pandang (Makassar) is one ofthe service
centres in the Eastern Part of Indonesia,
are ascertained.
The Pulic Works infrastructure
development program in the irrigation
sector up to the end of Last Pelita V ,
included the lAngkame irrigation network
in Sopeng Regency which produced an
increase oftechnical irrigation from 2,500
hectares to 6,400 hectares. It affected the
increasing intensity ofpaddy and second
crops from I 50% to 240% that the harvest
increased to 2.4 ton per hectare and
1.18% for second crop.
Furthermore, the Bili-Bili dam with
the capacity of 16,300 KWS was built to
meet the needs of clean water and
electricity supply for Ujung .Pandang,
Goa and industrial area. This dam
functions not only- as the raw water and
electricity supplier; but also as one of the
tourist destinations in the province.
Another development activity is River
Jeneberang flood control and irrigation
extensification.
Next, road sectoral programs resulted in road construction connecting
South Sulawesi and Central Sulawesi
starting from Ujung Pandang - Maros Pare-Pare - Tarumpakae - Palopo-Watu
to Tindatana ( 571. 5 kilometers long),
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Pare-Pare - Tarumpakae - Palopo-Watu sampai
Tindatana sepanjang 5 71 ,50 km termasuk jembatannya sepanjang 5 .834 meter. Program lainnya
yang sudah dilaksanakan adalah pemeliharaan rutin
385,57 km jalan, pemeliharaan berkala 33,24 km
jalan, peningkatan jalan sepanjang 42,50 km, dan
penggantian jembatan 88 meter.
Di bidang ke-Cipta Karya-an, telah dilakukan
peningkatan pelayanan air bersih di kawasan Makale
sampai Tana Toraja dan di kawasan industri Maras.
Kemudian mendukung pelayanan air bersih di Bulu
Kumba serta perbaikan perumahan di wilayah
pengembangan terpadu San Rego.
Prospek dan Pengembangan.

Pada Repelita VI, Sulawesi Selatan telah menegaskan akan meningkatkan dan memantapkan
pembangunan PSD-PU guna mendukung pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan PSDPU tersebut, akan dilakukan dengan memperhatikan
pengembangan wilayah, mendorong wilayah yang
relatif tertinggal, menjamin terpenuhinya konstribusi
sektor kepada wilayah, serta menyesuaikan pengembangan wilayah untuk mencapai struktur tata ruang
yang ideal.
Dengan dasar itu maka pembangunan di sektor
pengairan akan dilakukan dengan mengadakan
penanganan penyediaan sumber daya air dengan
meningkatkan prasarana dan sarana irigasi teknis.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung kawasan pertanian tanaman pangan di Pinrang, Polewali,
dan Manjene serta mendukung pengembangan
wilayah terpadu Lembah San Rego. Selain itu, hadirnya bendungan Bili-Bili akan memberikan imbas bagi
percepatan pengembangan irigasi selain melalui
jaringan irigasi Langkame yang sudah ada. Untuk
memasok kebutuhan air bersih, akan ditingkatkan
pelayanan air baku untuk kawasan pertanian, permukiman dan pariwisata.
Dalam bidang ke-Bina Marga-an, akan dikembangkan jalan poros untuk menjangkau kantong-

including bridges (5,834 meters). Other
programs area routine road maintenance
( 385.57 kilometers), periodical
maintenance of 33,24 kilometers, road
betterment (42,5 kilometers), and bridge
replacement (88 meters).
While human settlement sectoral programs ｩｮ｣ｬｵ､ｾ＠
clean water supply service improvement in Makale area, Tana
Toraja, and Maros industrial estate, the
clean water supply service support in Bulu
Kumba, and housing renovation in San
Rego integrated development area.

Future Development
During Repelita VI, it is resolved to
enhance and strengthen the infrastructure
development to support various sectoral
development programs. These, will be
executed by taking account on regional
development to stimulate relatively underdeveloped areas, ensure sectoral contribution to the region, and synchronize regional development to achieve ideal spatial management structure.
In consequence, the irrigation
sectoral development programs will be
performed through water resour-ee
provision by improving technical
irrigation facilities. This is aimed at
supporting food plant farming areas in
Pinrang, Polewali, and Manjene, and also
supporting
integrated regional
development on San Rego valley. Als(f, the
existing Bili-Bili Dam will affect the
irrigation development acceleration other
than the Langkame irrigation.i<letworks;
it will be improved for clean water supply
purpose, raw water service for farming,
settlement and tourism areas.
Later, road sectoral programs cover
axis road development to reach the production pockets. Also, efforts will be made
to improve road networks toward poor
villages and developing areas. Besides,
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Pengadaan air bersih melalui TAHU
(Tempat Air Hidran Umum) untuk
memenuhi kebutuhan air minum di
Sulawesi Selatan.
2

Program pemugaran lingkungan
pennukiman, menata lingkungan yang
teratur, bersih dan sehat.

3

Ruas jalan Maros - Pare-Pare, membuka
berbagai potensi dan memper1ancar arus
perdagangan.

4

Jalan to I T olla Lama untuk mendukung
industrialisasi dan perdagangan kota Ujun9
Pandang.

5

Bendung Langkeme. dilengkapi dengan
pintu air sebagai upaya pengaturan air.

6

Saluran tersier, agar air yang digunakan
tidak melebihi keperluan .

7

Bangunan pengendali banjir Sungai
Jeneberang, diupayakan untuk berbagai
macam fungsi antara lain p3riwisata.

8

lnstalasi air bersih, mengolah air sesuai
standar kesehatan .

8
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kantong produksi. Selain itu akan diupayakan
peningkatan jaringan jalan menuju desa tertinggal
dan daerah-daerah pertumbuhan. Di kawasan
perkotaan akan dilakukan upaya untuk mengatasi
kemacetan lalu lintas dengan memperkecil jaringan
jalan yang melintasi rei kereta api, termasuk meningkatkan kualitas jalan bagi angkutan peti kemas.
Untuk bidang ke-Cipta Karya-an, pembangunan
PSD-PU ditekankan dalam pengembangan sarana
air bersih melalui perluasan kapasitas dan jaringan
distribusi. Kemudian, pengembangan prasarana dan
sarana penyehatan lingkungan permukiman dari
mulai kawasan perkotaan sampai kawasan perdesaan . Sedangkan penanganan perumahan rakyat
dan penataan bangunannya ·akan dilakukan dalam
bentuk perbaikan kampung dan perintisan perbaikan
lingkungan desa.

traffic jam in urban areas will be overcome by minimizing road networks
passing by railways, and improving road
quality for container van transportation.
Lastly, the infrastructure for human
settlement sector, is emphasized on clean
water supply facility development through
production capacity expansion and distribution networks, and settlement environmental sanitation program from urban
to rural areas. While public housing and
building management
will be executed
\
through kampong improvement and pioneering of rural environment rehabilitation programs.
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SULAWESI TENGAH
IN CE.N TRAL SULAWESI

Propinsi Sulawesi Tengah dengan ibu kota Palu
memiliki luas wilayah 63 .689 km2 dengan jumlah
penduduk relatif kecil bila dibanding dengan luas
wilayahnya, yaitu sekitar 1.171.300 jiwa. Terbagi
dalam 4 kabupaten dan 1 kota administratif. Potensi
andalan daerah ini adalah hasil !aut disusul hasil
hutan, perkebunan dan pertanian.
Secara geografis wilayah ini posisinya cukup strategis dalam hubungannya dengan pembangunan
ekonomi nasional. Karena letaknya di jalur lintas timur untuk kawasan Timur Indonesia.
Tersedianya 7 pelabuhan !aut sebagai fasilitas outlet bagi lalu lintas manusia, barang dan jasa sangat
menguntungkan bagi kemajuan daerah ini.
Untuk itu pelayanan pembangunan Prasarana
dan Sarana Dasar-pu (PSD-PU) diarahkan sejalan
dengan tingkat kebutuhan daerah ini terutama dalam
menunjang sektor-sektor strategis lainnya.
Hasil pembangunan RSD-PU sampai dengan Pelita V untuk sektor pengairan berupa bendung dan
jaringan irigasi seluas 130.725 ha meliputi daerah
Parigi-Poso-Gumbasa-Luwuk Banggai.
Pengembangan dan pembangunan sungai sepanjang 100,27 km. Juga pengembangan daerah rawa
seluas 2.000 ha serta pengembangan air baku untuk
pemenuhan air bersih perkotaan dan ｰ･ｲ､ｳ｡ｾｮＮ＠
Di bidang jalan dan jembatan berhasil membangun prasaran jalan sepanjang 7 . 661 km yang

Central Sulawesi Province with
Palu-its capital city has an area of63,689
square kilometers, relatively small
number of inhabitants compared to the
area size, i.e. 1, 171,300 residents, divided
into 4 regencies and one administrative
town. Its specific potentials of this area
are sea and forest products, plantation,
and farming.
Geographically, this area has adequately strategic position related to national economic development, since it Lies
East Cross ofthe indonesian Eastern Region. The existing 7 harbours as the outLets for human, cargo and services traffic
are the strengths to the advanced area;
the Public Works infrastructure development services are directed mainly in line
with requirement level of this area, to
support other strategic sectors. The
Public Works infrastructure development
results up to Last PELITA V in irrigation
sector, are as follow is: dikes and 130, 725
hectares of irrigation networks covering
Parigi - Poso - Gumbasa - Luwuk Banggai areas, ri ver development and construction ( 100.27 kilometers), swampy areas development (2,000 hectares), and
raw water development for clean water
supply in urban and rural areas.
Furthermore, road and bridge sector
resulted in building 7,661 roadfacilities
connecting inter-provincial and
interregional. These include arterial, col-
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menghubungkan antar propinsi dan antar daerah di
wilayah Sulawesi Tengah. Status jalan tersebut meliputi jalan arteri, kolektor dan jalan lokal.
Disamping itu pihak Dinas PU Bina Marga propinsi Sulteng juga telah membangun jalan nasional
sepanjang 814 km (kondisi mantap) jalan propinsi
sepanjang 1.848 km dan jalan kabupaten sepanjang
4.999 km dalam kondisi 56% mantap.
Tersedianyc;1 aksesibilitas perhubungan yang
menghubungkan antar propinsi (trans-Sulawesi) ini
telah mendukung pertumbuhan dan pengembangan
wilayah ini yaitu berkembangnya pusat-pusat
pertumbuhan. Seperti Parigi - Poso , Donggala,
Luwuk Banggai kini pertumbuhan ekonominya
semakin meningkat.
Demikian pembangunan dibidang perumahan
dan pemukiman, tercatat 580 desa dengan jumlah
rumah 6.690 unit telah berhasil di pugar. Untuk penyediaan air bersih telah dibangun fasilitas
penjernihan di 38 kota meliputi 87 desa. Disamping
membenahi lingkungan di 36 kota dan 64 des.
Dalam tahun 1995-1996 program pengembangan PSD-PU mengalokasikan dana sebesar 110
milyar. Dengan sasaran memantapkan produksi
pangan memperlancar perhubungan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungannya.

lector and local roads.
Also, Highways and Bridges
Regional Office constructed 814
kilometers of national roads (in stable
condition), 1,846 kilometers ofprovincial
roads, and 4,999 kilometers of regency
roads (56% of which is in stable
condition).
The availability of communication
accessibility connecting inter-provincial
areas (Trans-Sulawesi) contributes to
support this regional and growth development, as shown from the growing development centres. Parigi - Poso,
Donggal, Luwuk Banggai, for instance,
have increasing economic growth.
Likewise, in the housing and settlement
development sector includes the
following: 6,690 units of housing in 580
villages were renovated, water
purificationfacilites in 38 cities covering
87 villages for clean water supply were
constructed, and environmental management for 36 cities and 64 villages was
rarried out.
In 1995-1996 fiscal year, budget for
the Public Works infrastructure
development program worth Rp 110
billion was allocated to strengthen food
production, swoothen communications,
and improve community health and their
environment.

Peluang dan Tantangan

Opportunities and Challenges

Masalah eksploitasi terhadap hasil hutan dan hasil
!aut merupakan peluang sekaligus tantangan. Potensi
sumber daya alam dan kelautan ini sangat melimpah,
namun kurang didukung tersedianya prasarana dan
sarana yang memadai sehingga belum termanfaatkan
secara optimal. Seperti hasil hutan yang dapat dibudidayakan sebagai komoditas eksport niisalnya
kayu hitam, kayu jati, rotan dan kopra.

Sea and forest products have become
both exploitation opportunities and challenges. However, the extremely abundant
potentials ofnatural and sea resources is
not supported by adequate infrastructure
and facilities, so that it is not optimally
utilized as processed woodcrops for export commodities, i.e. iron (Eben) wood,
teak wood, rattan and dried coconut.

Namun demikian, karena iuas wilayah ini tidak
sebanding dengan jumlah penduduknya maka

Nevertheless, this region extence is
incomparable to the number of inhabit-
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pertumbuhannya mengalami banyak hambatan
menyangkut kemampuan SDM-nya . Untuk itu pembangunan PSO-nya perlu dipercepat meliputi bidang
pelayanan transportasi perhubungan, kelistrikan dan
telekomunikasi.
Sedang yang terkait dengan ke-PU-an yadalah
upaya pengamanan terhadap bencana alam, penyediaan prasarana jalan dan jembatan serta air bersih
dan penataan tat ruang lingkungannya .

ants. Its growth constraints involve in professional human resource. Therefore, the
infrastructure needs accelaration including development transportation services,
communications, electricity and
telecomunications. While those related to
public works are efforts made for disaster
preparedness, supply of roads and bridges
infrastructure, and clean water supply
and environmental spatial management.
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SULAWESITENGGARA
IN SOuni-EASf SULAWESI REGION

Propinsi Sulawesi Tenggara dengan ibukota
Kendari berpenduduk 1.349.398 jiwa, dengan luas
wilayah 137 .686 km2 , terdiri dataran dan lautan.
Terbagi 4 kabupaten dengan tingkat kepadatan
penduduk relatip kecil 38 jiwa/km2. Di wilayah ini
terdapat sunga-sungai besar sebagai sumber daya
air yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan .
Dengan kondisi geografis tersebut propinsi ini
memiliki potensi di bidang sumber daya air terutama
untuk keperluan pertanian dan tenaga listrik. Struktur
ekonomi wilayahnya masih didominasi oleh sektor
pertanian , meliputi tanaman pangan, perkebunan,
perikanan dan kehutanan.
Sektor-sektor tersebut kini belum dimanfaatkan
secara optimal, karena faktor sumberdaya manusianya yang terbatas disamping tingkat penyebaran
penduduk tidak merata. Padahal sumberdaya alam
Sultera memiliki prospek yang cerah untuk diolah
dan dibudidayakan sebagai komoditi eksport. Seperti
hasillaut, kehutanan dan pertambangan (logam, nikel
dan aspal) . Untuk itu perlu dilakukan pembangunan
industri yang me miliki daya saing tinggi yang
dampaknya akan memperluas kesempatan kerja dan
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun , di samping potensi terdapat ·betbagai
kendala yang berhubungan dengan terbatasnya
prasarana dan sarana dasar pendukungnya .
Untuk itu pihak Pemda Tk I Sultra telah menetapkan 4 pusat wilayah pembangunan masingmasing di Kendari , Kolaka , Bau-bau dan Raha , yang

South - East Sulawesi Province with
Kendari, its capital city is inhabited by
1,349,398 residents having an area of
137, 686 square kilometers and consisting
of plains and ocean. Thi s province is
divided by 4 regencies in which their density is relatively low, i.e. 38 persons per
square kilometer. There are big rivers
which can be utilized fo r various purposes. Its geog raphical condition is
potential of water resource, particularly
fo r farmin g and electric power. Yet, its
econ omic stru cture is do minated by
fa rm ing sector covering food plants,
plantation, fishery and fo restry.
As yet, those are not optima lly utiLized, because of its limited human resource, and uneven distribution of popuLation, eventhough its natural resources
are quite promising and cultivate as export commodities, i. e. sea,forest and mining products (metal, nickel and asphalt).
Therefore, high competitive industry development creates job opportunities, and
regional economic growth is essential, accordingly. Nevertheless, some contraints
arise related to Limited infrastructure and
sunnortina f acilities.
The local government prescribed 4
central development areas, each of then
is in Kendari, Kolaka, Bau-Ba u, and
Raga. They are expected to accelerate the
development of their surrounding areas.
Th en, the development results up to
the end of PELITA V is indicated to the
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diharapkan dapat mempercepat pembangunan
disekitarnya.
Hasil dukungan Prasarana dan Sarana DasarPU (PSD-PU) sampai dengan akhir Pelita V ternyata
telah dapat mendongkrak kegiatan ekonomi daerah
ini seperti meningkatnya produksi pertanian ,
kelancaran transportasi perhubungan , dan makin
mantapnya penataan tata ruang dan peman-faatan
lingkungan .
Untuk sektor pengairan misalnya pihak Dinas
PU Pengairan Sultra telah berhasil membangun
bendung berikut jaringan irigasinya seluas 71.000
ha di antaranya yang cukup besar adalah bendung
Wawotobi dan Kolaka; perbaikan jaringan irigasi
seluas 9.000 ha, di daerah irigasi Lapoa, Ameroro,
Wanco dan Balantete; pembangunan jaringan
pengairan baru seluas 13.500 ha di Benua, Kambara
dan Rante Angin . Disamping itu dilakukan pula
pengembangan dan pengelolaan daerah rawa seluas
10.000 ha di daerah Wondolako, untuk keperluan
pertanian dan tambak udang.
Dibidang jalan dan jembatan telah membangun
dan meningkatkan prsarana jalan, meliputi jalan
negara, jalan propinsi, jalan kabupaten dan jalan
poros yang menghubungkan kantong-kantong
produksi ke daerah pemasaran. Dengan demikian
hubungan antar daerah kabupaten telah dapat
terlayani.
Pembagunan jalan lainnya yang cukup strategis
adalah ruas jalan Pahara-Asepa-Lasolo , menghubungkan propinsi Sultera dengan Sulteng. Juga
antara Sultera dan Sulsel di bangun jalan KendariWolo yang kini telah berfungsi dengan kondisi
mantap.
Dibidang perumahan dan pemukiman; pembangunannya diarahkan menuju kota terpadu dengan
fasilitas perumahan dan pemukiman serta pelayanan
air bersih yang memadai. Seperti pembangunan
rumah sederhana (6 .000 unit), peremajaan kawasan

fact that sectoral programs successfully
raise its economic, such as increasing
farm production, accelerating transportation and communication, and growingly
stable spatial management and environment utilization.
In the case of irrigation sector; for
instance, regional office of Public Works
Service of Water Resources Development
successfully undertook the following to
building dikes together with irrigation
networks of 71,000 hectares, of which
Wawotobi and Kolaka dikes are the biggest; irrigation networks rehabilitation of
9,000 hectares in Ameroro, Wanco, and
Balantere; new irrigation networks construction of 13,500 hectares in Benua,
Kambara, and Rante Angin; and swampy
areas development and management for
farming and shrimp ponds ( 10,000 hectares) in Wondolako.
Meanwhile, road and bridge sector
brought about construction and improve-'
ment of infrastructure covering state
roads, provincial roads, regency roads,
and axis roads connecting the production
pockets to marketing areas, so that the
inter-regency communication will have
been supplied.
Another strategic road development
is the Pahara- Lasepa Lasolo r:oadjoints
connecting South East and Central
Sulawesi. Also, a stable ope rating
Kendari - Wolo way, between South East
and South Sulawesi was constructed.
While the housing and settlement sector development is directed to integrated
cities having adequate housing and settlementfacilities, i.e. construction of6,000
units of lowcost housing, renewal of
housing and settlement in slum areas (50
hectares), waste water treatment and
drainage improvement for 12 cities, and
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perumahan dan pemukiman kumuh (50 ha),
pengelolaan air limbah dan drainase untuk 12 kota
dan pengelolaan air bersih dengan peningkatan produksi sebesar 400 IIdet.

clean water supply management by increasing production capacity to 400 liters
per second. Hopefully, the infrastructure
support may enhance construction and
development in the province.

Dengan adanya dukungan PSD-PU diharapkan
pembangunan dan pengembangan wilayah propinsi
Sulawesi Tenggara semakin meningkat.

Future Development

Prospek dan Pengembangannya

Wilayah Sultra memiliki sumberdaya alam yang
belum dimanfaatkan secara optimal. Tersedianya
kandungan bauksit, nikel dan aspal masih memerlukan penanganan yang profesional disamping
penyediaan dana yang cukup. Untuk itu peran
investor swasta sangat diharapkan.
Masalahnya sekarang, tinggal bagaimana propinsi ini dapat 'menjual' daerahnya agar penanam
modal tertarik untuk menanamkan investasi usahanya, demi kesejahteraan seluruh rakyat.

Natural-resources of this province is
not optimally utilized. The availability of
bauxite, nickel, and asphlat needs further
professional management and proper
funding. Hence, private investor is expected to play more roles. The question is
how this province can intensively "sell"
its region, and attempt to attract investors interested in export-oriented industries for the sake of the whole people's
welfare.
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Ruas jalan Kendari - Kolaka merupakan
bagian jalan nasional lintas Sulawesi untuk
memperlancar ekonomi antar daerah .
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Peningkatan jembatan, lebih Iebar dan
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kelancaran arus lalu lintas antar daerah.
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4. Bendung Wawo Tobi , untuk mendukung
sektor pertanian
5. TIR (Tambak Inti Rakyat) di Kolaka ,
diversifikasi lahan yang memberikan manfaat
gar.da bagi perikanan dan sumber daya air.
6. Lingkungan permukiman yang bersih dan
sehat merupakan bagian dari program
perbaikan lingkungan.
7. Tersedianya dukungan sektor pengairan
m emungki nkan dilakukan!1ya mekanisasi
pertanian.
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SUlAWESI UTARA
IN NORTH SULAWESI

Propinsi Sulawesi Utara dengan ibukota Manado,
memiliki luas wilayah 19.023 km2 dengan jumlah
penduduk 2.483.000 jiwa. Wilayah ini terbagi atas
4 kabupaten, 3 kotamadya termasuk di dalamnya
85 kecamatan dan 378 desa.
Potensi yang menjadi sektor unggulan di daerah
ini meliputi sektor pertanian, industri, pariwisata,
perikanan dan sektor perdagangan, dengan outlet
pelabuhan !aut Bitung, Anggrek dan Gorontalo serta
pelabuhan udara, Sam Ratulangi.
Hasil pembangunan Prasarana dan Sarana
Dasar-PU (PSD-PU) sampai akhir Pelita V secara
umum telah dapat mendukung kegiatan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat Sulut.
Sektor pengairan. telah berhasil membangun beberapa buah bendung lengkap dengan jaringan
irigasinya untuk lahan sawah seluas 69.320 ha. Juga
penyelesaian pekerjaan rehabilitasi irigasi seluas
5.518 ha, pengamanan sl.mgai dan pantai sepanjang
6 .850 m, dan Pengembangan Air Tanah (PAn di
25 lokasi, yang letaknya tersebar.

North Sulawesi province with
Manado, its capital city has an area of
19,023 square kilometers and 2,483,000
inhabitants. This province is divided by 4
regencies, 3 municipalities including 85
districts and 378 villages. Its special
sector's reliable potentials are farming,
industry, tourism, fishery, and trading,
outlets in Bitung, Anggrek, and Gorontalo
harbours, and Sam Ratulangi Airport.
The Public Works infrastructure
development results up to the end of
PELITA V has supported economic development for people's welfare in general.
The irrigation sectoral programs resulted
in building several dikes together with
their irrigation networks on 69,320 hectares of farms. Also, rehabilitation of
5,515 hectares ofirrigation networks was
completed and 6,850 meters of rivers and
coastal protection, and the ground water
development in 25 scatteredly Located
areas were accomplished.

Di bidang Jalan dan Jembatan. Secara bertahap
telah berhasil ditangani ruas jalan lintas Sulawesi
sepanjang 689 km dengan kondisi mantap. Demikian juga untuk peningkatan geometri jalan AKD
antara Amurung - Kota Mubago - Dulo Duo: Secara
keseluruhan panjang jalan yang telah ditingkatkan
6.478 krn, terdiri jalan arteri, kolektor dan jalan lokal.

Meanwhile, within Road and Bridge
Sector, gradual handling of 689
kilometers of Cross Sulawesi road joints
with stable condition was carried out, and
so was the AKD road.geometry among
Amurung - Kotamubago and Duluduo.
The total road betterment Length is 6,478
kilometers consisting of arterial, collector, and local roads.

Bidang Perumahan dan pemukiman. Hasil pembangunanya secara bertahap telah dapat memenuhi
kebutuhan rakyat. Seperti pembangunan Perum

Whereas housing and settlement sector development result gradually meets
people's requirement, i.e. construction of

- - -- -[D ULAWESI UTARA

•
PElA PSD PU
PROPINSI SULAWlSI UTAI<A

4. Keberadaan instalasi air bersih, seba gai upaya
mendukung kesehatan masyarakat.

1. Pemanfaatan air bersih untuk kebutuhan
masyarakat kota B olaang Mongondo
2. Perbaikan lingkungan desa, sanggup
merubah cak raw ala masyarakat di
pedesaan

5. Jaringan i rigasi Marisa , Gorontalo
Pemeliharaan saluran sekunder menjamin
distribusi air sampai ke sasaran.

3. Saluran pembagi air irigasi, menciptakan
pemerata an dan kebe rsa maan.

6. Bendung Toraut, memberikan sumbangan
yang besar bagi terselengaranya program
intensifikasi pertanian ..
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Perumnas sebanyak 1.689 unit, perbaikan kampung
di 8 kota dengan luas 877 ha dan pengembangan
kota seluas 4 ha. Selain itu bidang tersebut juga telah
berhasil melakukan perbaikan lingkungan desa serta
pemugaran perumahan untuk 559 desa. Sedang
untuk pemenuhan kebutuhan air bersih perkotaan
telah dapat ditingkatkan pelayanannya dengan
kapasitas 2 .0021/det dan palayanan pedesaan untuk
140 desa bagi 256.780 penduduk. Terkait dengan
usaha penyehatan lingkungan telah ditangani
masalah persampahan, drainase dan air limbah di
28 kota.
Prospek dan Pengembangannya

Dukungan PSD-PU yang sangat diharapkan adalah
menunjang program peningkatan outlet pelabuhan
udara dan pelabuhan !aut sebagai pintu gerbang
Indonesia Timur, bagian Utara. Juga pengembangan
kawasan wisata Bunaken, wisata alam dan kegiatan
agrowisata lainnya. Untuk itu dalam Repelita VI
pendekatan PSD-PU diarahkan untuk memantapkan
hasil-hasil pembangunan yang telah ada dengan
memeperluas, memperdalam dan meningkatkan
PSDnya menuju era tinggallandas.
Terkait dengan kerjasama pembangunan ekonomi an tar negara yaitu program BIMP- EAGA (Brunai
- Indonesia - Malaysia Philipina East Asean Grouth
Area), peran Sulut sangat besar karena letaknya yang
strategis (berdekatan dengan wilayah Philipina
Selatan).
Sulut memiliki sumberdaya pembangunan yang
potensial untuk dikembangkan sebagai komoditas
eksport dalam kaitannya dengan perdagangan bebas.
Seperti hasil kelautan (ikan tuna), perkebunan (cengkeh, kopi dan kopra), juga potensi alamnya untuk
pengembangan pariwisata (taman !aut, terumbu
karang) dan sebagainya.
Karenanya masalah utama yang perlu segera diatasi adalah menyangkut penyedidan prasarana dana
sarana transportasi perhubungan (!aut maupun
udara) , perdagangan dan telekomunikasi. Selain

I ,689 units of "Perumnas" (State Owned
Enterprise of Housing) dwelling,
ka.mpong improvement in 8 cities on areas
of 877 hectares and urban development
on areas of4 hectares. In addition, rural
environmental rehabilitation and housing
renovation in 559 villages were executed.
Moreover, production capacity of urban
clean water supply was increased to 2,002
litres per second, as well as that for
256,780 residents in I40 rural areas. In
relation to environmental sanitation program, solid waste, drainage and waste
water problems in 28 cities were handled.
Future Development
The support of Public Works
infrastructure development is expected to
ofimprove harbour and airport outlets as
the Northern gate to East Indonesia,
tourist resort development in Bunaken,
nature tourism and other agro tourism as
well. Some approaches to the Public
Works infrastructure development is
directed to strengthen the existing
development results by extensively
improve the infrastructure toward the
"take-off' era". Furthermore, this province's strategic position, which in close
to south Philippines. Plays major roles
to the interstate economic development
cooperation, i.e. the BIMP-EAGA
program which stands for Brunei Indonesia Malaysia - Philippines EastAsian Growth Area.
Its potential development resources
may be developed as export commodities
concerning free trade, i.e. sea products
(tunafish), plantation (clove, coffee and
dried coconut), and its natural resources
for tourist development (oceanic ganlen,
coral rock/cliff, diving, etc.).
Infrastructure provision, funding, sea
and air transportation facilities, trade and
telecommunication, and continuous improvement of quality human resource as
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peningkatan SDM-nya sebagai pengelolanya. Sedang
dukungan PSD-PU lebih dekat dengan pemantapan
produksi pangan, penyediaan fasilitas jalan dan
jembatan serta penyediaan air bersih untuk berbagai
keperluan, selain penataan tata ruang.

agent of development need urgently special attention. Whereas is Public works
infrastructure support is essential to
strengthening food production, road and
bridge facilities, spatial management and
clean water supply for various purposes.

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur Ke-PU-an di 27 Propinsi

NUSA TENGGARA BARAT
IN NUSA TENGGARA BARAT

Propinsi Nusa Tenggara Barat, wilayahnya berupa kepulauan dengan kondisi sumber daya airnya
sangat minim, terkecuali di Pulau Lombok dan Pulau
Sumbawa Besar yang memiliki beberapa sungai kecil.
Potensi yang patut dibanggakan di wilayah ini adalah
adanya potensi lahan bagi pengembangan budidaya
pertanian dan tanaman pangan tersebar dibeberapa
daerah.
Dengan posisi berdekatan dengan Pulau Bali,
wilayah ini sangat potensial untuk pengembangan
pariwisata kawasan Pantai Barat Pulau Lombok.
Propinsi ini sangat rawan bencana seperti tanah
longsor, kekeringan, serta gelombang pasang. Hal
ini disebabkan berdekatan dengan palung gempa dan
pengaruh angin tenggara dari Australia.
Untuk saat ini , di propinsi Nusa Tenggara Barat
terdapat tiga kawasan yang potensial yaitu, kawasan
Mataram, kawasan Sumbawa Besar dan kawasan
Bima. Dengan potensi untuk pengembangan pariwisata, tanaman pangara t perkebunan, industri serta
peternakan .
Memasuki Akhir Pelita V, pembangunan
Prasarana dan Sarana Dasar-PU (PSD-PU) di
propinsi Nusa Tenggara Barat. Bidang Peng-airan
telah berhasil membuktikan diri sebagai propinsi yang
berswasembada pangan sejak tahun 1985.
Penyebabnya adalah tercapainya pembangunan
bendung-bendung seperti Pengga (1994), Batujai di
P. Lombok, Mamak serta Tiu Kulit di P. Sumbawa,
dan jaringan irigasi serta pengembangan irigasi skala
kecil dengan embung-embung dan sumur air tanah.
Sehingga beberapa daerah berhasil mendapatkan

Nusa Tenggara Barat Province is an
archipelago having extremely minimal
water resource, except for Lombok arui
Sumbawa Besar Islands with some small
rivers. Its pindeful potentials are those
scattered farming and food plants development.
Its close position to Bali especially
the west coast, is very potential for tourist
development. This province is quite vulnerable to land slide, drought, and
hightide caused by close distance of the
Australia's earthquake-bed arui south east
wind effects. At present, there are three
potential areas for tourism, food plants,
iruiustry arui cattle bredding development.
i.e. Mataram, SumbawaBesarandBima.
Approaching the end of PELITA V,
the iPublic Works nfrastructure for the
irrigation sector has been successful in
food self-suffiency since 1985, as a result
of the dikes construction such as Pangga
in 1994, Batujai in Lombok Island,
Mamak arui Tiu Kulit in Sumbawa lslarui,
irrigation network, and small-scale irrigation development together with
"embung" twater reservoirs) and grourui
water wells. These enable to provide with
several technically irrigated for 50,629
hectares, semi technical irrigation of
99,611 hectares, arui plain irrigation of
3,259 hectares.
Later; road length was improved to
5,510 kilometers compared to previous
one that was 3,414 kilometers. The former
consists ofarterial roads (357 kilometers),
collector roads (813 kilometers), and lo-
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irigasi teknis seluas 50.629 ha, irigasi semi teknis
99.611 ha, dan irigasi sederhana seluas 3.259 ha.
Di bidang Jalan dan Jembatan berhasil berhasil
ditingkatkan panjang jalan menjadi 5 .510 km dari
yang semula hanya 3 .414 km, yang terdiri dari jalan
arteri 357 ,00 km, jalan kolektor 813,00 km, dan
ialan lokal4.340,00 km. Indikatornya menyebabkan
semakin berkurangnya waktu tempuh dari satu
1.empat ke tempat lain serta hampir semua kawasan
pariwisata dan kawasan potensial lainnya dapat
dijangkau oleh kendaraan .
Demikian halnya di bidang Perumahan dan Permukiman telah berhasil ditingkatkan pengadaan
prasarana dan sarana perumahan dan permukiman,
di Bumi Gogo Rancah.
Prospek dan Pengembangannya.

Program yang direncanakan dalam Repelita VI.
Di bidang Pengairan, dalam rangka pengembangan
dan konservasi sumber daya air akan dibangun
saluran air baku sepanjang 15 km di Lombok Selatan,
sistem pengolahan sumber daya air 2 SWS di Lombok dan sumbawa , serta pembangunan embung
sebanyak 50 unit dengan lokasi tersebar. Selain itu
akan dilakukan pula operasi pemeliharaan jaringan
irigasi seluas 121. 000 hat pembangunan prasarana
irigasi seluas 10.000 ha, penyiapan lahan sawah baru
seluas 6. 000 ha serta pembangunan jaringan air
tanah seluas 3.500 ha . Sedangkan untuk areal tambak akan digarap lahan seluas 1.500 ha.
Di bidang Jalan dan Jembatan , akan dilakukan
rehabilitasi dan pemeliharaan jalan sepanjang
69.855 km (Rumak-Lembar hingga labuhan kayangan) terdiri dari jalan arteri dan kolektor, jalan lokal
primer serta jalan poros desa dan jembatan sepanjang 2 .068 m. Dan dilakukan pula peningkatanjalan
poros desa sepanjang 7. 927 km Oereweh-SekokangTango-Lunyuk) . Masih dibidang yang sama akan
dibangun pula jalan arteri dan kolektor sepanjang
141 km terletak di Mataram , Sumbawa Besar,
Dompu.

cal roads (4,340 kilometers). These indicate that traveling time from one place to
another, and nearly to all of tourist areas
and other potential areas can be shortened and reached by vehicles. Also, housing and settlement infrastructure and facilities were successfully improved in
Bumi Gogo Rancah.
Future Development
The program planning in Repelita VI
for irrigation sector water resources development and conservation includes raw
water channels of 15 kilometers Long in
Lombok Selatan (South Lombok), water
resource treatment system of 2 SWS in
Lombok and Sumbawa Islands, and construction of 50 units of "embung" (water
reservoirs) on scatteredly Located areas.
Besides, irrigation network operatian and
maintenance on 121,()00 hectares ofarea,
irrigation infrastructure construction
( 10,000 hectares), new farm area arrangement (6,000 hectares), 3,500
hectares of ground water networks
construction, and 1,500 hectares offish
pond area processing will also be
executed.
Meanwhile, 69,955 kilometers of
road rehabilitation and maintenance from
Rumak- Lembar to Labuhan_Kayangan,
consisting ofarterial and collector roads,
primary Local roads and rural axis roads,
2,068 meter of bridge, 7,927 kilometers
of rural axis road betterment on JerewehSekokang - Tango - L11nyuk, and 141
kilometers of arterial and collector road
construction Located in Mataram,
Sumbawa Besar, and Dompu will be undertaken.
Later, housing and settlement sector
covers the construction of selected area
for rural development centres in 51 locations, 5, 000 units of low-cost housing in
Bima/Raba, Mataram and Praya. Also,
renewal and environmental improvement
programs in 10 cities (492 hectares) and
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Di bidang Perumahan dan Pemukiman, akan
diba-ngun kawasan terpilih pusat pengembangan
desa di 51 kawasan, RSS sebanyak 5.000 unit di
Bima/Raba, Mataram dan Praya. Dilaksanakan pula
peremajaan lingkungan dan perbaikan di 10 kota
se-luas 492 ha serta pemugaran di desa tertinggal
sebanyak 147 desa.
Sedangkan pembangunan prasarana pengelolaan air limbah akan mampu melayani 137.000
orang perkotaan dan 90.000 orang di perdesaan
serta pembangunan drainase sistem mikro untuk kota
sedang dan kecil seluas 899 ha. Untuk air bersih
akan dilakukan peningkatan kapasitas produksi
1.440 1/dt dengan jumlah penduduk terlayani sebesar
20 .252 orang. Selanjutnya untuk program penataan
kota akan dilakukan di 8 kota, penataan bangunan
di 4 kawasan dan rencana pembangunan PJM
kawasan andalan di 8 kota.

housing renovation in 147 villages will
be conducted.
Whereas waste water treatment infrastructure construction will be able to
supply 137,000 urban residents and
90,000 rural inhabitants, and ofthe micro
drainage system construction ( 899
hectares) for .medium and small cities.
Meanwhile, the increasing production
capacity up to 1,400 litres per second to
serve 20,252 residents be carried out.
Finally, urban management program will
be executed in 8 cities, building
management in 4 areas, and the PJM
construction plan for special areas in 8
cities.
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PETA PSD-PU
PULAU LOMBOK

1. Jembatan Utan (Km . 59) Pelabuhan
Pototano - Sumbawa Besar Bagian Utara
Lintas SL.:mbawa.
2. Ruas jalan Praya - Penunjak, mendukung
transportasi .
3. lnstalasi Pengolahan Air memenuhi
kebutuhan air, untuk Lombok Selatan ..
4. Bendung Pengga, memasok air irigasi dan
air baku, air minum untuk kebutuhan di
Pulau Lombok.
5. Areal pertanian yang mendapat dukungan
irigasi.
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NUSA TENGGARA TIMUR
IN NUSA TENGGARA TIMUR REGION

Propinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan yang sebagian besar kondisi tanahnya
kering karena curah hujan yang rendah sepanjang
tahun. ·Kekayaan alam laut dalam 18 km2 zona
ekonomi ekslusif seperti perikanan, minyak dan gas
bumi adalah potensi yang memiliki prospek untuk
dikembangkan . Di bidang pariwisata daerah ini juga
sangat potensial terutama dengan adanya kawasan
habitat komodo di Pulau Komodo, gunung Kalimutu,
ｾｳ｡ｴ＠
bahari, budaya dan tradisinya yang sangat menarik.

Nusa Tenggara Timur (NTT)
Province is an area comprised ofislands,
of which most parts are dry as rainfall is
low throughout the year. 1st sea natural
resources within 18 square kilometers of
Exclusive Economic Zone, such as fishery, oil and natural gas are prospective
potentials to develop. This region is also
extremely potential for tourist sector, particularly the Komodo habitat in Komodo
island, Mount Kelimutu, sea sailing, and
its most attractive culture and tradition.

Ada sekitar enam kawasan potensial di Nusa
Tenggara Timur untuk dikembangkan. Kawasan
Kupang, Kawasan Timor Tengah Utara yang memiliki outlet di Kefamenami dan Atambua dengan akses
langsung ke Propinsi Timor Timur, serta Kawasan
Pulau Komodo yang dikenal dengan daerah pariwisatanya adalah kQwasan-kawasan yang sangat
strategis dengan potensi yang sangat tinggi.

There are around six potential areas
in NTT to develop, i.e. Kupang, Northern
Central Timor having outlets in
Kefamenami, and Atambua with direct
access to East Timor Province, and
Komodo Island which is famous as tourist destination. They are very strategic and
highly potential.

Akhir Pelita V lalu, p,e.mbangunan Prasarana dan
Sarana Dasar-PU (PSD-PU) di propinsi yang pernah
dilanda bencana gelombang Tsunami ini,
menunjukan hasilhasil pembangunan yang
mengembirakan . Pembangunan jaringan irigasi
misalnya, tahun 1993 lalu sudah mampu mengairi
44.296 ha. Kemudian sampai saat ini juga sudah
tersedia 104 embung-embung untuk mencukupi
kebutuhan air di kepulauan ini. Dari embung ini
sekitar 3.077 ha areal pertanian mendapatkan
pasokan air.
Di bidang ke-Bina Marga-an, yang mencakup
pembangunan jalan dan jembatan, telah dibangun

Last PELITA V, the successful Public
Works infrastructure development in this
province in which Tsunami disaster
occured included irrigation network
development,for instance, which was able
to water 44,296 hectares of areas in 1993.
Subsequently, 104 "embungs" (water
reservoirs) have been available to supply
water requirement in this island. Some
3, 077 hectares offann areas are supplied
by these reservoirs.
Then roads and bridges construction,
roads and bridges infrastructure development of around 13,430 kilometers, con-
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PETA PSD-I'U
PROP. NUSA TENGGARA 11'MR

Jalan memapas tebing , dibangun secara
handal.

2

Lingkungan permukiman tahan gempa di
Flores sebagai sumbangan PU untuk
memugar perumahan akibat bencana
gempa Tsunami beberapa waktu lalu.

3

Teknolog1 eksploras1, dimanfaatkan untuk
mengangkat a1r tanah .

4

K1ncir ang1n berfungs1 menggerakan
generator penyedot a1r untuk ｾｮｧ ｡ｳ ｩ＠ dalam
rangka memanfaatkan air di NTT.

5

Embung , mengh1mpun a1r di permukaan
dalam rangka mempertahankan a1r di darat
leb1h lama sebagai sumber daya.

6

Saluran induk mengantarkan air ke
persawahan.

5
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dan ditingkatkan prasarana jalan dan jembatan sekitar
13.430 km, terdiri dari jalan nasional1.215,05 km,
jalan propinsi 1.614,00 km , dan jalan kabupaten
10.601 ,80 km . Pembangunan jaringan jalan di Nusa
Tenggara Timur tersebut, dilakukan melalui pedekatan yang mendukung kesinambungan sistem
transportasi antar moda , dan mendukung kegiatan
ekonomi.
Untuk bidang ke-Cipta Karya-an , dilakukan
pembangunan 4 71 unit rumah sederhana 4 71 unit,
pemugaran perumahan desa terpadu di 606 desa
untuk 8.4 75 unit, dan perbaikan lingkungan permukiman kota di 11 kota seluas 534 ha. Dalam
penyediaan air bersih untuk kawasan perkotaan
berhasil ditingkatkan kapasitas penyediaan air
bersihnya menjadi 388liter/detik, sedangkan untuk
kawasan perdesaan baru mencapai 152, 1liter/detik.
Untuk program penyehatan lingkungan permukiman
dilakukan pembangunan drainase di enam kota,
pembangunan prasarana dan sarana persampahan
di 13 kota, dan pembangunan prasarana dan sarana
air limbah di 10 kota .
Prospek dan Pengembangan.

Memasuki Repelita VI, pembangunan PSD-PU
akan semakin ditingkatkan dan dimantapkan. Untuk
bidang pengairan akan dilakukan rehabilitasi dan
penyempurnaan irigasi sehingga mencakup sekitar
90.000 ha. Di Waingapu dan Kupang akan dilakukan
pengendalian banjir daerah pertanian seluas 3 .000
ha. Selain itu propinsi ini juga merencanakan akan
menyiapkan ｬ｡ｨｾｆｲ＠
pertanian yang siap dipasok air
seluas 11.000 ha .
Untuk memasok kebutuhan air bersih industri
dan permukiman di Kupang dan Maumere, bidang
ini siap mendukung melalui penyediaan air baku.
Sedangkan pengembangan irigasi skala kecil dan
perdesaan baik melalui irigasi, pompa sumur dalam
dan embungembung akan diperluas. Anggaran yang
dibutuhkan dalam tahun pertama, sekitar Rp. 48
milyar.

!<114-S

1

sisting of national roads of 10,601.80
kilometers were included in road sector.
These were executed by an approach in
support ofsustainable internode transportation system, and economic activities.
Later, the human settlement includes
471 units oflow-cost housings, 8,47S units
of integrated rural houshg renovation in
606 villages, and urban settlement in 11
cities of 534 hectares on areas. While
clean water provision for urban areas includes clean water supply production capacity improvement reaching 388 litres
per second, whereas that for rural areas
reached only 152.1 litres per second. Finally, environmental sanitation programs
cover drainage construction in 6 cities,
solid waste facilities in 13 cities, and
waste water infrastructure and facility
construction in 10 cities.
Future Development

Approaching Repelita VI, the Public
Works nfrastructure development will be
enhanced and strengthened. The
irrigation sector comprises irrigation
rehabilitation and refinement of around
90,000 hectares. Flood control on 3,000
hectares offarm areas will be conducted
in Waingapu and Kupang. In addition, this
province has also prepared 11 ,000
hectares offarm land ready for raw water
supply.
This sector is prepared to support raw
water supply requirements in Kupang and
Maumere raw water production, while
small-scale and rural irrigation development through irrigation, deep well pumps
and water reservoirs (embungs) will be
extensified. The budget needs for the first
year is estimated around Rp 48 billion.
Whereas road sector covers road betterment of907 kilometers roads consisting of 349 arterial roads and 558
kilometers of collector roads. It is also
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Di bidang ke-Bina Marga-an, jalan sepanjang
907 km yang terdiri dari 349 km jalan arteri dan
558 km jalan kolektor akan ditingkatkan. Direncanakan juga dalam repelita ini dibangunnya lintas
Utara Rores sepanjang 120 km. Disamping itu, jalan
yang memiliki akses ke pelabuhan dan jalan untuk
mendukung kawasan desa tertinggal selain akan
ditingkatkan juga akan dikembangkan lebih lanjut.
Pembangunan di bidang ini diperkirakan akan
menghabiskan anggaran sekitar Rp. 33 milyar lebih
ditahun 1994/1995.
Untuk bidang ke-Cipta Karya-an , yang akan
menelan biaya sekitar Rp. 12 milyar lebih di tahun
pertama repelita , di Kota Kupang , Larantuka,
Maumere, Ende dan Pulau Komodo akan dilakukan
penataan . Selanjutnya, perbaikan lingkungan
perumahan kota seluas 420 ha akan dilaksanakan
di Kupang , Maumere, dan Ende. Pembangunan 722
rumah juga menjadi bagian yang akan direalisasikan
dalam repelita ini. Sedangkan dalam penyediaan air
bersih kapasitas produksi air bersih diharapkan dapat
meningkat menjadi 571liter/detik khususnya di kota
Kupang , Maumere, dan Ende. Selain itu, prasarana
penyehatan lingkungan permukiman akan dilakukan
untuk melayani air limbah dan persampahan 3. 000
penduduk dan penanganan genangan seluas 3 ha.

scheduled to construct Flores North Cross
( 120 kilometers). Also, access roads to the
harbour and those to support poor vilLages development need improvement and
further development. It was estimated to
consume over Rp 33 billion in 199411995
fiscal yeai:
Later, the human settlement spatial
management will consume approximately
Rp 12 billion budget for the first year of
Repelita. Spatial management activities
for Kupang, Larantuka, Maumere, Ende
and Komodo Island will be conducted.
Furthermore, urban settlement improvement covering 420 hectares areas in
Kupang, Maumere and Ende will be executed. Also, the 722 housing construction will be realized within this Repelita.
While it is expected that the production
capacity can be increased to 571 litres per
second, particularly in Kupang, Maumere
and Ende. Finally, environmental sanitation facilities for waste water and solid
waste management services for 3,000
residents, and pool treatment on 3
hectares will be performed.

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur Ke-PU-an di 27 Propinsi

MALUKU
IN MALUKU REGION

Propinsi Maluku dengan lbukota Ambon ,
berpenduduk + 1.85 7 .7 54 dengan luas wilayah !aut
mencapai + 765 .272 km2 dan luas daratan +
85.728 km2 , kondisi geografisnya berupa kepulauan
dengan potensi ke aneka ragaman biota !aut, diantaranya tiram yang menghasilkan mutiara, rumput
!aut, teripang dan kerangkerangan merupakan
kebanggaan daerah ini. Oidukung pula oleh sumber
daya pertanian, perkebunan, pertambangan,industri
dan pariwisata menjadikan wilayah ini sangat
berperan menunjang pembangunan Nasional.
Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar-PU
(PSD-PU) di wilayah ini sampai dengan akhir Pelita
V secara umum telah mampu dirasakan, yaitu dengan
semakin meningkatnya kelu-asan jangkauan dan
kemampuan pelayanan dalam mendukung sektorｾＮＺ［ｲ＠
lain .
Sektor Pengairan misalnya, telah berhasil mengembangkan daerah irigasi
.. seluas 19.945 ha dari
52 .306 Ha yang telah diidentifikasi , diantaranya
tersebar di P. Buru, P. Morotai, P. Seram dan P. Halmahera.
Oibidang prasarana jalan dan jembatan untuk
mendukung kegiatan pembangunan sektor-sektor
lain telah terlihat hasilnya yaitu semakin meningkatnya volume arus barang dan jasa dan semakin
terbukanya isolasi daerah di wilayah kepulauan.
Dengan sistem pengembangan jaringan jalan yang
ditujukan untuk mendukung 3 wilayah utama sebagi
pusat kegiatan antara lain Ternate, Ambon , dan
Tukal , propinsi Maluku hingga kurun waktu 25 tahun

The archipelago Maluku Province
with its capital city: Ambon is inhabitted
by 1,857, 754 residents. It is approximately
753,272 square kilometers, and its area
is approx 85, 728 square kilometers; its
geographical condition consists of various kinds of sea species, among others
are pearl-producing oyster, sea grass,
edible sea-cuc umber, and shell-fish
(crustacea) which have become reliably
special products ofthis province. It is also
supported by farm resource plantation,
mining, industry and tourism leading to
a major role in the national development.
Furthermore, the Publi c Works
infrastructure development up to the end
of PELITA V achieved the inc reasing
range of services capability to support
other sectors.
Irrigation sector, fo r instance, resulted in developing 19,945 hectares of
identified irrigation area out of 52 ,306
hectares scatteredly situated in Buru,
Morotai, Seram, and Halmahera islands.
Whereas roads and bridges sector in
support to the others is indicated from the
increasing volume of goods and services
flow and the growingly opening ofthe isolated area in the archipelagic territory.
Road network development system aimed
at supporting the 3 main territo ries as
centres of activities, i. e. Tern ate, Ambon,
and Tukal during the first 25 years period (PELITA I to PELITA V) resulted in
6,384.35 kilometers of roads, consisting
of natio nal arte ria l roads 35.35
kilom ete r), national co ll ecto r roads
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(Pelita I S/d Pelita VI) telah berhasil membangun
6.384,53 km terdiri dari: jalan nasional Arteri 35,35
km, jalan nasional kolektor 344,15 km, jalan propinsi
kolektor 1 .982,03 km dan jalan kabupaten lokal
4 .023,00 km .

(344. i5 kilometer), provincial collector
roads (1,982,03 kilometers), and local
regency roads (4,023.00 kilometers).

Dibidang Perumahan dan Pemukiman telah berhasil melaksanakan peningkatan sarana air bersih
Ibukota Kecamatan sebanyak 34 IKK dan 7 4 desa/
kawasan prioritas. Untuk mendukung terciptanya
lingkungan pemukiman yang sehat diantaranya telah
dibangun drainase, persampahan serta air limbah di
29 kota, 92 IKK, Dismping itu telah dirintis pula
kegiatan pemugaran desa yang antara lain : Terpadu
berhasil diselesaikan sebanyak 37 4 desa dan
pembangunan gedung-gedung SMP, SMA, RSU dan
RSJ, untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan dan
kesehatan.

Later, housing and settlement
sectoral programs executed clean water
supply facility in 34 district capital cities
and 74 villages (priority area). In
addition, drainage, solid waste and waste
water treatment plants in 29 cities, 92
district capital cities was constructed. In
addition, drainage, solid waste and
waster treatment plants in 92 cities, 29
district capital cities was constructed to
support environmenal sanitation
development. Pioneering rural renewal
integrated activities in 374 villages, and
various building construction such as
public school buildings and hospitals
serving community's education and health
were accomplished.

Dukungan Prasarana dan Sarana Dasar-PU
(PSD-PU) dalam Repelita VI

Public Works Infrastructure support in
REPELITA VI

Sejalan dengan pelaksanaan disentralisasi yang
akan diterapkan pada Daerah Tingkat II, strategi
pembangunan PSD-PU dalam Pelita VI, ditempuh
melalui berbagai program pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi serta potensi yang ada
didaerah tersebut. Seperti bidang transportasi dilakukan dengan pola transportasi antar moda yang
serasi dan terpadu. Dukungan ini diarahkan pula
untuk tercapainya peningkatan produksi perdagangan yang efisien. Dukungan lain dilakukan dalam
pelaksanaan program resetlement dan transmigrasi.
Dalam rangka menunjang program peningkatan
produksi pangan secara nasional, dukungan PSDPU di bidang pengairan pada : pembangunan sistem
irigasi yang dikaitkan dengan program transmigrasi,
pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sarana
jaringan di daerah transmigrasi . Pengembangan
sumber-sumber air untuk melayani penduduk dan
daerah industri, perluasan jaringan irigasi pada
daerah-daerah yang berpotensi dan penanganan
sumber daya air, pertanian serta wilayah permukiman
dari bencana banjir. Dalam mencapai sasaran/target

In line with the implementation ofdecentralization policy applied to level III
local government, the Public Works
infrastructure development strategy will
be performed through various
programing approaches suitable to the
specific condition of the area. Transportation :Sector; for instance, applies harmonious integrated inter mode transportation paradigm.
This is directed to enhance efficient
trade production. Other supports are applied for resettlement and transmigration
implementation programs. The Public
Works infrastructure development in
irrigation sector to support nation-wide
program offood production improvement
is related to transmigration program,
implementation of rehabilitation and
improvement of transmigration network
facilities . Also, water resource
development serving residents and
industries,
irrigation
networks
extencification on potential areas and
water resources management, farming
and settlement areas protected against
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program pembangunan PSD-PU dibidang pengairan
untuk tahun anggaran 1994/1995 dana yang dikeluarkan sebesar RP. 11.164.259.000,00 .
Sesuai dengan tingkat kebutuhan Transportasi
yang terus berkembang baikjumlah, kecepatan, keamanan dan kenyamanan. Bidang Bina Marga untuk
tahun anggaran 1994/1995 menyerap dana sebesar
RP. 37.462. 083 .000. Program pembangunannya
diarahkan untuk mempertahankan fungsi dan performance jalan dan jembatan. Untuk prasarana jalan
yang telah tersedia dilakukan melalui program
peningkatan mutu, pemantapan, pengembangan,
pemeliharaan, perluasan dan penambahan aksesibilitas kawasan potensial dan desa tertinggal yang
tersebar dibeberapa daerah.
Dengan semakin berkembangnya pembangunan
disegala bidang kehidupan, kebutuhan dasar masyarakat berupa prasarana perumahan, pemukiman, air
bersih serta lingkungan yang sehat perlu terpenuhi
dengan segera. Tugas pembangunan bidang Cipta
Karya ditujukan pada kawasan-kawasan berkembang, pusat-pusat pertumbuhan di perkotaan dan
perdesaan , dukungan terhadap pemanfaatan ruang.
Pembangunan perumahan diprioritaskan pada
golongan mnenengah ke bawah berupa : KPR-BTN
dan PERUMNAS. Dana yang diserap untuk pembangunan prasarana dan sarana ke- Cipta Karya-an
pada tahun anggaran 1994/1995 sebesar RP.
8. 785.589.000,00 . . .
Prospek dan Pengembangannya

Sesuai dengan kondisi geografisnya daerah ini
sangat kaya akan sumber daya kelautan yang dapat
dijadikan komoditi ekspor. Sehingga perlu adanya
industri perikanan dan sekolah kelautan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya.
Lebih penting adalah peningkatan prasarana dan
sarana meliputi kapal penangkap ikan, peralatannya,
serta didukung oleh laboratorium kelautan. dukungan
PSD lainnya, meliputi bidang transportasi laut dan
udara, kelistrikkan serta bidang komunikasi.

flood disaster were conducted. To achieve
the irrigation sectoral development program, of the budget spending for Last
1994/1995 fiscal year worth Rp
11' 164,259,000.00.
Based on the increasing demands of
transportation, in terms ofvolume, speed,
ｳ･｣ｾｲｩｴｹ＠
and cofnJort, road and bridge sector made use of budget worth Rp
37,462,083,000. Its development program
is aimed at maintaining roads and bridges
functions and performance. While for the
existing road facilities, the program is
realized in the form of quality improvement, strengthening, development, maintenance, expansion and supplementary
accessibility of potential areas and poor
villages scatteredly Located on some other
areas.
Furthermore, the increasing development in all sectors as basic social requisites, such as housing/settlement facilities,
clean water and environmental sanitation
need prompt action. The housing and settlement sector mission statement is directed to developing areas, development
centres in urban and rural areas, and
space utilization support. The housing development is prioritized for middle and
Lower classes by providing with housing
construction schemes through National
Saving Bank (BTN) and National Urban
Development Corporation tP ER UM NAS ).
The budget for this sectoral development
of Last 199411995 fiscal yea r was Rp
8, 785,589,000.00.
Future Development ·
Based on its geographical condition,
this province is very rich in oceanic resources for export commodities. Thus,
fishery industries and maritime school
need to exist to improve quality human
resource. More importantly, is the increase in the fishery infrastructure, and
s uc h as facilities, tra wls, fishing
equipments, and supporting facilities for
the maritime laboratory. Other supporting
infrastructure is sea and air transportation, electricity, and communication.
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IRIAN JAYA
IN IRIAN JAYA REGION

Propinsi Irian dengan areal seluas 394.800 km2,
merupakan wilayah kepulauan dengan kepadatan
penduduk sebanyak 1. 956.300 jiwa (hasil sensus
tahun 1995), terdiri dari 9 Kabupaten/Daerah Tingkat II , 1 kota Administratif, 117 Kecamatan dan
2 .195 Desa.
Kondisi geografisnya sangat luas, bergununggunung serta sangat rawan dengan bencana gempa
dan tanah longsor, lokasi pemukiman penduduk
berpencar-pencar dibeberapa kawasan pedalaman
dan wilayah pesisir.
Potensi sumber daya alam yang dimiliki sangat
besar, tetapi masih belum banyak yang termanfaatkan. Seperti sumber daya air itu pada sungai dan
danau sangat potensial untuk dikembangkan sebagai
pembangkit tenaga listrik dan pariwisata. Disamping
itu tersedia pula sumber daya kehutanan, pertambangan dan pertanian yang perlu dibudidayakan.
Dukungan Prasarana dan Sarana Dasar-PU
(PSD-PU) sampai akhir Pelita V, untuk sektor
pengairan telah berhasil dibangun : Sarana
penyediaan dan pengelolaan air baku untuk industri
dan pariwisata dengan kapasitas 0,45 m3/dt yaitu
di Sorong, Jayapura dan Merauke . Pembangunan
dan pemeliharaan jaringan pengairan seluas 27.000
ha. Sarana pengendalian banjir seluas 1.150 ha
untuk mengamankan daerah perkotaan tersBbar di
Sentani, Sorong, Jayapura dan Nabire. Sedangkan
bidang usaha tani berpengairan disiapkan areal seluas
150.000 ha.
Bidang Jalan dan Jembatan, telah dilakukan
peningkatan jalan arteri sepanjang 115 km, jalan

Irian Jaya Province is 394,800
square kilometers. It is an archipelago
inhabi.tted by 1,638,600 resident (1990
sensus), consisting of9 regencies/Level///
Local government, 1 administrative city,
117 disctricts and 2, 19S villages. Its vast
area and mountainous are vulnerable to
earthquake and Land slide. The human
settlement areas are scattered in some
hinterland and coastal areas.
Its potential natural resources is
enormous. Yet, it is under utilized, such
as river and Lake water resource for
electricity and tourism development.
Beside, forestry resource, mining, and
farming availability are to be esentially
cultivated.
Importantly, the Public Works
infrastructure development support up to
the end of PELITA Vis significant. Various
construction in the irrigation sector is
evident, i.e. raw water provision and management for industry and tourism ,
production capacity of0.45 cubic meters
per second in Sorong, Jayapura and
Merauke,
irrigation
networks
construction and maintenance of27,000
hectares, flood control fa cility of 1,150
h ectares for dispers ed urban area
protection in Sentani, Sorong, Jayapura,
and Nabira. While an a area of 150,000
hectares was provided for irrigated farming sector.
Next, arterial roads bettennent of 115
kilometers, Nabire Wamena - Jayapura
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1. Air bersih yang sangat dibutuhkan oleh
masyarakat
2. Sebanyak 276 unit rumah sederhana yang
dibangun oleh Perumnas.

3. Jalan nasionai, memperlancar arus
perdagangan, arus jasa dan barang anta r deS

5

4

Untuk memanfaatkan a1r sunga1 secara
opt1mal Bendung Tami dengan s1stem
gergaJI Ielah d1bangun

5&6

Upaya untuk men1ngkatkan perolehan
beras Ielah memanfaatkan 1rigas1 d1 daerah
transm1gras1 Merauke

7

Sela1n mengupayakan mgas1 dalam rangka
pengadaan a1r, dllakukan pula eksploras1
a1r tanah d1 daerah transm1gras1 Merauke
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lintas Nabire-Wamena-Jayapura sepanjang 115 km ,
begitu pula untuk jalan lintas Utara- Selatan sepanjang 150 km.

cross roads of 115 kilometers and the
North-South Cross road of 150 kilometers
are carried out for road and bridge sector.

Bidang Perumahan dan Pemukiman, telah dilakukan perbaikan lingkungan perumahan seluas 56 7
ha , selain itu berhasil pula membangun 1.164 unit/
RSS/ RS. Untuk memenuhi meningkatknya kebutuhan air bersih telah dilakukan penambhan kepasitas
produksi sebesar 112 L/dt dan penanganan
prasarana PLP untuk air limbah dan persampahan
seluas 4 76 ha.

Then, environmental settlement improvement for 567 hectares and 1, 164
units of low-cost housing are peiformed
for housing and settlement sector. Later,
clean water supply production capacity
to 112 litres per second to meet the increasing requirement of clean water, and
infrastructure improvement for environmental sanitation waste water and solid
waste of 476 hectares are supplemented.

Prospek dan Pengembangannya

Untuk mengatasi berbagai tantangan selanjutnya,
Departemen PU telah menetapkan penanganan
melalui program: peningkatan prasaran dan sarana
transportasi darat, lautdan udara yaitu : Rehabilitasi
dan pemeliharaan jalan lintas Irian yang merupakan
jalan lintas perbatasan (Waropko-Oksibil) . Sedangkan
program pengairan diarahkan untuk memantapkan
persediaan pangan serta lebih meningkatkan pendayagunaan sumber daya air. Kegiatannya meliputi;
pemeliharaan danau Sentani, perbaikan dan pengendalian sungai sepanjang + 60 km, pemeliharaan
jaringan irigasi seluas + 32.000 Ha.
Selain itu diprogramkan pembangunan jaringan
irigasi baru seluas 36.500 ha, dan pengembangan
daerah Rawa Kurik seluas 30.000 ha untuk keperluan pertanian dan pemukiman transportasi.
Dalam kaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dibidang pemukiman dan
perumahan akan membangun kawasan Hopilik pusat
pengembangan desa sebanyak 80 desa, juga
penyediaan dan pengelolaan air bersih untuk 560
desa serta pengelolaan air limbah untuk 350 desa.
Upaya lain untuk pengembangan kawasan
andalan dan sektor unggulan dilakukan melalui
industri kecil dan menengah meliputi 60 sentra
industri , khususnya zona industri Biak, Merauke dan
Sorong. Hasil budaya suku Asmat misalnya, perlu
lebih dikembangkan karena memiliki nilai budaya
tinggi .

Future Development
Several sectoral programs are prescribed to overcome various forthcoming
challenges for sea, and air transportation
facility improvement, i.e. rehabilitation
and maintenance of Irian Cross Road
which is a border cross road between
Waropko and Oksibil, stable food supply
and water resources utilization improvement. Their activities include lake Sentasi
maintenance, river betterment and control of approximately 60 kilometers, and
irrigation networks maintenance of
around 32,000 hectares.
Additionally, new irrigation network
construction 36,500 hectares, and that of
Rawa Kurik area of 30,000 hectares for
farming and transmigration settlement
are also included in the programs. The
housing and settlement development, 80
rural development cenires in Hopilik area,
clean water supply and management for
560 villages, and waste water management for 350 villages, are constructed to
foster social welfare.
Other efforts are made by developing
small and medium-scale industries, such
as highly cultural value of the Asmat
tribe's products, especially in Biak,
Sorong and Merauke industrial zones.
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Pembangunan sarana dan sarana perkotaan
secara terpadu meliputi : pembangunan rumah sederhana sebanyak 5 .000 unit di kawasan perkotaan dan
perdesaan, peremajaan kawasan perkotaan dan
perdesaan sebesar 1.158 Ha, pengelolaan air limbah
(9 kota) dan persampahan (9 kota), penanganan
drainase di 419 kota, peningkatan kapasitas produksi
air bersih perkotaan sebesar 900 1/dt serta dilakukan
pula penataan kota dan bangunan.

Lastly, an integrated urban facility
development covers 5,000 units of lowcost housing in urban and rural areas,
urban and rural renewal program of
1, 158 hectares, waste water treatment in
9 cities, solid waste management in 9
ｾ＠ improvement in 419 cities,
cities, ､ｲ｡ｩｮｧ
increase of urban clean water supply
prodaction capacity to 900 litres per
second, and public building and spatial
management.

Informasi Pembangunan Infrastruktur Ke-PU-an di 27 Propinsi

TIMOR TIMUR
IN EAST TIMOR REGION

Propinsi termuda di Indonesia ini memiliki kondisi
yang berbeda dengan propinsi lainnya di Indonesia,
ｫｨｵｾｳｮｹ｡＠
dalam pembangunan prasarana dan
Sarana Dasar-PU (PSD-PU). Hal tersebut sangat
wajar, karena sejak berintegrasi dengan Indonesia
berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1976,
praktis baru pada Pelita II Timor Timur melakukan
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
sebagaimana layaknya propinsi lain.
Namun walaupun demikian, dimulai pada tahun
1976-1977, propinsi ke 27 ini telah berupaya melakukan pembangunan dimulai dari tahap rehabilitasi,
konsolidasi (1977-1978), stabilisasi (1978-1982),
dan tahapan jangka pendek (1982-1984). Baru
setelah itu, propinsi ini mengkuti tahapan pelita.
Selama Pelita III , pembangunan PSD-PU di
Timor Timur telah berhasil dilakukan pembanguan
untuk sektor pengairan berupa pembangunan jaringan irigasi tersier seluas 4 .915 ha. Di dalam sub sektor
prasarana jalan selesai dilakukan pembangunan
sepanjang 830 km dan pembangunan jembatan dengan panjang total630,57 meter. Sedangkan untuk
sektor perumahan dan permukiman berhasil dilaksanakan rehabilitasi instalasi air bersih, peningkatan
kapasitas air bersih dari 20 liter per detik menjadi
70 liter per detik, dan pembangunan perumahan
dengan pembuatan rumah contoh dan perhugaran
rumah di beberapa kawasan.
Dalam Pelita IV, di sektor pengairan telah dilakukan pengembangan jaringan irigasi yang
mencakup pembangunan jaringan irigasi sederhana,

This youngest province of Indonesia
has just practically executed its planning
and activities in Repelita ll. Since 19761977, this 27th province has rehabilitated
and exec uted consolidation and
stabilization, and short-term development
implementation in 1982-1984.
During Repelita Ill, the Public Works
infrastructure development in East Timor
resulted in tertiary irrigation network
construction on 4,915 hectares. In the
road sector, 830 kilometers of roads and
630.57 meters of bridges were
constructed. While the housing and settlement sector includes clean water installation and rehabilitation, production
capacity, improvement from 20 litres per
second to 70 litres per second, and sample
houses construction and housing
rehabilitation in some areas.
Approaching PELITA IV, plain, medium-and small-scale irrigation network
(7,863 hectares), 6,475 hectares of irrigation network rehabilitation, /0,383 tertiary channel construction of Malinana I
and ll irrigation development (1,200 hectares), river betterment and maintenance
in 8 locations (2,050 hectares), andY ater
resource development in five regencies
were executed.
Meanwhile, road facility subsector
successfully accomplished rehabilitation
and betterment for 3. 77 kilometers of national roads, 290 meters of provincial
roads, and 7 bridges (328.43 meters).
Whereas housing and settlement sector resulted in clean water supply provi-
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sedang dan kecil (7 .863 ha), rehabilitasi jaringan
irigasi (6 .4 7 5 ha), pembangunan saluran tersier
(10 .383 ha), pengembangan irigasi Maliana I dan II
(1.200 ha), perbaikan dan pemeliharaan sungai di 8
lokasi seluas 2 .050 ha, serta pengembangan sumber
air di lima kabupaten.
Dalam sub sektor prasarana jalan berhasil ditingkatkan dan direhabilitasi jalan nasional sepanjang
3 ,77 km dan jalan propinsi sepanjang 296 meter
serta jembatan yang direhabilitasi sepanjang 328,43
meter untuk 7 buah jembatan.
Di sub sektor perumahan dan permukiman,
selain pembangunan dilakukan dalam penyediaan air
bersih seperti dengan peningkatan kapasitas
pelayanan di 6 ibukota kabupaten dan pemasanagan
sambungan rumah di Dili dan Baucau sebanyak
2.810 buah serta pembangunan 116 buah hidran
umum, juga dilaksanakan pemugaran rumah di 87
desa, perbaikan lingkungan permukiman di 3 kota
sepanjang 4.161 meter, pembangunan jaian setapak
sepanjang 1.600 meter, pembangunan MCK 10
buah dan penanganan persampahan di dua kota.
Dalam Pelita V, pembangunan PSD-PU semakin
meningkat. lni dibuktikan dalam sektor pengairan
yang berhasil melakukan pengembangan jaringan
irigasi dengan pembangunan jaringan irigasi sedang
dan kecil (5.957 ha) , rehabilitasi jaringan irigasi
(3.342 ha), operasi dan pemeliharaan irigasi (12.487
ha), pembangunan embung kecil (5 buah) dan
rehilitasi embung kecil (2 buah).
Selain itu juga dikembangkan jaringan irigasi air
tanah yang mencakup pengembangan jaringan irigasi
air tanah (5 .000 ha) dan pengeboran air tanah seluas
365 ha (35 buah). Sedangkan perbaikan dan pemeliharaan sungai mencakup sasaran 3 .783 ha. Dalam
perbaikan dan pemeliharaan sungai ini dilakukan pula
eksploitasi pemeliharaan 4 sungai, pengendalian
banjir (alur sungai) sepanjang 391 km, pemeliharaan
sungai sepanjang 30 km , dan pengembangan

sion by enhancing services in 6 regency
cities, and 2,810 pipes installation in Dili
and Baucau, 116 public hydrants construction, housing renovation in 87 villages, environmental settlement improvement in 3 cities, 1, 600 meters ofpaths, 10
public toilets building, and solid waste
management in two cities.

-

During PELJTA V, the Public Works
infrastructure development was inclining.
This is proved to the fact that the
irrigation sector successfully developed
5, 957 hectares ofmedium-and small-scale
irrigation networks, 3,342 hectares
i"igation networks rehabilitation, operation and maintenance on 12,847 hectares
of irrigation, 5 embungs (water reservoirs) construction, and two small
embungs rehabilitation.
In addition, 5,000 hectares ofground
water irrigation networks and 35 wells
drilling, river betterment and maintenance on 3, 785 hectares areas,
maintenance of 4 rivers, flood control of
391 kilometers long, and water resources
development in 13 regencies were
executed.
Next, road facility subsector brought
about road betterment maintenance and
support for 3,490 kilometers of roads.
Moreovers 34 bridges replacement totalling 2,668 meters longs bridge rehabilitation of 1, 735 meters long were also completed.
Later, housing and settleme."'.t
subsectoral programs were conducted, i.e.
clean water provision by increasing production capacity to 310 litres per second
in 13 cities, 7,400 housing channels completion, publics taps installation, public
hydrants and 450 units of water tanks, and
decreased leakage down to 428
In line with these programs, some
other programs were also executed, i.e.
environmental settlement sanitation by
constructing drainage facilities in 7 cities, waste water treatment by building 10
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sumber-sumber air di 13 kabupaten.
Untuk sub sektor prasarana jalan antara lain
berhasil dilakukan penanganan jalan sepanjang
3.490 km dalam bentuk peningkatan, pemeliharaan
dan penunjangan jalan . Jembatan yang berhasil
diganti mencakup 34 buah jembatan dengan panjang
2. 668 meter, dan rehabilitasi jembatan sepanjang
1.7 35 meter.
Oi sub sektor perumahan dan permukiman,
berhasil dilaksanakan pembangunan dalam
penyediaan air bersih yang mencakup peningkatan
kapasitas air bersih menjadi 310 liter per detik di 13
kota, penyelesaian sambungan rumah (7 .400 buah),
pembangunan kran umum, hidran umum dan tangki
air sebanyak 450 buah serta penurunan kebocoran
menjadi 428 .
Dalam penyehatan lingkungan permukiman
telah dilaksanakan pembangunan yang mencakup
pembangunan drainase di 7 kota (64 ha), penangarian air limbah seperti pembangunan MCK di 4
kota (10 buah), cubluk di 2 kota (1.053 unit), dan
pengadaan truk tinja untuk kota Oili (2 buah).
Selanjutnya, dalam penanganan persampahan
berhasil dibangun tempat pembuangan akhir sampah
seluas 2 Ha di Kabupaten Dili, dibangunnya 9 unit
pembuangan sampah sementara, dan pengadaan
truk sampah di 10 kota sebanyak 27 unit.
Selama Pelita V juga berhasil dibangun kawasan
pusat pengembangan desa sebanyak 2 kawasan,
perbaikan lingkungan perumahan kota di 13 kota
(676 ha), qan pemugaran perumahan yang mencakup perbaikan sarana dan prasarana (227 desa) dan
pemugaran perumahan (2. 740 ha). Selain itu, telah
pula disusun strategi penataan ruang dan dilakukan
pembinaan teknis penataan ruang di 13 kabupaten.
Prospek dan pengembangannya.

Dalam Repelita VI, pembangunan PSD-PU di
sektor pengairan akan dilakukan pembangunan
embung sebanyak 59 unit, operasi dan pemeliharaan

public toilets in 4 cities, I,053 units of
"cubluk" in 2 towns, and two human waste
vans supply in Dili. Solid waste management was handled by building a 2 hectare
solid waste final pool in Dili, 9 units of
temporary solid waste pools, 27 units of
solid waste vans supply in I 0 cities.
Also, during PELITA V, construction
activities were carried out, i.e. 2 rural development centres, environmental settlement improvement in I3 cities, housing
renovation in 227 villages and that on an
area of 2, 740 hectares. Besides, setting
up the spatial management srategy and
technical guidance in I3 regencies were
formulated.
Future Development
During
Repelita
VI,
the
infrastructure development in the
irrigation sector is directed to 59 embungs
building,
river operation and
maintenance along 55 kilometers, river
betterment (30 kilometers), operation and
maintenance of I ,500 hectares of
irrigation networks, irrigation facilities
construction (9,500 hectares), creation of
6,500 hectares of new farm, and groun
water irrigation network development
(750 hectares).
Further, road infrastructure development programs include arterial and colLector road rehabilitation and maintenance (5,576 kilometers), and bridges
(7,577 meters). Others are road betterment and bridge replacement on arterial
and collector roads (538 kilometers), primary local roads (667 kilometers), rural
axis roads ( 182 kilometers), and briddge
(l,I28 meters); while new road and
bridge construction are scheduled to
execute in arterial and collector roads
along IOO kilometers, primary Local roads
along 36 kilometers, rural axis roads
along 6I kilometers, and 7,212 meters of
bridges.
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sungai sepanjang 55 km, perbaikan sungai sepanjang
30 km, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
(1.500 ha), pembangunan prasarana irigasi (9.500
ha), pencetakan sawah baru (6.500 ha), dan pengembangan jaringan irigasi air tanah (750 ha).
Untuk pembangunan sub sektor prasarana jalan
akan dilakukan melalui rehabilitasi dan pemeliharaan
jalan arteri dan kolektor (5.576 km), jalan lokal
primer (3 .091 km), jalan poros desa (597 km), dan
jembatan (7 .577 meter). Program lainnya adalah
peningkatan jalan dan penggantian jembatan yang
meliputi jalan arteri dan kolektor (538 km), jalan lokal
primer (66 7 km), jalan poros desa (182 km), dan
jembatan (1 .128 meter). Sedangkan pembangunan
jalan dan jembatan baru direncanakan akan dilaksanakan untuk jalan arteri dan kolektor sepanjang
100 km, jalan lokal primer 36 km, jalan poros desa
61 km , dan jembatan sepanjang 7 .212 meter.
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1

Suatu pemandangan kesuburan salah satu
lahan di T im Tim yang diberi air irigasi.

2

Meski harus antri, tak apa, karena air
bersih memang per1u.

3

lrigasi teknis , sarana pengairan , untuk
meningkatkan produktivitas areal
pertanian.

4

Mengangkat air ke permukaan, dilakukan
melalui eksplorasi air tanah .

5, Jembatan Loes Tim Tim sarana
penghubung bagi masyarakat.
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PELUANG INVESTASI BIDANG PRASARANA DAN SARANA DASAR PU

* BIDANG PENGAIRAN
* BIDANG BINA MARGA
* BIDANG CIPTA KARYA
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PELUANG
INVESTASI BIDANG
PRASARANA DAN
SARANA DASAR- PU
CHANCE OF INVESTMENT
IN PUBLIC WORKS
INFRASTRUCfURE SECfOR
A. KEBIJAKSANAAN

A. POLICY

Tantangan pembangunan Prasarana dan Sarana
Dasar-PU telah menuntut adanya peningkatan peran
serta masyarakat dalam penyediaan, pengopetasian,
dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Dasar-PU
yang dibutuhkan. Konsekuensi dari upaya peningkatan peran serta ini adalah semakin diperlukannya
keterbukaan investasi bagi masyarakat dan swasta
di bidang-bidang yang tercakup dalam Prasarana dan
Sarana Dasar -PU.

The challenge of development of
public works Jnfrastructurelu:Js claimed of
the effort of increasing this participation
needs the openness of investment for
public and private in the sectors
mentioned in Public Works infrastructure
Such condition, cause the climate of
investment for the supply, operational as
well as the maintenance of Public Works
infrastructure needs to be created in such
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Kondisi seperti itu, menyebabkan iklim investasi
bagi penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Dasar-PU perlu diciptakan
sedemikian rupa sehingga dapat mendukung
peningkatan peran serta ma-syarakat dan swasta.
Perlu iklim investasi yang kondusif mengingat
penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar-PU membutuhkan biaya yang sangat besar. Hal ini pernah
disinggung oleh Presiden Soeharto, bahwa biaya
pembangunan infrastruktur yang meliputi telpon,
tenaga listrik, jalan, pelabuhan dan lain-lain, akan
memerlukan tidak kurang dari Rp 200 trilyun.
Seperti diketahui , dengan tersedianya infrastruktur, termasuk Prasarana dan Sarana Dasar-PU,
pertumbuhan per-ekonomian nasional telah
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Lebih
dari itu, pemerataan pembangunan pun telah dapat
diwujudkan di setiap wilayah termasuk di wilayahwilayah yang terisolir sekalipun. Dengan keyakinan
seperti itu, Pemerintah telah menetapkan untuk
memberikan peran yang lebih besar lagi kepada
masyarakat dan swasta dalam pembangunan
infrastruktur. Proporsi besarny'al · ,,investasi yang
diharapkan dari pihak swasta diperkirakan akan
mencapai 73% dari total investasi yang dibutuhkan
dan sisanya menjadi bagian Pemerintah.
Pemerintah, melalui berbagai kebijaksanaan yang
dituangkan baik dalam bentuk regulasi maupun
deregulasi di bidang investasi, telah pula menetapkan
perangkat-perangkat yang diharapkan dapat mendorong peningkatan peran serta masyarakat dan
swasta dalam pembangunan Prasarana dan Sarana
Dasar-PU.
Di bidang pengairan sudah ditetapkan, baik
di perkotaan maupun di perdesaan, supaya masyarakat berpartisipasi dalam pengoperasian dan
pemeliha-raan prasarana pengairan, pengembangan
sumber daya air, dan peningkatan efisiensi alokasi
peman-faatan air. Bentuk peran serta masyarakat
yang sudah sangat dikenal di bidang ini adalah adanya
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Namun

(17Uf

a way so that it can support the increase
ofpublic and private participation.
The necessity of climate of investment
which is conducive due to the supply of
Public Works infrastructure needs a large
amount of budget. This case has ever been
mentioned by President Soeharto, that the
budget of development of infrastructure
which covers telephone, electricity power,
road, harbour, etc. needs more than 200
trillion.
As known, by the availability of
infrastructure, in eluding Public Works
infrastructure, the national economic
growth has increased from year to year.
More than it, the equally spread of
development can ben performed in each
district including the isolated districts.
By such surety, the governments has
decided to give larger participation to the
public and private in the development of
infrastructure. The propotion ofexpected
of investment by private is estimated to
achieve 73% from the total investment
needed and the remain will be part of the
government.
The government, through various
policies in the form of regulation and
deregulation in investment sector, has also
determined the expected things that can
support the increase ofpublic and private
participation in the development ofPublic
Works infrastructure
In irrigation sector it has confirmed,
eiter in cities or villages, that public
should participate in the pperational and
maintenance of irrigation utility, the
development of water resources, and the
increase of efficiency of water functional
allocation. The form of public
participation already known in this sector
is Perkumpulan Petani Pemakai Air
(P3A) ( = The Society of Farmer ofWater
Consumer).
In road sector, through government's
regulation number 38 year 1990
concerning toll road has given the
widespread opportunity for cooperation
between PT. Jasa Marga.and National of
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demikian bagi investor swasta pun peluang investasi
dibidang pengairan masih terbuka Iebar.
Dalam bidang jalan, lewat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Ta hun 1990 tentang Jalan ToI telah
membuka kesempatan yang luas bagi kerjasama
antara PT. Jasa Marga dengan perusahaan swasta
nasional atau asing, termasuk koperasi.
Di bidang perumahan dan permukiman peluang bagi investasi masyarakat dan swasta pun telah
pula terbuka Iebar. Hal ini nampak dari Undangundang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
dan Per-mukiman yang memberi kesempatan kepada
Badan Usaha, Koperasi , dan perorangan untuk
membangun rumah . Diperkirakan kebutuhan akan
rumah ini masih akan tetap tinggi , sehingga
kesempatan masyarakat dan swasta untuk berkiprah
di dalamnya masih terbuka Iebar di masa datang.
Contoh kecil , di Kota Adminstrattip Depok dan
sekitarnya, sekitar 30 Km selatan Jakarta - saat ini
terdapat 80 pengembang yang telah, sedang dan
akan membangun perumahan. Apabila setiap
pengembang rata rata membangun 200 unit rumah
saja, berarti ada 16.000 unit rumah baru yang
dibangun disana.

Tak hanya di bidang itu saja, peluang lainnya
termasuk penyediaan dan pengusahaan air bersih
serta sanitasi lingkungan, ikut pula ditawarkan kepada
investor. Kebijaksanaan ini tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Pe'r usahaan Yang Didirikan
Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

B.PELUANG

Seperti pernah dikemukakan Menteri Negara
Pengawasan Pembangunan/ Ketua BAPPENAS,
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional 7, 1
% per tahun dalam Repelita VI, pembangunan
nasional kita memerlukan investasi sebesar Rp 660
trilyun. Dari jumlah itu sekitar Rp 176 trilyun

Foreign Private Company, including
cooperatives. In order to know the
procedure of investment execution in this
sector, the following is the chanis of
procedure of private investment in the
development of toll road.
In housing and residential sector the
chance for public and private investment
has also been-wide-opned.
This can be seen from the constitution
number 4 year 1992. Concerning the
housing and residential which gives the
chance to the institution. Cooperatives,
as well as individual to build houses
It is estimated that the need ofhousing
is still high, so that the chance of public
and private to participate in it, is still
widely opened in the future.
An example, in the administration city
of Depok and its surrounding, around 30
km south ofJakarta recently there are 80
developers.
Who have, are and will develop/build
housing.
If a developer can averagely develop/
build 200 units of house, it means that
there will be 16.000 units of new house
over there.
Not only in that sector, another chance
including the supply and preparation of
clean water as well as environmental
sanitation, is also offered to the investor.
This policy is stated in the government
regulation number 20 year 1994
concerning the share ownership. In the
company being esta.b lished in the
framework offoreign capital investment.
The followings is the chain of procedure
ofprivate participation in supplying and
preparation of clean water.

B. CHANCE
As priviously spoken by the State
Minister of Supervisory of Development!
Chief of BAPPENAS, to achieve the
national economic growth of 7,1%
annually in REPELITA VI, our'national

Informasi Pembangunan lnfrastruktur Ke-PU-an 27 Propinsi

ditangani oleh Pemerintah, sedangkan Rp 484 bilyun
sisanya diharapkan akan datang dari kalangan
swasta.
lnvestasi tersebilt menurut perkiraan sebagian
besar diperuntukkan bagi pembangunan industri,
perdagangan/distribusi, pembangkit tenaga listrik
dan energi, bandar udara, pelabuhan, telekomunikasi, transportasi, dan air bersih. Bila melihat
digarap tersebut peluang investasi
bidang yang ｡ｾｮ＠
di bidang Prasarana dan Sarana Dasar-PU masih
terbuka Iebar.

development need invesment amounting
Rp 660 trillion. Out of that amount i.e.
Rp 176 trillion is handled by the
government, whereas the remains of 484
trillion is expected will come from private
sector.
The saUJ investment according to the
estimation, the large part of amount is
aimed for industrial development,
trading/distribution, energy and
electricity power, airports, harbour,
telecommunication, transportation, and
clean water. Viewing the sector to be done,
the chance of investment in Public Works
Infrastructure is still widely opened.

1. Bidang Pengairan

Peluang dalam pemanfaatan sumber daya air,
sampai saat ini belum banyak disentuh oleh kalangan
investor. Padahal kita tahu bahwa alam Indonesia
memiliki potensi yang sangat besar di bidang ini.
Catatan Ditjen Pengairan Departemen PU menunjukki'}n potensi sumber daya air yang tersedia belum
banyak dimanfaatkan untuk menutup kebutuhan air
minum, industri , dan kegiatan lainnya. Di Pulau
Sumatera contohnya potensi sumber daya .air yang
bisa dimanfaatkan mencapai sekitar 4 .652.570 .000
m3 per tahun. Saat ini peman-faatannya baru
mencapai 306.370.000 m3 pertahun. Jadi, bisa
dibayangkan betapa besarnya sisa yang belum
termanfaatkan. Belum lagi di pulau-pulau yang lain.

1. The chance of water resources
function, the investor has not touched it.
Whereas in reality we know that our
Indonesian nature owns large potency in
this sector. Note of Directorate General
of Irrigation of Dept of Public Works
shows the availability of water resources
not yet much used to cover the demand of
drinking water. Industry as well as other
activities. Take and example of Sumatra
Island, potency of water resources which
can be punctioned achieving · around
4.652.570.000 m3 annually. Recently its
function is newly achieved 306.370.000
m 3 annually.
Sot in can be imagined how large the
remains not yet in funtion. More over in
other islands.

2. Bidang Bina Marga

Di bidang Bina Marga, berupa prasarana jalan
dan jembatan - untuk pembangunan jalan tol 5aja
pada pelita VI telah dibangun tidak kurang dari 310
km di berbagai daerah. Pemerintah juga menawarkan
kepada swasta untuk membangun ruas jalqn tol
sepanjang 770 km. Saat ini dana yang disediakan
Pemerintah dan PT. Jasa Marga hanya sebesar US$
0 ,8 juta padahal dana yang dibutuhkan untuk
membangun jalan sepanjang itu bisa lebih dari US$
4 juta, sehingga sektor swasta diharapkan menutup
kekurangannya sekitar US$ 3,4 juta. Rencananya
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2. In the sector of Bina Marga. The
chance of investment is not of nothing for
the development of toll road in PEUTA
VI it is already projected not less than 310
km in various district. The government"
also offers to private to construct the toll
road for 770 km in length. Recently the
find already prepared by the government
and PT Jasa Marga only amounting US$
0, 8 million whereas in reality the find
neded to build the length oftoll road (770
km) is more than US$ 4 million, so that
the private sector is expected to cover the
remains of 3,4 million.
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pembangunan jalan tol yang melibatkan swasta ini
akan dilakukan dengan pola joint operation a tau joint
venture investment. Diperkirakan seluruh panjang
jalan tol tersebut akan selesai dibangun hingga tahun
2005.
Mengenai perkembangan penanganan jalan tol
tersebut, dapat kita kemukakan seperti berikut :
JAIAN TOL YANG SUDAH BEROPERASI :

1. PT. Jasa Marga (Persero) (14 ruas)
a . Jalan Utama

325,84 Km

b. Jalan Akses

66,77 Km

c. Sub Total

395,61 Km

2. Joint Venture (4 ruas)

a. Jalan Utama

135,50 Km

b. Jalan Akses
c. Sub Total

Km
135,50 Km

3. Total
a . Jalan Utama
b. Jalan Akses
c. Sub Total

461 ,34 Km
66,77 Km
531,11 Km

JALAN TOL DALAM TAHAP PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

1. Pembangunan Baru

2. Pelebaran
3 . Simpang Susun

10 ruas

156,79 Km

2 ruas

51 ,80 Km

9.00 buah

According to the planning, the building
of toll road which involved the private will
be executed by way of j oint operation or
joint venture investm ent all the Length of
toll road will be built until year 2005.
As the image of toll road operationed
and the interest ofinvestor. in constructing
the toll road, the f ollowing is the List of
road and toll bridge which are operatoed,
is in process Q.[ investment and in process
of offering together with the managers.
From the figures above, it shows how
much interest the investor to participate
in toll road. Th e case is, is it only in that
part the chance of investment in toll road?
Surely not because which joints to be built
as toll road the inisiative does not come
from Dept of Public Works/Jasa Marga
only, but it may come from the investor as
an example, the investor is interesting in
a joint road, but not yet or not offered buy
the g o vernment. So the con ce rn ed
investor expresses th eir interest. Th e
procedure is the investor request to the
Minist e r of Publi c Wo rks to make
feasibility study against th e joint road
interested . Th en the Minister of Public
Works will issue letter of permit of study.
After that, the investor does the study.
From the result of study, it can be known
whether a j oint road is possible or ot to
be built. If yes, the investor can give the
proposal/offe rin g and process of
negotiation is started with team of
investment of development ofpublic works
Infrastructure. This model is already done
by investor in the f rame work of toll road
construction of Jakarta - B ekasi on
Kalimalang (Malang River) which was
done its construction in August /996. So
a s a gaints th e s tudy of to ll bridge
development Ja va - Sumatra in Sunda
Strait and Ja va - Bali Bridge, Minister of
PV (Public Works) has issued the said
permit of study.
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JALAN TOL DALAM TAHAP NEGOSIASI/
PERSIAPAN KONSTRUKSI

INDIKASI PENGEMBANGAN JAIAN TOL
15,00 Km

1. Bantang Gebang - Cileungsi

1. Jakarta dan sekitarnya 3 ruas

23,55 Km

11 ruas

314,30 Km

3 . Jawa Tengah

7 ruas

360,00 Km

4 . Jawa Timur

10 ruas

323 ,50 Km

Jumlah

31 ruas

186,00 Km

2. Jawa Barat

JALAN TOL YANG DITAWARKAN

1. Solo - Mantingan

40,00 Km

2. Mantingan - Ngawi

35,00 Km

3. Ngawi - Caruban

34,00 Km

4. Caruban - Kertosono

53,00 Km

5. Medan - Binjai

24,00 Km

Panjang Total

186,00 Km

PERKIRAAN JALAN TOL YANG ADA Dl
INDONESIA

1. Sudah Beroperasi

531 ,11 Km

2. Tahap Pelaksanaan

156,79 Km

3. Tahap Negosiasi/Persiapan

Konstruksi
4. Jalan tol yang ditawarkan

5 . Indikasi Pengembangan
Panjang Total

1.021,35 Km
186,00 Km
1.373,90 Km
3.269,15 Km

2. Sedyatmo - Teluk Naga- Tangerang 15,00 Km
3. Bandung Dalam Kota

39,00 Km

4. Jati Asih- Serang- Karawang

35,00 Km

5 . Tanjung Sari- Dawuan

50,00 Km
180,00Km

6 . Nagreg - Ciamis - Cilacap
7. Cilegon - Bojonagoro

10,00 Km

8. Cilegon - Labuhan

44,00 Km

9. Jembatan Selat Sunda

26,00 Km
150,00 Km

10.

Demak - Tuban

11.

Cilacap - Pejagan

12.

Cilacap - Yogyakarta

170,00 Km

13.

Probolinggo - Banyuwangi

160,00 Km

14.

Ngawi - Babat

115,00 Km

15.

Jembatan Selat Bali

16.

Medan - Kuala Namu (Bandara)

17.

Tanjung Morawa- Tebing Tinggi 40,00 Km

18.

Tebing Tinggi - Prapat

19.

Bakauhuni - Bandar Lampung -

20.

90,00 Km

,90Km
10,00 Km
85,00 Km

Bandara

80,00 Km

Ujung Pandang - Mandai

15,00 Km

Panjang Total

1.373,90 Km
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TAHAPAN INVESTASI

STEP OF INVESTMENT

TAHAP PERTAMA

FIRST STEP.

Menyerahkan surat pernyataan minat kepada
BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)
tembusan ke :

Handing over the Letter of
participation statement to BKPM (=The
Investment Coordinating Board), with
copies to:

Menteri Pekerjaan Umum

-

Minister of Public Works.

Direktur Jenderal Bina Marga

- Director Ge_neral of Bina Marga.

Ketua Team Tehnik Penanaman Modal Jalan Tol

-

Chief of Technical Team of Toll Road
Capita/Investment.

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero)

-

President Director of PT Jasa Marga
(Persero).

TAHAP KEDUA
Menyerahkan proposal investasi kepada Ketua
Tearn Teknis Penanaman Modal Jalan Tol berisi :
Ruang Lingkup Usaha
Biaya lnvestasi

SECOND STEP.
Handing over the proposal of
investment to the Chief of Technical Team
of Toll Road Capital Investment
mentioning :
- Scope of tradelbussiness.

Komponen Biaya

-

Komitmen Dari Sumber Dana

- Cost of components.

Biaya Operasi dan Pemeliharaan

-

Commitment from fund resources.

Proyeksi Lalulintas

-

Operational and maintenance cost.

Tarif Tol

-

Projection of traffic.

-

Tariff of toll.

Jadwal Konstruksi
tyfasa Konsesi

Cost of investment.

- Schedule of construction.
Period of concession.

TAHAP KETIGA

THIRD STEP

Negosiasi dengan Pemerintah Republik Indonesia
meliputi hal-hal:

Negotiation with the government ofthe
Republic of Indonesia comprising the
points of:

Perjanjian Kerjasama Patungan
Perjanjian Kerjasama Operasi

- Negotiation of joint venture cooperation.

Akte Pendirian Perusahaan

-

Negotiation of operational cooperation.

-

The act of company s establishment.

-

Permit of concession.

-

Negotiation of performance power.

ljin Konsesi
Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan
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TAHAP KEEMPAT

FOURTH STEP

Permohonan persetujuan penanaman modal dan
fasilitas dari BKPM.

Request of approval of capital
investment and facility from BKPM (=
The Investment Coordinating Board).

Surat Persetujuan

- Letter of approval.

ljin Kerja

-

Persetujuan Pembebasan Pajak lmpor Untuk
Peralatan

- Approval of import ta.x fres for
equipments.

TAHAP KELIMA
Pembangunan/Konstruksi.

Working permit.

FIFTH STEP
Development/Construction
Construction of Road and Bridge

Patut dicatat, sejumlah butir penting dalam
investasi di bidang jalan, dapat dirinci seperti tersebut
dibawah ini.
a . Pembangunan jalan tol meliputi :
l).Pengadaan jalan tol.
2).Pengelolaan dan pemeliharaan jalan tol.
3). Penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas atau
kawasan yang ada pada jalan tol serta yang
berkaitan dengan jalan tol.
b. Dalam penyelenggaraan jalan tol harus :
l).Menjamin biaya operasi kendaraan lebih
rendah daripada biaya operasi kendaraan pada
lintas jalan yang telah ada.
2). Mempertahankan spesifikasi khusus dan
standar yang lebih tinggi daripada jalan umum
yang lain.
3). Memberikan andalan yang lebih kepada para
pemakainnya daripada andalan jalan umum
yang lain.
c. Tarif tol ditetapkan oleh Presiden dengan Keppres.
d. Pengoperasian jalan/jembatan tol dilaksanakan
oleh PT. Jasa Marga dan atau dapat bekerjasama
dengan investor.

a. The construction of toll road
compresis:
1. Availability of toll road.
2. Management and maintenance of
toll road.

3. Arrangement and management of
facility or area which acists in toll
road as well as the one concerned
with toll road.
b. In the arrangement of toll road, i.t s
hould:
1 Guarantee cost of operational of
vehicle lower than cost of vehicle
operational at the road already
existed.
2. Sustain special specification and
higher standard than other public
road.

3. More value added point to the user
than other public roads.
c. Toll tariff confirmer by President
through Presidents Decree
(KEPPRES).
d Road/toll bridge operation executed by
PT. Jasa Marga and or can coope-rate
with investor.
·
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e . CaJon penanam modal yang berminat untuk
membangun jalan tol agar menghubungi PT. Jasa
Marga (Persero) Kantor Pusat Tol Plaza Taman
Mini Indonesia lndah, Jl. Tol Jagorawi, Jakarta
13350, untuk mendiskusikan dan mematangkan
rencana penanaman modal sebelum mengajukan
aplikasi Model I.

e The investor to be who is interested in
constructing toll road is regarded to
contatc PT. Jasa Marga ( Persero)
head office Tol Plaza Taman Mini
Indonesia lndah, JL. To/ Jagorawi,
Jakarta 13350, to discuss and follow
up of planning of capital investment
before proposing application "Model

3. Bidang Cipta Karya

3. To know further more complete about
the chance of private in the development
Public works infrastructure. Hereafter is
the potency and chance of investment in
the sectors of irrigation, Bina Marga as
well as Cipta Karya.

Kesempatan lainnya yang masih terbuka Iebar bagi
investasi swasta, terutama soal penyediaan dan
pengusahaan air bersih, pengolahan sampah dan
limbah , serta pembangunan perumahan permukiman.
a. Air Bersih

Di· bidang air bersih, tidak kurang dari 4 7 lokasi
penyediaan air bersih, saat ini ditawarkan dan
menunggu sentuhan kalangan swasta. Penyediaan
air bersih ini, tidak terbatas hanya untuk menutupi
kebutuhan air rumah tangga saja, melainkan untuk
kebutuhan industri dan bidang lainnya, seperti
kawasan perdagangan dan pariwisata.
Kegiatan pengusahaan air bersih meliputi :
1) Penyadapan/pengambilan air baku termasuk
pembangunan waduk/tandon air baku apabila
perlu.

/".

a. Clean Water
Another chance which is still widely
opened for private investment in
development of Public works Infrastructure is the supply and preparation of
clean water. Not Less than 47 Locations of
clean water supply, being offered and
awaiting the touch ofprivate. The supply
of this clean water, not only limited to
cover the need of household water, but
also for the need of industry and other
sectors, such as trading and tourism
sectors.
The activity of clean water supply comprices of
1. Taking out raw water including the
construction of dam of raw water
if necessary.

2) Transmisi air baku.

2. Transmission of clean water:

3) Produksi air bersih.

3. Production of raw water:

4) Transmisi air bersih (bulk).

4. Transmission ofclean water (Bulk).

5) Distribusi air bersih meliputi pelayanan kawasan
industri, pelabuhan, kawasan pariwisata/
rekreasi , real estate dan pelayanan untuk
umum/sosial.

5. Distribution of clean water
comprises of service of industrial
area, harbour, tourism/recreational
area, real estate and social/public
service.

Pengusahaan air bersih dapat berupa :
1) Usaha patungan antara swasta nasional dan

Clean water supply can be in the form of
I. Joint venture between national private
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atau swasta asing dengan Pemda (Tk. I atau
Tk. II) atau dengan Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM).
2) Diusahakan oleh swasta nasional (di bawah
pengawasan Pemerintah Daerah) sepanjang
pelayanan air bersihnya belum dilayani oleh
PDAM dan atau tidak berhubungan langsung
dengan masyarakat umum (misalnya untuk
pelabuhan, kawasan industri, kawasan
pariwisata/rekreasi dan lain-lain yang setaraf).
Bagi Perusahaan Asing usaha air bersih di wilayah ini harus bekerjasama dengan perusahaan
nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 1994.
3) Bentuk kerjasama dapat merupakan teknis dan
atau manajemen.
Pengusahaan air bersih yang ditawarkan kepada
investor, antara lain di lokasi :
Lhok Seumawe (DI. Aceh).

and or foreign praivate with Pemda
(Tk. I or Tk. II) or with water
enterprise (PDAM).
2. Big effort of national private (under

supervision ofdistrict government) as
long as the service of clean water not
yet served by water enterprise and or
indirectly contacted with the public
(i.e, for harbour, indus-trial area,
tourism/recreational area & others
which are in line/equal). For foreign
company, the supply of clean water in
this area should cooperate with
national company according to the
government regulation number 20
year 1994.
3. The cooperation can be in the form of
technical and or management.
Supply of clean water can be done at
location of
-

(=Special Territory of Aceh).

- Medan (Propinsi Sumatera Utara).
- Pekan Baru, Dumai (Propinsi Riau).

-

- Bandar Lampung (Propinsi Lam pung).

- Bandar Lampung (Province of
Lampung).
-

- Pekalongan , Semarang, Solo (Propinsi Jawa
Tengah).
- Gresik, Umbulan Spring, Sidoarjo, Driyorejo,
Karang Pilang III (Propinsi Jawa Timur).
- Ujung Pandang (Propinsi Sulawesi Selatan).

-

Pekalongan, Semarang, Solo (Province of Mid Java).

-

Gresik, Umbulan Spring, Sidoarjo,
Driyorejo, Karang Pilang Ill
(Province of East Java).

-

Ujung Pandang (Province ofSouth
Sulawesi).

- Banjarmasin (Propinsi Kalimantan Selatan).
Ambon (Propinsi Maluku) .

Pluit (DKI Jakarta).
Cibinong, Bogor, Bekasi, Serpong,
Tangerang, Bandung (Province of
West Java).

- Balkpapan (Propinsi Kalimantan Timur).
- Pontianak (Propinsi Kalimantan Barat).

Medan (Province of North
Sumatra).
Pekanbaru, Dumai (Provinve of
Riau).

- Pluit, (DKI Jakarta).
- Cibinong, Bogor, Bekasi, Serpong, Tangerang,
Bandung (Propinsi Jawa Barat).

Lhok Seumawe (D./. Aceh)

- Balikpapan (Province of East Kalimantan).
-

Pontianak (Province of West Kalimantan.
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PON"reNSI DAN PELUANG INVESTASI
SWASTA BIDANG AIR BERSIH TAHUN 2005

NO

PROJECT

TOTAL

MAJOR

Dom :

SCOPE OF

LOCATION/

POP.

ACnvtnES

NonDom.

lnvest't

CITY

(1995)

OFntECITY

fbtlo 2005

FOR PSP

70

A1

Vsl'C

A2

HC

ESTIMATED
UNIT

VOL

FORM

INVEST.

OF

COST (USS)

PSP

STATUS

O.I. ACEH
1

Kodya

201 .165 - Residential

BandaAceh

2

Kabupaten

80.266 - Residential

50

Lhokseumawe

B

Vsec

c

HC

A1

Vsec

A2

HC

B

Vsec

c

HC

40

1 000.000

4 000

800 000

At

0

A2 . A 3

170

8 500 000

B

17 000

5 100 000

A3

10

250 000

A1

1000

200 000

A2, A3

120

6 000 000

B

12 000

3 600 000

A3

p

NORTH
SUMATERA
3

Kab Deli Serdang

111.901 - Residential.

80

- Commercial.
- Industrial

4

Kodya Binjai

215.000 - Residential

80

At

Vsee

A2

umtHC

B

Vsee

c

unrt HC

B

Vsee

c

unrtHC

A1

Vsee

10

250 000

At

1000

200 000

A2. A3

120

6 000 000

B

12 000

3 600 000

A3

350

17.500 000

B

35 000

10 500 000

A3

0

0

RIAU
5

Kodya
Pekan Baru

405.145 - Residential.

60

- Port.

A2

- Commercial

6

Kodya
Tanjung Pinang

132.304 - Residential.

70

- Commercial

..

umtHC.

B

Vsee

c

unotHC

A1

Vsee

A2

unot HC

B

Vsee

c

unit HC.

At

Vsee

A2

unot HC

B

Usee

c

unot HC.

60

1 500 000

At

6 000

1 200 000

A2

400

20 000 000

A3

40 000

12 000 000

B

10

250 000

AI

1 000

200 000

A2

150

7 500 000

A3

15 000

4 500 000

B

10

250 000

At

1 000

200 000

A2

400

20.000 000

A3

40 000

12.000.000

B

0

0

WEST SUMATERA
7

Kodya Padang

666.553 - lndustnal,
-

ｒ･ｳｴ､ｾｮｩ｡ｬ

70
Ｎ＠

- Tourism

p

JAMBI
8

Kodya Jambi

458.715 - Residential

70

- Commercial

A1

Usee

A2

un.t HC.

B

Vsee

c

unrtHC

60

1 500 000

At

6 000

1 200 000

A2
A3

250

12.500 000

25 000

7 500 000

p

BENGKULU
9

Kodya Bengkulu

213.000 - Residential.
- Commercial

85

At

Vsee

A2

unot HC

B

Vsee

c

unot HC.

10

250 000

At

1 000

200 000

A2

200

10 000.000

A2

20.000

6.000.000

A3

0
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PONTENSI DAN PELUANG INVESTASI
SWASTA BIDANG AIR BERSIH TAHUN 2005

NO

10

PROJECT

TOTAL

MAJOR

Dom :

SCOPE OF

LOCATION/
CITY

POP.

ACTIVITIES

NonDom.

lnvest't

(1995)

OF THE CITY

Rallo 2005

FOR PSP

60

A1
A2
B

50
5.000
900
90.000

1.250.000
1.000.000
45.000.000
27.000.000

A1
A2
A3

0

c

Usee.
unit HC.
Usee.
un1t HC.

A1
A2
B

Usee.
unit HC.
Usee.

280
28.000
350

7.000.000
5.600.000
17.500.000

A1
A2,A3
B

0

c

unit HC.

35.000

10.500.000

A3

LAMPUNG
Kodya
Bandar Lampung

722.760 - Residential.
- lndustnal

ESTIMATED
UNIT

VOL

FORM

INVEST.

OF

COST(USS)

PSP

STATUS

SOUTH
SUMATERA
11 Kodya
P,,lembang

1.293.000 - Res1dential
- Commercial

80

WEST JAVA
12

Kodya Bandung

0
1.819.858 - Residential

60

- Commercial

13

Kab. Bandung

1.758.020 - Residential

50

- Industrial

14

Kab. Bekasi

1.050.776 - Residential

50

- Industrial
- Commercial

15

Kab. Boger

572.516 - Residential

65

- Commercial

16

Kab. C1rebon

264.160 - Residential

90

-Industrial

17

Kab. lndramayu

239.570 - Residential

60

- Industrial
18

Kab. Karawang

230.100 - Residential

70

- Industrial

19

Kab. Serang

Kab Tangerang

Usee

A2

HC

A3

Usee

30

750.000

A1

HC

3.000

600.000

A2,A3

B

Usee

2.400

120.000.000

B

c

HC

240

72.000.000

A3

A1

Usee

80

2.000.000

A1
A2

A2

HC

8.000

1.600.000

B

Usee

1.000

50.000.000

B

c

HC

100.000

30.000.000

A3

A1

Usee

A2

HC

B

Usee

c

HC

A1

Usee

A2

HC

B

Usee

c

HC

B

Usee

c

HC

A1

Usee

A2

HC

Usee
HC

- Industrial

B

Usee

- Tourism

c

HC

A1

Usee

A2

HC

B

Usee

c

HC

- Commercial

B

27.000.000

A2

A2

50

45.000.000

A1

A1

- Industrial

900
90.000

HC

HC

562.900 - Residential

A1
A2,A3

Usee

Usee

50

12.500.000
10.000.000

B

B

284.589 - Residential

500
50.000

c

c
- Commercial

20

A1

40

1.000.000

4.000

800.000

400

20.000.000

8

40.000

12.000.000

A3

A1

0

0

p

0

A2.A3

20

500.000

A1

2.000

400.000

A2,A3

350

17.500.000

B

35.000

10.500.000

A3

250

12.500.000

A2

25.000

7.500.000

A3

20

500.000

A1

2.000

400.000

A2,A3

200

10.000.000

B

20.000

6.000.000

A2

20

500.000

A1

2.000

400.000

A2

250

12.500.000

A3

25.000

7.500.000

A2
A1

50

125.000

5.000

1.000.000

200

10.000.000

B

20.000

6.000.000

A3

A2,A3

0

0

0

p

p
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PONTENSI DAN PELUANG INVESTASI
SWASTA BIDANG AIR BERSIH TAHUN 2005

NO

PROJECT

TOTAL

MAJOR

Dom :

SCOPE OF

LOCATION/

POP.

NonDom.

(1995)

Ratio 2005

lnvest't
FOR PSP

UNIT

CITY

ACTIVITIES
OF THE CITY

60

B

Vsec

c

HC

VOL

ESTIMATED

FORM

INVEST.
COST(US$)

PSP

OF

STATUS

CENTRAL JAVA
21

Kab. Ctlacap

247 .88t - Restdenttal
-lndustnal

22

Koctya
Semarang

1 379.000 - Res•denttal

60

At

Vsec

A2

HC

- lndustnal

B

Vsec

- Atr Port

c

HC

- Commerctal

250

t2.500.000

B

25.000

7.500.000

A2, A3

220

- _5.500.000

22.000

4.400.000

At

0

p

A2. A3

400

20.000.000

B

40.000

t2 000.000

A3

-Sea Port
23

24

Kodya Surakarta

Kodya Tegal

53t .377 -

ｒ･ｳｴｾｮ

ｴ｡ｬ＠

50

At

Vsec

- Commerctal

A2

HC

- AirPort

B

Vsec

- Industrial

c

HC

255.940 - Res tdenttal

70

At

Vsec

-Sea Port

A2

HC

- Industrial

B

Vsec

c

HC

60

t .500.000

At

6.000

t .200.000

A2, A3

350

t7.500.000

B

35.000

t0.500.000

A3

30

750.000

At

3.000

600.000

A2,A3

250

t2.500.000

B

25.000

7.500.000

A3

p

p

D.I.YOGYAKARTA
25 Kodya Yogyakarta

459.606 - Restdental

50

At

Vsec

- Tounsm

A2

HC

- Commerctal

B

c
At

Vsec

A2

HC

B

Vsec

c

HC

At

Vsec

A2

HC

60

t .500.000

At

6.000

t .200.000

A2, A3

Vsec

300

t5.000.000

B

HC

30.000

9.000.000

A3

0

EAST JAVA
26

Kab Grestk

t00.490 - Restdential

50

- lndustnal

27

Kab. Magetan

28.465 - Residenltal

80

- lndustnal

..
28

29

Kodya Malang

Kodya Surabaya

30 Kab. SidoarJO

768.792 - Commerctal

Kab. Tuban

Vsec
HC

At

Vsec

-AirPort

A2

HC

- Residential

B

Vsec

c

HC

80

At

Vsec

- Commerctal

A2

HC

- Air Port

B

Vsec

- Industrial

c

HC

B

Vsec

c

HC
Vsec

HC

2.700.000 - Residential

428.970 - Restdenltal

50

50

- Industrial

3t

B

c

66. t67 - Residential

70

At

Vsec

A2

HC

B

Vsec

c

HC

tO

250.000

At

t .OOO

200.000

A2, A3

tOO

5.000.000

B

tO.OOO

3.000.000

A3

tO

200.000

At

700

t50.000

A2,A3

50

2.250.000

B

4.500

t .500.000

A3

tOO

2.500.000

At

tO.OOO

2.000.000

A2, A3

200

tO.OOO.OOO

B

20.000

6.000.000

A3

500

t2.500.000

At

50.000

tO.OOO.OOO

A2, A3

750

37.500 000

B

75.000

22.500.000

A3

50

t .250.000

B

5.000

t .OOO.OOO

A3

300

t5.000.000

30.000

9.000.000

t5

375.000

At

t .500

300.000

A2. A3

50

2.500.000

B

5.000

t .500.000

A3

0

0

0

0

0

0
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PONTENSI DAN PELUANG INVESTASI
SWASTA BIDANG AIR BERSIH TAHUN 2005

NO

32

PROJECT

TOTAL

MAJOR

Dom :

SCOPE OF

LOCATION/

POP.
(1 995)

NonDom.
Ratio 2005

lnvest't
FOR PSP

UNIT

CITY

ACTIVITIES
OF THE CITY

Kab. Lamongan

43 554 - Restdenttal

60

- lndustnal

ESTIMATED

A1

IIsee

A2

HC

B

IIsee

c

HC

VOL

FORM

INVEST.

OF

COST (US$)

PSP

5

112.500

A1

450

90.000

A 2, A3

50

2.500.000

B

5.000

1.500.000

A3

STATUS

0

BALl
33

Kab Gtanyar

199 577 · Restdenttal.

70

· Tounsm

34

Kab Tabanan

153.252 - Restdent tal.

70

- Tounsm

A1

IIsee

A2

untt HC.

B

IIsee

c

unit HC.

..

A1

IIsee

A2

unit HC.

8

IIsee.

c

unit HC.

A1

IIsee

A2

HC

5

125.000

A1

500

100.000

A 2. A 3

200

10.000.000

B

20.000

6.000.000

A3

10

250.000

B

1.000

200.000

A 3, A 2

200

10.000.000

20.000 .

0

p

6.000.000

WEST
35

KALIMA NTAN
Kab. Ponttanak

11 9.278 - Residenttal

60

- Air Port
- Commeretal

36

Ka b. Sambas

141 .838 - Residential

70

-Sea Port

B

IIsee

c

HC

A1

IIsee

A2

HC

B

IIsee

c

HC

A1

IIsee

A2

HC

5

125.000

A1

500

100.000

A 2. A3

150

7.500 .000

B

15.000

4.500.000

A3

20

500.000

A1

2.000

400.000

A 2, A 3

100

5.000.000

10.000

3.000.000

-

0

0

8
A3

EA ST
KALIMANTAN
37

Kodya Samartnda

440.325 - Restdential

60

- Industrial

'

38

Kodya
Bahkpapan

- Commeretal

40 1.512 - Residential

60

- AirPon
- Commercial

39 Kottp Bontang

86.245 - Industrial

50

B

IIsee

c

HC

A1

IIsee

A2

HC

B

IIsee

C"

HC

B

IIsee

c

HC

A1

IIsee

A2

HC

40

1.000.000

4.000

800.000

A1

0

A 2, A 3

200

10.000.000

B

20.000

6.000.000

A3

30

750.000

A1

3.000

600.000

A2. A 3

200

10.000.000

B

20.000

6.000.000

A3

100

5.000.000

B

10.000

3.000.000

A3

80

2.000.000

A1

8.000

1.600 .000

A2. A 3

0

0

SOU TH
KA LIMANTAN
40 Kod ya
BanJarmastn

487.241 - Residential

ao

p
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PONTENSI DAN PELUANG ｉｾｖｅｓｔａ＠
SWASTA BIDANG AIR BERSIH TAHUN 2005

NO

FORM

ESTIMATED

PROJECT

TOTAL

MAJOR

Oom :

SCOPE OF

LOCATION/
CITY

POP.

ACTIVITIES

NonOom.

lnvest't

(1995)

OF THE CITY

Ratio 2005

FOR PSP

70

At

Usee

A2

HC

-Air Port

8

I/sec

-Sea Port

c

HC

UNIT

VOL

INVEST.

OF

COST (US$)

PSP

STATUS

NORTH
SULAWESI
4t

339.585 - Res1dent1al

Kodya Manado

- Commerc1al

60

1 500 000

A1

6 000

1 200 000

A2 A3

50

2 500 000

8

5 000

1 500 000

A3

0

- lndustnal
42

t4t .684 - Res1dent1al

Kodya. Goronta lo

75

- lndustnal

43

109 086 - Residential

Kodya 81tung

70

- lndustnal
-Seaport

100

5 000 000

8

000

3 000 000

A3

8

Usee

c

HC

At

I/sec

0

0

A1

A2

HC

0

0

A2.A3

8

IIsee

c

HC

A1

IIsee

ｾＰ＠

100

5 000 000

8

10000

3 000 000

c

200

5 000 000

A1

20 000

4.000 000

A2 A3

900

45 000 000

8

90 000

27 000 000

A3

0

0

SOUTH SULAWESI
44

1.019.626 - Residential

Kodya

50

A2

HC

- Air Port

8

IIsee

-Sea Port

c

HC

- Commercial

UJung Pandang

0

- Industrial

NUSA TENGGARA
BARAT(NTB)
45

Kab.l orr.bok Timu

170.820 - Residential

80

-Tourism

46

327.826 - Residential

Kab.lombok Sara

80

..

- Tourism

47

135.561 - ｒ･ｳｩ､ｾｮｴ

Kab. lombok

ｩ ｡ｬ＠

- Tourism

Tengah

80

A1

IIsee

A2

uMHC

8

Usee

c

unot HC

A1

IIsee

A2

unot HC

8

IIsee

c

un1t HC

A1

IIsee

A2

unit HC

8

IIsee

c

un1t HC

tO

250.000

A1

t 000

200 000

A2. A3

200

10 000.000

8

20 000

6 000 000

A3

10

250 000

A1

1 000

200.000

A2. A 3

350

17 500.000

8

35 000

10 500 000

A3

10

250 000

At

1 000

200 000

A2. A 3

150

7 500 000

8

15.000

4 500 000

A3

1.359.102.500
Remarks.
I.

Scooe of i nvestment for PSP
A . Refurbishment of ex1stong system

II. Form of

A Concess1onnaor contract for

1 Water production .

1. RefurbiShment

2 Connect1on

2. Expansoon

B New water treatment plant
C New d1strobut1on networl< and house connect1on
Ill.

Status of

pp

of

pSP:

psp :

0

Open

P

Part1ally engaged

3. 0 & M and Management
B Joont venture for BOT or other types
of PSP

0

0

0
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b. Usaha Pengelolaan Sampah.

Dalam rangka investasi, pengelolaan sampah
dapat dilakukan sebagian atau seluruh kegiatan :
1) Pengumpulan dari sumber (pemukiman, industri, komersial , pariwisata dan sebagainya) .
2) Pengangkutan sampah dari tempat-tempat

-

Banjarmasin (Province of South
Kalimantan).

- Ambon (Province of Maluku).
b. Effort of garbage process.
Garbage process can be done in whole
or part of it:

pengumpulan ke tempat pengelolaan atau
tempat pembuangan akhir.

resources
I . Collection form
(residential, industry, commer-cial,
tourism, etc).

3) Pengelolaan/pemrosesan sampah untuk di-

2. Garbage converyance from col-

manfaatkan.
4) Pembuangan akhir.

Lecting place to the final place.
3. Garbage proces to be used for
another function.
4. Final throw - away of garbage.

Usaha pengelolaan sampah dapat berupa :
1) Usaha patungan antara swasta nasional dan

atau swasta asing dengan Pemda (Tingkat 1/
Tingkat II) dan Perusahaan Daerah Kebersihan
(PDK).
2) Diusahakan oleh swasta sendiri (di wilayah
pengawasan Pemerintah Daerah) sepanjang
pelayanan pengelolaan sampah kota tidak
berhubungan langsung dengan masyarakat
umum (misalnya pengangkutan sampai dari
tempat pengelolaan atau pengolahannya
sendiri ataupun tempat pembuangan akhir).
Pengelolaan sampah yang ditawarkan kepada investor di lokasi :
- Medan (Propinsi Sumatera Utara).
- Pekan Baru (Propinsi Riau).
- Padang (Propinsi Sumatera Barat).
Palembang (Propinsi Sumatera Selatan).
- Beberapa real estate di kawasan DKI Jakarta.
- Tangerang (Propinsi Jawa Barat).
- Semarang (Propinsi Jawa Tengah).
- Yogyakarta (Daerah lstimewa Yogyakarta).

Effort of garbage process can be in
kind of"
I. Joint venture between national
private and or foreign private with
Pemda (Tk. 1/Tk. II) and cleaning
service district company (=
Perumahan Daerah Kebersihan =
PDK).
2. By effort private itself (in the area
of supervision of Pemda/District
Government) as Long as the serve
ofcity garbage process is not direct
contact with public/society
(example = garbage conveyance
from the processing place or selfprocessing or final place of throwaway).

Garbage process CQJI. be doneas Location of"
- Medan (Province of North
Sumatra).
-

Pekanbaru (Province of
Riau).
Padang (Province ofWest
Sumatra).
Palembang (Province of
South Sumatra).
Some real estate in DKI Jakarta
area.
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Tangerang (Province of
West Java).

- Surabaya, Malang (Propinsi Jawa Timur).
- Ujung Pandang (Propinsi Sulawesi Utara).
- Denpasar (Propinsi Bali).

- Semarang (Provinve of Mid
Java).

- Mataram (Propinsi Nusa Tenggara Barat).

-

Yogyakarta (Daerah /stimewa
YQgyakarta).

- Surabaya, Malang (Provinve of
East Java).

c. Pengelolaan Air Limbah.

-

Pengelolaan air limbah dalam rangka investasi
swasta, dapat dilakukan sebagian atau seluruh
kegiatannya berupa :

-

Ujung Pandang (Province of
North Sulawesi).

- Denpasar(Province of Bali).
- Mataram (Province of West
Nusa Tenggara).

1) Transmisi air limbah.

2) lnstalasi pengolahan air limbah.
3) Ope1asi dan pemeliharaan.
Pengolahan air limbah dapat berupa :
1) Usaha patungan atau usaha kerjasama lainnya

antara swasta, Pemerintah Daerah atau PDAM.
2) Diusahakan oleh swasta sendiri dengan
pengawasan Pemda sepanjang pengelolaan air
limbah tidak berhubungan langsung dengan
masyarakat umum.
Pengelolaan air limbah yang ditawarkan kepada
investor, di lokasi :

c. Process of Sewage
Process of sewage can be partly or
wholly done of activity:
-

Transmission of sewage.

-

Installation ofprocess ofsewerage.

-

Operational and maintenance.

Process of sewage can be in the form
of:
-

Joint venture or other cooperative
between
private,
district
government or water enterprice.

-

By effort of private itself under
Pemda (= District Government)
supervision as long as the process
of sewage is not in direct contract
with the public.

- Lhok Seumawe (Daerah Istimewa Aceh).
- Kodya Medan (Propinsi Sumatera Utara).
- Kodya Kabupaten Tangerang (Propinsi Jawa
Barat).

Process ofsewage can be done at location of:

- Kodya Balikpapan (Propinsi Kalimantan
Timur).

- Lhok Seumawe (Daerah /stimewa
Aceh) (Special Territory of Aceh).

- Kabupaten Bekasi (Propinsi Jawa Barat).

- Kodya Medan (Province of North
Sumatra).

- Kodya Semarang (Propinsi Jawa Tengah).

-

- Kodya dan Kabupaten Bandung (Propinsi Jawa
Barat).

Kodya Kabupaten Tangerang
(Province of West Java).

-

Kodya Balikpapan (Province of
East Kalimantan).
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Denpasar, Sanur, Kuta, Nusa Dua (Propinsi
Bali).
Sebagai gambaran, dalam Repelita VI program
penanganan persampahan ditargetkan akan
menelan biaya sekitar US$ 204 juta di 202 kota.
Diperkirakan sekitar 7 5 persen dari kebutuhan
pembiayaan tersebut harus ditutupi oleh investasi
swasta. Demikian halnya dengan penyediaan
instalasi pengolahan air limbah permukiman.
Dalam Repelita VI ini diprogramkan untuk hal itu
diperlukan investasi sekitar US$ 268 juta yang
sebagian besar akan diserahkan kepada swasta.
Jenis kegiatan dalam bidang ke-Cipta Karya-an
yang dapat dilakukan secara penuh melalui investasi
swasta, umumnya berupa pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman.
Namun demikian , meskipun pelaksananya adalah
pihak swasta , tetap harus memperhatikan
persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan,
sebagai berikut :
1. Pembangunan perumahan dan permukiman tidak
bersusun di perkotaan, harus mengikuti RUTR dan
RDTRK, yang dapat berupa :
a. Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana.

-

Kabupaten Bekasi (Province of
West Java).

-

Kodya Semarang (Province of
Mid Java).

-

Kodya and Kabupaten Bandung
(Province of West Java).

- Denpasar, Sanur, Kuta, Nusa
Dua (Province of Bali).
What is more interesting, in handling
the sewage and garbage, the government
also· offers the cooperation with private
to handle this case. In REPELITA VI
program ofhandling garbage is targatted
being spent on around US$ 204 million
in 202 cities.
It is estimated that around 75% from
the need of budget should be covered by
private investment. So as with the suply
of installation of residential sewage
process. ln this REPEUTA VI the program
for it. such investment ofaround US$ 268
million which large part to be handedover to private.
Kinds of activities in Public Works
infrastructure sector which can be done
through private investment should obey
to the conditions already decided. Scope
of development of public works Infrastructure can be clarified as follows :
1. The development of non-storeyed
housing and residential in a city s
hould follow R UTR and RDTRK and
cousisting of:

b. Rumah Menengah.

a. Simple house/very simple house.

c. Rumah Mewah.

b. Mid level housing.
c. Luxurious housing.

Pembangunan perumahan sederhana tidak bersusun harus mengikuti pedoman teknik
pembangunan rumah sederhana tidak bersusun
sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 20/KPTS/1986 dan ketentuan Pedoman
Pembangunan Perumahan dan Permukiman
dengan lingkungan hunian berimbang (Surat
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,
Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumah-

The development of a simple house
(non-storeyed) shouldfollow technical
guidance of constructing a nonstoreyed simple house according to the
decree of Minister of Public Works
Number 20/KPTS/1986 and points of
guidance of development of housing
and residential with the balance
residential environment (letter of
mutual d ecrees of Minister of
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an Rakyat Nomor : 4648-384 Tahun 1992,
Nomor : 739/KPTS/92, Nomor: 09/KPTS/92).
2. Pembangunan perumahan dan permukiman yang
bentuknya rumah susun harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
a. Pembangunan Rumah Susun Hunian harus
memenuhi persyaratan teknis pembangunan
Rumah Susun sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992.
b. Bangunan Rumah Susun Hunian/Apartemen/
· Kondominium yang belum selesai dibangun
dapat dijual, yang pelaksanaannya dilakukan
dengan perikatan pendahuluan atau perikatan
jual beli sesuai Keputusan Menteri Negara
Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994
tanggal 17 November 1994 tentang Pedoman
Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun.
3 .Bagi Perusahaan Pembangunan Perumahan
(Pengembang), diharuskan pula membangun dan
menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum,
sesuai dengan Permendagri Nomor 1/1987 dan
lnmendagri Nomor 30/1990 tentang Penyerahan
Prasarana Lingkungan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemda.
Kepada Pengembang ·juga diminta untuk membangun hal-hal sebagai berikut :
a . Prasarana lingkungan, seperti :
1) Jalan .

Domestic Affairs, Minister of Public
Works as well as Minister of Public
Housing Number : 4648-384 year
1992, Number : 739/KPTS/92 ,
Number: 09/KPTS/92).

2. The conditions of inhabited storeyed
house as follows:
a. The conStruction of inhabited
storeyed houldfollow the technical
conditions ofconstructing storeyed
house according to the regulation
of Minister of Public Works
Number 60/PRT/1992.
b. Construction of inhabited storeyed
house/appartment/condominium
which are not finished in
construction can be sold, in which
the execution can be done by
transaction (buying and selling)
according to the decree of State
Minister of Public Housing
Number 11/KPTS/1994 dated 17
November 1994 concerning
guidance oftransaction (buying &
selling) Unit of Storeyed House.
3. Hosuing developer should build and
prepare Land according to the
PERMENDAGR1 (= The Minister of
Domestic Affairs' Regulations)
Number 1/1987 and INMENDAGRI
(= Instruction ofMinister ofDomestic
Affaris) Number 30/1990 concerning
the handling over of environmental.
Utility, public utility and and social
facility of the housing to PEMDA
(District Government).

2) Saluran air limbah.

Developer should construct the points
as follows:

3) Saluran air hujan.

a. lnvironmental utility, such as:
1. Road.
2. Intake of sewage/sewage
ptpmg.
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b. Utilitas Umum , seperti :
1) Jaringan gas.
2) Jaringan telepon.

3. Intake rain drops/rain drops
sewerage.
b Public utility, such as:
1. Gas networks.

3) Penyediaan air bersih.

2. Telephone network.

4) Jaringan listrik.

3. Supply of clean water.

5) Pembuangan sampah.

4. Electricity network.

6) Pemadam kebakaran.

5. Pool of garbage.

c. Penyediaan tanah untuk:
1) Fasilitas pendidikan .
2) Fasilitas kesehatan.
3) Fasilitas olahraga dan lapangan terbuka.
4) Fasilitas pemerintahan dan pelayanan
umum.
5) Fasilitas peribadahan.
6) Fasilitas pemakaman sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

c. Developer only prepares land for:
1. Facility of education.
2. Facility health.

3. Facility gymnastics/sports and
open space.
4. Facility governmental and
public service.
5. Facility praying.
6. Facility burial according to the
valid regulations.
4. Service of Public Works Supporter

4. Jasa Penunjang Pekerjaan Umum.

Jasa Penunjang Pekerjaan Umum terdiri dari
Jasa Pelaksana Konstruksi, Jasa Konsultansi Konstruksi, Jasa Penyewaan Mesin-mesin/Peralatan
Konstruksi, dan Jasa Pelatihan Kegiatan Usaha
Konstruksi.

a Service ofpublic works supporter
consists of

Jasa Pelaksana Konstruksi meliputi kegiatan
pekerjaan bangunan gedung, pekerjaan bangunan
sipil, pekerjaan bangunan mekanikal, dan
pekerjaan bangunan elektrikal. Apabila jasa di
bidang ini melibatkan pula pihak asing (PMA),
maka di dalam permohonan penanaman modal,
harus dicantumkan pernyataan yang menyatakan
bahwa pihak Asing akan mengalihkan teknologi
dan pengalaman kepada pihak Indonesia.

3. Service machines/construction
equipments rental.

Sesuai dengan kebijaksanaan terbaru di bidang
perpajakan (PP No. 73/96) yang berlaku sejak

1. Service of construction executor.
2. Service of construction
consultancy.

4. Service training of construction
business activity.
b. Service ofconstruction executor
comprises of activity in:
1. Building sector.
2. Civil sector:

3. Mechanical sector:
4. Electrical sector:
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tanggal 1 Janurai 1997, terhadap usaha Jasa
konstruksi dan Jasa Konsultan dikenakan pajak
penghasilan yang bersifat final yang besarnya
adalah sebagai berikut;

c. In the ofjoint-venture, there should be
a statemnt which is signed by foreign
and Indonesia parties that foreign
party will transfer technology and
experience to Indonesian party.

- atas imbalan jasa Pelaksanaan konstruksi adalah 2%

d Service of training of construction
business activity comprises of

- atas imbalan Jasa Perencanaan adalah 4 %

1. Skill practice in the sector ofworkmanship.

- atas imbalan Jasa Pengawasan Konstruksi adalah 4%

2. Skill partice for supervisory level
and field execution.

- atas imbalan Jasa konsultan adalah 4 %

3. Skill partice for managerial Level.

Di dalam kegiatan Pelatihan Usaha Jasa
Konstruksi, jenis pelatihan yang dapat dilakukan
meliputi latihan keterampilan dalam bidang
pertukangan, latihan keterampilan untuk tingkat
pengawasan dan pelaksanaan lapangan, serta
latihan keterampilan untuk tingkat manajemen.
Sedangkan dalam kegiatan penyewaan mesin atau
peralatan, jenis peralatannya harus berupa
peralatan konstruksi.

5. Prasarana Lain Bidang PSDPU.
a . Pembangunan dan pengusahaan Gedung Perkantoran.
1) Kegiatan pembangunan suatu gedung
perkantoran harus memenuhi standard
internasional. Yang dimaksud dengan
standard internasional adalah mempunyai
persyaratan fasilitatip bagi kegiatan
administrasi 'modern baik di bidang
pemerintahan maupun di bidang kegiatan
usaha.
2) Pembangunan gedung perkantoran harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Luas lantai sesuai 1MB.
b. Lokasi gedung perkantoran sesuai
dengan rencana lingkungan permukiman
(detail bestenings plant) yang disyahkan
dalam rangka master plan kota/daerah
yang bersangkutan.

［ Ｈ ｬｓｾ＠

e. Kinds of equipments to be rented are
construction equipment.

5 Other Utilitie$
a. Construction and preparation ofoffice
buildings
1. The construction activity of an
office building should fulfill
international standard. International standard means having.
facilitative conditions for modem
administrative activity either in
governmental sector or in busines
activity sector.
2. The construction of office building
shouldfulfill conditions as follows:

a. The width offloor according to
1MB(= Building Permit).
b. Location of office building
according to the planning
residential environment (detail
bestenings plant) legalized in
the framework of city master
plan/concerned area.
c. Obtaining building permit from
governmental instance which
fulfils the qualification of Dept
of Public Works.
3 Office building which is not yet
finished in construction can be
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c. Mendapat izin bangunan dari suatu
instansi pemerintah yang memenuhi
kualifikasi Departemen Pekerjaan Umum.

sold, in which the execution points
out to the guidance of transaction
of storeyed house unit (Decree of
Minister of Public Housing No. 111
KPTS/1994).

3) Bangunan gedung perkantoran yang belum
selesai dibangun dapat dijual, yang
pelaksanaannya mengacu kepada Pedoman
Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun
(Keputusan Menpera No. 11/KPTS/1994).

b Construction and existency ofparking
building, dormitory (building), shopping
for the construction of office building.

b. Pembangunan dan Pengusahaan Gedung
Parkir, Gedung Asrama, Gedung Pusat Perbelanjaan dan lain-lain, harus memenuhi
ketentuan yang berlaku untuk pembangunan
gedung perkantoran.

C. LICENCESAND INSENTIVE

C. PERIZINAN DAN INSENTIF
Bentuk penanaman modal yang dapat dilakukan
untuk peran serta swasta, dikenal dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman modal
dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) adalah penanaman yang dilaksanakan
berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968
jo Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman
Modal Dalam Negeri.
Penanaman modal dalam rangka Penanaman
Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal yang
dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor
1 Tahun 196 7 jo Nomor 11 Tahun 197 0 tentang
Penanaman Modal Asing . Tatacara permohonan
PMDN dan PMA diatur dalam Keputusan Presiden
Nomor 97 Tahun 1993 dan Keputusan Menteri
Negara Penggerak Dana lnvestasi/Ketua Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 21/SK/
1996.
Jenis-jenis persetujuan dan izin penanaman modal
yang dikenal terdiri dari persetujuan dan izin dari
instansi pusat dan dari instansi di tingkat daerah. Di
instansi pusat, antara lain adalah BKPM dan BPN.

The form ofinvestment which can be done
for private participation is called
domestic capital investment ( = PMDN)
is the investment executed based on the
constitution Number 6 year 1968 jo
Number 12 year 1970 concerning
Domestic Capital Investment.
The investment in the framework of
foreign capital investment (=PMA) is the
investment executed based on The
Constitution number 1 year 1967 jo
Number 11 year 1970 concerning Foreign
Capital Investment (=PMA) the way
request of PMDN and PMA is arranged
in President's Decree Number 97 year
1993 and Decree of State Minister of
Investment Find Mover/Chief of The
Investment Coordinating Board Number
21/SK/1996.
Thekinds of approval and permit of
investment which is commonly known
consist of approval and permit from head
office instance head office and istance
from district.
Instance, among others BKPM and·
BPN (=National Land Agency) where as
in disctrict instance is Pemda Tk I and II.
The approval & permit issued by
BKPM consist of Letter of investment
approval (especially for PMDN
company); letter of approval from
president which is followed by issuance
of notification of president's approval/
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Sedangkan di tingkat daerah adalah Pemda Tingkat
I dan II.
Persetujuan dan izin yang dikeluarkan BKPM
terdiri dari Surat Persetujuan Penanaman Modal
(khusus bagi perusahaan PMDN); Surat Persetujuan
Presiden, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan
Surat Pemberitahuan tentang Persetujuan Presiden/
SPPP (khusus bagi perusahaan PMA); dan Surat
Persetujuan Pemberian Fasilitas atas Pengimporan
Barang Modal/Bahan Baku/Penolong. Selain itu,
juga Angka Pengenal lmportir Terbatas (APIT);
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
dan lzin Usaha Tetap (lUll Sedangkan dari BPN
adalah pemberian Hak Guna Usaha (HGU) bila luas
tanah yang dimanfaatkan lebih dari 200 Ha.
Dari instansi di Daerah, untuk Daerah Tingkat I
menyangkut lzin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA)
oleh BKPMD; Hak Guna Bangunan (HGB) yang
luasnya lebih dari 5 Ha oleh Kantor Wilayah
Pertanahan Propinsi; dan Hak Guna Usaha (HGU)
yang luasnya tidak lebih dari 200 Ha oleh Kantor
Wilayah Pertanahan Propinsi. Sedangkan dari
Daerah Tingkat II dikeluarkan lzin Lokasi oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya; lzin Mendirikan
Bangunan (1MB) oleh Dinas Pekerjaan umum
Kabupaten/Kotamadya; lzin Undang-undang
Gangguan (UUG/HO) oleh Sekwilda Kabupaten/
Kotamadya; dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang
luasnya sampai dengan 5 Ha oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya,
lnsentif penanaman modal yang diberikan oleh
Pemerintah untuk perusahaan PMDN dan PMA,
meliputi pembebasan/keringanan bea masuk mesin/
peralatan utama dan peralatan pembantu,
pembebasan/keringanan bea masuk bagi pengimporan bahan baku/penolong untuk keperluan
2(dua) tahun pertama produksi, dan pembebasan/
keringanan bea masuk atas pengimporan bahan
baku/penolong untuk keperluan tambahan kapasitas
produksi (perluasan) selama 2 (dua) tahun.
Selain itu, bagi perusahaan yang akan melak-

SPPP (Especially for PMA Company);
and letter of approval of facility giving
against imports of asset goods/raw
material/(supported goods) helper.
Besides, also the APIT (=Limited
Imported Identity Figure); plan of using
foreign employee ( RPTKA) and JUT
(=Permanent Business Permit) whreas
from BPN is the giving of HGU ( =Righ
of Business Utilization) incase the land
to be used is more then 200 hectares.
From the instance in district, for
district Tk I concerns with IKTA (=Permit
of Foreign Employee) by BKPMD; HGB
(=Right of Building Utilization) which
covers more than 5 Ha by office of
province land district and HGU (=Right
ofBusiness Utilization) which lovers less
than 200 Ha by office of province land
district. Where as from district of Tk II
the issuance of location permit by office
of regency landlkotamadya; 1MB
(=Permit of Building Concstruction) by
office of Public Works in Regency/
Kotamadya); permit of disturbance
constitution (UUG/HO) by Sekwilda
Kabupaten/Kotamadya; and HGB
(=Right of Building Utilization) which
covers lipto 5 Ha by office of regency
landlkotamadya.
lnsentive of investment given by the
government for PMDN and PMA
companies, comprises of import tax free/
Less import tax of machinery/main
equipment and supported equipments,
import tax free/less import tax for the
import of raw material/supported
material for the demand additional
demand of production capacity
(extension) during 2 (two) years.
Besides. the company which needs to
ex ecute restructuring by adding
investment at Least 30% from the amount
of investment for machinery/equipment
mentioned in permanent business permit,
less import tax and additional import tax
can be given upon machineris, fa ctory
equipments,
equipments,
other
components as well as raw/supporterd
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sanakan restrukturisasi dengan melakukan
penambahan investasi sekurang-kurangnya 30% dari
besarnya nilai investasi untuk mesin/peralatan yang
tercantum dalam izin usaha tetap yang pertama dapat
diberikan keringanan bea masuk dan bea masuk
tambahan atas mesin-mesin, peralatan pabrik,
peralatan, komponen lainnya serta bahan baku/
penolong . Pengimporan bahan baku/penolong
diberikan untuk kebutuhan tambahan produksi
selama 2 (dua) tahun dengan jangka waktu
pengimporan selama 4 (empat) tahun. Selanjutnya
adalah pembebasan bea balik nama atas pendaftaran
kapal untuk pertama kali di Indonesia.
Bagi perusahaan PMDN dan PMA yang bergerak
di bidang-bidang t.isaha yang mendapat prioritas
tinggi dalam skala nasional khususnya dalam rangka
peningkatan ekspor termasuk bidang usaha
perkebunan dan pertambangan, dan/atau yang
berlokasi di daerah-daerah terpencil yang keadaan
prasarana ekonominya kurang memadai termasuk
daerah perairan !aut yang mempunyai kedalamanlebih dari 50 meter, dapat diberikan fasilitas
perpajakan :
a. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.
b. Kompensasi kerugian paling lama 10 (sepuluh)
tahun.
c. Pengurangan Pajak Penghasilan atas deviden
sesuai Pasal26 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1983.
Khusus perusahaan PMDN dan PMA yang
berlokasi di Kawasan Timur Indonesia diberikan
kelonggaran/kemudahan tambahan benipa
pengurangan sebesar 50% atas Pajak Bumi dan
Bangunan selama 8 (delapan) tahun sejak diperoleh
izin peruntukan tanah. Bagi perusahaan ,yang
sebagian besar hasil produksinya (sekurangkurangnya 65%) diekspor, diberikan kemudahan
dalam menggunakan Tenaga Kerja Warga Negara
Asing Pendatang (TKWNAP) mengenai jumlah,
jangka waktu dan jabatan yang akan diisi oleh
TKWNAP.

materials. The import of raw/supported
materials is given for the demand of
additional production or the period of 2
(two) years with import period of4 (four)
years.
Furthermore, about the BBN free
(=Change ·of Name) against the ship
registration for the first time in Indonesia.
For the PMDN and PMA companies
which are in the fi eld of business which
obtains high priority in national scale
especially in the framework of export
increase including in the sector of
horticulture and mining, and/or which is
located in isolated/remote locations which
economic facility Less than it should be
including sea traffic area which has the
depth ofmore than 50 meters, tax facility
can be given:
a. Reduction and amortization earlier.
b. Loss compensation maximum 10 (ten)
years.
c. Reduction of income tax against dividend according to article 26
constitution number 7 year 1983.
Especially for PMDN and PMA
company which area Located in the
eastern part of Indonesia, additional
facility is given in the form of 50%
reduction against PBB (=Land &
Building Tax) for the period of 8 (eight)
years since permit of land function being
obtained. For the company which large
part ofits production (at least 65%) to be
exported, special facility is given in the
form
of employing
TKWNAP
(=Newcomer of Foreign · Employee)
concerning the total number fo persons,
length of time and position to be filled in
byTKWNAP.
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TABEL : BIDANG USAHA SEKTOR PEKERJAAN UMUM YANG TERBUKA
DENGAN PERSYARATAN KHUSUS
No.

KETENTUAN

BIDANG USAHA
SUB SEKTOR PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN.
Pembangunan Perumahan dan
Permukiman Tidak Susun (ISIC
8310-PU)

1)

Pembangunan perumahan dan Permukiman
meliputi pembangunan rumah sederhana, rumah
menengah dan· rumah mewah dengan
perbandingan dan kriteria tertentu seperti
ditetapkan Pemerintah sebagai berikut :
Luas kavling, lantai dan harga satuan.

Harga Sat
Luas Lantai 4 L Bangunan
Luas Kavling Per M2
PerM2/gd
Bertingkat 54-200 200-600 600-2000 18-36 36-70
> 70
RMW

Ausun
seder
hana

Ausun
Rusun
Mana
Mewah
ngah

AM

RMW

Ausun
Mane
ngah

Ausun
Rusun
Men a
Mewah
ngah

AMW

RMW

Ausun Au sun Rusun
Mewah Mewah Mewah

< Klas C

AS

AM

< Antara
Klase.

AM

> KlasA

AMW

A

2)

Hal-hal khusus yang diizinkan di luar ketentuan
pada butir 1 di atas, sebagai berikut :
a. Melalui ketentuan Pembangunan Perumahan
dan permukiman dengan lingkungan hunian
berimbang (Juklak sedang disusun).
b. Pembangunan diwujudkan seluruhnya melalui
pembangunan rumah sederhana pada suatu
lokasi.
c. Pembangunan diwajibkan seluruhnya melalui
pembangunan rumah susun.
d. Pembangunan hanya diperuntukan bagi tipe
rumah menengah dan atau rumah mewah
batasan berikut :
Pembangunan tipe rumah menengah saja
sebanyak-banyaknya 900 unit pada setiap
lokasi dianjurkan membangun 2 (dua) tipe
rumah sederhana untuk setiap 1 (satu) tipe
rumah menengah di lokasi lain.
Pembangunan tipe rumah mewah saja
sebanyak-banyaknya 100 unit pada 1
(satu) lokasi.
Pembangunan tipe rumah mewah antara
100 unit sampai dengan 300 unit pada
1 (satu) lokasi diwajibkan membangun 6
enam) tipe rumah sederhana untuk setiap
1 (satu) tipe rumah mewah dan dianjurkan
membangun 3 (tiga) tipe rumah
menengah di lokasi lain.
､ｾｮ＠
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No.

BIDANG USAHA
SUB
SEKTOR
JEMBATAN TOL
Jalan/Jembatan Tol
(ISIC 8310 - PU)

KETENTUAN
JALAN/

SUB SEKTOR JASA PENUNJANG PEKERJAAN UMUM

1

Pembangunan jalan/jembatan to! harus
bekerjasama dengan PT. Jasa Marga.
a.

Peserta Asing
Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi/
Jasa Konsultasi Konstruksi yang
mempunyai pengalaman dan telah
mengembangkan berbagai macam aspek
keteknikan (engineering) dan telah
berpengalaman bekerja di berbagai negara
(Internasional).

Jasa Pelaksanaan Konstruksi/Jasa
Konsultasi Konstruksi
(ISIC 8324 - PU).
b.

Peserta Indonesia :
Perusahaan
Jasa
Pelaksana
Konstruksi/Jasa
Konsultansi
Konstruksi yang memiliki SIUJK, TOR
Kualifikasi A dalam Daftar Rekanan
Mampu bidang pemborongan. Bila
Peserta Indonesia lebih dari satu
perusahaan (konsorsium), maka salah
satu perusahaan berkualifikasi A dan
lainnya boleh berkualifikasi lebih
rendah dari A.
Menjadi anggota asosiasi perusahaan
jasa pelaksana konstruksi/jasa
konsultasi : AKI/GAPENSI atau
INKINDO.

2

Jasa Penyewaan Peralatan
Konstruksi/Plant Hire Service.
(ISIC 8330 - PU).

SUB SEKTOR PRASARANA LAIN

a.

Tidak termasuk usaha leasing.

b.

Peralatan tidak boleh disewa-belikan.

c.

Peralatan yang diimpor dan disewakan
harus dimiliki oleh perusahaan.

1

Pengusahaan Air Bersih
(ISIC 4220- PU).

PengusahaC;ln air bersih harus bekerjasama
dengan Pemda (Tingkat I dan Tingkat II) atau
dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

2

Pengelolaan Sampah
(ISIC 4220 - PU).

Usaha pengelolaan sampah harus bekerjasama
dengan Pemda (Tingkat I atau Tingkat II) dan
Perusahaan Daerah Kebersihan (PDK).

BABIV
INVESTASI PEMBANGUNAN PRASARANA
-DAN SARANA DASAR PU

* POLA INVESTASI
* LANDASAN HUKUM
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INVESTASI
PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN
SARANA DASAR -PU
INVESTMENT OF PUBLIC WORKS
INFRASTRUCTIJRE
DEVELOPMENT
A.

POIA INVESTASI

Beberapa pola investasi di bidang Prasarana dan
Sarana Dasar-PU men-jadi alternatif untuk dapat
diterapkan dalam rangka peningkatan peran serta
masyarakat dan swasta. Alternatif yang dipilih
tentunya sesuai dengan keinginan pihak penanaman
modal dan pola yang ditawarkan oleh Departemen
PU. Sejauh ini, pola investasi dalam pembangunan,
operasi, dan peme-liharaan Prasarana dan .Saf"ana
Dasar-PU di bidang jalan dikenal bentuk Build
Operation Transfer (Bon dan Build Transfer Operation (BTO), sedangkan untuk penyediaan air bersih
biasa dipakai pola Build Own Operate (BOO) dan
Build Operation Transfer (BOn.

A. MODEL OF INVESTMENT
Some models of investment in Public
·Worksr infrastructure sector being an
to be executed in the
｡ｩ･ｾｮｴｶ＠
framework ofincreasing the participation
ofsociety and private the alte17Ultive being
chosen according to the willing ness of
capital investment party and model
offered by Dept of Public Works. So far;
model of investment in development,
operational as well as maintenance of
Public Works Infrastructure. In road
sector is known as build operation
transfer (BOT) and build transfer
operation (BTO), whereas for the supply
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Selain itu, pola-pola investasi dalam pembangunan penyediaan PSDPU dapat pula dilakukan
melalui bentuk-bentuk lainnya, dari yang sifatnya
peran serta sampai dengan modifikasi dari pola-pola
investasi yang ada.
Peran Serta.

Peran serta masyarakat dan swasta dalam
pembangunan PSD-PU atau dikenal dengan Private
Sector Partnership (PSP) adalah bentuk paling dasar
yang secara langsung melibatkan swasta dalam pelayanan jasa serta pelayanan dalam penyediaan PSDPU. Modal yang dibutuhkan dalam katagori PSP ini
relatif kecil dibanding bentuk investasi lainnya.
Kegiatan PSP meliputi Service Contract dalam
rangka pelayanan rutin dan Operation Contract
dalam rangka pelayanan fungsi khusus yang secara
teknis sedikit sulit/rumit atau dalam penyelenggaraan
pengelolaan pelaksanaan kegiatan yang memerlukan
penanganan yang lebih matang. Jenis-jenis PSP
tersebut adalah Service Contracs (perjanjian dalam
peran pelayanan), Operating/Management Contracs
(perjanjian dalam peran pengelolaan), serta Lease
Agreement (kesepakatan sewa menyewa). Kegiatan
yang dilakukan dengan pola PSP ini, seperti penyapuan jalan, pencatatan meteran air, pengumpulan/
pengangkutan sampah , dan pengangkutan air
limbah/tinja.

Kerjasama.

Pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan
swasta yang dikenal dengan Public Private Partnership (PPP). Dalam kerjasama ini sektor swasta
harus menyediakan modal investasi untuk penyediaan PSD-PU . Jenis kegiatan yang dikerjasamakan
dengan pola ini adalah proyek-proyek PSD-PU yang
memiliki kompleksitas tinggi, seperti dalam
pembangunan prasarana air bersih, prasarana pengolahan air limbah, prasarana pembuangan sampah,
atau pembangunan jalan tol.

ofclean water model ofbuild own operate
(BOO) and build operation transfer
(BOT) can be use.
Besides, model of investment in the
development of Public EWorks infrastructure supply can be done through
other forms , starting from the
participation characteristic up to
modification of the available model of
investment.
Participation

Public and private participation in the
development of public Works infrastructure or what called private sector
partnership (PSP) is the basic from which
directly concerned private in the service
sector and service of Public works
infrastructure supply. The capital needed
in Ppublic Works infrastructure category
is relatively small compared to other
investment PSP acticity covers service
contract in the framework of routine
service and operation contract in the
framework of service of special function
which is technically a little bit difficult or
in process of activity execution which
needs mature handling. The kinds of PSP
is service contract (negotiation in service
sector), operating/management contract
(negotiation in process sector), as well as
lease agreement (negotiation in leasing).
The activity done in this PSP model, such
as road sweeping, water meter note,
collection/conveyance ofgarbage, as well
as conveyance of sewage/faeces.

Cooperation
The government can do cooperation
with private which is called public private
partnership (PPP) in this cooperation,
private sector should supply capital
investment for the supply of Public Works
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Bentuk-bentuk PPP mencakup Build Own
Operate (BOO), Build Operation Transfer (BOn,
Build Transfer Operate (BTO) dan Joint Venture.
Dalam BOO mitra swasta bertanggung jawab dalam
pembiayaan , pelaksanaan konstruksi hingga
pengoperasiannya. Prasarana tersebut tetap di bawah penguasaan dari pihak yang menanamkan
investasi. Sedangkan BOT mitra swasta bertanggung
jawab dalam pembiayaan, pelaksanaan konstruksi,
dan pengoperasiannya selama masa kontrak sewa.
Artinya, pada saat selesainya kontrak sewa tersebut,
penguasaan dan pemilikan fasilitas prasarana
dipindahtangankan kepada Pemerintah.

Kontrak Pelayanan.

Kontrak pelayanan dilaksanakan untuk kegiatan
yang berjangka waktu pendek sekitar 3 tahun dan
bersifat khusus. Pola ini dapat memberikan keuntungan kepada mitra swasta sebab selain berjangka
waktu yang pendek, juga hanya membutuhkan biaya
yang tidak besar. Selain itu, pola ini juga sangat
fleksibel dan bisa diawasi secara ketat. Jenis kegiatan
yang biasa memakai pola kontrak pelayanan antara
lain pembersihan jalan, pengumpulan limbah padat,
dan penagihan retribusi air bersih.

Kontrak Kerja.

Ciri-ciri pola kontrak kerja mencakup waktu
pelaksanaan kontrak yang relatif lebih lama (3 sampai
dengan 5 tahun) dan kegiatannya memberikan pelayanan kerja. Bila menggunakan pola ini akan didapat
beberapa keuntungan , yaitu dapat melibatkan
beberapa penanam modal, biayanya murah, penyediaan keterampilan teknik dilakukan mitra swasta,
dan beralihnya keahlian manajemen dan pelayanan
mutu kepada pihak pemilik prasarana . Contoh
penanganan PSD-PU yang biasa menggunakan pola
ini , antara lain sebagian dari pengoperasian
penyediaan air bersih.

infrastructure. The kinds of activities
being in cooperation is projects of PSDPU which owns high comlexity, such as
in developing clean water facility, of
sewage facility, gerbage throw away, or
construction of toll road.
The form of PPP covers Build Own
Operation (BOO), Build Operation
Transfer (BOT), Build Transfer Operate
(BOT) and joint venture. In BOO private
partner. is responsible to the cost,
execution of construction up to its
operational. Such utilities are
permanently under the power of is
responsible to the cost, execution of
construction, and its operational during
the perio of contract rental. It means that
upon terminating the contract rental the
power of the party who invests. Whereas
BOT of private partner is respobsible to
the cost, execution of construction, and
its operational during the period of
contract rental. It means that upon
terminating the contract rental, the power
and ownership ofutility facility is handedover to the government.
Service Contract
Service contract is executed f or the
activity of short term period ie, 3 years
and has spesific character. This model can
give profit to private partner because
besides it is a short term period, it also
needs a large amount of budget. Besides,
this model is also flexible and can strictly
be supervised. The kind of activity which
commonly use the mod el of service
contract among other road cleaning,
collection of solid sewage, and collecting
payment of clean water retribution.
Employment Contract
Th e characteristic of employment
contract covers the time of c ontract
execution which is relatively longer (3 up
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Modifikasi.
Pola-pola investasi di atas dalam perkembangannya dapat saja mengalami modifikasi sesuai
dengan kebutuhan dan kesepakatan antara pemberi
pekerjaan dan penanam modal. Tentunya modifikasi
yang dilakukan disesuaikan dengan perhitungan saling menguntungkan dan menciptakan daya tarik
dalam pembangunan penyediaan PSD-PU.
Modifikasi yang saat ini dikenal adalah seperti
kerjasama investasi yang dilakukan oleh PT. Jasa
Marga dan PT. Istaka Karya dalam pembangunan
jalan tol Palimanan- Cirebon (Palimbon). PT. Istaka
Karya dalam pembangunan jalan tol ini diberikan
hak untuk menanamkan modalnya dengan masa
konsesi 18 tahun , dan setelah pembangunannya
selesai, jalan tol tersebut diserahkan kepada PT. Jasa
Marga untuk dioperasikan. Apabila selama masa
konsesi pengoperasian jalan tol tersebut mendapatkan keuntungan, maka keuntungan dimaksud
menjadi hak PT. Istaka Karya. Tetapi sebaliknya,
apabila pada akhir masa konsesi modal belum
kembali, maka masalah tersebut diambil alih oleh
PT. Jasa Marga dan menjadi tanggung jawabnya Jasa
Marga. Kalau demikian halnya, dari mana Istaka
Karya kemungkinan memperoleh untung ? Pada saat
dia menangani pekerjaan konstruksi. Karena nilai
pekerjaan konstruksi telah disepakati, maka apabila
Istaka Karya mampu menekan harga karena bekerja
dengan efisient memiliki SDM yang handal maka
selisih pengeluaran riil dengan harga kesepakatan
menjadi keuntungan Istaka Karya.

B.

LANDASAN HUKUM

Berbagai peraturan perundang-undangan saat ini
telah menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan
investasi di bidang PSD-PU. Peraturan-peraturan
tersebut selain akan memberikan kepastian hukum
bagi kalangan investor juga dimaksudkan untuk
merangsang peningkatan peran serta swasta dalam
pembangunan PSD-PU . Jadi, tidak semua peraturan

to 5 years) and the activity given
employment service. By using this model,
some profits will be obtained such as
involving some investors, cheap in cost,
supply oftechnical skill si done by private
partner, and transfer of management as
well as quality service to the utility owner.
The handling of Public Works
infrastructure which commonly use this
model for example among others a part
clean water supply operational.
Modification
The above - mentioned model of
investment in its development can
encounter taodification according to the
need and negotiation/agreement between
te person who gives the job and the
investor. Of course, the modification done
is conformed with the points of mutual
profitable and create interest in the
development of PPublic works Infrastructure supply.
The modicifation which is recently
known is the investment cooperation
being done by PT Jasa Marga and PT
lstaka Karya in the construction of toll
road Palimanan-Cirebon (Palimbon). PT
lstaka Karya in this case is given the right
to invest their capital with concession
period of 18 years, and as soon as the
construction is finished, the said toll road
will be handed over·to PT Jasa Marga to
be in operational. Suppose during the
concession period the operational of toll
road obtains any profit. so the profit will
be the right ofPT lstaka Karya and it tum,
suppose at the end or concession periode,
the capital is not obtained back, then the
case is managed by PT Jasa Marga and
is under responsibility of Jasa Mqrga. If
so, from where does the lstaka Karya get
the possibility ofprofit? At the time lstaka
karya handles the construction sector.
Since the value of construction sector
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perundang-undangan yang tersedia cuma memberikan batasan tentang ｬ｡ｰｮｧｾ＠
yang bisa dimasuki
oleh sektor swasta. Namun, sekaligus memberikan
berbagai kemudahan, bahkan insentif yang bisa
didapatkan kalangan swasta bila terlibat dalam
pembangunan PSD-PU .

already agreed, suppose lstaka Karya can
press the cost due to their efficiency, own
the skilled human resources, then the
difference between the real expenditure
and agreed cost will be in the hand of
/staka Karya.

Landasan hukum bagi keterlibatan masyarakat
dan swasta dalam penanganan sumber daya air, contohnya, sejak tahun 197 4 telah dikeluarkan melalui
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan. Pada waktu ini undang-undang tentang
pengairan telah lengkapi oleh beberapa peraturan
pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 19 ... Tentang Rawa, Peraturan
Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Tata
Pengaturan Air, Peraturan Pemerintah Nomor 20
Ta hun 1990 ten tang Pengendalian Pencemaran
Air,dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
49/PRT/1990 Tentang Tata cara dan Persyaratan
lzin Penggunaan Air/atau Sumber Air.

B. BASIC OF LAW

Ada pula beberapa peraturan lainnya yang
merupakan produk bersama beberapa instansi,
misalnya SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1984 dan Nomor
27 /KPTS/1984 yang isinya mengenai segi-segi
pembinaan PDAM.
Berkaitan dengan pengusahaan pemanfaatan air
atau sumber air, Undang-Undang No 11 Tahun 1974
mensyaratkan kepada pihak yang ingin melakukan
pengelolaan air harus terlebih dahulu memperoleh
izin dari pemerintah. Permohonan izin tersebut boleh
diajukan oleh Badan Hukum, Badan Sosial ataupun
perseorangan sekalipun, tujuannya agar pemanfaatan air yang dilakukan oleh pihak pengelola tidak
berakibat merugikan masyarakat serta lingkungannya.
Di bidang pembangunan Jalan, keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
dilengkapi pula dengan beberapa Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985 dan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol ada-

Various regulations of constitution
recently being the basic of law for the
process of investment in public works
infrastructure Sector. Those regulation
besides giving the surety of law for the
investors, it is also meant to stimulate the
increase ofparticipation ofprivate in the
development of Public Works infrastructure. So, not all of the existing
regulations of constitution only gives
Limitation of the field being entered by
private sector. Nevertheless, all at once
giving various easiness, more over
incentive which can be obtained by
private sector if involves in the development of Public Works Infrastructure
The basic oflaw for society and private
involvement in handling the water
resources, for example, since 1974 it has
been issued through constitution number
11 year 1974 concerning -irrigation.
Presently the constitution concerning
irrigation. Presently the constitution
concerning irrigation already completed
by some regulations ofexecution, such as
the government reguation number 27 year
19..... concerning swamp, government
regulation number 20 yea r 1990
concerning control ofwater polution, and
regulation of Minister of Public Works
Number 49/PRT/1990 concerning the
method and condition of water consume
permit/or water resources.
The are also some regulations which
are the status of Public Works Number 4
year 1984 and Number 27/KPTS/1984
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lah merupakan acuan bagi investasi dalam bidang
jalan.

which contains the erection of PDAM
(=Water Enterprise) sectors.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 1994 tentang Persyaratan Pemilikan Saham
dalam perusahaan PMA dan Keputusan Menteri
Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nornor 15/SK/1994
tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham
Dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka
Penanaman Modal Asing, investor asing dapat
terlibat dalam penanaman modal di Indonesia untuk
bidang-bidang tertentu.

Having connection with the supply of
water or water resources function ,
constitution Number 11 year I974 points
out the conditions which should be done
for thos who will execute water process,
should previously obtain permission from
the government. Request ofpermit can be
proposed by law institution, social agency
or individual, the purpose is that the
function of water being done by the
management does not effect any loss for
the public and its environment.

Penanaman Modal Asing tersebut dapat dilakukan
dalam bentuk :
1)

2)

Patungan antara modal asing yang dimiliki oleh
Warga Negara Asing, dan/atau badan hukum
asing dengan modal yang dimiliki Warga negara
Indonesia yang terdiri dari badan usaha Milik
Negara, badan usaha Milik Daerah, Koperasi,
perusahaan PMA , perusahaan PMDN,
perusahaan Non PMAIPMDN, a tau;
Langsung, dalam arti seluruh (100%) modalnya
terdiri dari modal asing yang dimiliki oleh warga
negara asing dan atau badan hukum asing.
Perusahaan penanaman modal asing ini wajib
menjual sebagian sahamnya kepada warga
negara Indonesia dan/atau badan hukum
Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 15
(lima belas) tahun sejak beroperasi komersial
dengan jumlah modal saham yang dijual
ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.

Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing dimaksud harus berbentuk
Perseroan Terbatas menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.
Perusahaan penanaman modal asing yang
melakukan kegiatan usaha di bidang pembangunan
dan pengusahaan pelabuhan; Produksi, transmisi,
dan distribusi tenaga listrik untuk umum; Telekomunikasi; Pelayaran; Penerbangan; Pembangunan

In road construction sector, the
existing constitution Number I 3 year
I980 concerning road is completed by
some government regulation No. 26 year
I985 and government regulation Number
8 year I 990 concerning toll road is the
sample of investment in road sector.
According to government regulation
Number 20 year I994 concerning the
conditions of shape ownership in PMA
Company and Decree of State Minister
ofInvestment Find Mover/ChiefofAgency
of Capital Investment Coordinator
Number I 5/SKII994 concerning the
conditions of execution of shape
ownership in the company which was
established in the framework of foreigr.
capital investment,· foreign investor can
involve in capital investment in Indonesia
for certain sectors.
The foreign capjtal investment can be .
done in the form of:
I . Joint venture between investment
owned by foreign citizenship, and/or
foreign law institution with the capital
owned by Indonesian Nationality
which consist of sate-owned agency,
district owned agency, cooperatives,
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dan pengusahaan air minum; Kereta Api Umum;
dan pembangkitan tenaga atom, wajib mendirikan
perusahaan patungan dengan modal saham disetor
dan ditempatkan oleh peserta Indonesia sekurangkurangnya 5% dari keseluruhan modal saham
perusahaan.
Kegiatan usaha perusahaan penanaman modal
asing tersebut, dapat berlokasi di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan peruntukannya
sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Umum tata
Ruang atau Rencana Detail Tata Ruang Dalam hal
Daerah Tingkat 11/Kabupaten dan Kotamadya
memiliki Kawasan lndustri yang telah siap pakai
secara fisik, kegiatan usaha industri PMA diutamakan
berlokasi di kawasan tersebut.
Perusahaan penanaman modal baik yang
didirikan dalam rangka PMA patungan maupun PMA
langsung yang telah berproduksi komersial
sebagaimana tercantum dalam lzin Usaha Tetapnya,
dapat mendirikan perusahaan baru. Perusahaan baru
yang didirikan tersebut memiliki status:
1.

Sebagai perusahaan PMA, apabila diantara
peserta yang berpatungan tersebut terdapat
warga negara asing dan/atau badan hukum
asing baru, atau

2. Sebagai perusahaan PMDN apabila:
a.

100% modal sahamnya dimiliki oleh
Perusahaan PMDN, atau

b.

Pemegang sah'amnya terdiri dari badan
hukum Indonesia dan/atau warga negara
Indonesia.

Perusahaan PMA patungan yang telah
berproduksi komersial sebagaimana tercantum dalam
lzin Usaha Tetapnya , dapat membeli saham perusahaan yang sudah berdiri dan berbentuk Perseroan
Terbatas melalui pemilikan langsung dan/atau pasar
modal dalam negeri. Sedangkan pembelian sa ham
yang melalui pemilikan langsung:
1)

Hanya dapat dilakukan apabila bidang usaha
perusahaan yang akan dibeli sahamnya, pada

PMA Company, PMDN Company, non
PMA/PMDN Compamnies, or,
2. Direct, which means that the whole
( IOO%) capital consisting of foreign
capital owned by foreign nationality
and or foreign law institution. The
foreign capital investment company is
obliged to sell their part of shares to
Indonesian nationality and/or
Indonesian commercially operated
with the total ofshare capital sold fixed
based on mutual agreement.

The company being established in the
framework of the said foreign capital
investment should be in the form oflimited
corporation according to Indonesian law
and residing in Indonesia.
The foreign capital investment
company which does business in
construction of harbour, production,
transmission and distribution of
electricity power for the public,
telecommunication, sailing; flight/
aviation; development and supply of
portable -.,yater; publictrain; and energy
of atom[c power; is obliged to establish a
joint venture. Company with the deposited
share capital and being place by
Indonesian participant at least 5% from
the total share capital of the company.
The activity of business of foreign
capital investment, cmi be located in the
whole of the Republic of Indonesia
according to its function as determined
in the RUTR (=General Plan of Space
Arrangement) or detailed plan of space
arrangement). In the case of Daerah
Tingkat 11/Kabupaten (Regency) and
Kotamadya owns industrial area which
is read for use phisically, the activity of
PMD industrial business is given priority
to be located in that area.
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saat pembelian , bidang usahanya terbuka untuk
PM/\ .
2)

Status perusahaan yang dibeli sahamnya, sama
dengan status perusahaan penanaman modal
tersebut pada saat didirikan.

Badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA
langsung dan/ atau warga negara asing dapat membeli saham perusahaan yang sudah berdiri dan
berbentuk Perseroan Terbatas menurut hukum Indonesia, melalui pemilikan langsung dan/atau pasar
modal dalam negeri . Pembelian saham yang melalui
pemilikan langsung untuk jenis ini :
1)

Hanya dapat dilakukan apabila bidang usaha
perusahaan yang akan dibeli sahamnya pada
saat pembelian, bidang usahanya terbuka untuk
PM/\.

2)

Jumlah saham peserta Indonesia di dalam
perusahaan yang dibeli tidak boleh menjadi lebih
kecil dari 5% (lima perseratus) dari jumlah modal
saham disetor dan ditempatkan.

3)

Pembelian saham ini dilakukan dalam rangka
penyelamatan dan penyehatan perusahaan yang
bersangkutan dengan maksud :
a)

Melanjutkan pembangunan yang sedang
dalam tahap konstruksi; dan/atau

b)

Melakukan konversi modal pinjaman menjadi modal saham; dan/atau

c)

Meningkatan pemasaran hasil produksi;
dan/a tau

d)

Meningkatkan ekspor dan/atau menggunakan teknologi baru.

Pemerintah juga telah mengeluarkan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.Q1/1995
tanggal 28 September 1995 tentang Pemberian
Pembebasan Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan
Bagi Barang Bahan dan Peralatan Konstruksi yang
Diimpor untuk Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang
Dibiayai dengan Bantuan dan atau Pinjaman Luar
Negeri yang tidak Tercantum dalam Kontrak

Capital investment company either
being established in the frame work of
joint PMA or direct PMA which has
commercially produced as mentioned in
the permit of permanent business, a new
company can be established.
The said new company is in the status of
I. As PMA company, if between the participant who j oined there is foreign
nationality and/or new foreign Law
agency, or
2. As PMDN company if:
a. I 00% of share capital owned by
PMDN company, or
b. Share owner consist of Indonesian
law agency and/orlndonesian
Nationality.
The joint PMA company which has
commercially produced as mentioned in
the permit ofpermanent business, can buy
company share already established and
in the form of limited corporation through
direct ownership and/or domestic market.
Where as the share purchase through
direct owership:
I. Can only be done if the company's
activity which share will be purchased,
at the time of purchasing, the business
activity is open for PMA.
2. The status ofthe company which share
is purchased, is equal to the statrus of
capital investment company at the time
of ･ｳｴ｡ｾｬｩｨｭｮＮ＠
Foreign Law agency and/or direct
PMA company and/or foreign nationally
can purchase company share already
established and in the form of limited
corporation accroding to Indonesian law,
through direct omership and/or domestic
capital market. Share purchase through
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Pengadaan Barang dan Jasa . Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka meningkatkan kemampuan
pengusaha di dalam negeri dalam melaksanakan
proyek pemerintah yang dibiayai dengan bantuan
dan atau pinjaman luar negeri.
Selain itu, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995 tanggal 30 Nopember
1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan,
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka
pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai
dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, untuk
menunjang pelaksanaan Proyek Pemerintah yang
dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar
negeri . Sebagai Peraturan Pelaksanaannya oleh
Menteri Keuangan telah dikeluarkan Surat Keputusan
Nomor 239/KMK.01/1996 tentang Pelaksanaan
PP. No. 42/1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk
Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek
Pemerintah Yang dibiayai dengan Hibah atau Dana
Pinjaman Luar Negeri. Sedangkan Pedoman Pelaksanaannya Dirjen. Anggaran Dirjen. Pajak dan
Dirjen. Bea Cukai telah mengeluarkan Surat Edaran
bersama No . SE-64/A/71/0596-SE No. 32/PJ/
1996-SE No. 19/BC/1996.
Berkaitan dengan hal tersebut Dirjen. Pajak
secara khusus telah mengeluarkan Surat Edaran No.
19/PJ. 53/1996 tentang Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan dan Barang Mewah Dalam
Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai dengan Hibah/Dana Pinjaman Luar Negeri. Sedangkan Menteri Keuangan telah memberikan
Kebijaksanaan berupa Pemberian Pembebasan Bea
Masuk dan Bea Masuk Tambahan bagi barang,
bahan dan peralatan konstruksi yang diimpor untuk
pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai
dengan bantuan dan atau Pinjaman Luar Negeri yang
tidak tercantum dalam kontrak pengadaan barang

direct ownership for this kind is:
1. Can only by done if the business acitivity of the company which share to be
purchased at the time of purchasing,
the business activity is open for PMA.
2. Total share of Indonesian participant

in that company may not be less than
5% (five per hundredth) from the total
ofshare capital which is deposited and
placed.
3. Purchased of share is done in the frame work of securing and refreshing of
the company with the purpose of
a. Follow-up ofdevelopment which is
in status of construction; and/or
b. Doing conversion of loan capital
to be share capital; and/or
c. To increase marketing of product;
and/or
d. To increase export and/or using
new technology.
The government has also issued dec res
of Minister of Finance Number 4651
KMK.Ol/1995 dated 28 September 1995
concerning the import tac free and
additional import tax for the materials
and imported construction equipment for
the execution ofgovernment project which
is under the aid or foreign loan which is
not mentioned in the contract of goods
supply and service. This regulation is
issued in the framework of increasing the
ability of domestic entrepreneur in
executing the government project which
is under the aid or foreign loan.
Besides that, a government regulation
No . 43 year 1995 dated 30 November
1995 concerning import tax, additional
import tax, value added tax and sales tax
against luxurious goods and income tax
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dan jasa yang dituangkan melalui SK Menkeu. No.
465/KMK.Ol/1995 .
Mengenai Tatacara Perencanaan Pelaksanaan/
Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah
Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
secara lengkap termuat dalam Keputusan bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan/Ketua Bappenas No. 185/KMK.03/
1995-No. Kep. 031/KT/5/1995.
Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan
pembangunan PSD-PU, Menteri PU juga telah
mengeluarkan peraturan Nomor 69/PRT/1995
tanggal 27 Maret 1995 tentang Pedoman Teknis
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek
Bidang Pekerjaan Umum. Peraturan ini dikeluarkan
untuk mengganti Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor : 46/PRT/1990 yang tidak sesuai
lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun
1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
Menyusul peraturan di atas pada tanggal 24 April
1995, Menteri PU juga telah mengeluarkan keputusannya Nomor 147/KPTS/1995 ten tang Petunjuk
Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Analisis
Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan
Umum. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan petunjuk yang lebih rinci dalam
penyusunan dokumen Kerangka Andal yang tepat
dan terarah, khususnya untuk kegiatan-kegiatan
proyek yang diperkirakan akan menimbulkan
dampak penting terhadap lingkungan. Adapun
tujuannya adalah untuk memberikan arahan kepada
pemrakarsa dan penyusun dalam merumuskan ruang
lingkup studi andal, sehingga baik penyusunar:t
maupun penilaian dokumen KA-ANDAL dapat
dilakukan cecara efektif, efesien.

in the framework of executive the
government project which is under
heritage or foreign loan fund, to support
the execution ofgovernment project which
is under heritage or foreign loan fund.
To support the execution of
development of PSD-PU acitivity, the
Minister of Public Works has also issued
regulation Number60/PRT/1995 dated 27
March 1995 concerning Analysis
Technical Guidance of Environmental
impact of Public Works Project. This
regulation replaced the one from the
Minister of Public Works Numbr 46/PRT/
1990 which does not conform any more
with government regulation Number 51
year 1993 concerning Analysis of
Environemntallmpact.
Further to the above regulation on 24
April1995, the Minister of Public Works
has also issued hit decree Number 1471
KPTS/1995, concerning the arrangement
of technical guidance of "Kerangka
Acuan " of analysis of environemtal
impact of Public Works Project. This
regular is meant to give guidance and
direction which is more detailed in
arranging document of "Ke rangka
ANDAL" which is precise and directed,
especially for project activities which is
estimated to cause important impact
against environment. The purpose is to
give direction to the persons or arranger
in formulating the space of "studi
ANDAL" so that their the arrangement
ofdocument approisal KA -ANDAL can be
done effectively, efficiency and touches the
target as well as being integrated with the
activity of project development of public
works sector.

PERATURAN PERUNDANG-UNDA NGAN
YANG MENDUKUNG PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR KE- PU- AN

A. KEBIJAKSANAAN DI BIDANG PENANAMANMODAL

*
**
*

PROSEDUR PENANAMAN MODAL PMDNjPMA
DAFfAR NEGATIF INVESTASI (DNI)
PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN
YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PMA
PERSYARATAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANGUNAN INDUSTRI DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL
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KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/KETUA BKPM
NOMOR 21/SK/1996 TANGGAL 15 JUU 1996
TENTANG

TATACARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL YANG DIDIRIKAN
DAIAM RANGKA PENANAMAN MODAL DAIAM NEGERI
DAN PENANAMAN MODAL ASING
MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Menimbang:

a . bahwa dalam rangka mempercepat
peningkatan dan perluasan kegiatan
ekonomi dan pembangunan nasional
diperlukan langkah-langkah untuk lebih
mengembangkan iklim usaha yang
semakin mantap dan lebih terjamin
kelangsungan penanaman modal;
b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang
perlu untuk menyempurnakan kembali
tatacara permohonan dan penyelesaian
penanaman modal untuk disesuaikan lebih
lanjut dengan Peraturan dan Ketetapan
Menteri-menteri Teknis yang membidangi
masing-masing sektor kegiatan.
Mengingat:

1. Undang-undang No. 1 tahun 196 7 jo.
Undang-undang No. 11 Tahun 1970
tentang Penanaman Modal Asing.
2. Undang-undang No 6 Tahun 1968 jo
Undang-undang No.12Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
3 . Peraturan Pemerintah No.17 Tahun
1986 tentang Kewenangan Pengaturan,
Pembinaan dan Pengembangan lndustri.
4. Peraturan Pemerintah No 22Tahun
1986 jo No14 Tahun 1990 tentang
Kawasan Berikat (Bonded Zone).

5 . Peraturan Pemerfntah No. 24 Tahun
1986 jo. No. 9 Tahun 1993 tentang
Jangka Waktu lzin Perusahaan Penanaman Modal Asing.
6 . Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun
1994 tentang Pemilikan Saham Dalam
Perusahaan Yang Didirikan Dalam
Rangka Penanaman Modal Asing.
7. Peraturan Pemerintah No . 13 Tahun
1995 tentang lzin Usaha Industri.
8 . Peraturan Pemerintah No . 2 Tahun
1996 tentang Kegiatan Perusahaan
yang Didirikan Dalam ｒ｡ｮｧｾ＠
PMA
Dibidang Ekspor dan lmpor.
Presiden No. 26 Tahun
9. ｋｾｰｵｴｳ｡ｮ＠
1980 tentang Pembentukan Badan
Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
10. Keputusan Presiden No . 33 Tahun
1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sabagaimana talah diubah
､ｾｮｧ｡＠
Keputusan Presiden No. 78
Tahun 1982.
11. Keputusan Presiden No. 16 Tahun
196 7 ten tang Penyederhanaan Pemberian lzin Usaha lndustri.
12. Keputusan Presiden No. 53 Tahun
1987 tentang Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing.
13. Keputusan Presiden No. 25 Tahun
1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi
dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.
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14. Keputusan Presiden No. 96/M Tahun
1993.
15. Keputusan Presiden No . 97 Tahun
1993 tentang Tatacara Penanaman
Modal.
16. Keputusan Presiden No.75 Tahun 1995
tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Warga Negara Asing Pendatang.
17. Surat Keputusan Meninves/Ketua
BKPM No. 15 Tahun 1994 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan
Dalam Rangka Penanaman Modal
Asing.
MEMUTUSKAN
Dengan mencabut Surat Keputusan Menteri
Negara Penggerak Dana lnvestasi/Ketua
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15/SK/1993 tanggal 23 Oktober
1993 tentang Tatacara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing .
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENGGERAK DANA INVESTASI!KETUA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL TENTANG TATACARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL YANG
DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN
PENANAMAN MODAL ASING .
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud
dengan:
1. Permohonan penanaman modal baru
adalah permohonan persetujuan penanaman modal baik penanaman modal

dalam rangka Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) maupun Penanaman
Modal Asing (PMA) besena fasilitasnya
yang diajukan oleh calon penanam
modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru.
2. Permohonan perluasan penanaman modal adalah Permohonan persetujuan
penambahan modal beserta fasilitasnya
untuk menambah kapasitas terpasang
dan atau jenis produksi barang/jasa.
3 . Perluasan penanaman modal di subsektor tanaman pangan dan perkebunan
adalah peningkatan investasi untuk
membiayai satu atau lebih kegiatan sebagai berikut :
Diversifikasi, yaitu menambah jenis
tanaman; dan/atau
Peremajaan/rehabilitasi yang menggunakan bibit unggul; dan/atau
lntensifikasi, yaitu meningkatkan
produksi tanpa menambah lahan;
dan/atau
Menambah kapasitas produksi unit
pengolahan; dan/atau
Menambah areal tanaman; dan/atau
lntegrasi usaha dengan usaha industri hulu serta hilir:
4 . Permohonan perubahan penanaman
modal besena fasilitasnya adalah permohonan persetujuan perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal
yang telah ditetapkan dalam persetujuan
penanaman modal sebelumnya.
5 . Persetujuan PMDN adalah persetujuan
penanaman modal beserta fasilitasnya
yang diberikan oleh Menteri Negara
Penggerak Dana lnvestasi/Ketua Badan
Koordinasi Penanaman Modal (Men-
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inves/Ketua BKPM) kepada badan
hukum, perorangan atau badan usaha
lainnya untuk melaksanakan penanaman modal dalam bidang usaha
tertentu, dalam rangka Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1968 .jo. Nomor 12
Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang berlaku pula
sebagai lzin Prinsip atau lzin Usaha
Sementara.
6 . Persetujuan PMA adalah persetujuan
penanaman modal beserta fasilitasnya
yang diberikan oleh Presiden RI yang
dituangkan di dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPPP)
oleh Meninves/Ketua BKPM kepada
pemohon untuk melaksanakan penanaman modal dalam rangka Undangundang Nomor 1 Tahun 1967 jo .
Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, yang berlaku pula
sebagai lzin Prinsip atau lzin Usaha
Sementara.
7. Persetujuan perluasan, persetujuan perubahan adalah persetujuan perubahan
penanaman modal beserta fasilitasnya
yang diberikan oleh Meninves/Ketua
BKPM , untuk melaksanakan perluasan/
perubahan penanaman modal mesin
dan peralatan.
'·
8 . lzin Usaha Tetap OUT) adalah izin yang
wajib dimiliki oleh perusahaan untuk
melaksanakan kegiatan produksi kemersial
baik produksi barang maupun produksi
jasa yang diberikan oleh Meninves/Ketua
BKPM, sebagai pelaksanaan atas Surat
Persetujuan penanaman modal yang telah
diperoleh perusahaan sebelumnya.
9 . Izin Usaha Perluasan adalah izin yang
wajib dimiliki ·oleh perusahaan untuk
melaksanakan kegiatan produksi

komersial atas perubahan produksi
barang maupun produksi jasa yang
diberikan oleh Meninves/Ketua BKPM,
sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal
yang telah diperoleh perusahaan sebelumnya.
10. Persetujuan meridirikan Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing adalah
persetujuan yang dibenkan oleh
Meninves/Ketua BKPM , untuk mendirikan kantor perwakilan di Indonesia
yang berkedudukan dj Indonesia, dengan
fungsi terbatas sebagai pengawas, penghubung dan koordinator untuk perusahaan afiliasi dan dilarang melakukan
kegiatan usaha.
11. Perubahan status adalah perubahan
yang khusus dimohon untuk mengubah
status penanaman modal dari PMDN
atau Non PMAIPMDN menjadi PMA,
atau dari Non PMAIPMDN menjadi
PMDN a tau dari PMA menjadi PMDN,
sebagai akibat adanya perubahan
pemilikan saham.
12. Merger adalah penggabungan 2 (dua)
atau lebih perusahaan yang didirikan
dalam rangka PMDN dan/atau PMA
dan/ atau (2) . Non PMAIPMDN yang
sudah berproduksi komersial dan telah
memiliki IUT kedalam satu perusahaan
yang akan menemskan semua kegiatan
perusahaan yang bergabung sedangkan
perusahaan yang menggabung dilikwidasi.
13.1zin pelaksa11aan penanaman modal
adalah izin dari instansi Pemerintah
tingkat pusat dan tingkat daerah yang
diperlukan untuk merealisasikan
persetujuan penanaman modal.
14. Persetujuan fasilitas penanaman modal
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adalah persetujuan pemberian fasilitas
penanaman modal dari instansi Pemerintah tingkat pusat.
15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM), adalah laporan mengenai
perkembangan kegiatan perusahaan
modal dalam bentuk dan tatacara sobagaimana yang ditetapkan.

16. Pengelola/pengusaha Kawasan Berikat
adaiah Otorita atau Badan usaha ｾｩｬｫ＠
Negara (BUMN) berbentuk Persero yang
khusus dibentukan untuk maksud mengusahakan dan atau mengelola Kawasan
Berikat (Bonded Zonei).
Pasal2
(1) Calon penanaman modal yang akan

melakukan kegiatan penanaman modal
dalam rangka PMDN "'atau PMA, wajib
mengajukan permohonan persetujuan
dan fasilitas penanaman modal kepada
Meninves/Ketua BKPM.
(2) Penanam modal yang telah mendapat
Surat Persatujuan atau Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden dari
Meninves/Ketua BKPM, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh
persetujuan dan atau izin pelaksanaan
penanaman modal dari tingkat ptisat dan
atau tingkat daerah, yang diperlukan
untuk melaksanakan penanaman
modalnya.

Pasal3
Persetujuan dan lzin Pelaksanaan Penanaman Modal dari lnstansi Pemerintah
Tingkat Pusat terdiri dari :

1. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan dan atau Keringanan Bea
Masuk ata$ pengimporan barang modal.
Persetujuan ini dikeluarkan oleh Men-

inves/Ketua BKPM atas nama Menteri
Keuangan dalam rangka pemberian
keringanan atau pembebasan bea masuk
atas pengimporan barang modal bagi
p(manaman modal yang telah disetujui
oleh Pemerintah.

2. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan dan atau Keringanan Bea Masuk
atas pengimporan bahan baku dan atau
bahan penolong.
Persetujuan ini dikeluarkan oleh Meninves/Ketua BKPM atas nama Menteri
Keuangan untuk keperluan produksi 2
(dua) tahun pertama berdasarkan kapasitas terpasang.
3. Angka Pengenal lmportir Terbatas
(APin.
APIT dikeluarkan oleh Meninves/Ketua
BKPM atas nama Menteri Perindustrian
dan Perdagangan dan dipergunakan
sebagai izin memasukkan (impor) barang
modal dan bahan baku dan atau.bahan
penolong untuk pemakaian sendiri dalam
proses produksi proyek ｰ･ｮｾ｡ｭ＠
modal yang disetujui Pemerintah_.

4 . Keputusan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
Keputusan ini dikeluarkan oleh
Meninve.s /Ketua BKPM atas nama
Menteri Tenaga Kerja yang merupakan
persetujuan rencana jumlah, jabatan dan
lama penggunaan tenaga asing yang
diperli.Jkan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan Tenaga· Kerja
Warga Negara Asing Pendatang dan penerbitan lzin Kerja Tenaga Kerja Warga
Negara Asing Pendatano
5. Keputusan tentang lzin Kerja Tenaga
Kerja Warga Negara ｾｩｮｧ＠
Pendatang
(IKTA). Keputusan ini dikeluarkan oleh
Meninves/Ketua BKPM atau Ketua
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BKPMD atas nama Menteri Tenaga
Kerja berdasarkan RPTKA, sebagai izin
bagi perusahaan untuk mempekerjakan
sejumlah tenaga kerja warga negara
asing pendatang dalam jabatan dan
periode tertentu.
6. lzin Usaha Tetap (lun, lzin Usaha Perluasan dan IUT Perbaruan . IUT, lzin
Usaha Perluasan dan IUT Perbaruan
dikeluarkan oleh Meninves/Ketua
BKPM atas nama Menteri yang membina bidang usaha yang bersangkutan.

BAB II
PERMOHONAN PENANAMAN
MODALBARU

Bagian Pertama PMDN
Pasal4
(1) Permohonan penanaman modal baru
dalam rangka PMDN dapat diajukan oleh
Parseroan Terbatas (Pll. Koperasi, PT
Persero, Perusahaan Umum, Perusahaan
Daerah, Commandi taire Vennootschap
(CV), Firma (Fa), atau Perorangan.
(2) Permohonan penanaman modal baru
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diajukan d€ngan menggunakan forrnulir
apilkasi Mcxlel 1/PMDN yang contohnya
terdapat semgai Lampiran-1 ' 2 (dua) berkas
ditujukan kepada Menfnves/ Ketua BKPM
dan 1 (satu) berkas kepada Ketua BKPMD
setempat, dilengkapi dengan:
a. Bukti diri pemohon :
1) Rekaman Akta Pendirian perusahaan untuk PT BUMN/
BUMD, CV. Fa; atau
2} Rekaman Anggaran Dasar Koperasi yang sudah disahkan
untuk Koperasi; atau
3} ｒｾＡｫ｡ｭｮ＠
Kartu Tanda Penduduk

(KTP} untuk Perorangan .
b. Surat Kuasa apabUa penandatangan
permohonan bukan dilakukan oleh
pep1ohon yang berwenang.
c. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP} pemohon.
d . Uraian

ｭ･ｮｧｾ｡ｩＺ＠

1) Proses produksi yang dilengkapi
dengan hagan alir proses, serta
mencantumkan jenis bahan baku/bahan ｰ･ｮｬｾｧＬ＠
bagi industri
pengolahan; ｾｴ｡ｵ＠
2} Kegiatan usaha, bagi kegiatan di
bidang jasa.
e . Kelengkapan persyaratan ketentuan
sektoral yang dikeluarka::1 oleh Menteri Teknis yang bersangkutan.
(3} Persetujuan penanaman modal dalam
rangka PMDN dikeluarkan oleh
Meninves/Ketua BKPM dalam bentuk
Surat Persetujuan (SP} yang tembusannya disampaikan kepada instansi
terkait:
a.

Menteri Dalam Negeri

b. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan
c. Menteri Keuangan
d. Gubernur Bank Indonesia
e . Menteri Negara Agraria/Kepala
BPN
f.

Menteri Negara Ungkungan Hidup/
Kepala BAPEDAL

g. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen
Kehakiman
h. Gubernur/KDH Tk I
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i.

Ketua BKPMD setempat

j.

Direktur Jenderal Pajak

k. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan.
(4) Jangka waktu berlakunya SP ditetapkan

selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak
tanggal SP tersebut, kecuali ditetapkan
lain oleh Meninves/Ketua BKPM.

Bagian Kedua
PENANAMAN MODAL ASING
Pasal 5
(1) Permohonan penanaman modal baru
dalam rangka PMA dapat diajukan oleh:
a. Warga negara asing dan/atau badan
hukum asing; atau
b. Warga negara asing dan/ atau badan
hukum asing bersama dengan warga
negara Indonesia dan/atau badan
hukum Indonesia
(2) Permohonan penanaman modal baru
sebagaimana tersebut dalam ayat (1)
diajukan dengan menggunakan formulir
apilkasi Model 1/PMA yang contohnva
terdapat sebagai Lampiran-2, 3 (tiga)
berkas ditujukan kepada Meninves/ Ketua
BKPM dan 1 (satu) berkas kepada Ketua
BKPMD setempat, dilengkapi dengan :
a . Bagi Peserta Asing.
1) Badan Hukum Asing :

Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya beserta
terjamahannya dalam bahasa
Inggeris atau bahasa Indonesia.
2) Warga Negara Asing:
Rekaman paspor yang masih
berlaku.
b. Bagi peserta Indonesia.
1) Rekaman Akta Pendirian per-

usahaan dan perubahannya
untuk PT atau BUMN/BUMD:
a tau
2) Rekaman Anggaran Dasar Koperasi yang sudah disahkan
untuk Koperasi atau
3) Rekaman KTP untuk Perorangan.
4) Rekaman NPWP.
c. Uraian mengenai :
1) Proses produksi yang dilengkapi

dengan hagan aiir proses, serta
mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong, bagi industri
pengolahan; atau
2) Kegiatan usaha, bagi kegiatan di
bidang jasa.
d. Rancangan perjanjian usaha patungan dalam bahasa Inggeris dan
bahasa Indonesia , diparaf oleh
semua peserta bagi usaha patungan.
Bagi PMA yang 100% modalnya
dimiliki oleh Badan Usaha Asing
dan/atau Warga Negara Asing,
rancangan perjanjian usaha patungan tidak diperlukan.
e . Surat Kuasa apabila penanda tanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
f.

Kelengkapan persyaratan ketentuan
sektoral yang dikeluarkan oleh
Menteri Teknis yang bersangkutan.

(3) Berdasarkan penilaian terhadap
permohonan penanaman modal
Meninves/Ketua BKPM menyampaikan permohonan tersebut kepada
Presiden dengan disertai pertimbangan guna memperoleh keputusan.
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(4) Persetujuan Presiden atas penana-

man modal dalam rangka Penanaman Modal Asing disampaikan oleh
Menteri Negara Penggerak Dana
lnvestasi/Ketua BKPM kepada
penanam modal dalam bentuk Surat
Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPPP) yang tembusannya
disampaikan kepada lnstansi-instansi
sebagaimana disebut dalam Pasal 4
ayat (3), Kedutaan/Kantor Perwakilan Tetap R.I. di negara asal peserta
asing dan Kedutaan/Perwakilan Tetap negara peserta asing di Jakarta.
(5) Jangka waktu berlakunya SPP

Presiden ditetapkan selama 3 (tiga)
tahun terhitung sejak dikeluarkannya
SPP Presiden tersebut, kecuali untuk
bidang-bidang usaha dan jumlah
investasi tertentu, dapat ditetapkan
lain oleh Menir.ves/ Ketua BKPM.
BABIII
PENANAMAN MODAL Dl BIDANG
PERTAMBANGAN DILUAR MINYAK
DAN GAS BUMI
Bagian pertama
PENANAMAN MODAL DAIAM NEGERI
Pasal6

(1) Permohonan fasilitas penanaman modal baru dalam rangka PMDN di bidang
usaha pertambangan di luar mmyak dan
gas bumi untuk golongan bahan galian
strategis (kecuali batubara dengan luas
wilayah lebih besar dari 1.000 Ha) dan
bahan galian vital diajukan kepada
Meninves/Ketua BKPM dengan
menggunakan formulir Modell!PMDN
dengan dilampiri Kuasa Penambangan
yang diterbitkan oleh Menteri Pertambangan cq. Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

(2) Permohonan persetujuan dan fasilitas
Penanaman modal baru dalam rangka
PMDN di bidang pertambangan goIongan bahan galian C, diajukan kepada
Meninves/Ketua BKPM dengan menggunakan formulir Model l/PMDN
dengan melampirkan Surat lzin Pertambangan Daerah (SIPD).
Pasai 7

(1) Permohonan persetujuan dan fasilitas
penanaman modal baru dalam rangka
PMDN di bidang pertambangan batubara
untuk luas wilayah lebih 1. 000 Ha dilakukan dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
(2) Rancangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara disiapkari
oleh Pemerintah Republik Indonesia cq.
Departemen Pertambangan dan Energi
dengan Calon penanam modal.
(3) Berdasarkan Rancangan Perjanjian
Karya Pengusahaan Penambangan
Batubara sebagaimana disebut dalam
ayat (2), Meninves/Ketua BKPM menyampaikan pendapat kepada Menteri
Pertambangan dan Energi.
(4) Menteri Penambangan dan Energi atas
nama Pemerintah Republik Indonesia
dan Calon penanaman modal menandatangani Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
(5) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertam-

bangan Batubara yang telah ditandatangani oleh Menteri Pertambangan dan
Energi dan Calon penanam modal diperlakukan sama seperti Surat Persetujuan
PMDN yang dikeluarkan oleh Meninvcs/
Ketua BKPM.
(6) Rencana investasi untuk pelaksanaan

Perjanjian Karya Pengusahaan Penam-
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(1)

(1)

(2)

(3)

bangan batubara beserta fasilitasnya
secara bertahap diajukan ke Meninves/
Ketua BKPM dilampiri Rekomendasi
Dirjen Pertambangan Umum.
BAGIAN KEDUA
PENANAMAN MODAL ASING
Pasal8
Permohonan persetujuan dan fasilitas
penanaman modal baru dalam rangka
PMA di bidang usaha penambangan
diluar minyak dan gas bumi dilaksanakan
dalam bentuk Kontrak Karya atau
Perjanjian Ka rya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Calon Penanaman Modal dengan Pemerintah Republik
Indonesia yang rancangannya disiapkan
oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q.
Departemen Pertambangan dan Energi
bersama Calon Penanam Modal.
Pasal 8
Permohonan persetujuan dan fasilitas
penanaman modal baru dalam rangka
PMA di bidang usaha penambangan
diluar min yak dan gas bumi dilaksanakan
dalam bentuk Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Calon Penanaman
Modal dengan Pemerintah Republik Indonesia yang rancangannya disiapkan
oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q.
Departemen Pertambangan dan Energi
bersama CaJon Penanam Modal.
Rancangan Kontrak Karya atau
Perjanjian
Karya
Pengusahaan
Pertambangan Batubara yang telah
disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan , disampaikan oleh Menteri
Pertambangan dan Energi kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dan Meninves/ Ketua BKPM .
Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan
Meninves/ Ketua BKPM masing-masing
menyampaikan pendapat kepada
Pres id e n Re publik Indonesia atas
Rancangan Kontrak Karya atau
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tersebut.

(4) Atas dasar Persetujuan Presiden Republik
Indonesia, Menteri Pertambangan dan
Energi menandatangani Kontrak Karya
atau Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara atas nama
Pemerimah Repubilk Indonesia.
(5) Kontrak Karya atau Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara
diperlakukan sama seperti Surat
Pemberitahuan Persetujuan Presiden
yang diterbitkan oleh Meninves/Ketua
BKPM.
BABIV
PENANAMAN MODAL DI BIDANG
PEMURNIAN DAN PENGOIAHAN
MINYAK BUMI
Pasal9
(1) Permohonan persetujuan dan fasilitas
penanaman modal baru dalam rangka
PMDN atau PMA di bidang usaha
pemurnian dan pengolahan minyak
bumi, diajukan kepada Meninves/Ketua
BKPM berdasarkan rekomendasi/
pertimbangan Menteri Penambangan
dan Energi.
(2) Kegiatan penanaman modal dalam
rangka PMDN dan PMA di bidang
pemurnian dan pengolahan minyak bumi
harus menggunakan bahan baku minyak
bumi asal Impor.
BABV
IZIN USAHA TETAP
PasallO
(1) Perusahaan penanaman modal wajib
memiliki IUT untuk dapat memulai
pelaksanaan kegiatan produksi komersial.
(2) Permohonan IUT sebagaimana tersebut
dalam ayat (1) diajukan dengan
menggunakan Formulir Permohonan
IUT yang contohnya terdapat sebagai
Lampiran-3 , 2 (dua) berkas ditujukan
kepada Meninves/Ketua BKPM dan 1
(satu) berkas kepada Ketua BKPMD ,
dilengkapi dengan :
a. Rekaman akta pendirian perusahaan
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a. Sertifikat Uji Operasi dari Direktorat
Jenderal Ustrik dan Pengembangan
Energi untuk bidang usaha Penyediaan Penyediaan Tenaga Ustrik.

dan perubahannya.
b. Rekaman Hak Atas Tanah atau lzin
Lokasi.
c. Rekaman permohonan 1MB.
d . Rekaman lzin HO kecuali untuk
industri yang berlokasi di dalam
Kawasan Industri, atau rekaman
Persetujuan Rencana Pengelolaan
Lingkungan (RKL) dan Rencana
Pemantauan Ungkungan (RPL) bagi
perusahaan yang kegiatan usahanya
wajib Analisis Mengenai Dampak
Ungkungan (AMDAL).
e . Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang
lengkap dan benar bagi perusahaan
yang kegiatan usahanya tidak wajib
AMDAL, namun wajib UKL dan
UPL, atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi
perusahaan yang kegiatan usahanya
tidak wajib AMDAL dan UKL dan
UPL.
f. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang lengkap dan benar
pada semester terakhir dilaksanakannya produksi percobaan.
g. Daftar realisasi ·mesin-mesin/peralatan produksi.
h. Tata letak (lay out) mesin-mesin.
i.

Uraian proses produksi.

j.

Berita Acara Pemeriksaan Proyek
(BAPP) yang telah disahkan o1eh
Ketua BKPMD setempat.

(3) Permohonan IUT di bidang usaha Penyediaan Tenaga Listrik Perhotelan
Angkutan Taksi dan Biro Perjalanan
Wisata, waJib dilengkapi dengan:

ｾｬｊ＠

b. Bukti pemenuhan persyaratan tersedianya fasilitas hotel, untuk bidang
usaha perhotelan.
c. Rekaman lzin .Operasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk usaha
Angkutan Taksi.
d: Rekaman lzin Operasi dari Pemda
setempat bagi yang memiliki sendiri
armada angkutan· wisata, atau perjanjian sewa menyewa dengan
pengusahaan angkutan wisata untuk
bidang usaha Biro Perjalanan
Wisata.
(4) Permohonan IUT bagi kegiatan usaha
yang tidak menggunakan mesin/
peralatan proses produksi tertentu, tidak
diperlukan lampiran data mengenai :
a . Daftar realisasi mesin-mesin
b. Tata Letak (lay out) mesin-mesin
c. Uraian proses produksi.
(5) Dalam hal BAP yang diperlukan sebagai
kelengkapan permohonan IUT tidak
dapat diselesaikan oleh BKPMD
setempat sesuai dengan batas waktu
yang telah ditentukan, pemohon dapat
melampirkan LKPM semester terakhir
yang lengkap dan benar.
(6) IUT dikeluarkan oleh Meninves/Ketua
BKPM atas nama Menteri yang membidangi bidang usaha yang bersangkutan, yang berlaku selama 30 (tiga
puluh) tahun sejak produksi komersial
dimulai bagi perusahaan PMA dan
selama peru.s ahaan berproduksi bagi
perusahaan PMDN yang disampaikan
kepada pemohon dengan tembusan
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kepada Instansi-instansi sebagaimana
disebut dalam Pasal 4 ayat (3) .
(7) Perusahaan Penanaman Modal Asing
yang mengadakan perluasan usaha
diberikan perpanjangan masa berlaku
IUT selama 30 tahun terhitung sejak
produksi komersial proyek perluasan
usaha dimulai.

Pasalll
(1) Perusahaan PMA yang masa berlaku IUTnya sebagaimana tersebut pada Pasal 9
ayat (7) dan (8) akan berakhir, dapat
mengajukan permohonan perbaruan JUT
bagi kegiatan usahanya.
(2) Permohonan Perbaruan IUT sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diajukan
3 (tiga) bulan sebelum IUT-nya berakhir
dengan menggunakan Formulir Permohonan Perbaruan IUT yang contohnya
terdapat sebagai Lampiran-3.a., 2 Ｈ､ｵｾＩ＠
berkas ditujukan kepada Meninves/
Ketua BKPM dan 1 (satu) berkas kepada
Ketua BKPMD setempat, dilengkapi
dengan:
a . Rekaman IUT
I

0.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir yang
lengkap dan benar.

(3) Perbaruan IUT dikeluarkan oleh Meninves/Ketua BKPM atas nama Menteri
yang membidangi bidang usaha yang
bersangkutan, dan berlaku selama 30 (tiga
puluh) tahun sejak saat IUT yang
bersangkutan berakhir dan tembusannya
disampaikan kepada Instansi-instansi
sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3).

BAB VI
PERMOHONAN PERLUASAN
PENANAMAN MODAL
Bagian Pertama
PENANAMAN MODAL
DAlAM NEGERI
Pasal 1 2
(1) Permohonan perluasan penanaman modal dalam rangka PMDN diajukan cleh
perusahaan PMDN yang telah memiliki
IUT.
(2) Dalam hal jenis produksi berbeda dengan proyek sebelumnya atau lokasi
perluasan usahanya berada dalam
Kabupaten/Kotamadya yang berbeda
dengan proyek sebelumnya, permohonan
dapat diajukan tanpa dipersyaratkan
memiliki IUT atas proyek sebelumnya,
dan atas permohonan tersebut akan
diselesaikan sebagai permohnan persetujuan perluasan penanaman modal.
(3) Permohonan perluasan sebagaimana
tersebut dalam ayat (1), diajukan dengan
menggunakan Model 11/PMDN yang
contohnya terdapat sebagai Lampiran4, 2 (dua) berkas ditujukan kepada
Meninves/Ketua BKPM dan 1 (satu)
berkas kepada Ketua BKPMD setempat,
dilenghapi dengan :
a. Rekaman IUT
b. Uraian proses produksi/kegiatan
usaha perluasan untuk bidang usaha
yang tidak sejenis dengan bidang
usaha yang disebut dalam IUT.
c. LKPM semester terakhir yang !engkap dan benar.
(4) Persetujuan perluasan penanaman.modal dalam rangka PMDN dikeluarkan
oleh Meninves/Ketua BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan (SP) yang tern-
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busannya disampaikan kepada lnstansiinstansi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3). SP Perluasan berlaku
untuk jangka waktu 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal dikeluarkan ,
kecuali untuk bidang-bidang usaha dan
dapat ditetapjumlah investasi ｴ･ｲｾｮｵ＠
kan lain oleh Meninves/Ketua BKPM.

Bagian Kedua
PENANAMAN MODAL ASING
Pasal 13
(1) Permohonan perluasan penanaman mo-

dal dalam rangka PMA diajukan oleh
perusahaan PMA yang telah memUiki IliT.
(2) Dalam hal jenis produksi berbeda
dengan proyek sebelumnya atau lokasi
perluasan usahanya berada dalam
Kabupaten/Kotamadya yang berbeda
dengan proyek sebelumnya, permohenan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki IUT atas Proyek
sebelumnya , dan atas permohonan
tersebut akan diselesaikan sebagai permohonan persetujuan perluasan
penanaman modal.
(2) Permohonan perluasan sebagaimana
tersebut dalam ayat (1), diajukan dengan
menggunakan aplikasi Model 11/PMA
yang contohnya terdapat sebagai
Lampiran-5 , 2 (dua) berkas ditujukan
kepada Meninves/K€dua BKPM dan 1
(satu) berkas kepada Ketua BKPMD
setempat, dilengkapi :
a. Rekaman hasil RUPS.
b. Rekaman IUT,
c. Uraian proses produksi/kegiatan
usaha perluasan untuk bidang
usaha yang tidak sejenis dengan
bidang usaya yang disebut dalam
IUT.

d. LKPM semester terakhir yang
lengkap dan benar.
(4) Persetujuan perluasan penanaman modal
dalam rangka PMA dikeluarkan oleh
Meninves/Ketua BKPM dalam bentuk
Surat Persetujuan (SP) dengan tembusan
disampaikan kepada lnstansi-instansi
sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat
(3).

-.

(5) SP Perluasan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal
dikeluarkan, kecuali untuk bidang-bidang
usaha tertentu dapat ditetapkan lain oleh
Meninves/Ketua BKPM.
BAB VII
PERUBAHAN PENANAMAN
MODAL
Bagian Pertama
PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN
Pasal14
(1) Setiap perubahan nama perusahaan

dalam rangka PMDN/PMA, wajib diberitahukan secara tertulis oleh perusahaan
yang bersangkutan kepada Meninves/
Ketua BKPM dengan tembusan kepada
Ketua BKPMD setempat.
(2) Pemberitahuan perubahan nama peru-

sahaan yang bersangkutan dilaksanakan
dengan mengisi formulir laporan
perubahan nama perusahaan Model II. A
yang contohnya terdapat sebagai
Lampiran 6, dilengkapi dengan akta
perubahan nama.
(3) Meninves/ketua BKPM menyampaikan

pemberitahuan perubahan nama tersebut dalam ayat (2) kepada lnstansi
instansi sebagaimana tercantum dalam
Pasal 4 ayat (3) dengan tembusan kepada
perusahaan yang bersangkutan.
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Bagian Kedua
PERUBAHANLOKASIPROYEK
Pasal15

(1) Perubahan lokasi Proyek dari lokasi
sebagaimana yang telah ditatapkan di
dalam SP/SPP Presiden a tau IUT ke
lokasi di propinsi lain, wajib memperoleh
persetujuan Meninves/ Ketua BKPM.
(2) Permohonan perubohan lokasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diajukan
dengan menggunakan aplikasi Model
11.8 yang contohnya terdapat sebagai
Lampiran-7 , 2 (dua) berkas ditujukan
kepada Meninves/Ketua BKPM dan 1
(satu) berkas kepada Ketua BKPMD
setempat.
(3) Persetujuen perubahan lokasi dikeluarkan
oleh Meninves/ Ketua BKPM dalam
bentuk SP Perubahan Lokasi disampaikan
kepada pemohon dengan tembusan
kepada lnstansi-instansi sebagaimana
tercantum dalam Pasal 4 ayat (3).
(4) Permohonan perubahan lokasi di dalam
propinsi yang sama, diajukan kepada
Gubernur/KDH setempat c.q. Ketua
BKPMD.
(5)

Surat Persetujuan perubahan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
dikeluarkan oleh Ketua BKPMD dengan
tembusan disampaikan kepada
Meninves/Ketua BKPM.
Bagian Ketiga
PEMBELIAN ATAS SAHAM
PERUSAHAAN YANG SUDAH
BERDIRI
Pasall6

(1) Perusahaan PMA patungan/PMA langsung yang telah berproduksi komersial
dan bermaksud akan membeli saham
perusahaan PMDN atau Non PMA/

PMDN permohonannya diajukan kepada Meninves/Ketua BKPM oleh perusahaan yang akan dibeli sahamnya
dengan menggunakan formulir model
II .C yang contohnya terdapat sebagai
Lampiran-8, dilengkapi dengan :
a. Dokumen perusahaan PMDN yang
akan menjual sahamnya meliputi :
1) Rekaman Surat Persetujuan PM·DN .
2) Rekaman pengesahan akta pendirian perusahaan bagi perusahaan yang belum berproduksi
komersial atau rekaman lzin
Usaha Tetap bagi perusahaan
yang telah berproduksi komersial.
3) Risalah RUPS perusahaan yang
menyetujui penjualan saham
dimaksud.
4) LKPM semester terakhir yang
lengkap dan benar.
b. Dokumen perusahaan Non PMA/
PMDN yang akan menjual sahamnya meliputi :
1) Rekaman Akta perusahaan yang
sudah disahkan.
2) Rekaman lzin Usaha Tetap bagi
perusahaan yang kegiatan usahanva telah berjalan.
3) Risalah RUPS perusahaan yang
menyetujui penjualan saham
dimaksud.
c. Dokumen perusahaan PMA patungan/PMA langsung yang akan
membeli saham meliputi:
1) Rekaman SP Persetujuan Presiden.
2) Rekaman lzin Usaha Tetap.
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3) LKPM semester terakhir yang
lengkap dan benar.
(2) Memnves/Ketua BKPM menyampaikan
persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalatn ayat (1) kepada pemohon dengan tembusan
kepada instansi-instansi sebagaimana
disebut dalam pasal 4 ayat (3).
(3) Dalam hal perusahaan yang dibeli
sahamnya adalah perusahaan Non PMA/
PMDN yang telahsah berbadan hukum
dan telah beroperasi komersial, perusahaan wajib mengajukan permohonan
persetujuan perubahan status menjadi
perusahaan PMDN kepada Meninves/
Ketua BKPM tanpa diberikan fasilitas
perpajakan.
(4) Dalam hal perusahaan yang dibeli sahamnya adalah perusahaan Non PMA/
PMDN dan Proyeknya masih dalam
tahap pembangunan yang memerlukan
fasilitas untuk pengimporan barang
modal dan/atau bahan baku, perusahaan
wajib mengajukan permohonan persetujuan perubahan status menjadi
perusahaan PMDN kepada Meninves/
Ketua BKPM.
(5) Pembelian saham perusahaan seba-

gaimana disebut dalam ayat (1) dapat
dilakukan hanya ap'abila bidang usaha
perusahaan dimaksud tidak dinyatakan
tertutup bagi penanaman modal yang
dapat modal perusahaan ada pemilikan
warga negara asing dan/atau badan
hukum asing.
(6) Bagi perusahaan yang telah dibeli

sahamnya sebagaimana disebut dalam
ayat (1), tidak diizinkan ｭ･ｾｵｫｩ＠
kegiatan
usaha yang dinyatakan tertutup bagi
penanaman mOdal yang dalam modal
perusahaan ada pemilikan warga negara

asing dan/atau badan hukum asing.

Pasal17
(1) Badan Hukum Asing dan/atau Warganegara asing yang bermaksud akan
membeli saham perusahaan PMDN atau
Non PMA/PMDN permohonannya diajukan kepada Meninves/Ketua BKPM
oleh perusahaan yang akan dibeli saham
nya dengan menggunakan formulir
Model II.C yang contohnya terdapat sebagai Lampiran-8, dilengkapi dengan :
a . Dokumen perusahaan PMDN yang
akan menjual sanamnya meliputi :
1) Rekaman Surat Persetujuan PMDN.
2) Rekaman pengesah ::in akta pendirian perusahaan bagi perusahaan yang belum berproduksi
komersial atau rekaman lzin
Usaha Tetap bagi perusahaan
yang telah berproduksi komersial.
3) Risalah RUPS perusahaan yang
menyetujui penjualan saham
dimaksud.
4) LKPM semester terakhir yang
lengkap dan benar.
b. Dokumen· perusahaan Non PMA/
PMDN yang akan menjual sahamnya meliputi :
1) Akta perusahaan yang disahkan.
2) Rekaman lzin Usaha Tetap bagi
perusahaan yang keg iatan
usahanya telah berjalan.
3) Risalah RUPS perusahaan yang
menyetujui penjualan saham
dimaksud.
c. Dokumen badan hukum asing/warganegara asing yang akan membeli
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saham meliputi :
1) Article of Association yang telah
diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia atau bahasa lnggris
bagi badan hukum; atau
2) Rekaman paspor perorangan
warga negara asing .
d. Rancangan perjanjian usaha patungan dalam bahasa Inggris dan
Indonesia diparaf oleh semua peserta.
(2) Dalam hal perusahaan yang dibeli
sahamnya adalah perusahaan PMDN
dan tidak mengubah status penanaman
modalnya , Meninves/Ketua BKPM
memberikan persetujuan pemilikan
saham perusahaan PMDN tersebut dan
menyampaikan kepada perusahaan
yang bersangkutan dengan tembusan
kepada instansi-instansi sebagaimana
disebut dalam Pasal 4 ayat (3).
(3) Dalam hal perusahaan yang dibeli
sahamnya sebagaimana disebut dalam
ayat (2) mengubah status penanaman
modalnya menjadi PMA, perusahaan
dimaksud wajib mengajukan permohenan persetujuan perubahan status dan
Meninves/Ketua BKPM menerbitkan
Surat Persetujuan Perubahan Status
menjadi PMA kepada perusahaan yang
menjual sahamnya dengan tembusan
kepada instansi-instansi sebagaimana
disebut dalam Pasal 4 ayat (3).
(4) Dalam hal perusahaan yang dibeli
sahamnya adalah perusahaan Non PMA/
PMDN yang telah sah berbadan hukum
dan telah beroperasi komersial ,
perusahaan dimaksud wajib mengajukan
permohonan perubahan status menjadi
perusahaan PMA kepada Meninves/

Ketua BKPM tanpa diberikan fasilitas
perpajakan.
(5) Dalam hal perusahaan yang dibeli

sahamnya adalah perusahaan Non
PMA/PMD N dan proyeknya masih
dalam tahap pembangunan yang memerlukan fasilitas untuk pengimporan
barang modal dan/atau bahan baku,
perusahaan dimaksud wajib mengajukan
permohonan perubahan status menjadi
perusahaan PMA kepada Meninves/
Ketua BKPM.
(6) Pembelian saham perusahaan sebagaimana disebut dalam ayat (1) dapat
dilakukan hanya apabila bidang usaha
perusahaan dimaksud tidak dinyatakan
tertutup bagi penanaman modal yang
dalam modal perusahaan ada pemilikan
warga negara asing dan/atau badan
hukum asing.
(7) Pembelian saham perusahaan seba-

gaimana disebut dalam ayat (1) dUakukan
dengan maksud :
a . Melanjutkan pembangunan yang
sedang dalam tahap konstruksi; dan
a tau
b. Melakukan konversi modal pinjaman
menjadi modal saham; dan atau
c. Meningkatkan pemasaran hasil produksi dan; atau
d. Meningkatkan ekspor dan/atau
menggunakan teknologi baru.
(8) Bagi perusahaan yang telah dibeli sahamnya sebagaimana disebut dalam ayat
(1), tidak diizinkan memasuki kegiatan
usaha yang dinyatakan tertutup bagi
penanaman modal yang dalam modal
pgrusahaan ada pemilikan warga negara
asing dan/atau badan hukum asing.
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Bagian Keempat
PERUBAHAN RENCANA INVESTASI

Pasal18
(1) Perubahan rencana investasi yang
meng-akibatkan perubah an fasilitas
yang diperoleh dan/atau perubahan
nilai/luas tanah apabila tanah merupakan faktor utama dalam kegiatan usaha
dimaksud, wajib mendapat persetujuan
Meninves/Ketua BKPM.
(2) Permohonan perubahan sebagaimana

disebut dalam ayat (1) diajukan dengan
menggunakan aplikasi Model ll.D yang
contohnya terdapat sebagai Lampiran-9 2
(dua) berkas ditujukan kepada Meninves/
Ketua BKPM dan 1 (satu) berkas kepada
Ketua BKPMD setempat, serta dilengkapi
dengan LKPM yang lengkap dan benar.
(3) Persetujuan perubahan rencana investasi
sebagaimana disebut dalam ayat (1)
dikeluarkan oleh Meninves/Ketua
BKPM dalam bentuk SP Perubahan
lnvestasi dan disampaikan kepada
pemohon dengan tembusan kepada
instansi-instansi sebagaimana disebut
dalam Pasal 4 ayat (3).
Bagian Kelima
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PERSElUJUAN PMDN DAN
PERSElUJUAN PMA

Pasal 19
(1) Perpanjangan jangka waktu persetujuan
bagi perusahaan PMDN atau PMA yang
masa berlakunya akan berakhir dan belum
berproduksi komersial, wajib memperoleh persetujuan Men inves/Ketua
BKPMN.
(2) Permehonan persetujuan sebagaimana
tersebut dalam ayat (1) diajukan dengan
menggunakan lormulir aplikasi Model

II.F yang contohnya terdapat sebagai
Lampiran-10, 2 (dua) berkas ditujukan
kepada Meninves/Ketua BKPM setempat, dengan dilengkapi LKPM terakhir
yang te}ah dievaluasi.
(3) Permohonan tersebut dalam ayat (1)

hanya boleh ､ｩ｡ｪｾｮ＠

dalam hal :

a . Jangka waktu SPatau SPP Presiden
akan berakhir.
b. Di bidang industri, telah ada kegiatan
nyata berupa:
1) Pengadaan tanah, dan
2) Pembangunan gedung/pabrik;

a tau
3) Pengimp0ran mesin dan peralatan.
c. Di bidang usaha pertanian dalam arti
luas, telah ada kegiatan nyata berupa:
1) Pengadaan tanah.
2) Pembeliari sebagian kapal ikan,
untuk bidang usaha penangkaan
ikan.
d. Di bidang usaha jasa, telah ada kegiatan nyata berupa :
1) Pengadaan tanah; atau
2) Pembangunan gedung; atau
3) Pengimporan mesin dan peralatan, atau
4) Pengadaan tenaga ahli.
(4) ｐ･ｲｳｴｵｪ｡ｾ＠
perpanjangan jangka waktu
persetujuan bagi perusahaan PMDN dan
PMA, dikeluarkan oleh Meninves/ Ketua
BKPM dalam bentuk SP Perpanjangan,
Jangka Waktu, disampaikan kepada
pemohon dengan tembusan kepada
instansi-instansi sebagaimana disebut
dalam Pasal 4 ayat (3).
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Bagian Keenam
PERUBAHAN PEMIUKAN SAHAM
Pasal20
(1} Perubahan pemilikan saham perusahaan
PMDN yang ada unsur modal asing wajib
memperoleh persetujuan Meninves/Ketua BKPM. (5}
(2} Perubahan pemilikan saham perusahaan
PMA baik yang belum berproduksi
komersial atat.i yang sudah berproduksi
komersial wajib memperoleh persetujuan
Meninves/Ketua BKPM.
(3} Permohonan persetujuan perubahan
sebagaimana tersebut dalam ayat (2}
diajukan dengan menggunakan formulir
aplikasi Model III A yang contohnya
terdapat sebagai Lampiran-11, 2 (dua)
berkas ditujukan kepada Meninves/Ketua
BKPM dan 1 (satu) berkas kepada Ketua
BKPMD setempat, dilengkapi dengan :
a. Risalah RUPS tentang persetujuan
perubahan pemegang saham.
b. Rekaman akta perusahaan peserta
asing baru, dalam hal ada tambahan
peserta asing.
(4) Persetujuan perubahan pemilikan saham
perusahaan bagi perusahaan PMDN dan
PMA, dikeluarkan oleh Meninves/ Ketua
BKPM dalam bentuk SP Perubahan,
disampaikan kepada pemohon dengan
tembusan kepada instansi-instansi
sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat
(3).

Bagian Ketujuh
PERUBAHAN STATUS PMA
MENJADI PMDN
Pasal21
(1) Perusahaan PMA yang seluruh sahamnya telah dimiliki peserta Indonesia
dan bermaksud merubah status menjadi
perusahaan PMDN, wajib memperoleh

persetujuan Meninves/Ketua BKPM.
(2} Permohonan perubahan status sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diajukan dengan menggunakan formulir
aplikasi Model III B yang contohnya
terdapat sebagai Lampiran-12, 2 (dua)
berkas ditujukan kepada Meninves/
Ketua BKPM dan 1 (satu) berkas kepada
Ketua BKPMD setempat, dilengkapi :
a . Persetujuan perubahan pemilikan
saham dari Meninves/ Ketua BKPM.
b. Rekaman akta pengalihan seluruh
saham asing kepada peserta Indonesia.
c. LKPM semester terakhir yang lengkap dan benar.
(3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
disampaikan oleh Meninves/Ketua
BKPM kepada penanam modal dalam
bentuk SP Perubahan, dengan tembusan
kepada instansi-instansi sebagaimana ·
maksud dalam Pasal 4 ayat (3).
Bagian Kedelapan
MERGER
Pasal 22
(1) Perusahaan yang meneruskan kegiatan
usaha sebagai akibat terjadinya merger,
wajib mernperoleh persetujuan Meninves/Ketua BKPM.
(2) Status perusahaan merger, ditentukan
oleh status perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha perusahaanperusahaan yang berga bung.
(3) Permohonan merger sebagaimana
tersebut dalam ayat (1) diajukan dengan
menggunakan formulir aplikasi Model
III.C yang contohnya terdapat sebagai
Lampiran 13, 2 (dua) berkas ditujukan
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kepada Meninves/Ketua BKPM dan 1
(satu) berkas tembusan kepada Ketua
BKPMD setempat, dilengkapi :
a. Rekaman lzin Usaha Tetap OUD bagi perusahaan yang sudah berproduksi komersial atau BAP bagi
perusahaan yang belum memiliki
IUT.
b. Hasil RUPS dari masing-masing
perusahaan yang berga bung .
c. Rekaman LKPM semester terakhir
yang·lengkap dan benar untuk perusahaan PMA dan perusahaan
PMDN.
(4) a. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah
perusahaan PMDN dan di dalam
perusahaan merger tidak terdapat
unsur modal asing, status perusahaan adalah perusahaan PMDN.
b. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha adalah
perusahaan PMDN dan di dalam
perusahaan merger terdapat tnsur
modal asing, status perusahaan
adalah perusahaan PMDN.
c. Dalam hal perusahaan yang
meneruskan ｫ･ｾ｡ｴｮ＠
usaha adalah
perus3haan PMA, status perusahaan
adalah perusahaan PMA.
d. Dalam hal perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha telah memiliki
SP perluasan dan belum ada realisasi, SP Perluasan tetap berlaku.
(5) Persetujuan atas permohonari merger
sebagaimana tersebut dalam ayat (2)
dikeluarkan oleh Meninves/Ketua
BKPM dalam bentuk SP dan disampaikan kepada pemohon dengan
tembusan kepada instansi-instansi seba-

gairnana disebut dalam Pasal4 ayat (3).
(6)

Bagi perusahaan yang meperuskan kegiatan usaha yang sebagian saham
perusahaan dimiliki oleh badan hukum
asing dan/atau warga negara asing,
tidak diizinkan memasuki kegiatan usaha
yang dinyatakan tertutup bagi penanaman modal ··yang dalam modal
perusahaan ada pemilikan warga negara
asing dan/atau badan hukum asing.

(7) Fasilitas Perpajakan yang dimiliki oleh
masing- masing perusahaan yang
menggabung dan belum dimanfaatkan
dinyatakan batal dan tidak dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh perusahaan yang
meneruskan ｫ･ｧｩｾｴ｡ｮ＠
usahanya.

BAB VIII
PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN
KANTOR PERWAKILAN WIIAYAH
PERl)SAHAAN ASING.
Pasal 23
(1) Pendirian Kantor Perwakilan Wilayah
Perusahaan Asing wajib memperoleh
izin dari Meninves/Ketua BKPM.
(2) Permohonan izin sebagaimana tersebut
dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir aplikasi Model V yang
contohnya terdapat sebagai Lampiran
14, 2 (dua) berkas ditujukan kepada
Meninves/Ketua BKPM dan 1 (satu)
berkas kepada Ketua BKPMD setempat,
dilengkapi :
a. Surat Penunjukan atau Surat Kuasa
dari Pimpinan Perusahaan Asing kepada CaJon Pimpinan Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing.
b. Rekaman akta pendirian perusahaan
asing disertai dengan terjemahannya
dalam bahasa Indonesia atau bahasa
lnggeris.

Informasi Pembangunan Infrastruktur Ke-PU-an 27 Propinsi

c. Rekaman paspor yang masih berlaku dari Calon Kepala Kantor ·Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing .
d. Surat pernyataan bersedia tinggal
dan tidak melakukan pekerjaan lain
atau kegiatan usaha di Indonesia dari
Calon Kepala Kantor Perwakilan
Wilayah Perusahaan Asing.
e . Daftar perusahaan afiliasi di Indonesia dan negara lain yang akan dicakup.
(3) lzin pendirian Kantor Perwakilan WUayah
Perusahaan Asing dikeluarkan · oleh
Meninves/Ketua BKPM dan disampaikan
kepada pemohon datam bentuk Surat lzin
dengan tembusan kepada instansiinstansi sebagai berikut:
1) Menteri Keuangan.
2) Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
3) Menteri Tenaga Kerja.
4) Menteri Kehakiman.
5) Kantor Perwakilan Tetap R1 di negara asal perusahaan asing .
6) Kedutaan/Perwakilan Tetap dari
negara asal perusahaan asing.
7) Ketua BKPMD setempat.

BABIX
PERSETUJUAN DAN IZIN
PEIAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
Bagian Pertama
PENGIMPORAN BARANG MODAL

Pasal 24
(1) Pengimporan barang modal dengan
memperoleh fasilitas bagi perusahaan
PMDN dan perusahaan PMA, wajib
memperoleh persetujuan Meninves/

Ketua BKPM.
(2) Permohonan persetujuan sebagaimana
tersebut dalam ayat (1) untuk proyek baru,
perluasan, kecuali yang diatur dalam Pasal
32 , diajukan dengan menggunakan
formulir aplikasi Model IV/Daftar Barang
Modal yang contohnya terdapat sebagai
Lampiran-15, 4 (empat) berkas ditujukan
kepada Meninves/Ketua BKPM dilengkapi . dengan gambar tata letak mesinmesin/peralatan, brosur dan uraian proses
produksi.
(3) Persetujuan pengimporan barang modal
dengan fasilitas dikeluarkan oleh Meninves/Ketua BKPM dalam bentuk SP
Fasilitas Pabean Barang Modal dengan
lampiran Daftar lnduk Barang Modal,
disampaikan kepada pemohon dengan
tembusan kepada Ditjen Bea dan Cukai,
Ditjen Pajak, Departemen Teknis dan
BKPMD setempat.
(4) Jangka waktu berlakunya SP Pabean Sarang Modal sesuai dengan jangka waktu
berlakunya SP/SPP Presiden.

Bagian Kedua
.
PENGIMPORAN BAHAN BAKU/
PENOLONG

Pasal25
(1) Pengimporan bahan baku/penolong
dengan ·fasilitas, wajib memperoleh
persetujuan Meninves/Ketua BKPM.
(2) Permohonan persetujuan sebagaimana
tersebut dalam ｡ｹｾｴ＠
(1) diajukan dengan
menggunakan formulir aplikasi Model
IV/Daftar Bahan Baku/Penolong yang
contohnya terdapat sebagai Lampiran16, 4 (empat) berkas ditujukan kepada
Meninves/Ketua BKPM, dilengkapi :

a. Daftar mesin/peralatan yang
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tangani oleh yang ｢･ｲｨ
ｾ
ｮﾭ
datangani dokumen impoi ､ ｾ ｮ＠ di_bubuhi stempel perusahaan.

terpasang, disenai data spesifikasi
teknis.
b. Perhitungan kebutuhan·bahan baku/
penolong yang akan diimpor.
(3) Persetujuan pengimporan bahan baku/
penolong dengan fasilitas, dikeluarkan
oleh Meninves/Ketua BKPM dalam
bentuk SP Fasilitas Pabean Bahan Baku/
Penolong dengan lampiran Daftar Induk
Bahan Baku/Penoloog,_ disampaikan
kepada pemohon dengan tembusan
kepada Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen .
Pajak, Depatemen Teknis dan BKPMD
setem pat.
(4) Jangka waktu berlakunya SP Fasilitas
Pabean Bahan Baku/Penolong selama
satu tahun untuk perusahaan PMDN
atau perusahaan PMA yang belum
memiliki IUT, dan jangka waktu pengimporan dapat diperpanjang tanpa batas
waktu pengimporan setelah yang
bersangkutan memiliki IUT.

Bagian ketiga
ANGKA ｾ＠
IMPOR11R
TBmATAS (APrl)
Pasal26
(1) Perusahaan PMDN atau perusahaan
PMA yang akan melaksanakan sendiri
pengimporan barang modal dan atau
bahan baku/penolong, wajib memiliki
Angka Pengenal Importir Terbatas
(APITI yang dikeluarkan Meninves/
Ketua BKPM.
(2) Permohonan untuk memperoleh APIT
sebagaimana tersebut dalam ayat (1)
diajukan dengan menggunakim formulir
APIT yang contohnya terdapat sebagai
Lampiran-1 7, ditujukan kepada Meninves/Ketua BKPM dilengkapi :
a. Kartu APIT yang telah ditanda-

b. Rekaman akta perusahaan terakhir
mengenai susunan Direksi
c.

Rekaman NPWP.

d . Surat Kuasa- Direksi diatas kertas
bermeterai, bagi penandatanganan
dokumen impor yang bukan Direksi.
e. Pas foto ukuran 3 x 4 em dari penandatangan dokumen impor dalam
rangkap 2 (dua).
f.

Rekaman . IKTA bagi WNA pendatang penandatangan dokumen
impor.

(3) APIT berlaku sejak ditetapkan dan

berlaku untuk seluruh wilayah Repubilk
Indonesia, selama perusahaan yang
bersangkutan masih berproduksi.
(4) Perusahaan wajib mengajukan permo-

henan kepada Meninves/Ketua BKPM
untuk setiap perubahan Nama, Alamat
dan Direksi perusahaan atau yang
dikuasakan menandatangani dokumen
impor, guna mendapatkan persetujuan
A PIT.

Bagian Keempat
IZIN KERJA TENAGA WARGA
NEGARA ASING PENDATANG
Pasal27
(1) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
Warga Negara Asing Pendatang (RPTKA)
bagi perusahaan PMDN dan perusahaan
PMA, wajib memperoleh persetujuan
Meninves/Ketua BKPM.
(2) Permohonan persetujuan sebagaimana
tersebut dalam ayat (1), diajukan dengan
menggunakan formulir RPTKA yang
contohnya terdapat sebagal Lampiran-
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18, ditujukan kepada Meninves/Ketua
BKPM, dilengkapi :

a . Rekaman paspor lengkap dari TKA
yang bersangkutan.

a. Bagan organisasi.

b. Riwayat Hidup (Curriculum Vitae)
terakhir yang ditandatangani oleh
yang bersangkutan dan disyahkan
oleh Pimpinan Perusahaan yang
bersangkutan.

b. Rekaman akta pendirian.
c. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan
yang telah disahkan oleh Kantor
Departemen Tenaga Kerja.
d. Rekaman KTP Tenaga Kerja Indonesia {TKI) pendamping dan SK
pengangkatannya sebagai karyawan
perusahaan.
e . Rekaman SK RPTKA sebelumnya
untuk permohonan perpanjangan
dan penambahan RPTKA.
f.

Alasan dan laporan perlaksanaan
program Diklat TKI untuk permohenan perpanjangan dan perubahan/ penambahan RPTKA.

(3) Persetujuan RPTKA dikeluarkan oleh
Meninves/Ketua BKPM dalam bentuk
Surat Keputusan (SK) RPTKA, disampaikan kepada pemohon dengan tembusan Departemen Tenaga Kerja ,
Departemen Teknis yang bersangkutan
dan BKPMD setempat.

Pasal28
(1) Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang pada perusahaan PMDN dan
perusahaan PMA serta KPWPA yang
sudah siap datang ke Indonesia wajib
memiliki Visa Tinggal Terbatas {VITAS)
yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan RI di luar negeri .
(2) Permohonan memiliki rekomendasi TAO1, diajukan dengan rhenggunakan
formulir Form Ppt. 2 yang contohnya
terdapat sebagai l...ampiran-19, ditujukan
kepada Meninves/Ketua BKPM dilengkapi :

c. Rekaman ijasah/sertifikat pendidikan dan pengalaman kerja yang telah
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau lnggeris dan disahkan
oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan.
d. Rekaman Akta penunjukan/pengangkatan atau Risalah RUPS untuk
jabatan Direksi
e . Nomor Pekok Waiib Pajak (NPWP}
perusahaan.
(3) Rekomendasi dalam bentuk TA.01 atas
permohonan sebagaimana tersebut dalam
ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Biro
Perizinan dan Fasilitas BKPM atas nama
Meninves/Ketua BKPM, disampaikan
kepada Direktur Jenderal lmigrasi.
(4) Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan
Rekomendasi TA.01 memberitahukan
Kantor Perwakilan RI untuk mengeluarkan Visa Tinggal Terbatas {VITAS)
bagi TKA yang bersangkutan.

Pasal 29
Perusahaan yang bersangkutan mengajukan permohonan penerbitan kartu Izin
Tinggal Terbatas {ITAS) kepada Kantor
Imigrasi setempat, setelah TKA datang
dengan VITAS.
Pasal30
{1) TKA yang telah memperoleh ITAS dan
akan bekerja di Indonesia, wajib memperoleh IKTA.
(2) Permohonan IKTA diajukan secara
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1) Rekaman paspor lengkap.
2) Rekaman KITAS.
c. Bukti pelunasan Dana luran Wajib
Pendidikan dan Latihan apabila
sudah terkena ketentuan ｴｾｲｳ･｢ｵＮ＠

tertulis, diajukan oleh sponsor kepada
BKPMD setempat, dilengkapi.:
a . Pas photo ukuran 4 x 6 em sebanyak
4 (empat) lembar.
b. Rekaman paspor lengkap.
c. Rekaman ITAS.
d. Nama serta program pendidikan dan
pelatihan bagi TKI pendamping
calon pengganti Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
(TKWNAP).
e . Perjanjian kerja antara perusahaan
dengan TKWNAR.
(3) Persetujuan permohonan sebagaimana
tersebut dalam ayat (2) dikeluarkan oleh
Ketua BKPMD dalam bentuk SK IKTA
dan Buku Legitimasi untuk Meninves/
Ketua BKPM atas nama Menteri Tenaga
Kerja disampaikan kepada pemohon
dengan tembusan kepada Kantor
Departemen Tenaga Kerja setempat.
(4) Bagi Perusahaan Penanaman Modal
yang berlokasi lebih dari 1 (satu) Propinsi , IKTA dan Perpanjangannya
diterbitkan oleh Meninves/Ketua
BKPM , atas nama Menteri Tenaga
Kerja.
Pasal 31
(1) Permohonan perpanjangan IKTA
sebagaimana tersebut dalam Pasal 29
ayat (1) diajukan dengan mengisi daftar
permohonan bentuk Ppt. 2 . yang contohnya terdapat sebagai Lampiran-20,
ditujukan kepada Ketua BKPMD
setempat dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari sebelum IKTA TKWNAP yang
bersangkutan habis masa berlakunya,
dilengkapi :
a . Buku legitimasi IKTA.
b. Bukti pelunasan pembayaran pajak
orang asing, dilengkapi :

(2}

(3}

(4)

(1}

d. Laporan realisasi pelaksanaan program Pendidikan dan Latihan dan
a tau program Peng-lndonesiaan Tenaga Kerja.
e . Rekaman SK RPTKA yang masih
berlaku,
f. Pas Foto 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6.
g. Rekomendasi Kantor Departemen
Tenaga Kerja setempat dimana TKA
bekerja.
Berdasarkan persetujuan atas permohenan sebagaimana tersebut dalam ayat
(1}, Ketua BKPMD mengeluarkan Surat
Rekomendasi pengurusan perpanjangan
ITAS kepada Kantor lmigrasi setempat
dengan menggunakan bentuk TA.02 .
Ketua BKPMD setempat dapat
mengeluarkan surat keterangan IKTA
sementara selama 2 (dua) bulan dengan
menggunakan bentuk TA . 04 yang
contohnya terdapat sebagai Lampiran21.
Berdasarkan persetujuan perpanjangan
ITAS sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2}, perusahaan menyampaikan rekaman
perpanjangan ITAS kepada Ketua
BKPMD setempat guna penerbitan SK
Perpanjangan IKTA untuk Meninves/
Ketua BKPM atas nama Menteri Tenaga
Kerja.
Pasal32
Tenaga kerja asing, diluar Direksi yung
telah bekerja selama 3 (tiga} tahun
berturut-turut di Indonesia harus ke luar
wilayah Jndonesia der .gan status Exit
Permit Only (EPO}.

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur Ke-PU-an di 27 Propinsi

(2) Apabila TKA sebagaimana tersebut
dalam ayat (1) masih diperlukan oleh
perusahaan, perusahaan sponsor wajib
menempuh prosedur baru dengan
mempergunakan rekomendasi TA.01
yang permohonannya diajukan kepada
Meninves/Ketua BKPM berdasarkan
RPTKA yang berlaku, dilengkapi dengan
rekaman bukti EPO.
BABX
PENANAMAN MODAL DI DAERAH
KAWASAN BERIKAT
(BONDED ZONE)
Pasal33
(1) Permohonan penanaman modal di
Kawasan Berikat diajukan kepada
Pengusaha/Pengelola Kawasan Berikat
baik untuk Penanaman Modal Dalam
Negeri maupun Penanaman Modal
Asing dengan menggunakan formulir
per-mohonan sebagaimana ditetapkan
di dalam keputusan ini.
(2) Pengusaha/Pengelola Kawasan Berikat
mendapat pelimpahan wewenang untuk
menilai dan membenkan persetujuan
atas permohonan Penanaman Modal
Dalam Negeri untuk Proyek Baru, Perluasan dan Perubahan yang berlokasi di
dalam Kawasan Berikat untuk dan atas
nama Meninves/Ketua BKPM.
(3) Pengusaha/Pengelola Kawasan Berikat
mendapat pelimpahan wewenang menyelenggarakan penilaian atas Permohenan Penanaman Modal Asing Baru,
yang berlokasi di Kawasan Berikat dan
hasil penilaian permohonan baru
tersebut disampaikan kepada Meninves/
Ketua BKPM untuk direkomendasikan
kepada Presiden, yang selanjutnya
Persetujuan Presiden atas permohonan
penanaman modal tersebut oleh Men-

inves/Ketua BKPM disampaikan kepada
pemohon dalam bentuk SPP Presiden
melalui Pengusaha Kawasan Berikat.
(4) Pengusaha/Pengelola Kawasan Berikat
mendapat pelimpahan wewenang menyelenggarakan penilaian atas permohenan Perluasan dan Perubahan dalam
rangka PMA yang berlokasi di Kawasan
Berikat dan meneruskan hasil penilaian
tersebut kepada Meninves/Ketua BKPM,
yang. selanjutnya mengeluarkan persetujuan atas permohonan tersebut dan
menyampaikan kepada pemohon dalam
bentuk SP melalu Pengusaha Kawasan
Berikat.
(5) Pengusaha/Pengelola Kawasan Berikat
mendapat pelimpahan wewenang menyelenggarakan penilaian atas permohenan izin-izin pelaksanaan penanaman
modal yang diperlukan dan persetujuan
atas permohonan tersebut dikeluarkan
oleh Pengusaha/Pengelola Kawasan
Berikat untuk disampaikan kepada
pemohon dalam bentuk SP.
BABXI
KEWAJIBAN PEIAPORAN
Pasal 34

Setiap perusahaan yang telah mendapat
persetujuan dari Pemerintah dalam rangka
Penanaman Modal Dalam Negeri dan
Penanaman Modal Asing, diwajibkan
menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB XII
SANKS I
Pasal35
(1) Apabila pemohon persetujuan penanaman modal dengen sengaja me-
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malsukan data dan atau dokumen yang
dilampirkan, maka permohonan yang
bersangkutan menjadi tidak sah dan
persetujuan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah inenjadi batal dan yang
bersangkutan dapat dikenakan sanksi
hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Apabila perusahaan PMDN dan PMA
menyampaikan LKPM dengan sengaja
memalsukan data dan atau dokumen
yang dilampirkan, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi hukum
sesuai ketentuan yang berlaku.

sebelum ditetapkan Surat Keputusan ini
diselesaikan sesuai dengan ketentuan baru.

BAB XIII
lAIN -lAIN

(3) Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan.

Pasal36
Setiap surat persetujuan, 1zm atau
keputusan yang ditetapkan jangka wakt.u
berlakunya akan batal dengan sendirinya
pada tanggal akhir berlakunya surat persetujuan, izin dan keputusan, kecuali mendapat
persetujuan Perpanjangan masa berlakunya
dari Meninves/Ketua BKPM.
BABXIV
KETENTUAN PERAUHAN

Pasal 37
Permohonan penanaman mpdal dalam
bentuk lama yang telah diterima oleh BKPM

BABXV

Pasal38
(1) Dengan berlakunya Surat Keputusan ini.,
maka segala ketentuan yang tidak sesuai
dengan keputusan__ini dinyatakan tidak
berlaku.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat
Keputusan ini akan diatur lebih lanjut
dengan Surat Keputusan Meninves/
Ketua BKPM.

Ditetapkan di Jakarta
tanggal 15 Juli 1996

MENTERI NEGARA PENGGERAK
DANA INVESTASI/KETUA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

ttd.

SANYOTO SASTROWARDOYO
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FORMULIR APLIKASI PENANAMAN MODAL
MODEL 1/PMDN
Disampaikan :
2 Rangkap ke BKPM
1 Rangkap ke BKPMD

PERMOHONAN PENANAMAN MODAL BARU DAIAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DAIAM NEGERI
Permohonan penanaman modal ini diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan fasiiitas
dalam rangka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Nomor 12 tahun 1970 Tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri kepada Pemerintah RI C.Q . Badan Koordinasi Penanaman
Modal.
I.

KETERANGAN PERUSAHAAN
1. Nama Perusahaan
2 . NPWP
3 . Akta Pendirian dan Perubahannya
4 . Alamat lengkap (No.Telp.Telex,Fax.)

II. KETERANGAN RENCANA PROYEK
1. Bidang Usaha
2 . Lokasi Proyek/Kegiatan Usaha
a . Kabupaten/Kotamadya *)
b. Propinsi
*) Coret yang tidak perlu
3 . Produksi Pertahun
Jenis Barang/ Jasa

Satuan

Keterangan

Rencana
Kapasitas

Catatan :
- Untuk bidang-bidang jasa disesuaikan dengan daftar satuan

produksi jasa.

4 . Pemasar<.! n Utama (Khusus untuk jenis produksi barang)
Jenis Produksi

Dalam Negeri
Satuan
(lamp)

Ekspor
Oijual

Dipakai
6endiri
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b. Perkiraan nilai ekspor pertahun : USS ... .. ... .. .
5 . Penggunaan Tanah
M2/Ha
Luas tanah yang diperlukan
6. Tenaga Kerja
a . Pim_pinan Eerusah:lan :
Komisaris
- PT
Direksi
- Koperasi/CV/Fa/
Pimpinan
Perorangan
b. Tenaga Profesional *)
- Manajer
- Tenaga Ahli
c. Tenaga Kerja Langsung

Asing

Indonesia

X

X

X

Jumlah
Catatan:
*) Untuk Tenaga Profesional Asing (Manajer/Tenaga Ahli), agar dirinci menurut jabatan
masing-masing.
7. lnsvestasi Proyek
a. Modal Tetap
- Pernbelian dan pematangan tanah
Rp ... .
- Bangunan/Gedung
Rp ... .
- Mesin/peralatan dan suku cadang
Rp ... (tms US$ ..)**)
- Lain-lain
Rp ... .
Sub jumlah
b. Modal Kerja (3 bulan produksi
pertama)

Rp ... (tms US$ .. )**)
Rp .. .

Jumlah
Rp ... (tms US$ .. )"*)
Catatan:
- Bagi investasi proyek yang memiliki lebih dari satu lokasi/jenis kegiatan, supaya dirinci
untuk masing-masing lokasi proyek dan atau kelompok jenis kegiatannya.
**) tms US$ adalah nilai mesin yang akan diimpor.
8. Suber Pembiayaan
a. Modal Sendiri (Equity)
Rp .. .
b. Pinjaman (Loan)
Rp .. .
- Dalam Negeri
Rp .. .
- Luar Negeri
Rp .. .
(US$ .... ... . )
Rp ...
Jum 1ah
Catatan:
Jumlah investasi pada butir 7 ·sama besar dengan jumlah sumbe·r pembiayaan butir 8.
9. Modal Perseroan
Modal Dasar
b. Modal Ditempatkan

d.

: Rp ....
·: Rp. ｾ＠ ..
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c. Modal Disetor
: Rp ....
Catatan:
Modal ditempatkan harus sama dengan modal sendiri.
10. Jadwal Waktu Penyelasaian Proyak : ..... .. ... bulan dihitung sejak tanggal Surat Persetujuan
dikeluarkan oleh BKPM.
11 . Kebutuhan Utilitas
: .... .. KVA
: .... .. M3/hari
: .. .... SST

a . Tenaga Listrik
b. Air
c. Telepon
III . PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan, kami
bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian
kepada masyarakat.
2 . Permohonan ini kami buat dengan benar, ditanda tangani oleh yang berhak dan
sewaktu-waktu dapat dipertanggung-jawabkan termasuk dokumen/data baik yang
terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.. .. .......... 19 .. ..
Pemohon
Meterai Rp 2.000,( ........ .. .. ...... .... )

Nama terang, tanda tangan,
jabatan, cap perusahaan
LAMPIRAN :
1. a) Rekaman akta pendirian berikut perubahannya bagi perusahaan yang berbentuk PTI
BUMNtBUMD, CV atau Fa yang telah mencakup bidang usaha yang dimohonkan.
b) Rekaman Anggaran Dasar yang telah disahkan bagi Koperasi.
c) Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi permohonan perorangan.
2 . Surat Kuasa yang berwenang dari perusahaan apabila penandatanganan permohonan
bukan oleh yang berhak.
3 . Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon.
4 . a) Uraian proses produksi yang dilengkapi dengan hagan alir proses, serta mencantumkan
jenis bahan baku/ penolong, bagi industri pengolahan.
b) Uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan dibidang jasa.

ｾｊＨＩ＠
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MODELI/PMA
INVESMENT APPUCATION UNDER THE FOREIGN INVESMENT lAW
This invesment application under the Foreign Invesment Law No. 1, 1967 and No. 11,
1970 is herewith submitted to the Government of the Republic of Indonesia trough the
lnvesment Coordinating Board (Badan Koordinasi Penanaman Modal)
I.

DESCRIPTION OF THE PARTICIPANTS
A. Foreign Participant(s)
1. Name of Company
2. Main line of business
3 . Addreses (incil, phone, telex and fax number)
B. Indonesian Participant(s)
1. Name (company, coorporaative or individual)
2. Tax Registration Code (NPWP)
3. -Main line of business
-Invesment status

: PMA, PMDN or
Non PMA/PMDN

4 . Address (inci, phone telex and fax number)

II. DESCRIPTION OF THE PROPOSED PMA COMPANY
1. Name of company

2. Line business
3. Location of the project

a . Regency
b. Province

4 . Anual productive· capacity *) :
Designed Capacity
Production

Remarks
unit

*) Based on .... shift operation (please specify)

5. Annual Sales of products (Except Services)

capacity
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a.

Domestic Market
Name of
Product (s)

···············

Export
Market

unit

Internal Use

Sales

·························
·························

•··············

b. Estimated total export value
6 . Land area required

:US$ ... ... .
: .... Sq.M/Ha
Indonesia

Foreign

7. Employment

a . Commissioner (s)
b. Director (s)
c. Professional (s)

: - Manager(s)
-Expert (s)

d. Worker (s)

__
X

··· ···· ··· ···· ·· ·· ··

Total
Note :
Foreign professionals position should be specified
8. Appropriation of Invesment Fund. .

a. Fixed Capital
- Land & land development
- Building
- Machinery, equipment & spare parts
- Others
Sub Total
b. Working Capital (First 3 months

US$
US$
US$
US$
US$

Production)
US$
Total
US$
Note:
Invesment Fund should be listed for each location and or line of business.
9 . Source of Investment Funds
a. Equity

US$

b. Loan

US$
Total

10. Eqlliy Capital

US$
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a . Authorized capital

US$

b. Issued capital

US$

c . Paid-up capital

US$

Note:

Issued capital should equal. to equity
11 . Shareholding
a.

Foreign participant (s)

US$

o/o

US$

o/o

Sub Total

b. Indonesia Participant (s)

Sub Total

c . Total (a + b)

100%

US$

: ... .. . months, from the date of the issuance of the Government's

12. Completion schedule
Approval.
13 . Utilites :
a. Electricity

.. ..... .. ... .... .... .. KVA

b. Water

..... ..... ..... .. ..... Cu.M/day

c. Telephone

.. ... .. .. ..... ....... . Units

IlL DEClARATION

· that the company shall be obliged to take preventive measures
1. We ｡｣ｫｮｯｷｬ･､ｧｾ＠
againts any pollution resulting from' the operation of our investment project, at our
joint venture company's own expense, and in conformity with the applicable laws
and regulations .
2. This applicaiton has been properly and duly made and that we all of (the participants)
are responsible for its atcuracy, correctness and completeness, including all data and
documents attached hereto.
Foreign Applicant (s)
(

0

•• •

••• •

•

•

•

•

•• •

•

)

Name Signature

................19 ... .
Indonesian Applicant (s)
stamp duty Rp 2 000,(

00 000

0

0000

•

••••

)

Name,Signature, and Stamp
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ENCLOSURE:
1. By Indonesian Participant :

a . Article of Association of the company qr Identity Card for Individual.
b. Tax Pegictrasion Code Number ｾｎｐｗＩ＠
2. By Foreign Participant :

a . Articles of Association of the company in English or Indonesian translation; or
b. copy of pasport for foreign citizen(s)
3 . a . Flowchart of the production process and materials balance

b. Explanacion of business activities of the services sector investment.
4. Draft of Joint venture agreement, approved by all participants
5. Power of Attorney to sign the applicaiton if the participant(s) are represented by another
party.
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FORMUUR
IZIN USAHA TETAP

Disampaikan :
2 rangkap ke BKPM
1 rangkap ke BKPMD

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN USAHA TETAP DAIAM RANGKA
PMDN/PMA
I.

KETERANGAN PERUSAHAAN
1 . Nama Perusahaan
2 . Nomor & T gl . SP. BKPM
3. Bidang Usaha
4 . a . Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
b. Nomor Kode Proyek (NKP)
5 . Akta Pend irian dan Perubahannya
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
6. a . Alamat Kantor Pusat
b. Nomor Telepon, Telex, Facsimile
7 . a. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik
b. Nomor Telepon, Telex, Facsimile

II. REALISASI PROYEK PMDN/PMA
1. Kapasitas Produksi Pertahun :

Jenis Barang/
Jasa

*)

Satuan

Kapasitas Terpasang

Keterangan *)

..

Catatan jumlahshift kerja per hari yang digunakan sebagai dasar perhitungan kapasitas
terpasang.

2 . Saat berproduksikomersial.
Bulan :
Tahun :
3. Penggunaan Dana lnvestasi (Menggunakan Valuta sesuai SP)
a . Modal Tetap :
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- Pembelian & Pematangan Tanah
- Bangunan/ Gedung
- Mesin-mesin/Peralatan &
Suku Cadang
- Lain-lain
Sub Jumlah
4 . Sumber Pembiayaan yang Digunakan

········· ········ ···· ····· ··· ·· ········· ···· ·····

a. Modal Sendiri
b. Laba yang ditanam kembali
c. Modal Pinjaman
Jumlah
5 . Pemilikan Saham (Khusus PMA)

··· ·· ···· ······· ······ ··········· ······ ·· ·· ·· ····

······· ·· ··· ··· ··· ········· ············· ·········
····· ······ ·· ········· ··· ···· ······· ···· ···· ·····
..... ........... .... ... ...... .. ...... .... ... ·..... .
···· ·· ····· ···· ··· ····· ····· ··· ··· ··········· ····

···· ·· ··· ······ ··· ···· ·· ··· ··············· ···· ···
··········· ·· ·· ······ ····· ·· ···· ·· ······ ···· .....
············ ······· ·· ·· ······ ··· ····· ············

a . Peserta Asing

US$

Sub Total
b. Peserta Indonesia

US$

Sub Total
c. Total (a + b)
6 . Tenaga Kerja

US$
Asing

a. Pimpinan Perusahaan :
- PT.
Komisaris
Direksi
- Kope rasi
Pimpinan
b. Tenaga Profesional
- Manager
- Tenaga 1\hli
c. Tenaga Kerja Langsung
Jumlah

%

%

100%
Indonesia

X

X

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

III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar ditandatangani oleh yang
berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/ data yang
terlampir maupun yang disampaikan kemudian .
...... ..... .... ... .. , ... .. ..... ..... 19 .. .
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Pemohon,
(Direksi)
Materai Rp. 2.000,( ... .... .... ... ...... )

Nama terang, tangatangan,
jabatan, cap perusahaan

I.

MESIN-MESIN DAN PERAIATAN PRODUKSI
Spesifikasi Teknis/
Merk & Type/Negara
Nama
Jumlah
Pembuat/Tahun
Mesin-mesin
Pembuatan

Kapasitas

Dibuat oleh
PT.. .. ..... ........ .... .
( ... ..... ..... .. ... .... ... )

Cap Perusahaan
II. SUMBER TENAGA KERJA PENGGERAK :
1. Tenaga Listrik PLN

KVA

2. Tenaga Listrik Non PLN

KVA

3 . Tenaga Listrik Sendiri/Genset

KVA

Jumlah
Merek
Type
Negara Pembuat
Tahun pembuatan
Spesifikasi Teknis · ·
III. JENIS BAHAN BAKU/PENOL ONG YANG DIGUNKAN:
1. ········· ··· ···· ··· ·· ···· ···· ··· ····· ······ ···· ···· ········ ······· ··· ··· ·· ···· ····· ····· ····

2 . ····· ·· ········ ·· ····· ······ ·· ·· ···· ·· ···· ··· ···· ··· ········ ······· ···· ··· ·· ·· ··· ··· ··· ·····
3. dst.
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IV. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI/POOL
KENDARAAN (Bagi Bidang Usaha Taksi)
Keterangan (Terbuka/
Lokasi
Konstruksi
Luas (M2)

Tertutup)

Dibuat Oleh
PT. .. .. .... ... .. ..... ..... .
( .. .. .... ..... .. . )

Cap Perusahaan

DILAMPIRKAN :
1. Rekaman lzin Lokasi dan/atau Hak Atas Tanah.
2 . Rekaman lzin Mendirikan Bangunan.
3 . Rekaman lzin HO dan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)!Upaya
Pemanfaatan Lingkungan (UPL), kecuali perusahaan industri yang berlokasi di dalam
Kawasan Industri atau rekaman persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang wajib Analisis Dampak
Lingkungan (ANDAL).
4 . Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir, yang telah dievaluasi.
5 . Surat pernyataan siap berproduksi komersial.
6 . Surat Kuasa yang berwenang dari perusahaan, apabila penandatanganan permohonan
bukan Direksi.
7. Rekaman akte pendirian perusahaan & perubahan-perubahannya.
8 . Tata letak (lay out) mesin-mesin .
9 . Uraian proses produksi.
10. Be rita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah disahkan oleh Ketua BKPMD setempat.
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Model 11/PMDN
Dismpaikan :
2 Rangkap ke BKPM
1 Rangkap ke BKPMD
PERMOHONAN PERUJASAN PENANAMAN MODAL DAIAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
-(Permohonan Perluasan akan diproses sebagai perubahan apabila proyek sebelumnya
belum berproduksi komersial)
Permohonan penanaman modal ini diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan fasilitas
dalam rangka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Nomor 12 Tahun 1970 Tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri kepada Pemerintah indonesia c.q. Badan Koodinasi
Penanaman Modal .
I. KETERANGAN PERUSAHAAN.
1 . Nama Perusahaan

2. Bidang Usaha
3 . a. NPWP
b. No. ,Tgl. SP BKPM dan perubahannya
serta /lzin Tetap
c. NKP (Nomor Kode Proyek)
4 . Alamat lengkap (No.Telp .Telex & Fax.)
II. KETERANGAN PROYEK PERLUASAN.
1. Bidang Usaha

2 . Lokasi Proyek/Kegiatan Usaha
- Kabupaten/Kotamadya *)
- Propinsi

..

*) Coret yang tidak perlu

3 . Produksi Pertahun
Jenis Barang/Jasa

Satuan

Kapasitas Terpasang

Keterangan *)

Catatan :
- Untuk bidang-bidang jasa disesuiakan dengan daftar Satuan produksi jasa.
4 . Pemasaran Utama (Khusus untuk jenis produksi barang)
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Dalam Negeri
Jenis Produksi

Satuan
(lamp)

Ekspor

Dipakai ,
sendiri ,

Dijual

: uss ·········

b. Perkiraan ·nilai ekspor per tahun
5 . Penggunaan Tanah

M2/Ha

Luas tanah yang diperlukan
Asing

6. Tenaga Kerja

a . Pimpinan Perusanaan
-PT.

Komisaris
Direksi

- Koperasi/CV/Fa/
Perorangan
Pimpinan
b. Tenaga Profesional ••r :
- Manajer
- Tenaga Ahli
c. Tenaga Kerja Langsung

X

Indonesia

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

X

.. /.'!._...

Jumlah
Catatan :
••) Untuk Manajer/tenaga ahli asing, agar ditinci menurut jabatan masing-masing.
7. Insvestasi Proyek

a . Modal Tetap
Pembelian dan pematangan tanah
Bangunan/Gedung
Mesin/peralatan dan suku cadang
Lain-lain
Sub jumlah
b. Modal Kerja (3 bulan produksi- pertama)
Jumlah

Rp
Rp
Rp
Rp

... .
... .
.. .(tms US$ .. t••)
... .

Rp ...(tms US$ ... t••)
Rp .. .
: Rp .. .(tms US$ .. )•••)

Catatan :
Bagi investasi proyek yang memiliki lebih dari satu lokasi/jenis kegiatan, supaya dirinci
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untuk masing-masing lokasi proyek dan atau kelompok jenis kegiatannya.
**) tms US$ adalah nilai mesin yang akan diimpor.
8. Suber Pembiayaan
Rp .. .
a. Tambahan Modal Sendiri
Rp .. .
kembali ••••)
b. Laba yang ､ｩｴ｡ｮｾｭ＠
Rp ...
c. Tambahan modal pinjaman
Rp .. .
- Dari dalam negeri
Rp .. .
- Dari luar negeri
(US$ .. .... .. )

J u m1 a h

Rp ...

Catatan :
****)Diisi dengan laba yang betul-betul telah diperoleh perusahaan dengan mencantumkan
tahun perolehannya.
9. Modal Perseroan
Rp . .. .
a. Modal Dasar
Rp ... .
b. Modal Ditempatkan
Rp . .. .
c. Modal Disetor
Catatan:
Modal ditempatkan harus sama dengan modal sendiri.
10. Jadwal Waktu Penyelasaian Proyak : ... .bulan dihitung sejak tanggal dikeluarkan surat
Persetujuan Perluasan oleh BKPM.
11. Kebutuhan Utilitas
a. Tenaga Listrik
: .... .. KVA
b. Air
: .. ... .M3/hari
c. Telepon
: ...... SST
III. PERNYATAAN
1 . Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan, kami
bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian
kepada masyarakat.
2 . Permohonan ini kami buat dengan benar, ditanda tangani oleh yang berhak dan
sewaktu-waktu dapat dipertanggung-jawabkan termasuk dokumen/data baik yang
terlampir maupun yang disampaikan kemudian.
. ............. 19 ... .
Pemohon

Meterai Rp 2.000,( ............. .... .. ... )
Nama terang, tanda tangan,
jabatan, cap perusahaan

lAMPI RAN
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IAMPIRAN:
1. Rekaman lzin Usaha Tetap (IUn, kecuali jika :
a. proyek perluasan yang dimohon berbeda lokasi, atau
b. proyek perluasan yang dimohon berbeda jenis produksi.
2. l}raian proses produksi/kegiatan usaha perluasan/perubahan untuk bidang usaha yang
tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut didalam IUT/ proyek sebelumnya ,

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur Ke-PU-an di 27 Propinsi

Model 11/PMA
Dismpaikan :
3 Rangkap ke BKPM
1 Rangkap ke BKPMD
PERMOHONAN PFRUJASAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL ASING
(Permohonan Perluasan akan diproses sebagai perubahan apabila'proyek sebelumnya
belum berproduksi komersial)
Permohonan penanaman modal ini diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan fasilitas
dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Nomor 11 tahun 1970 Tentang
Penanaman Modal Asing kepada Pemerintah Indonesia c.q. Badan Koodinasi Penanaman
Modal.
I. KETERANGAN PERUSAHAAN.
1. Nama Perusahaan
2 . Bidang Usaha
3 . a . NPWP
b. No.,Tgl. SPPP dan perubahannya serta /lzin Tetap :
c. NKP (Nomor Kode Proyek)
4 . Alamat lengkap (No.Telp .Telex & Fax.)
II. KETERANGAN PROYEK PERLUASAN.
1. Bidang Usaha
2 . Lokasi Proyek/Kegiatan Usaha
- Kabupaten/Kotamadya *)
- Propinsi
*) Coret yang tidak perlu
3 . Produksi Pertahun
..
Jenis Barang/
Keterangan *)
Satuan
Kapasitas tambahan
Jasa

Catatan :

Untuk bidang-bidangjasa disesuaikan dengan daftar satuan produksi jasa.
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4 . Pemasaran Utama (Khusus untuk jenis produksi barang)
Dalam Negeri
Jenis Produksi

Satuan
(lamp)

Ekspor

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

·· ······· ·· ···

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

·········· ··

Oipakai
sendiri
··· ·· ····· ···

··· ····· ············ ·

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

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

·· ···· ······

···· ··· ····· ·

b . Perkiraan nilai ekspor per tahun
5. Penggunaan Tanah
Luas tanah yang diperlukan

Oijual

: uss ················
: .... ........ M2/Ha

6 . Tenaga Kerja
a . Pimpinan Perusanaan
- Komisaris
- Oireksi
b. Tenaga Profesional **)
- Manajer
- Tenaga Ahli
c. Tenaga Kerja Langsung

As i ng

Indonesia

X

Jumlah
Catatan :
**) Untuk Manajer/ tenaga ahli asing, agar dirinci menurut jabatan masing-masing.

7 . lnsvestasi Proyek
a . Modal Tetap
Pembelian dan pematangan tanah
Bangunan/Gedung
Mesin/ peralatan dan suku cadang
Lain-lain
Sub jumlah

US$
US$
US$
US$

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

US$ ....

b. Modal Kerja (3 bulan produksi
pertama)
US$ .. . .
Jumlah
US$ ... .
Catatan:
- Bagi investasi proyek yang memiliki lebih dari satu lokasi/jenis kegiatan, supaya dirinci
untuk masing-masing lokasi proyek dan atau kelompok jenis kegiatannya.
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. 8 . St.imber Pembiayaan
US$ .. ..
US$ ... .
US$ ... .
US$ ... .
US$ ... .

a . Tambahan Modal Sendiri
b . Laba yang ditanam kernbali •••)
c. Tambahan modal pinjaman
Jum1ah

Catatan :
•••) Diisi dengan laba yang betul-betul telah diperoleh perusahaan dengan mencantumkan
tahun perolehannya.
9. Tambahan Dari Para Pemegang Saham

a . Peserta Asing

US$

%

Sub Total
b. Peserta Indonesia

LJS$

%

................ ....................
Sub Total
c. Total ( a + b )

100%

US$

10. Jadwal Waktu Penyelasaian Proyak: .... bulan dihitung sejak tanggal dikeluarkan Surat
Persetujuan Perluasan oleh BKPM.
11 . Kebutuhan Utilitas
a. Tenaga Listrik
b. Air
c. Telepon
Ill. PERNYATAAN

KVA
M3Yhari
SST

..

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan, kami bersedia
menerima akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditanda tangani oleh yang berhak dan
sewaktu-waktu dipertanggung-jawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disall)paikan.

. .. .. ......... 19 .. . .
Pemohon
Meterai Rp 2 .000,( ....... ... ..... ..... .. )

Nama terang, tanda tangan,
jabatan, cap perusahaan
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LAMPIRAN:
1. Rekaman lzin Usaha Tetap (IUT), kecuali jika :

a . proyek perluasan yang d1mohon berbeda lokasi, atau
b. proyek perluasan yang dimohon berbeda jenis produksi .
2 . Uraian proses produksi/kegiatan usaha perluasan/perubahan untuk bidang usaha yang
tidak sejenis usaha yang disebut di dalam IUT/proyek sebelumnya.
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ModeliiA
Disampaikan :
2 Rangkap ke BKPM
1 Rangkap ke BKPMD

i.

IAPORAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN
KETERANGAN PERUSAHAAN.
1. Nama Perusahaan
2 . Bidang Usaha
3. Lokais Proyek
4 . SP BKPM/SPPP

5. lzin Usaha Tetap (IUT)
6. Alamat lengkap (No.Telp.Telex & Fax.)
II. PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN.

1. Nama baru Perusahaan
2. Akta Notaris
- Nomor
- Tanggal
3. Persetujuan Departemen Kehakiman
- Nomor
- Tanggal

..... ........... ... . 19 ...
Pemimpin/Direksi
Perusahaan,
( ........... ........ , .. .. )
NaMa terang, taadatangan
jabatan, cap perusahaan.

IAMPIRAN :
Rekaman Akta Notaris Perubahan Nama Perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen
Kehakiman.
Catatan :
Khusus untuk Perseroan Terbatas, apabila nama tersebut belum memperoleh pengesahan
Departemen Kehakiman, perusahaan wajib melaporkan nama baru yang disarankan oleh
Departemen Kehakiman kepada Kantor Meninves/BKPM.
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Model liB
Disampaikan :
2 Rangkap ke BKPM
1 Rangkap ke ｂｋｐｾｄ＠
PERMOHONAN PERUBAHAN L.OKASI PROYEK KE PROPINSI lAIN
I.

KETERANGAN PERUSAHAAN.
1. Nama Perusahaan

2. Bidang Usaha
3. Lokais Proyek
4 . SP BKPM/SPPP
5. lzin Usaha Tetap (IUT)
6 . Alamat lengkap (No.Telp.Telex & Fax.)
II. PERUBAHAN LOKASI KE PROPINSI LAIN

1. Lokasi Baru

- Kabupaten/Kotamadya
- Propinsi
2. Luas tanah yang diperlukan

: .... .. . M2/Ha

3 . Ala san pindah lokasi

.... ............ .... 19 ...
Pemimpin/Direksi
Perusahaan,
( ...... .. .... .. .......... )
Nama terang, tandatangan
jabatan, cap perusahaan.
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ModeliiC
Dismpaikan :
2 Rangkap ke BKPM
1 Rangkap ke BKPMD
PERMOHONAN PERUBAHAN STAniS PERUSAHAAN MENJADfPMA
(Hanya untuk perusahaan Perseroan Terbatas)
I.

KETERANGAN PERUSAHAAN

1.
2.
3.
4.

Nama Perusahaan
Bidang Usaha
Lokais
a . Status Perusahaan

PMDN,Non PMA/PMDN
(Coret yang tidak perlu)

b. NPWP
5. Alamat lengkap (No.Telp.Telex & Fax.)
II. KETERANGAN PROYEK

1 . Rencana Produksi dan Pemasaran pertahun.
A. Produksi :
Kapasitas Dasar
Satuan
Jenis Barang/Jasa

Keterangan *)

*)

Untuk perusahaan yang sudah memiliki lzin Usaha Te.tap adalah Kapasitas Terpasang.
Perusahaan yang belum berproduksi komersial adalah rencana kapasitas izin, sesuai yang
tercantum dalam Surat Persetujuan Prinsip.
B. Pemasaran Pertahun :
a

SEMUl.A
Jenis Produksi
············· ·· ······
····· ··· ···· ······· ··

.

Dalam Negeri
Satuan
(lamp)

Ekspor

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

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

Satuan
(lamp}

Ekspor

·· ···· ··· ···
.... ........

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

Dijual
... .... ....
······· ·· ··

Dipakai
sendiri
... .. ..... .. ..
.... ... .......

b. MENJADI
Dalam Negeri
Jenis Produksi
··· ···· ··· ··· ···· ·· ··
·········· ·· ··· ·· ·· ··

Oijual
...........
... ... .... .

Dipakai
sendiri
······ ·· ······

.. .... .... ....
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c. Perkiraan Nilai Ekspor pertahun.
:US$ ........... .. ... .
:US$ .... .... ........ .

Semula
Menjadi
2. lnvestasi Proyek **)

a . Modal Tetap:
: Rp .... .. ............. .
- Tanah
: Rp .... .. .......... ... .
- Bangunan/Gedung
: Rp ..... .... ....... ... .
- Mesin/peraltan dan suku cadang
- Lain-lain
: "BQ ·· ········ ········· ·
Rp ........... .. .... .. .
Sub Jumlah
b. Modal Kerja (3 bulan produksi
: fiJ2 ........... ........ .
pertama)
Jumlah
Rp .... ... .... ...... .. :
**) a .Bagi Perusahaan yang sudah memeliki lzin Usaha Tetap mehcantumkan nilai sesuai
angka investasi yang dicantumkan dalam lzin Usaha Tetap.
b.Bagi perusahaan yang belum berproduksi komersial angka investasi disesuaikan Surat
Persetujuan/Prinsip.
3. Sumber Pembiayaan
Menjadi
Semula
Modal Sendiri
Rp ········· ···· ···
Rp ··· ···· ·······
Modal Pinjaman
Rl2 ...... ....... ...
Rl2 ......... ... ..
Rp .... ... ... ..... .
Rp .... ........ . .
Jumlah
4 . Pemilikan Saham
1.
Menjadi

Semula
a .Peserta Indonesia
US$

%

Sub Jumlah

Rp

%

100
Menjadi

Semula
b.Peserta Asing

Jumlah
c.Modal Saham (a+ b)
ｾｵ｢＠

US$

%

X

X

X

X

X

X

X

X

Rp

%

100
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5 . Penggunaan Tenaga Kerja
Semula
Indonesia
Asing

Menjadi
Asing
Indonesia

a . Pemimpin Perusahaan
- Komisaris
- Direksi
b. Tenaga Profesional***)
- Menager
- Tenaga Ahli
c. Tenaga Kerja Langsung
............ ...
Jumlah
***) Tenaga Profesional Asing (Manajer/[enaga Ahli, agar dirinci menurut jabatan masingmasing.

m. PERNYATAAN
1. Apabila proyek ini didikemudian hari menimbulkan pencemaran lingkungan, kami bersedia
memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada
masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak dan sewaktuwaktu dapat dipertanggung-jawabkan termasuk dokumen/data, baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

. ... .. .. .. ... . 19 ... .

Pemohon,
Materai Rp 2. 000,( .. .. .. ......... )
Nama terang, tanda tangan,
jabatan, cap perusahaan

lAMPIRAN :
1. Rekaman akta pendirian perusahaan non PMA.PMDN atau perusahaan PMDN.
2. Rekaman IUT bagi perusahaan yang telah beroperasi komersial a tau rekaman Surat
Persetujuan/lzin Prinsip bagi perusahaan yang belum berproduksi komersial.
3 . Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Semster terakhir bagi proyek
PMDN dan belum memiliki IUT.
4 . Dalam hal pembeli saham adalah perusahaan asing bukan badan hukum Indonesia,
pemohon harus melampirkan :
a) Surat Kuasa pemodal asing.
b) Rekaman akta perusahaan dari pemodal asing dalam bahasa Inggeris atau bahasa
Indonesia.
5. Dalam hal pembeli saham seebagaimana disebut dalam butir 4 bersama dengan satu a tau
lebih perusahaan PMA, pemohon harus melampirkan :
a) Surat Kuasa dari perusahaan PMA kepada pemohon.
b) Rekaman Izin Usaha Tetap perusahaan PMA.
6 . Rancangan Perjanjian Kerjasama Usaha Petungan, apabila terdapat Warga Negara Asing
dan atau Badan Usaha Asing baru.
7. Hasil Risalah RUPS perusahaan pemohon yang akan berubah status.
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MODEL liD
Disampaikan :
2 Rangkap ke BKPM
1 Rangkap ke BKPMD

PERMOHONAN PERUBAHAN RENCANA INVESTASI
(Khusus utnuk persetujuan penanaman modal yang belum berproduksi komersial yang memerlukan
penambahan nilai mesin)
I. KETERANGAN PERUSAHAAN
1. Nama Perusahaan
2. Bidang Usaha
3 . Lokais
4. SP BKPM/SPPP dan perubahannya
5 . Alamat lengkap (No.Telp.Telex & Fax.)
II . PERUBAHAN PEMBIAYAAN PROYEK (Dalam Rp, atau US$)
1. lnvestasi Proyek
a . Modal Tetap
- Pembelian dan Pematangan tanah.
- Bangunan/Gedung
- Mesin/peralatan dan
suku cadang
- Lain-lain
Sub Jumlah
b. Modal kerja (Startup working capital)
Jumlah

Semula

(tms US$ .. •)

Menjadi

(tms US$ .. •)

········· ··
(tms US$ ..•)

(tms US$ .. •)

....... .. ..
(tms US$ ..•)

(tms US$ ..•)

•) Hanya diisi jika menggunakan mata uang Rp. , yaitu nilai mesin impor.
Menjadi
Semula
2 . Sumber Pembiayaan
Rp ....... ... .... .
Rp ......... ,.. ...
a. Modal Sendiri
Rp ....... ... .... .
Rp .... ..... .. ....
b. Modal Pinjaman
Rp ..... .. .. ... .. .
Rp . .. ... .. .. . . . ..
Jumlah
Ill. PERNYATAAN
Kami nenyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditanda tangani oleh yang
berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk doku'11en/data, baik yang
terlampir mapun yang disampaikan kemudian .

.... ... ..... ........ 19 .. .
Pemohon,
Materai Rp. 200,( .. ..... ....... ..... ... )
Nama terang tanda tangan,
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MODEL IIF

Disampaikan :
2 Rangkap ke BKPM
1 Rangkap ke BKPMD

PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTIJ SURAT, PERSETIJJUAN
ATAU SURAT PEMBERITAHUAN PERSETIJJUAN PRESIDEN

(Khusus untuk persetujuan penanaman modal baik untuk proyek baru maupun perluasan
yang belum beroperasi komersial)
I. KETERANGAN PERUSAHAAN·.
1. Nama Perusahaan

2. Bidang Usaha
3. Lokasi
4 . Alamat lengkap (No.Telp.Telex & Fax.)
5 . SP BKPM/SPPP BKPM dan Perubahannya
II. SURAT PERSETUJUAN BPKM YANG DIMINTA PERPANJANGANNYA
1. Nomor dan tanggal SP BKPM
2 . Jadwal waktu penyelesaian proyek
3. Kemajuan pelaksanaan investasi

: s/d tgl. .... , 19 .. .
Rencna

o/o

Realisasi

a . Modal Tetap:
- Pembelian/pematangan tanah
- Bangunan/Gedung
- Mesin/peralatan dan suku
cadang
- Lain- lain
..
Jumlah

..... ....

b. Realisasi fisik Tanah :
- Rencana
- Realisasi

M2/Ha
M2/Ha (... %)

c. Realisasi pengadaan tenaga ahli
khusus (untuk sektor jasa)
- Rencana
- Realisasi

orang
orang

BIRO UMUi '1
Jl. Pattimura No.20 Jakarta Selatan
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4. Pengimporan barang modal
Nilai mesin-mesin/peralatan
:
a . Berdasarkan SP BKPM No. ... .tgl. ....... : US$ ... .. .
b. Berdasarkan SP Pabean No. .... tgl. ..... . : US$ ... .. .
: US.$ .... . .
c. Realisasi impor s/d tgl. .... . ... ... . .. .
d. Sisa mesin yang masih diimpor (b-e)
: US$ ..... .
II. PENGGUNAAN JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK
a . Minta diundurkan s/d
b. Alasan
IV. PERNYATAAN
Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatanganioleh yang
berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang
terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

. ...... .. ... ... 19 .. .
Pemohon,
Materai Rp 2 .000
( ....... ....... )
Nama terang, tanda tangan,
jabatan, cap perusahaan.
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MODEL III A

Disampaikan :
2 Rangkap ke BKPM
1 Rangkap langsung oleh perusahaan ke BKPMD
PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN PEMILIKAN SAHAM
I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan
2 . Bidang Usaha
3 . Lokasi Proyek
4 . SPP Presiden dan perubahannya
5 . Ala mat lengkap
II. PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM
Susunan pemegang saham :
1.

Peserta Asing

Menjadi
Rp
%

Semula
%
US$

Jumlah

X

X

X

X

X

X

X

X

2.

Peserta Indonesia

Jumlah

Sernula
US$
%

100%

Menjadi

,

Rp

%

X

X

X

X

X

X

X

X
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III. PERNYATAAN
Kami menyatakan bahwa laporan ini dibuat dengan benar, ditandatanganu oleh yang
berhak dan sewakti-waktu dapat dipertanggung-jawabkan termasuk dokumen/data baik yang
terlampir maupun yang disampiakan kemudian.
. ... .. .. ..... .. .. .. ...... 19 .. .
Pemimpin/Direksi perusahaan,
Materai R. 2 .000,( ..... ... .... .... ..... .... ... )

Nama terang, tanda tangan,
jabatan, cap perusahaan
lAMPIRAN:
1. Realisasi RUPS tentang persetujuan perubahan pemegang saham.
2. Rekaman akta perusahaan peserta Asing Baru, dalam hal ada tambahan peserta asing .
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MODEL III B
Disampaikan :
2 Rangkap ke BKPM
1 Rangkap ke BKPMD

PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN STATUS PENANAMAN MODAL
ASING MENJADI PENANAMAN MODAL DAIAM-NEGERI
(Perf!}ohonan ini diajukan setelah perusahaan mendapatkan persetujuan Maninves/Ketua
BKPM untuk mengalih"kan seluruJ-1 saham peserta Asing kepada peserta Indonesia
menggunakan permohonan sesuai contoh terlampir)
I.

KETERANGAN PERUSAHAAN
1. Nama Perusahaan
2. Bidang Usaha
3. Lokasi Proyek
4 . SPP Presiden dan perubahannya
5. Alamat lengkap (No.telp., telex, & Fax.)

II.

PERUBAHAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
Semula PMA
1. Peserta Asing
%
US$

Menjadi PMDN
Rp .
%

X

X

X

X

X

X

X

X

Jumlah
2.

1. Peserta Asing

Semula PMA
%
US$
X

Jumlah
Ill. KONVERSI VALUTA
1. Rincian lnvestasi
a. Modal Tetap
- Tanah
- Bangunan
- Mesin/peralatan
- Lain-lain
Sub jumlah
b. Modal Kerja
Jumlah

100%

Semula .. ... .. .. ...... ... .

us ........... .............
us ............ ............
us ...... .. ............... .

u ..... .................. .

us ··············· ·········
us ....................... .
us ........ .... ... .........

Meniadi PMDN
Rp.
%

X
X

X
X
X

X

100%

Menjadi **)
Rp ... ..... ..... ..... ..... .. .
Rp . ... ......... ..... ....... .
Rp .. .. ..... ...... ..... ... .. .

& .... ........ ........ ..... .
Rp ........ ....... ....... ... .

& .. .... ........ .. ..... ... ..
Rp ..... .. ............... ... .
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2 . Sumber Pembiayaan :
Rp ... ... ..... .... .. .. ... ... .
US$ .... ........ ....... .... .
a . Modal Sendiri
Rp .. ...... ... ... ... .. ...... .
US$ ........... ......... ... .
b. Modal Pinjaman
Rp .. ... .... .. .. .. ..... ..... .
US$ .... .. .... .... ....... ...
Jumlah
3. Susunnan Modal
a. Modal dasar
US$ ....... .... ... ....... ...
Rp ..... ... ..... .. ... ..... ...
b. Modal Oitempatkan
US$ ..... .. ....... .... ... ...
Rp ....... .... .. ........... . .
c. Modal Oisetor
US$ ...... ..... ..... .. .. ....
Rp ... .. .. ... .... .. .. ... .... .
*) Bagi proyek yang telah memiliki lzin Tetap, investasinya sama dengan yang tercantum
dalam lzin Tetapnya.
Bagi proyek yang belum memiliki lzin Tetap, investasinya sama dengan yang tercantum
dalam surat Persetujuan.
**) Nilai konversi didasarkan atas kurs yang berlaku pada tanggal Surat Pemberitahuan
tentang Persetujuan Presiden proyek yang bersangkutan.
IV. PERNYATAAN
Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh
yang berhak dan sewaktu-waktu dapar dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data yang
telampir maupun yang disampiakan kemudian.

. .. ..... .. .. ...... ..... ..19 .. .
Pemohon
Materai Rp. 2.000 ,( ...... .. ... ... .. .. ... ..... )
Nama terang, tanda tangan,
jabatan, cap perusahaan
LAMPIRAN :
1. Rekaman Persetujuan Perubahan Pemilikan Saham.
2. Rekaman Akta atau bukti pengalihan seluruh sahc.m asing kepada peserta Indonesia.
3 . LKPM semester terakhir yang lengkap dan benar.
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DAFTAR ISIAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA DAIAM
RANGKA PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING
PENDATANG
R.P.T.K.A.
1. Nama Perusahaan/Proyek
2 . Alamat di Indonesia
a . Kantor Pusat
b. Kantor Cabang
3. Lokasi Kegiatan/Produksi
4 . Jenis Usaha/Hasil usaha
PMA/PMDN

5 . Status Badan Usaha
6 . lnstansi Pemberi ljin Usaha
Coret yang tidak perlu.

RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA
WARGA NEGARA ASING PENDATANG
No.

Jabatan

Jumlah
TKWNAP

Jangka Waktu
Penggunaan

Mulai
Dipekerjakan

Keterangan

1

2

3

4

5

6

RENCANA PENETAPAN TENAGA KERJA INDONESIA SEBAGAI PENDAMPING
TKWANAP
No .

Jabatan

1

2

Jumlah Jumlah TKI Sebagai
TKWNAP Asisten TKWNAP

3

4

Pendidikan Dan
Pengalaman TKI
PendiPengalaman
Kerja
dikan

5

6

Ket.

7
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URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PERSYARATAN MINIMUM JABATAN
TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG
Persyaratan Minimum
Uraian Singkat
No. Jabatan
Pengalaman Kerja
Pendidikan
Pekerjaan Jabatan

1

5

4

3

2

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PEIATIHAN TENAGA KERJA INDONESIA
YANG DIPERSIAPKAN UNTUK PENGGANTI TENAGA KERJA
WARGA NEGARA ASING PENDATANG
Pelaksanaan Pendidikan Rencana Penempatan
TKI Yang akan DUatih
Nama Jabatan Yang
Pendidikan Dan
(Mulai Penggantian) Ket.
Dan Pelatihan
No.
Diduduki TKWNAP
Pelatihan Yang (Sebagai Pengganti TKWNAP)
Yang akan diganli oleh TKI
Dalam
Luar
Jenis Lamanya
Jabatan
Nama
ｰｾＬ＠
Sekarang ｰｾ＠

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jakarta, ..........
Disampaikan :
1 Rangkap ke BKPM

10
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PERMOHOAN IZIN UNTUK MEMPERKERJAKAN TENAGA ASING DAIAM
RANGKA PENANAMAN MODAI;./PENAMNAMAN MODAL DAIAM NEGERI
BARU ( ....) PERPANJANGAN ( .... ) PINDAHAN JABATAN ( .....)

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan
a . N PWP

b. NKP
2. Alamat Kantor Pusat (Telp.Telex & Fax.)
3 . Tempat Kedudukan Kantor
Cabang (Bila ada)
4 . Bidang usaha (Sebutan jenis produksi atau
jasa yang dihasilkan)
5 . Nomor & Tgl. SP BKPM./SPP Presiden
dan perubahan-perubahannya
6 . Jumlah tenaga kerja saat ini dan RPTK
a . Tenaga Kerja Indonesia

: ..... . orang

b. Tenega Kerja Asing

: ..... orang

Jabatan
- Direksi
- Manajemen
- Teknisi
- Lain-lain
Jumlah

..

RPTK

Realisasi
.... .. ... orang
.. .. .. .. . orang
...... .. . orang
..... .. .. orang

....... ... orang
...... ... . orang
..... ..... orang
... .. .. ... orang

.. ....... orang

......... . orang.

II. TENAGA ASING YANG DIMOHON IZIN UNTUK DIPEKERJAKAN
1. Nama lengkap
2. Alamat/tempat tinggal
a . di luar negeri
b. di Indonesia
3 . Sudah/belum pernah diberi
izin untuk dipekerjakan
a . Sudah/belum
b. Izin terakhir
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nomor
tanggal
4 . Kewarga negaraan
a . Paspor

b. Visa

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)

Jenis
Nomor
Tanggal
Berlaku tgl. ... .. s/d tgl. .. ..
Jenis
Nomor
Tanggal
Berlaku tgl. ..... s/d. tgl. ....

c . Kartu lzin Masuk

(KIM)

1) Nomor
2) Tanggal
3) Berlaku tgl. .. ... s/d. tgl. .. ...

d. Surat Kartu Kependudukan
(SKK)
1) Nomor
2) Tanggal
3) Berlaku tgl. .. .. s/d tgl. .. ..
e . Surat Tanda Melapor Diri
(STMD)
1) Nomor
2) Tanggal
3) Berlaku tgl. .... s/d tgl. ....
f. Kartu Tanda Kependudukan
(KTP)
1) Nomor
2) Tanggal
3) Berlaku tgl. .... s/d tgl. ....
g. Pernah menolak jadi : Sudah/belum pernah :
warga negara Indonesia Waktu
i. TeiT)pat dan Tanggal
fahir
1) Negara
2) Kota/tempat
3) Tanggal
j. Status keluarga : Bujangan/berkeluarga
1) Nama istri/suami :
2) Nama anak-anak
5 . Pendidikan (Lampirkan salinan buktibukti yang sah)
6 . Pengalaman kerja (Lampirkan
salinan bukti-bukti yang sah)
7. Keberadaan di Indonesia
a . Telah ada di Indonesia sejak
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b. Oiharapkan tiba di Indonesia tanggal
c. Pernah mengunjungi Indon.esia pada
waktu-waktu
III. JAWABAN YANG AKAN DIISI OLEH TENAGA ASING TERSEBUT SESUAI
BABII
1. Nama Jabatan
2. Uraian singkat ten tang jabatan (Sebutkan
tugas, tanggung jawab dan wewenangnya)
3 . Persyaratan minimal ｹ｡ｮｾ＠
dibutuhkan
oleh jabatan itu
IV. KONDISI KERJA

1. Kompensasi
(Sebutkan besarnya upah/gaji dalam
bentuk uang menurut satuan waktu atau
satuan lain)
2. Hubungan Kerja
a . Akan dipekerjakan untuk waktu,
mulai tgl. .... .... ... s/d tgl. ..... .
b. Akan dipekerjakan di : ..... .... .
Kabupaten/Kodya ... ...... .
c. Ada/tidak ada perjanjian kerja atau semacam itu, secara lisan/tertulis.

V. AIASAN-AIASAN UNTUK MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING
1. Adakah dokumen resmi yang -dapat dipakai
sebagai dasar (Lampirkan salinannya)
2. Pernah diusahakan memperoleh tenaga
Indonesia, tetapi tidak berhasil (sebutkan
usaha-usaha yang telah dilakukan, dan apa
sebabsebabnya tidak berhasil)
3 . Alasan-alasan lain, bilamana ditinjau dari
segi-segi modal , hubungan keluarga
perwakilan, dan lain-lain .

VI. USAHA-USAHA YANG TEIAH/AKAN DIIAKUKAN OLEH PIHAK PEMO-
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HON IZIN DI DAIAM PEMBINAAN TENAGA KERJA INDONESIA
1. a . Jumlah Tenaga Kerja Indonesia orang yang
sudah/ sedang akan dididik/dilatih
b. Angkatan/group ke
2. Penyelenggaraan Pendidikan/ Latihan
diselenggarakan sendiri atau oleh
3 . Cara-cara Pendidikan/Latihan
4 . Pendidikan/Latihan diarahkan untuk
mengisi jabatan
VII. PERNYATAAN
Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditanda tangani oleh
dokumen/data
yang berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertangyung-jawabkan ｴｾｲｭ｡ｳｵｫ＠
yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

. .. .... ...... ..... ... 19 .. .
Pimpinan/Direksi
Perusahaan,
(.......... ....... .....)
Nama terang, tanda tangan
dan cap perusahaan
Disampaikan :
1 Rangkap langsung ke BKPMD
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FORMULIR PERPANJANGAN IKTA

PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN KERJA TENAGA ASING
(Diajukan kepada Ketua BKPMD setempat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum IKTA
TKWNAP habis masa berlakunya)
I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan

2.
3.
4
5.
II.

a . NPWP
b. NKP
Ala mat Kantor Pusat (termasuk Nomor
Telepon, Telex dan Facsimile)
Tempat Kedudukan Kantor-Kantor
Cabang (Bila ada)
Bidang Usaha (Sebutkan jenis produksi atau
jasa yang dihasilkan)
Jumlah Tenaga Kerja saat ini
a . Tenaga Kerja Indonesia
b Tenaga Kerja Asing
PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, di tanda tangani oleh yang
berhak dan sewaktu-waktu dapat dipertanggung-jawabkan, termasuk dokumen/data yang
terlampir maupun yang disampaikan kemudian.
. ...... ...... ......... ... .. .. ... .. ..... 19 .. .
Pimpinan/Direksi Perusahaan,
(......... ..... .........................)

Nama terang, tanda tangan,
jabatan dan cap perusahaan.
IAMPIRAN :
1. Buku legitinasi IKTA: ·
2. Bukti pelunasan pembayaran pajak orang asing.
3. Bukti pelunasan Dana luran Wajib Pendidikan dan Latihan, apabila sudah terkena
ketentuan tersebut.
4. Laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan dan atau program PengIndonesiaan Tenaga Kerja.
5. Rekaman SK RPTKA yang masih berlaku.
6 . Pas photo 2 (dua) lembar ukuran 4. x 6 em.
7. Rekomendasi dari Kantor Departemen Tenaga Kerja di tempat Tenaga Kerja Asing bekerja.
Formulir Perpanjangan IKTA
Disampaikan :
1 Rangkap ke BKPMD
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FORMULIR IKTA SEMENTARA

PERMOHONAN JZIN KERJA TENAGA ASING SEMENTARA
(Diajukan kepada Ketua BKPMD setempat)
I. KETERANGAN PEMOHON
1. Nama Perusahaan
a . NPWP
b. NKP
2. Alamat Kantor Pusat (termasuk Nomor
Telepon, Telex.dan Facsimile)
3 . Tem pat Kedudukan Kantor-Kantor
Cabang (Bila ada)
4. Bidang Usaha (Sebutkan jenis produksi
atau jasa yang dihasilkan)
5 . Jumlah Tenaga Kerja saat ini
a. Tenaga Kerja Indonesia
b. Tenaga Kerja Asing
II. PERNYATAAN
Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar; di tanda tangani oleh yang
berhak dan sewaktu-waktu dapat diper tanggung-jawabkan termasuk dokumen/data yang
terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

................... ..... ..... 19...
Pimpinan/Direksi Perusahaan,
(.. ............. .... .. ..... ..... .... ... ..)
Nama terang, tanda tangan,
jabatan dan cap perusahaan.

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR: 22/SK/1996
TENTANG

PEMANTAUAN DAN EVALUASI, PEMBINAAN, DAN
PENGAWASAN PEIAKSANAAN PENANAMAN MODAL
MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Menimbang:

Penanaman Modal Asing.
a.

b.

e.

bahwa pelaksanaan penanaman modal
dalam rangka Undang-undang Penanarnan Modal Dalam Negeri dan
Penanaman Modal Asing perlu lebih
dimantapkan pemantauan dan evaluasi,
pembinaan, dan pengawasan pelaksanaarmya.
bahwa pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat
persetujuan Pemerintah perlu ditunjang
oleh semua instansi dalam suatu koordinasi yang mantap.
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di
atas, dipandang perlu meninjau kembali
Keputusan Ketlla Badan Koordinasi
Pe nanaman Modal Nomor 13/
SK 11992 ten tang Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman
Modal .

Mengingat:

1.

Undang:-undang Nomor 1 Tahun 1967
jo. Nomor 11 Tahun 19 70 tentang

2 . Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968
jo. Nomor 12 Tahun 1970 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri.
3 . Undang-undang Nomor 13 Tahun
1968 tentang Bank Sentral.
4 . Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
jo. Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

6 . Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
jis. Nomor 7 Tahun 1991 , Nomor 10
Lahun 1994 tentang Pajak Penghasilan.
7.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983
jo. Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah.

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 jo. Nomor 14 Tahun 1990
tentang Kawasan Berikat (Bonded
Zone).
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9 . Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan.
10 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham ·
Dalam Perusahaan Yang Didirikan
Dalam Rangka Penanaman Modal
Asing .
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang lzin Usaha lndustri.
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1980 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Daerah.
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1981 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal
sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Keputusan Presiden Nomor 78
Tahun 1982 jo. Nomor 25 Tahun 1991
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan
Sustmall Organisasi Badan Koordinasi
Penanaman Modal.
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1992 tentang
Penambahan Wilayah Lingkungan
Kerja Daerah lndustri Pulau Batam dan
Peneupannya Sebagai Wilayah Usaha
Kawasan Berikat.
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/ M Tahun 1993.

Penanaman Modal Dalam Negeri dan
Penanaman Modal Asing.
MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Ketua Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13/
SK/1992 tentang Pemantauan, Pembinaan
dan Pengawasan Penanaman Modal.
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTER!
NEGARA PENGGERAK
DANA INVESTASI/KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL TENTANG PEMAN=T"AUAN DAN EVALUASI , PEMBINAAN ,
DAN
PENGAWASAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemantauan dan Evaluasi:
a.

Pemantauan adalah semua upaya
atau kegiatan yang dilakukan guna
memperoleh data perkembangan
pelaksanaan penanaman modal
yang telah mendapat persetujuan
Pemerintah, dan masalah-masalah
yang dihadapi di lapangan.

b.

Evaluasi adalah semua kegiatan
yang dilakukan dalam rangka
menilai kinerja pelaksanaan
penanaman modal berdasarkan

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata
Cara Penanaman Modal.
17. Keputusan Menteri Negara Penggerak
Dana lnvestasi/Ketua Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 21/SK/
1996 ten tang Tata Cara Permohonan
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hasil pemantauan.
2 . Pembinaan adalah semua. upaya atau
kegiatan yang dilakukan untuk membantu memecahkan dan menyelesaikan
masalah-masalah dan hambatanhambatan yang dihadapi oleh
perusahaan dalam rangka Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) dan
Penanaman Modal Asing (PMA) dalam
melaksanakan ｫ･ｧｩ｡ｴｾｮ＠
penanaman
modal yang telah mendapat persetujuan
Pemerintah sehingga dapat berjalan
lancar sesuai dengan yang direncanakan .
3 . Pengawasan adalah semua upaya atau
kegiatan pemeriksaan yang dilakukan
terhadap perusahaan PMDN dan PMA
dalam hal penggunaan fasilitas fiskal dan
ketentuan penanaman modal yang telah
ditetapkan.
4 . Departemen Teknis adalah departemen
yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku secara fungsional membina bidang usaha
penanaman modal.
5 . Instansi adalah lembaga atau unit
Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang secara
fungsional membina bidang usaha ,
menyelenggarakan penggunaan fasilitas, mengurus pemberian perizinan,
dan menyelesaikan permasalahan yang
berkaitan dengan penanaman modal.

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
di dalamnya manusia dan perilakunya,
yang mempengaruhi kelangsungan
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
8 . Pengelolaan lingkungan Hidup adalah
upaya terpadu dalam pemanfaatan,
penataan, pemeliharaan, pengawasan,
pengendalian, pemulihan, dan pengmbangan lingkungan hidup.
9 . Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM) adalah laporan mengenai
perkembangan kegiatan perusahaan
penanaman modal dalam bentuk dan
tata cara sebagaimana diatur dalam
Keputusan ini.
10. Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP)
adalah dokumen resmi yang berisi hasil
pemeriksaan terhadap proyek penanaman modal.
11. Kegiatan Nyata adalah kegiatan yang
telah dilakukan oleh perusahaan
PMDN/PMA dalam melaksanakan
penanaman modalnya:
a.

..

6 . Pengusaha/Pengelola Kawasan Berikat
adalah Otorita atau badan usaha yang
khusus dibentuk untuk maksud mengusahakan dan atau mengelola Kawasan
Berikat (Bonded Zone).
7 . Lingkungan Hidup adalah kesatuaA
ruang dengan semua benda , daya ,

b.

Dibidang industri, telah ada kegiatan pokok berupa :
1)

Pengadaanlahan. dan

2)

Pembangunan gedung/pabrik,
a tau

3)

Pengimporan mesin dan peralatan .

Dibidang usaha jasa, telah ada kegiatan pokok berupa :
1)

Pengadaan lahan, atau

2)

Pembangunan gedung, atau

3)

Pengimporan mesin dan peralatan, a tau
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4)
c.

Pengadaan tenaga ahli.

Dibidang usaha pertanian, telah
ada kegiatan pokok berupa :
1)

Pengadaan lahan, untuk bidang usaha pertanian.

2)

Pembelian sebagian kapal
ikan, untuk bidang usaha
penangkapanikan.
BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA
SASARAN PEMANTAUAN DAN
EVALUASI, PEMBINAAN, DAN
PENGAWASAN

Pasal 2
(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Pemerinlah, dimaksudkan untuk :
a.
b.

mengetahui data perkembangan
realisasi penanaman modal.
memperoleh informasi masalahmasalah yang dihadapi perusahaan, dengan tujuan untuk digunakan sebagai bahan masukan:
1)

pertimbangan penyelesaian
permohonan persetujuan perubahan dan perizinan

2)

penyusunan kebijaksanaan
penanaman modal
·

3)

pembinaan dan pengawasan.

(2) Pembinaan pelaksanaan penanaman
modal yang telah memperoleh persetujuan Pemerintah, dimaksudkan untuk
membantu pemecahan serta penyelesaian masalah dan hambatan yang
dihadapi perusahaan PMDN/PMA

dengan tujuan untuk memperlancar
pelaksanaan proyek-proyek penanaman modal.
(3) Pengawasan pelaksanaan penanaman
modal yang telah memperoleh persetujuan Pemerintah, dimaksudkan untuk
melakukan pemeriksaan pelaksanaan
penanaman modal dan penggunaan
fasilitas fiskal dengan tujuan agar sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dibidang penanaman
modal, serta melakukan tindak lanjut
atas penyimpangan yang dilakukan oleh
perusahaan.

Pasal 3
Sasaran pemantauan dan evaluasi,
pembinaan , dan pengawasan adalah
tercapainya kelancaran dan ketepatan
pelaksanaan penanaman modal.
BAB III
TATA CARA PEIAKSANAAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI,
PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal4
Pemantauan dan evaluasi, pembinaan, dan
pengawasan pelaksanaan penanaman modal dilakukan sejak perusahaan memperoleh
Surat Persetujuan/Surat Pemberitahuan
Tentang Persetujuan Presiden (SP/SPPP)
sampai perusahaan tidak lagi berstatus
sebagai perusahaan PMDN/PMA.

Pasal5
(1) Pemantauan dan evaluasi, pembinaan,
dan pengawasan pelaksanaan
penanaman modal dilakukan oleh
Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) dan atau Badan Koordinasi
Penanaman Modal Daerah (BKPMD)
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terhadap perusahaan PMDN dan PMA.
(2) Dalam hal-hal tertentu BKPM dan atau
BKPMD dapat bekerja sama dengan
Departemen teknis/lnstansi terkait,
untuk melakukan pemantauan dan
evaluasi, pembinaan, dan pengawasan.

Pasal6
Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan
cara melakukan kompilasi, verifikasi dan
evaluasi data pelaksanaan penanaman modal, yang dilaporkan dalam LKPM dan dari
sumber serta cara lainnya.

Pasal 7

jawab perusahaan yang berada di lokasi
proyek.
(4) Pejabat yang akan melaksanakan
pemeriksaan langsung harus dapat
memperlihatkan surat tugas dari
Pimpinan BKPM/BKPMD atau lnstansi
terkait.
(5) Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada
Menteri Negara Penggerak Dana
lnvestasi/Ketua Badan Koordinasi
Penanaman Modal (MENINVES/Ketua
BKPM), Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I yang bersangkutan, dan
lnstansi terkait dalam hal-hal tertentu.

Pembinaan dilakukan dengan Cara :
1. Memberikan bimbingan dari penyuluhan kepada perusahaan PMDN dan
PMA , mengenai berbagai kebijaksanaan dan ketentuan pelaksanaan
penanaman modal.
2.

Memberikan bantuan pemecahan
masalah dan hambatan yang dihadapi
oleh perusahaan PMDN dan PMA.

Pasal8
(1) Pengawasan dilakukan dengan cara:
a.

Mengadakan pemeriksaan langsung
ke lokasi proyek P.enanaman modal.

b.

Melaksanakan evaluasi atas laporan
dan informasi tentang penyimpangan
pelaksanaan penanaman modal oleh
perusahaan.

(2) Pemeriksaan langsung dapat dilakukan
bersama-sama oleh BKPM dan atau
BKPMD serta lnstansi terkait lainnya,
tanpa mengganggu kelancaran kegiatan
perusahaan.
(3) Pemeriksaan langsung diberitahukan
terlebih dahulu kepada penanggung

BABIV

BERITA ACARA- PEMERIKSAAN
PROYEK

Pasal9
·(1) Terhadap perusahaan PMDN dan PMA
yang akan mengajukan permohonan
lzin Usaha Tetap a tau yang akan dicabut
SP/SPPP-nya, perlu dilakukan pemeriksaan proyeknya terlebih dahulu.
(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana
tersebut dalam .ayat (1) dilaporkan
kepada MENINVES/Ketua BKPM dan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang
bersangkutan dalam suatu Berita Acara
Pemerlksaan Proyek (BAP), sebagai
kelengkapan persyaratan administrasi
untuk penerbitan lzin Usaha Tetap, atau
penerbitan Surat Keputusan Pencabutan SP/SPPP.
(3) Permohonan perneriksaan proyek
untuk penerbitan lzin Usaha Tetap diajukan dengan menggunakan formulir
yang contohnya terdapat sebagai
Lampiran I, 2 (dua) berkas ditujukan
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kepada BKPMD setempat dan 1 (satu)
berkas kepada BKPM.

c.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai

(4) BAP untuk penerbitan lzin Usaha Tetap
bagi perusahaan Kawasan Industri,
Lapangan Golf, dan Perumahan menggunakan formufir yang contoh nya
terdapat sebagai Lampiran DA, dibuat dan
ditandatangani oleh Tim Pengawasan
Penanaman Modal, yang dipimpin oleh
BKPMD dan beranggot_?kan wakil-wakil
Instansi terkait di daerah Tingkat II
setempat, yaitu :

d.

Kantor Wilayah Departemen
Tenaga Kerja

e.

Pemerintah Daerah Tingkat II
setempat

f.

Instansi lain yang dianggap perlu.

a.

Kantor Departemen teknis yang
bersangkutan

b.

Kantor Pertanahan Kabupaten/
Kotamadya Daerah Tingkat II

(5) BAP untuk penerbitan lzin Usaha Tetap
bagi perusahaan di lua·r sebagaimana
tersebut dalam ayat (4), menggunakan
formulir yang contohnya terdapat
sebagai Lampiran II B. dibuat dan
ditandatangani oleh Tim Pengawasan
Penanaman Modal yang dipimpin oleh
BKPMD dan beranggotakan wakil
Kantor Departemen teknis yang bersangkutan di Daerah Tingkat II setempat.
(6) BAP untuk pencabutan dan untuk
keperluan lain menggunakan formulir
yang contohnya terdapat sebagai
Lampiran III, dibuat dan ditandatangani
oleh Tim Pengawasan Penanaman Modal yang dipimpin oleh BKPMD dan
beranggotakan wakil-wakil Instansi
terakait di daerah, yaitu:
a.
b.

Kantor Wilayah Departemen teknis
yang bersangkutan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak

(7) BAP untuk penerbitan lzin Usaha Tetap
diselesaikan dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) hari kerja, terhitung
pemeriksaan proyek
sejak ｰ･ｲｭｯｨｾ｡ｮ＠
dari yang bersangkutan diterima oleh
BKPMD.
(8) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua
belas) hari kerja, BAP untuk penerbitan
lzin Usaha Tetap belum dapat
diselesaikan, maka BKPM berwenang
mengambil langkah-langkah untuk
mempercepat penerbitan lzin Usaha
Tetap atas permohonan perusahaan
yang bersangkutan.

PasallO
Tim Pengawasan Penanaman Modal
dibentuk dengan Keputusan_ Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan,
yang terdiri dari wakil-wakil Instansi
sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 dan
mendapat wewenang penuh dari Instansinya
masing-masing.

BABV
BENTUK DAN TATA CARA

PEIAPORAN

Pasalll
(1) Setiap penanaman modal yang telah
mendapat persetujuan dari Pemerintah
dalam rangka PMDN/PMA baik yang
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masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah berproduksi komersial,
diwajibkan menyampaikan Laporan
Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
yang diisi secara lengkap dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya,
dengan menggunakan formulir yang
contohnya terdapat sebagai Lampiran
IV.
(2) Kewajiban p.enyampaian LKPM
dilakukan secara berkesinambungan
oleh:
a.

b.

Perusahaan PMDN dengan investasi Rp . 500 milyar ke atas dan
perusahaan PMA dengan investasi
US$ . 250 juta ke atas dilakukan
setiap tiga bulan sekali yaitu untuk
periode 1 Januari sampai dengan
31 Maret , selambat-lambatnya
pada tanggal 30 April tahun yang
bersangkutan . untuk periode 1
April sampai dengan 30 Juni ,
selambat-lambatnya pada tanggal
31 Juli tahun yang bersangkutan,
untuk periode I Juli sampai dengan
30 September, selambat-lambatnya
pada tanggal 31 Oktober tahun
yang bersangkutan, untuk periode
1 Oktober sampai dengan 31
Desember selambat-lambatnya
pada tanggal 31 Januari tahun
berikutnya .
Perusahaan PMDN dengan investasi di bawah Rp. 500 milyar dan
perusahaan PMA dengan investasi
di bawah US$ . 254) juta dilakukan
setiap semester, yaitu untuk periode
1 Januari sampai dengan 30 Juni,
selambat-lambatnya pada tanggal
31 Juli tahun yang bersangkutan,
dan untuk periode 1 Juli sampai

dengan 31 Desember, selambatlambatnya pada tanggal 31 Januari
pada tahun berikutnya.
(3) LKPM dibuat dalam 4 (empat) rangkap,
1 (satu) rangkap yang asli disampaikan
kepada BKPMD setempat, dan masingmasing 1 (satu) rangkap lainnya
disampaikan kepada :
a.

BKPM

b.

Bank Indonesia

c.

Kantor Wilayah Departemen teknis
yang bersangkutan.

(4) LKPM perusahaan PMDN dan PMA
yang berlokasi di Kawasan Berikat
dibuat dalam 5 (lima) rangkap, 1 (satu)
rangkap yang asH disampaikan kepada
Pengusaha/Pengelola Kawasan
Berikat, dan masing-masing 1 (satu)
rangkap lainnya disampaikan kepada:
a.

BKPMD setempat

b.

BKPM

c.

Bank Indonesia

d.

Kantor Wilayah Departemen teknis
yang bersangkutan.

Pasal12
(1) BKPMD dan Pengusaha I Pengelola
Kawas9-n Berikat melakukan evaluasi
atas setiap LKPM asli yang diterima oleh
masing-masing dan menyampaikan
hasil evaluasinya kepada BKPM ,
dengan tembusan kepada:
a.

Bank Indonesia

b.

Kantor Wilayah Departemen teknis
yang bersangkutan

c.

Perusahaan yang bersangkutan.

(2) BKPMD dan Pengusaha/Pengelola
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Kawasan Berikat menyampaikan hasil
evaluasi tersebut selambat-lambatnya 12
(dua belas) hari kerja sejak LKPM asli
diterima.
(3) Jika terdapat kesalahan atau keraguan
atas data yang disampaikan , LKPM
dikembalikan ke perusahaan untuk
diperbaiki dengan alasan yang jelas a tau
atas permintaan BKPM dilakukan
pemeriksaan di lapang<;m oleh BKPMD
atau Pengusaha/Pengelola Kawasan
Berikat.
(4) Dalam hal laporan evaluasi LKPM
belum diterima , BKPM melakukan
evaluasi LKPM perusahaan yang
mengajukan permohonan perizinan dan
perubahan persetujuan penanaman
Modal.

Pasal 13
{1) BKPMD melakukan evaluasi kumulatif
setiap semester atas pelaksanaan
penanaman modal dalam rangka
PMDN dan PMA di daerahnya.
(2) Evaluasi kumulatif sebagaimana tersebut
dalam ayat (1), disampaikan pada akhir
bulan Agustus pada tahun yang sama
dan akhir bulan Februari pada tahun
berikutnya, kepada:
a.

b.

Di tingkat pusat :
1)

BKPM

2)

Bank Indonesia

3)

Menteri Dalam Negeri.

Di tingkat daerah :
1)

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I yang bersangkutan

2)

Instansi yang terkait.

BABVI
SANKSIATASPELANGGARAN
KETENTUAN PENANAMAN MODAL

Pasal14
Bilamana perusahaan dalam melaksanakan
penanaman modal yang telah disetujui
Pemerintah ternyata :
1.

Melanggar peraturan perundang-undangan penanaman modal yang berlaku
atau ketentuan proyek penanaman
modal yang bersangkutan atau ketentuan perizinan yang telah diberikan,
a tau

2.

Menyalahgunakan fasilitas penanaman
modal yang telah diberikan oleh
Pemerintah, atau

3.

Tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LKPM, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11, dapat dikenakan
sanksi.

Pasal15
(1) Sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan sebagaimana tersebut dalam
Pasal 14, berupa :
a.

Penolakan pelayanan perizinan,
a tau

b.

Penghentian sementara kegiatan
pembangunan dan atau kegiatan
produksi, atau

c. · Pencabutan sebagian a tau seluruh
fasilitas yang telah diberikan, atau
d.

Pencabutan SP/ .SPPP.

(2) Apabila perusahaan melakukan tindak
pidana, maka kepada yang bertanggung
jawab dapat diberikan sanksi pidana
sesuai dengan peratur-an perundangundangan yang berlaku.

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur Ke-PU-an 27 Propinsi

(3) Semua akibat yang ditimbulkan oleh
adanya sanksi-sanksi tersebut di atas,
menjadi tanggung jawab perusahaan.

Pasall6
(1) Sebelum sanksi sebagaimana tersebut
dalam Pasal 15 dikenakan terhadap
perusahaan yang melakukan pelanggaran , BKPM dan a tau BKPMD
memberikan peringatan atau teguran
tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali
dengan tenggang waktu masing-masing
1 (satu) bulan, tergantung pada masalah
pelanggaran yang dilakukan oleh
perusahaan.
(2) Dikecualikan dari pemberian peringatan
atau teguran sebagaimana tersebut
dalam ayat (1), bilamana terjadi pelanggaran yang dapat mengakibatkan
timbulnya gangguan terhadap keamanan, keselamatan umum, ketertiban
umum, dan tindak pidana yang telah
mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan,
BKPM dapat langsung menjatuhkan
sarnksi tersebut setelah mendapat
pertimbangan dari Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I setempat dan atau
lnstansi yang berwenang.
(3) Perusahaan yang dikenakan sanksi
dapat mengajukan keberatan kepada
BKPM , apabila hal-hal yang menyebabkan pengenaan sanksi dianggapnya
tidak benar dengan disertai bukti-bukli
yang diperlukan.

Pasal 17
Sanksi berupa penolakan pelayanan
perizinan, dikenakan terhadap perusahaan
apabila tidak menyampaikan LKPM sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal18

(1) Sanksi berupa penghentian sementara
kegiatan pembangunan, dikenakan
terhadap perusahaan yang jenis
usahanya wajib dilengkapi dengan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL), apabila sudah melakukan
kegiatan pembangunan fisik tetapi
AMDAL-nya belum mendapat persetujuan dari lnstansi yang berwenang.
(2) Sanksi berupa penghentian sementara
kegiatan produksi, dikenakan terhadap
perusahaan, apabila terdapat salah satu
atau lebih dari hal-hal berikut ini:
a.

Proses produksi , bahan baku/
penolong yang digunakan ternyata
membahayakan keselamatan
urn urn.

b.

Kegiatan perusahaan menimbulkan
pencemaran lingkungan hidup.

c.

Perusahaan tidak memiliki lzin
Usaha Tetap setelah berproduksi
komersial.

d.

Perusahaan tidak memenuhi kewajiban menunjuk seorang penanggung jawab di lokasi proyek.

Pasal 19
Sanksi berupa pencabutan sebagian atau
seluruh fasilitas, dikenakan terhadap
perusahaan apabila melakukan salah satu
atau lebih dari hal-hal sebagai berikut:
1. Memasarkan di dalam negeri hasil
produksi yang seharusnya diwajibkan
untuk ekspor.
2 . Menyalahgunakan fasilitas yang
diberikan .
3 . Tidak melaksanakan a tau melakukan
pelanggaran ketentuan perizinan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah.
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4.

Tidak melakukan usaha perbaikan
dalam waktu yang ditetapkan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, setelah terkena sanksi penghentian sementara kegiatannya.
Pasal 20

(1) Sanksi berupa pencabutan SP/SPPP,
dikenakan terhadap perusahaan apabila
terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal
sebagai berikut:
a.

b.

c.

Perusahaan yang sudah melaksanakan kegiatan penanaman modal dalam bentuk kegiatan yang
nyatal tetapi tidak melanjutkan
usahanya.
Tidak melakukan usaha perbaikan
dalam waktu yang ditetapkan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I yang bersangkutan setelah terkena
sanksi penghentian sementara
kegiatannya, dan atau setelah terkena sanksi pencabutan fasilitasnya.
Karena keputusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum
tetap atau karena hal-hal lain
menurut Undang-undang.

(2) Dalam hal perusahaan sudah mem-

punyai lzin Usaha Tetap, sanksi
pencabutan SP/ SPPP diikuti dengan
pencabutan lzin Usaha Tetap.
BAB VII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
Pasal 21

Pengenaan sanksi penolakan pelayanan
perizinan , diberitahukan secara tertul.is
kepada perusahaan yang bersanglcutan.

Pasal22

Pengenaan sanksi penghentian sementara
kegiatan pembangunan dan atau kegiatan
produksi, diatur sebagai berikut :

1. Sanksi penghentian sementara kegiatan
pembangunan dan atau kegiatan produksi dilakukan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I yang bersangkutan,
atas usul BKPMD setempat, setelah
mempertimbangkan pendapat Bupati/
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat
II setempat dan .a tau lnstansi terkait.
2.

Pengenaan sanksi penghentian sementara sebagaimana tersebut dalam angka
1, disertai dengan ketentuan batas
waktu bagi perusahaan yang bersangkutan untuk mengadakan upaya
perhaikan.

3. Bilamana terjadi pelanggaran yang
dapat mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap keamanan, keselamatan
umum dan ketertiban umum yang
bersifat mendesak, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
setempat dapat langsung memerintahkan secara tertulis kepada perusahaan
yang bersangkutan untuk menghentikan
sementara kegiatan pembangunan dan
atau kegiatan produksi, mendahului
pengenaan sanksi sebagaimana tersebut
dalam angka 1 di atas, dan selanjutnya
melaporkan kepada Gubernur Kepala
Dae·rah Tingkat I, dengan tembusan
kepada BKPM dan BKPMD setempat.
4. Keputusan penghentian sementara
kegiatan pembangunan dan atau
kegiatan produksi akan ditinjau kembali,
bilamana dalam batas waktu yang telah
ditetapkan, perusahaan telah melaksanakan perbaikan.
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Pasal23
Pengenaan sanksi pencabutan sebagian a tau
seluruh fasilitas yang telah diberikan oleh
Pemerintah, diatur sebagai berikut:
1.

Pencabutan sebagian atau seluruh
fasilitas fiskal , dilakukan oleh BKPM atas
usul BKPMD dan atau lnstansi pusat
lainnya.

2 . Berdasarkan keputusan pencabutan
fasilitas tersebut, lnstansi yang berwenang melaksanakan penyelesaian tindak
lanjut atas pencabutan fasilitas dan
memberitahukan kepada BKPM.

Pasal24
Pengenaan sanksi pencabutan SP/SPPP,
diatur sebagai berikut :
1. Pencabutan SP/SPPP dilakukan oleh
BKPM, karen a adanya pelanggaran
perizinan yang ditemukan baik oleh
BKPM maupun BKPMD dan atau
lnstansi lainnya.
2 . Sebelum sanksi sebagaimana tersebut
dalam angka 1 dijatuhkan, dilakukan
pemeriksaan di lapangan oleh Tim
Pengawasan Penanaman Modal di
daerah.

Pasal25

..

(1) Pengenaan sanksi sebagaimana tersebut
dalam Pasal 22 , dilaksanakan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek
oleh BKPMD setempat:
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana tersebut
dalam Pasal 23, dilaksanakan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek
oleh BKPM dan atau BKPMD
setempat.
(3) Pengenaan sanksi sebagaimana tersebut
dalam Pasal 24 , dilaksanakan

berdasarkan BAP sebagaimana diatur
dalam Pasal 9 ayat (6).
BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI,
PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
PEIAKSANAAN PENANAMAN MODAL Dl DAERAH KAWASAN
BERIKAT

Pasal26
(1) Pemantauan dan evaluasi pembinaan,
dan pengawasan atas pelaksanaan
penanaman modal di daerah Kawasan
Berikat, dilakukan oleh Pengusaha/
Pengelola Kawasan Berikat yang
bersangkutan dan berpedoman pada
ketentuan-ketentuan sebagaimana
diatur dalam Keputusan ini.
(2) Pengusaha/Pengelola Kawasan Berikat
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat
dibantu oleh pejabat BKPM dan atau
BKPMD setempat.
(3) Pengusaha/Pengelola Kawasan Berikat
mempunyai wewenang melaksanakan
sanksi kepada perusahaan-perusahaan
Kawasan Berikat.
yang berada di ､｡ｾｲｨ＠
(4) Khusus untuk pencabutan SPPP dilakukan oleh MENINVES/Ketua
BKPM, dengan mempertimbangkan
usul Pengusaha/Pengelola Kawasan
Berikat dan memperoleh persetujuan
Presiden.
(5) Pengusaha/Pengelola Kawasan Berikat
melakukan evaluasi kumulatip atas
pelaksanaan penanaman modal dalam
rangka PMDN dan PMA yang berada
di daerahnya, sesuai dengan ketentuanketentuan sebagaimana diatur dalam
Pasal 13, dan disampaikan kepada
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BKPM dengan tembusan kepada
BKPMD setempat.
BABIX
KETENTUAN-KETENTUAN lAIN

Pasal29
(1) SP/SPPP akan batal demi hukum,
apabila terjadi salah satu hal sebagai
berikut :
a.

SP/SPPP telah berumur 3 (tiga)
tahun untuk proyek baru, dan
kegiatan penanaman modal belum
dilaksanakan dalam bentuk
kegiatan yang nyata.

b.

SP perluasan telah berumur 2 (dua)
tahun, dan kegiatan penanaman
modal belum dilaksanakan dalam
bentuk kegiatan yang nyata.

Pasal27
(1) Perusahaan berhak meminta kepada
petugas pemeriksa untuk menunjukkan
surat tugasnya .
(2) Untuk memperlancar tugas pemantauan
dan evaluasi , pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh BKPM,
BKPMD dan lnstansi terkait, perusahaan wajib menerima pejabat yang
melakukan pemeriksaan langsung dan
memberikan penjelasan yang diminta,
sesuai dengan maksud dan tujuan
pemantauan dan evaluasi, pembinaan,
dan pengawasan.

Pasal 28
(1) Perusahaan yang berkantor pusat di luar
daerah lokasi proyek, wajib menunjuk
seorang penanggung jawab perusahaan
di daerah lokasi proyek .dengan tugas
dan fungsi sebagai berikut :
a.

b.

Mewakili perusahaan dalam
membina hubungan kedinasan
dengan BKPMD dan Instansi lain
yang bersangkutan dengan penanaman modal.
Menyampaikan LKPM sesuai
dengan Pasal 11, dan memberikan
penjelasan yang diperlukan dalam
kaitannya dengan laporan tersebut.

(2) Penanggung jawab perusahaan harus
dapat memperlihatkan izin-izin yang
bersangkutan dengan penanaman
modalnya di lokasi proyek.

(2) Ketentuan sebagaimana tersebut dalam
ayat (1), ditegaskan kembali secara
tertulis kepada perusahaan yang
bersangkutan, ·d engan ·tembusan
kepada BKPMD setempat dan Instansi
terkait.

Pasal30
(1) BKPM akan membatalkan SP/SPPP,

berdasarkan permohonan dari perusahaan yang bersangkutan bagi SPI
SPPP yang belum berumur 3 (tiga)
tahun untuk proyek baru,atau belum
berumur 2 (dua) tahun untuk proyek
perluasan, apabila perusahaan yang
bersangkutan belum melaksanakan
penanaman modal dalam bentuk
kegiatan nyata.
(2) BKPM akan mencabut SP/SPPP, berdasarkan permohonan dari perusahaan
yang sudah melaksanakan ·kegiatan
penanaman modal dalam bentuk
kegiatan yang nyata, dan pencabutan
tersebut dilaksanakan tanpa melalui
pembuatan BAP.
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BABXI
KETENTUAN PENUTUP

(2) Keputusan ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan.

Pasal 31
Bagi perusahaan PMDN dan PMA yang
telah mengajukan permohonan lzin Usaha
Tetap sebelum berlakunya Keputusan ini,
akan diselesaikan berdasarkan ketentuan
lama.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 17 Juli 1996
MENTERINEGARA-PENGGERAK
DANA INVESTASI/KETUA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Pasal32
(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam
Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan MENINVES/Ketua
BKPM .

ttd .
SANYOTO SASTROWARDOYO
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Lampiran I
Keputusan MENINVES/
Ketua BKPM
No ..... ...... ..
3 (tiga) rangkap
2 (dua) rangkap untuk BKPMD
1 (satu) rangkap untuk BRPM

Kepada
Yth. Ketua BKPM Propinsi
Jalan .. .. ... ... .... ...... .. .... ... .. .. ...... .. .. ....... .. .. .

PERMOHONAN P-EMERIKSAAN PROYEK UNTUK
PENERBITAN IZIN .USAHA TETAP
(Proyek Baru/Perluasan)

Yang bertanda tangan di hawah ini :
1. Nama Perusahaan
2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab
3 . Alamat Kantor Perusahaan
4 . Lokasi Proyek
5 . SP/SPPP
Perubahannya
6 . Produksi/operasi komersial
dengan ini mengajukan permohonan pemeriksaan proyek untuk penerbitan lzin Usaha Tetap
(Proyek Baru/Perluasan), sesuai keputusan MENINVES/Ketua BKPM No. tentang Tata Cara
Permohonan PMDN dan PMA.
Pimpinan Perusahaan

(nama jelas)
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BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH TINGRAT I
REKOMENDASI IZIN TETAP/IZIN PERLUASAN

Berdasarkan hasil periksaan lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa pada tanggal
......... ... ...... ................ .. terhadap permohonan lzin Tetap/lzin Perluasan :

--

Nama Perusahaan : ...... .. ... ......... ........ .
sebagai realisasi dari Surat Persetujuan BKPM No ... ... .. .. ... .. . tanggal ..... ......... .... jo. No.
tanggal (terlampir), dengan demikian kami mendukung/belum mendukung untuk diterbitkan
lzin tetap/lzin Perluasan perusahaan yang bersangkutan.
Ketua BKPMD
Propinsi Daerah Tkt. I

( .. ........ .... ......... ..... ... )

Tembusan Yth. :
1.
2.
3.
4.

5.
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Diisi oleh Pejabat
Pemeriksa

Lampiran II.A *)
Keputusan Meninves/Ketua BKPM

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK
Pada hari ..... ... ..... ... ... ... ...... .. tanggal ...... ... ... .... .. ., ..... .. ..... . kami yang bertanda tangan
di bawah ini Tim ... ........... .. . yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH
Tk. I ........... ... .... No . ... ... ... ......... . tanggal .. .... .. .. ..... ... ...... telah mengadakan pemeriksaan
setempat terhadap permohonan lzin Tetap/lzin Perluasan dengan hasil pemeriksaan sebagai
berikut :
I. KETERJ\NGAN PERUSAHAAN
1. a . Nama Perusahaan
b. Bidang Usaha
2. a . Nomor Pokok Wajib Pajak
b. Nomor Kode Proyek
3. a. Alamat Kantor Perusahaan
b. Nomor, Telepon, Telex, Facsimile
4. Surat Persetujuan/Penanggung Jawab
5 . Surat Persetujuan Prinsip &
Perubahannya (No & T gl)
6 . SP. Pabean (No & T gl)
7. lzin Tetap (No & Tgl) bayi perluasan
(lampirkan)
8 . Akte Pendirian & Perubahannya
(Nama Notaris, No. & Tgl)
9 . Aspek Lingkungan : - Amdal
: Menteri/Gubernur
(No .... .. : Tanggal.. .... )
UKL& UPL
10. Lain-lain
II. KEADAAN FISIK PROYEK **)
1. Luas proyek direncanakan

: .. ....... ....... .... Ha
(. ....... .. .%)

2 . Tanah yang telah dibebaskan
*)

Khusus sektor

: ..... ... .. .... ...... Ha
(. .. ...... ..%)
**) · Khusus sektor lapangan golf dan
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- Kawasan lndustri
- Lapangan golf
Tahap
Luas
I
II
Ill
IV
3. Realisasi Pembebasan Tanah

perumahan cukup mengisi butir 1 s/d 8.
Jadwal (Th)

%

... .. ............ ... . :.-... ... .... Ha
(.. .... %)

4. Pembentukan Muka Tanah (cut file)

.. ... .. ........ ............ ..... Ha.
(...... %)

5. Tanah Dimatangkar

..... ... ....... ..... ........ .... Ha.
(.... ..%)

6. Kapling lndustri/Perumahan siap Dipasarkan

.. .... ...... ... ... ...... .. .... .. Ha.
(... .. .%)

7. Bangunan Pabrik/Rumah Siap Dipasarkan

.. ... ......... ... ..... .... ..... . Ha.
(...... %)

8. Luas Jalur Prasarana

... ......... .... .. ....... ... ... . Ha.
(.. ... .%)

9. Luas Jalur Terbuka/Hijau

......... ..... ........... ... .... Ha.
(...... %)

10. Luas Kapling untuk Sarana Penunjang.

..... ................ .. ... .. .... Ha.
(...... %)

11 . Pelaksanaan Pembangunan Prasarana
dan Sarana Lainnya

..... .. ....... ..... ............. Ha.
... ......... .... ......... .. (...... %)

..

Rencana
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Jaringan Jalan (Km)
Saluran Air Hujan (Km)
lnstalasi Penyediaan Air Bersih (%)
Jaringan Distribusi Air Bersih (%)
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (%)
Jaringan Distribusi telkom (SS)
Jaringan Pengumpul Air Limbah lndustri (M)
lnstalasi Pengolahan Air Limbah (Unit/%)
Penampungan Sementara Limbah Padat (83)

ｾｓｬ＠

Realisasi

%
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j . Jaringan Penerangan Jalan (Km)

k. Pagar Kawasan (M)

12. Pelaksanaan Pembangunan Sarana Penunjang Telrnis *)
Rencana

Realisasi

a. Kantor Pengelolaan (Unit)
b. Fasilitas Bank (M2)
c. Fasilitas Kantor Pos (M2)
d. Fasilitas Pelayanan Telekomunikasi (M2)
e. Poliklinik (M2)
f. Kantin (M2)
g. Sarana Ibadah (M2)
h. Rumah Penginanapan Sementara (M2)
I.

Pos Keamanan (M2)

j.

Sarana Kesegaran Jasmani (M2)

k. Halte Pengangkutan Umum
I.

Unit Pemadam Kebakaran (M2)

13. Pelaksanaan Pembangunan Sarana Penunjang yang bersifat Eksternal
a.
b.
c.
d.

Jaringan Transmiisi Tenaga Listrik
Jaringan Pipa /\ir Baku ke Kawasan
Saluran /\ir Hujan Pembuangan /\khir
Jalan /\kses ke Kawasan

ada/belum
ada/belum
ada/belum
ada/belum

14. Daftar mesin-mesin utama/atati sumber tenaga penggerak PLN/Diesel terlampir.
III. RENCANA OPERASI KOMERSIAL PROYEK

1.

Rencana mulai dipasarkan Bulan ...... Tahun .. .. ... Luas .... .. . Ha.

2.

Rencana Pemasaran Selanjutnya (lampirkan Rencana Pemasaran Tahunan) *)

IV. NILAIINVESTASI

Rencana
a.

Modal Tetap :
Pembelian & Pematangan tanah : Rp./US$ .
Bangunan/Gedung
Rp./US$.
Mesin-mesin/Peralatan
Rp./US$.

Realisasi
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& Suku cadang
Lain-lain

Rp./US$ .
Sub Jumlah

b.

Modal Kerja
(untuk 1 turn over+ 3 bulan)
Jumlah

Rp./US$.
Rp./US$ .
Rp./US$ .

V. PEMIUKAN SAHAM (Khusus PMA)

a.

Pserta indonesia

Rencana
Rp./US$

b.

Peserta Asing

Rp./US$ .

*)

Khusus sektor Kawasan lndustri .

Realisasi

VJ. JUMLAH TENAGA KERJA
Rencana
Indonesia Asing
a.
b.

Realisasi
Indonesia Asing

Pimpinan (orang)
Karyawan (orang)

VII.PENANGANAN ASPEK LINGKUNGAN
1. Pelaksanaan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan :

1.1 Sesuai dengan RKL!RPL
b. Tidak
a . Ya
1. 2 Sesuai dengan
.. UKL/UPL
a. Ya
b. Tidak
1 .3 Sesuai dengan SOP
a . Ya
b. Tidak
1.4 Tidak ada sa rna sekali
2.

a. Ya
b. Tidak
Bila dihasilkan limbah cair apakah dilakukan pengolahan limbah cair :
b. Tidak
a . Ya

3.

Bila Ya, cara pengolahannya ... .. ..... ...... ..... .... ................. .......... ....... .... ......... .. .
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4.

Buku mutu limbah (Standar effluen) yang digunakan : .. .... .................... .. ............ .

Dikeluarkan oleh :

5.

Apakah dilakukal} pemantauan :
a. Ya

b. Tidak

6.
7.

Bila Ya, sebutkan frekuensinya : .. .. ........ .................. . kali per ........ ...... ...... ............ ..

8.

Bila dihasilkan limbah padat apakah dilakukan pengolahan limbah padat :
a. Ya
b. Tidak

9.

Bila Ya, cara pengolahannya ................. ..................... ... ... ..... .. ...... ... ..... ... .... .... .

Lampirkan hasil pemantauan

.. ...... ... ...... ...... .. ... ................... .. .. .. . , ......... .............. ............ .......... ..... .. .. ..... ... .

10. Apakah dilakukan pemantauan :
a. Ya
b. Tidak
11. Bila Ya, sebutkan frekuensinya : ............................ kali per .............................. .
12. Lampirkan hasil pemantauan
13. Bila dihasilkan limbah gas apakah dilakukan pengolahan limbah gas :
a . Ya

b. Tidak
14. Bila Ya, cara pengolahannya .... ... ... ...... ... .. ........... ....... ... ...... ...... .... ....... .. ......... .

···· ····· ···· ···· ·········· ··· ····· ······· ··· ································ ············ ··· ····· ········.· ····· ·······
15. Baku mutu emisi yang digunakan .... ........ .... .. .. .. .... ... ... .. .. ... ........ ..................... .. .
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Dikeluarkan oleh :
.... ........... .. .... ...... .. .... ...... ........... ............. ....... .... ............ ........................ ....... ...

16. Apakah dilakukan pemantauan :
b. Tidak
a . Ya
17. Bila Ya, sebutkan frekuensinya : ..... .. ........ .. ................ kali per ...... ... .......... ............ .

18. Lampirkan hasil pemantauan
VID. USUL I SARAN

Mengetahui
Penanggung Jawab/Pimpinan
Perusahaan
Cap

Pemeriksa,
1. Wakil BKPMD

Nama
Jabatan
Tanda Tangan
2 . Wakil Kantor Dep ........... .

( ..... ...... .... .... ..... .. .... )

Nama
Jabatan
Tanda Tangan
3 . Wakil Kantor Dep . Tenaga
Kerja
Nama
Jabatan
Tanda Tangan
4 . Wakil Kantor Pertanahan
Ka bupaten/Kotamadyc.
Daerah Tingkat II ....... .
Nama
Jabatan
Tanda Tangan
5 . Wakil Bagian LH Kabupaten/
Kotamadya .... ... .. .. ... ...
Nama
Jabatan
Tanda Tangan
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KELENGKAPAN ADMINISTRASI (Dilampirkan):

1.

Rekaman lzin Lokasi/Hak /\tas Tanah);

2 . Rekaman

ｒ ･ ｮ｣

ｾ ｭ｡＠

Tapak Tanah (Site plan) yang telah disahkan oleh PEMDA; ")

3 . Rekaman Konfirmasi lahan yang ､ｩ｢･｡ｳｫｮＯｾ＠
Badan Pertanahan setempat; *)
4 . Rekama n Tata Tertib Kawasan lndustri; *)
5.

Re kaman lzin Mendirikan Bangunan;

6 . Re kaman lzin Undang-undang Gangguan/H.O;
7. La poran Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
8 . Rekaman Persetujuan /\mdal dari Menteri/Gubernur;
9.

Rekaman UKL/ UPL;

10 . Rekaman /\kte Pendirian dan perubahannya.
*)

Khusus sektor Kawasan Industri.

serta tidak dipersengketakan dari
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KEPUllJSAN PRESIDEN REPUBUK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1995
TENTANG

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP
BAGI PENANAMAN MODAL
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan penanaman modal, dipandang perlu
meninjau kembali daftar bidang usaha yang
tertutup bagi penanaman modal.
Mengingat:

1. Pasal4 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2818) sebagaimana telah diubah den.gan
Undang-Undang NQmor 11 Tahun
1970 (Lembaran Negara Tahun 1970
Nomor 46, Tambahan Lembaran Nega,-,
ra Nomor 2943); · ·
3 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968
tentang Penanaman Modal ·Dalam
Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1970 (Lembaran Negara
Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2944);
4 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
1994 tentang Pemilikan Saham Dalam

Perusahaan Yang Didirikan Dalam
Rangka Penanaman Modal Asing;
5 . Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun
1980 ten tang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
6 . Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun
1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi
dan Susunan Organisasi Badan Ko'ordinasi Pena.naman Modal;
7 . Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun
1'993 tentang Tata Cara Penanaman
Modal.
MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden
Nomor 54 Tahun 1993 tentang Daftar
Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman MOdal.
Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBUK INDONESIA TENTANG DAFTAR BIDANG
USAHA YANG TERTUTUP BAGI PENANAMAN MODAL
Pasal 1

(1) Daftar bidang usaha yang tertutup untuk
penanawan modal sebagaimana pada
LAMPIRAN I Keputusan Presiden ini.
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(2) Daftar bidang usaha yang dicadangkan
untuk industri/usaha kecil atau industri/
usaha kecil bekerjasama dengan pengusaha menengah atau besar sebagaimana pada LAMPIRAN II Keputusan
Presiden ini.
(3) Daftar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berlaku
untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pasal 2
Daftar bidang usaha yang tertutup bagi
penanaman modal berlaku selama 3 (tiga)
tahun dan apabila dipandang perlu setiap
tahun dapat ditinjau kembali sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Pasal 3
Penetapan bidang usaha yang dinyataka:1
tertutup untuk penanaman modal sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I,
tidak berlaku bagi penanaman modal tidak
langsung yang dilaksanakan dengan membeli
saham perusahaan yang sudah berdiri melalui
pasar modal dalam negeri.

Pasal 4
(1) Penyelesaian perizinan penanaman modal dalam rangka Undang-Undang
Penanaman Modal Asing, berdasarkan
atas persetujuan Presiden terhadap
rencana penanaman modal tertentu,
dilakukan oleh Menteri Negara
Penggerak Dana lnvestasi/Ketua BKPM
atas nama Menteri yang membina
bidang usaha penanaman modal yang

bersangkutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Penyelesaian perizinan penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan
oleh Menteri Negara Penggerak Dana
Investasi/Ketua BKPM atas nama
Menteri yang membina bidang usaha
penanaman modal yang bersangkutan
sesuai dengan peraturan per-undangundangan yang be.rlaku .
(3) Penyelesaian perizinan penanaman modal di luar Undang-Undang Penanaman
Modal Asing dan Undang·- undang Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan
oleh Menteri yang membina bidang
usaha penanaman mOdal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berloku.

Pasal 5
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 23 Mei 1995

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,
ttd.

SOEHARTO
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IAMPIRAN 1:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBUK
INDONESIA
Nornor
: 31 Tahun 1995
Tanggal : 23 Mei 1995
BIDANG USAHA

NO.
I.

BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL
YANG SELURUH MODALNYA DIMIUKI OLEH WARGA NEGARA
ASING DAN/ATAU BADAN HUKUM ASING
Pembangurian dan Pe,_ngusahaan Pelabuhan.
Produksi, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik untuk Umum.
Telekomunikasi.
Pelayaran.
Penerbangan.
Pembangunan dan Pengusahaan Air Minum.
Kereta Api Umum.
Pembanghtan Tenaga Atom.

1
2
3
4
5
6

7
8

II. BIDANG USAHA YANG TERTVTUP UNTUK PENANAMAN MODAL
YANG DALAM MODAL PERUSAHAAN ADA PEMIUKAN WARGA
NEGARA ASING DAN/ATAU BADAN HUKUM ASING
9
10
11
12
13
14

Angkutan Taksi /Bis.
Pelayaran Rakyat.
Perdagangan Eceran dan sejenisnya.
Usaha Penunjang Perdagangan Dalam Negeri.
Staslun Penyiaran Televisi Swasta, Jasa Penyiaran Radio.
Pengusahaan Gedung-gedung Bioskop.
Ill. BIDANG USAHA YANG TERTlJ'ILJP UNTUK PENANAMAN MODAL
KECUALI APABILA MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU

15
16
17
::

18

Susu Bubuk/ Susu Kental
Kecuali terpadu dengan peternakan
Penggergajian Kayu
Kecuali di Propinsi Timor Timur dan Irian Jaya
Kayu Lapis Biasa
Kecuali di Propinsi Timor Timur dan Irian Jaya
Percetakan Kertas Berharga
a.
b.
c.
d.

Perangko
Materai
Surat-surat Berharga Bank Indonesia
Paspor
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NO.

BIDANG USAHA
e. Benda-benda Pos Berperangko

19
20

21

Kecuali untuk Perum PERURI
Ethyl Alkohol
Kecuali technical grade
Bahan peledak dan sejenisnya
Kecuali untuk PT. DAHANA (Persero) dan PT. MULTI NITROTAMA KIMIA
Pesawat Terbang
a . Bermesin Jet atau Propeler untuk angkutan
b. Helikopter
c. Mesin Pesawat Terbang: mesin Piston Pembakaran, Turbo Jet Turbo
Propeller, Turbo Gas lain, Ram Jet, Pulsa Jet dan Turbo Fan.

22
23

d. Peralatan dan Perlengkapan Pesawat Terbang : Baling-baling Pesawat
Terbang/Helikopter dan Alat Pendarat.
Kecuali untuk/bekerjasama dengan PT. IPTN.
Minuman Keras dan Minuman Beralkohol Lainnya
Proyek baru dan perluasan harus dalam Kawasan Benkat atau Entreport
Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE).
Petasan (Mercon)
Proyek baru dan perluasan harus dalam Kawasan Berikat atau Entreport
Produksi TuJuan Ekspor (EPTE).
IV. BIDANG USAHA YANG TERTUTUP MUTLAK UNTUK PENANAMAN
MODAL

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Kontraktor di bidang Pembalakan Hutan .
Pengusahaan Kasino I Perjudian
Pemanfaatan dan Pengusahaan Sponge (bunga karang)
Pengolahan BarangJadi/SetengahJadi Kayu Bakau
Budidaya dan Pengolahan Ganja dan sejenisnya
Industri Pembuatan Veneer
Industri Pembuatan Penta Chlorophenol, Dichloro Diphenyl Tnchloro
Ethane (DDT), Dieldrin, Cnlordane)
Industri pulp dengan proses sulfit
Industri Chlor alkali dengan proses mercuri
Industri Chloro Ruoro Carbon (CFC/freon)
Industri Siklamat dan Sakarin
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA,
ttd

SOEHARTO
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I.AMRIKAN 0:

KEPUTIJSAN PRESIDEN REPUBUK
INDONESIA
Nomor
: 31 Tahun 1995
Tanggal
: 23 Mei 1995
DAFTAR BIDANG USAHA YANG DICADANGKAN UNTUK INDUSTRI/
USAHA KECIL ATAU INDUSTRI/USAHA KECIL BEKERJASAMA DENGAN
PENGUSAHA MENENGAH ATAU BESAR
NO.
1·
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

BIDANG USAHA
Peternakan ayam buras.
Peternakan sapi perah.
Peter.nakan larva udang.
Penangkapan ikan kembung, layang, selar dan sejenisnya.
Penangkapan udang.
Budidaya bekicot/siput, belut, buaya, katak, sidat.
Penangkapan ikan karang (coral fish) seperti kerapu, lencan, kurisi, kakap
dan sejenisnya.
Penangkapan cumi-cumi, teripang, ubur-ubur dan sejentsnya serta
penangkapan ikan hias darat dan/atau laut
Perkebunan/tanaman cengkeh, lada, melinjo, kayu manis, kemin, panili,
kapulaga, pala, siwalan, aren dan lontar
Tanaman obat-obatan, kecuali jahe.
Industri pengasinan/pemanisal"l ·buah-buahan dan sayur-sayuran.
Industri penggaraman/Pengeringan ikan dan sejenisnya.
Industri pengasapan ikan dan sejenisnya.
Industri tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan dan umbiumbian:
1) Tepungberas (segala jenis)
2) Tepung dari kacQng-kacangan
3) Tepung gaplek
Industri gula merah
Industri tauco
Industri kecap
Industri tempe
Industri tahu
lndustri petis dan terasi
Industri kue-kue basah
lndustri makanan lainnya:
1) Makanan ringan kacang-kacangan (kacang goreng kulit, kacang asin,
kacang boger, kacang bawang)
2) Telurasin/pindang
3) Peyek
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NO.

23.

24.

25

26
27

BIDANG USAHA

4) Kerupuk
5) Keripik
Industri Pengintiran Benang:
1) Usaha produksi kokon
2) Benang sutera (fila men)
3) Dekortisasi r,, rat batang.
Kecuali industri tekstil sutera terpadu (integrated).
lndustri Penyempurnaan Benang:
1) Benangkelantang
2) Benang celup
3)· Benangbermotif/eelup ikat
Menggunakan alat yang digerakkan dengan tangan.
Industri Percetakan dan Penyempurnaan Kain:
Percetakan menggunakan alat yang digerakkan dengan tangan.
Kecuali terpadu dengan industri hulunya.
Industri batik tulis
Industri pertenunan:
1) Industri pertenunanATBM
2) lndustri pertenunan gedogan
Industri Perajutan yang menggunakan alat yang digerakkan dengan tangan.
Industri Peci dan Kopiah
Industri kapur dan barang dari kapur
1) Kapurtohor I kapurkembang
2) Kapursirih I kapurtembok
3) Kapur padam I kapur lepaan
4) Barang dari kapur
Industri barang keramik tanah liat untuk rumah tangga:
1) Perlengkapan rumah tangga tanpa di glazur
2) Hiasan rumah tangga tanpa diglazur
3) Pot bunsa segala jenis tanpa diglazur
Industri alat pertanian:
1) Cangkul
2)Sekop
3) Bajak
I

28
29
30

31

32
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NO.

33

34

35
36

37

BIDANG USAHA
4) Garu
5) Garpu
6) Unggis
7) Sabit I alit
8) Koret
9) Ani-ani
10) Emposan tikus
11) Alat penyiram
12) Alat semprot tangan (hand sprayer)
13) Alat perontok padi (manual)
14) Alat pemipil jagung (manual)
15) ·Alat penyosoh (manual)
lndustri alat pertukangan: ·
1) Pahat
2) Palu I martil ( tipe kecil)
3) Serut 1 ketam kayu (manual)
4) Cetoksemen
lndustri alat pemotong
1) Parang
2) Kampak
Industri alat-alat musik tradisional Indonesia
ｾｮ､ｵｳｴｲｩ＠
kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun:
1) Barang kerajinan yang menggunakan bahan baku dari tumbuh-tumbuhan
2) Barang kerajinan dengan bahan baku dari hewan
3) Bunga-bungaan dan hiasan dekorasi imitasi
Pengolahan rotan mentah
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.
SOEHARTO.
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SURAT MENfERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBUK INDONESIA NOMOR 125/MPP/1/1996
TANGGAL 25 JANUARI 1996
TENTANG

PENJElASAN KEPPRES NOMOR 31 TAHUN 1995
Kepada Yth.
Sdr. Menteri Negara Penggerak Dana lnvestasi/
Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
di Jakarta
Menunjuk Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 31 Tahun 1995 tentang Daftar
Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal, maka dalam rangka merangsang
minat para investor luar negeri serta sekaligus memberikan kepastian usaha kepada Perusahaan
Penanaman Modal Asing di dalam ｭ･ｮ｡ｾ＠
modalnya di Indonesia, perlu dilakukan
penjabaran terhadap Lampiran I Keputusan Presiden dimaksud yaitu butir II. 11 dan II. 12
mengenai Perdagangan Eceran dan sejenisnya dan Penunjang Perdagangan Dalam Negeri.
Daftar bidang usaha dimaksud tercantum dalam lampiran surat ini, kiranya dapat diper.gunakan sebagai pedoman dalam pemberian izin investasi.
Demikian untuk Saudara Menteri maklumi, dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan
banyak terima kasih.

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

ttd.

T. ARIWIBOWO
Tembusan:
Para Menteri Kabinet Pembangunan VI.
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lAMPI RAN

KEGIJ\TAN USAHA_ PERDAGANGAN BARANG DAN USAHA
PENUNJANG PERDAGANGAN YANG TERTUTUP UNTUK
PENANAMAN MODAL ASING
I.

6. Binatu (Laundry)

ECERAN

A. Perdagangan Barang

7. Pengrajin

1. Pasar Swalayan
2. Toko,

Pusat

8. Cleaning Service
Pertokoan/

ｐ･ｲ｢ｬ｡ｮｪｾ＠

3. Toko Serba Ada (Departemen Store)
4 . Toko Kerajinan (Art Shop)
5 . Toko Bebas Bea (Duty Free Shop)
6 . Rumah Makan/Warung/Kedai
Makan

9 . Reparasi Alat-alat Listrlk/Rumah
Tangga (TV, Radio, Video,
Komputer)
10. Klab Malam (Night Club), Rumah
Musik (Karaoke), Diskotik, Video
Games, Pusat Hiburan (Amusement
Centre), Pusat Kebugafan (Fitness
Centre), Panti Pijat. ·

7. Penjualan melalui Media
8. Multi Level Marketing
9. Sewa Beli

1. Penilai (Appraisal)

10. Penyewaan Mesin dan Peralatannya
(kecuali untuk alat-alat berat)

2 . Surveyor

11 . Penyewaan Mobil

3 . Makelar (Untuk Ship Brokerage
terbuka bagi PMA)

12. Sewa dan Jual Beli Bangunan
13. Penyewaan Peralatan Lainnya
14. Apotik
15. Pewaralaba (Franchisee)
Ｘｾ＠

II. ·uSAHA PENUNJANG PERDAGANGAN DAIAM NEGERI

Perdagangan Jasa/Profesi

1. Bengkel Pemeliharaan Mesin/
Peralatan (Kecuali untuk yang
berteknologi tinggi)
2. Penjahit
3. Salon Kencantikan
4. Gunting Rambut (Barber Shop)
5 . Photo Studio

4. Bursa Perdagangan Berjangka
5. Periklanan
6. Keagenan
7 . Usaha Jasa Perpasaran/Pasar
9 . Komisioner
MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

ttd.
T. ARIWIBOWO
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1994
TENTANG

PEMILIKAN SAHAM DAIAM PERUSAHAAN
YANG DIDIRIKAN DAIAM RANGKA PENANAMAN MODAL
ASING
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA

Menimbang:

a.

bahwa dalam rangka lebih mempercepat peningkatan dan perluasan
kegiatan ekonomi dan pembangunan
nasional pada umumnya, diperlukan
langkah-langkah untuk lebih mengem"
bangkan iklim usaha yang semakin
mantap dan lebih menjamin kelangsungan penanaman modal asing;

b. . bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menyempurnakan kembali
ketentuan pemilikan saham dalam
perusahaan yang didirikan dalam
rangka penanaman modal asing
sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993;
Mengingat:

Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun
1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2943);
MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEMILIKAN
SAHAM DALAM PERUSAHAAN YANG
DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING.

Pasall
Persetujuan penanaman modal asing diberikan dalam rangka mendirikan perusahaan
penanaman modal asing yang berbentuk
Perseroan Terbatas menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal2
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945;
2.

Undang-undang Nomor 1 Tal)un 1976
tentang Penanaman Modal Asing
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2818) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 11

(1) Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk:
a.

patungan antara modal asing
dengan modal yang dimiliki warga
negara Indonesia. dan atau badan
atau
hukum ｉｮ､ｯｾｩ｡［＠

b.

langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan/
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atau badan hukum asing.
(2) Jumlah modal yang ditanamkan dalam
rangka penanaman modal asing ditetapkan sesuai dengan kelayakan
ekonomi kegiatan usahanya.

Pasal 3

tergolong penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup rakyat banyak yaitu
pelabuhan, produksi dan transmisi serta
distribusi teriaga listrik untuk umum,
telekomunikasi, pelayaran, penerbangan,
air minum, kereta api umum, pembangkitan
tenaga atom dan mass media.

(1) Kepada perusahaan yang didirikan
dalam rangka penanaman modal asing
diberikan izin usaha untuk jangka waktu
30 (tiga puluh) tahun. terhitung sejak
perusahaan berproduksi komersfal.

(2) Perusahaan yang didirikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
b tidak dapat melakukan kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(2) Izin usaha dapat diperbaharui oleh
Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi
Penanaman Modal, apabila perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
masih tetap menjalankan usahanya
yang bermanfaat bagi . perekonomian
dan pembangunan nasional.

(1) Saham peserta Indonesia dalam
perusahaan yang didirikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
a, sekurang-kurangnya 5 % (lima
perseratus) dari seluruh modal disetor
perusahaan pada waktu pendirian.

(3) Menteri Negara Penggerak Dana Investasi I Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal menetapkan lebih lanjut
ketentuan tentang perbaruan izin usaha
setelah mendengar pertimbangan
Menteri terkait.

Pasal4
(1) Kegiatan usaha perusahaan dalam
rangka penanaman modal as1ng dapat
berlokasi di seluruh wilayah Republik
Indonesia.

Pasal6

· (2) Penjualan lebih lanjut saham perusahaan diatas jumlah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan kepada warga negara Indonesia
atau badan hukum Indonesia yang
modal sahamnya dimiliki warga negara
lndonedia melalui pemilikan langsung
sesuai kesepakatan para pihak dan/atau
pasar modal dalam negeri.

Pasal 7

Pasal 5

(1) Perusahaan yang didirkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b,
dalam jangka waktu paling lama lima betas
tahun sejak berproduksi komersial menjual
sebagian sahamnya kepada warga negara
Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia melalui pemilikan langsung atau
melalui pasar modal dalam negeri.

(1) Perusahaan yang didirikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a
dapat melakukan kegiatan usaha yang

(2) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak
mengubah status perusahaan.

(2) Bagi daerah yang telah ada Kawasan
Berikat atau Kawasan Industri, lokasi
kegiatan perusahaan tersebut diutamakan didalam kawasan tersebut.
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Pasal8
(1) Disamping melakukan penambahan
mcxlal saham dalam perusahaan sendiri,
perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing yang telah
berproduksi komersial dapat pula:
a.

mendirikan perusahaan baru; dan/atau

b.

membeli saham perusahaan yang
rangka penanaman
didirikan ｾ｡ｬｭ＠
modal dalam negeri dan/atau
perusahaan yang didirikan bukan
dalam rangka penanaman modal
asing a taupun penanaman ·modal
dalam negeri yang telah berdiri,
baik yang telah atau belum berproduksi kormersial melalui pasar
modal dalam negeri.

(2) Saham sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b dapat juga dibeli oleh
perusahaan yang didirikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
a melalui pemilikan langsung sesuai
kesepakatan para pihak.
(3) Pembelian saham perusahaan sebagai-

mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2), dapat dilakukan sepanjang bidang
usaha perusahaan tersebut tetap
terbuka bagi penanaman modal asing.

ataupun penanaman modal dalam
negeri yang belum atau telah
berprcxluksi komersial.
(2) Pembelian saham perusahaan yang

didirikan baik dalam rangka penanaman
modal dalam negeri maupum bukan
dalam rangka penanaman modal asing
ataupun modal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya
dapat dilakukan apabila bidang
usahanya pada saat pembelian saham
terbuka bagi penanaman modal asing.
(3) Pembelian saham Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
melalui pemilikan langsung dan/atau
pasar modal dalam negeri.
(4) Pemilikan langsutlg oleh badan hukum
asing sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam
upaya penyelamatan dan penyehatan
perusahaan.
(5) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak
mengubah status perusahaan.

PasallO

(4) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruh b tidak
mengubah status Perusahaan.

Ketentuan lebih lanjut, yang diperlukan bagi
Pela.k sanaan Peraturan Pemerintah ini,
ditetapkan oleh Menteri Negara Penggerak
Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi
Penanamah Modal setelah mendengar
pertimbangan Menteri terkait.

Pasal9

Pasalll

(1) Badan hukum asing dapat membeli

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah
ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 1993 tentang Persyaratan Pemilikan
Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing, dinyatakan tidak berlaku.

saham perusahaan baik yang didirikan
dalam rangka penanaman mcxlal asing,
yang · didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri, maupun
perusahaan yang didirikan bukan dalam
rangka penanaman modal asing
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Pasal 12
Perusahaan yang didirikan dalam rangka
penanaman modal asing yang telah berdiri
dan/atau berproduksi komersial sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atas
kesepakatan para pemegang saham dapat
menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal13
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 19Mei 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 19Mei 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBUK
INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR:28
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PENJEIASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1994
TENTANG
PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING
UMUM
Dengan terjadinya perubahan struktur politik
dan ekonomi diberbagai bagian dunia serta
meluasnya globalisasi perekonomian dunia,
banyak negara yang dulunya sangat tertutup
bagi penanaman modal asing , sekarang telah
membuka kesempatan yang sebesar-besarnya
kepada modal asing dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, pertumbuhan dan
memperluas kegiatan ekonominya Keadaan
tersebut telah menimbulkan persaingan yang
semakin tajam dalam penanaman modal asing
untuk peningkatan dan perluasan investasi.
Perubahan diberbagai belahan dunia
dimaksud berlangsung dengan cepat, sehingga
mendorong banyak negara melakukan efisiensi
perekonomian agar kelangsungan peningkatan
dan perluasan investasi serta peningkatan
produktivitas dapat terjamin. Keadaan ini telah
menimbulkan pula persaingan yang sangat
tajam dalam perdagangan dunia.
Keadaan seperti diatas berlangsung
bersamaan dengan upaya bangsa Indonesia
lebih meningkatkan dan memperluas kegiatan
ekonomi serta memperbaharui pembangunan
nasionalnya dengan memberikan peranan yang
semakin besar kepada masyarakat dan dunia
usaha dalam pembiayaan pembangunan.
Peranan tersebut antara lain untuk lebih meningkatkan investasi dan produktivitas serta
perluasan pasar ekspor dengan peningkatan
daya saing , sehingga terjadi dampak ganda
seperti pertumbuhan ekonomi, perluasan
kesempatan kerja, penyerapan bahan/barang
yang dihasilkan masyarakat dan peningkatan
penerimaan negara dari pajak.
Untuk mendorong partisipasi masyarakat
dan dunia usaha dalam meningkatkan daya

saing dalam investasi dan perdagangan dunia
serta alih teknologi, kemampuan managerial
dan modal agar se makin mampu
meningkatkan investasi, pertumbuhan dan
perluasan kegiatan ekonomi di berbagai da€rah, maka di pandangperlu memberikan perangsang yang lebih menarik terhadap penanaman modal asing.
Guna mencapai sasaran dimaksud, maka
dipandang perlu melakukan penyempurnaan
terhadap ketentuan pemilikan saham dalam
perusahaan yang didirikan dalam rangka
penanaman modal asing.
PASAL DEMI PASAL

Pasall
Cukup jelas

Pasal2
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan
badan hukum Indonesia meliputi badan
usaha milik Negara, badan usaha milik
Daerah, Koperasi dan perusahaan nasional
lainnya.
Ayat (2)
Untuk memberikan kemudahan kepada
penanam modal, maka penentuan kelayakan ekonomi kegiatan usaha dan besarnya modal untuk investasi diserahkan sepenuhnya kepada penanam modal yang bersangkutan.

Pasal3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bermanfaat adalah
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apabila dalam perkembangan pelaksanaan
kegiatan usahanya perusahaan yang
didirikan dalam rangka penanaman modal
asing memberi dampak positif antara lain
bagi ekspor, tenaga kerja, penerimaan
pajak, lingkungan hidup dan perekonomian
nasional
Ayat (3)
Pembaruan izin usaha diberikan untuk
jangka waktu 30 tahun dan persyaratan
permohonan izin tersebut lebih sederhana
dan permohonan izin usaha baru.
Ketentuan pembaruan izin usaha perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing tersebut harus mendengar
pertimbangan Menteri terkait , seperti
Menteri Perindustrian yang berkaitan dengan teknis produksi, Menteri Keuangan
yang berkaitan dengan pajak, Menteri
Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan
penanganan limbah dan Menteri lainnya
yang dipandang perlu.

persetujuan yang disepakati kedua belah
pihak yang didasarkan pada prinsip
kerjasama yang saling menguntungkan dan
kelangsungan kegiatan usaha perusahaan.
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan
pemilikan langsung adalah sama dengan
"direct placement."

Pasal (4)
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kegiatan perusahaan yang didirikan dalam
rangka penanaman modal asing dapat pula
dilakukan diatas tanah sendiri yang telah dirniliki dengan hak atas tanah, sepanjang areal
terserut berada didaerah/wilayah peruntukan
industri sesuai dengan Rencana Umum Tata
Ruang atau Rencana Detail Tata Ruang

Pasal 7
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan
badan hukum Indonesia ·meliputi badan
usaha milik negara, badan usaha milik
Daerah, Koperasi dan perusahaan nasional
lainnya besarnya saham yang dijual oleh
perusahaan yang didirikan dalam rangka
penanaman modal asing , dilaksanakan
sesuai kesepakatan para pihak terkait
didasarkan pada prinsip kerjasama yang
saling menguntungkan dan kelangsungan
kegiatan usaha perusahaan dan/atau
ketentuan pasar modal dalam negeri.
Ayat (2)
Penegasan ini dimaksudkan untuk
meniadakan pembedaan yang selama ini
dianut seperti perusahaan PMA, perusahaan
PMDN, dan perusahaan Non PMA/PMDN.
Hal ini dimaksudkan untuk rnenyederhanakan administrasi. Selain itu pada dasarnya semua perusahaan tadi secara hukum
berkedudukan sama, yaitu merupakan badan hukum Indonesia yang tunduk pada
hukum Indonesia.

Pasal (5)

Pasal8

Cukup jelas.
Pasal (6)
Ayat (1)
Peningkatan pemilikan saham peserta Indonesia dilakukan sesuai kesepakatan antara
peserta Indonesia dengan peserta asing.
• Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah
berkaitan dengan jangka waktu dan
perimbangan saham yaitu sesuai dengan

Ayat (1)
Huruf a
Perusahaan baru yang didirikan oleh
perusahaan tersebut dengan status sebagai
perusahaan yang didirikan dalam rangka
penanaman modal asing.
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah
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berkaitan dengan jangka waktu dan
perimbangan saham yaitu sesuai dengan
persetujuan yang disepakati kedua belah
pihak yang didasarkan pada prinsip
kerjasama yang saling menguntungkan dan
kelangsungan kegiatan usaha perusahaan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (3).

PasallO
Cukup jelas

Pasa19
Ayat (1)
Pembelian saham dimaksud untuk mendorong kerjasama antara perusahaan asing
yang bukan badan hukum Indonesia guna
memperoleh peluang pasar internasional
dalam rangka peningkatan ekspor

Pasalll
Cukup jelas

Pasal12
Cukup jelas

Pasa113
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3552
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SURAT KEPUTUSAN
MENTEm NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR: 15/SK/1994
TENfANG
KETENfUAN PElAKSANAAN PEMIUKAN SAHAM
DALAM PERUSAHAAN YANG DIDIRJKAN DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL ASING

Menimbang:
1. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang pemilikan saham
dalam perusahaan penanaman modal asing,
perlu segera ditetapkan peraturan
pelaksanaannya.
2. bahwa semua ketentuan pelaksanaan yang
telah ada yang terkait dengan pemilikan
saham asing dalam perusahaan yang sudah
berdiri perlu disesuaikan lebih lanjut.
Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970
tentang Penanaman Modal Asing.
2 . Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970
tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
3 . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang
Jangka Waktu lzin Perusahaan
Penanaman Modal Asing.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
1994 tentang Pemilikan Saham Dalam
Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka
Penanaman Modal Asing.
5. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun
1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi
dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi
Penanaman Modal.
6 . Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun
1993 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup
Bagi Penanaman Modal.
7. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun
1993.

MEMUTUSKAN:
Dengan mencabut Keputusan Ketua Badan
Koordinasi Penanaman Modal:
1. Nomor: 17/SK/1987 jo. Nomor:17/SKI
1991 tentang Ketentuan Penyertaan
Saham Asing Dalam Perusahaan Yang
Sudah Berdiri.
2 . Nomor: 5/SK/1987 jo. Nomor: 16/SK/
1989 tentang Persyaratan Pemilikan Saham NasionaJ Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.
3. Nomor: 09/SK/1989 tentang Persyaratan Minimal lnvestasi PMA.
4 . Nomor: 21/SK/1991 tentang Persyaratan lnvestasi Minimal Bagi
Perusahaan PMA.

Menetapkan:
KEPUTUSAN MENfERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI!KETUA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG KETENfUAN PELAKSANAAN
PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL ASING.
BABI
PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL
ASING

Pasal 1
(1)Persetujuan penanaman modal asing adalah
persetujuan penanaman m odal beserta
fasilitasnya yang diberikan oleh Presiden
Republik Indonesia yang dituangkan di

dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan
Presiden (SPPP) oleh Menteri Negara
Penggerak Dana lnvestasi/ Ketua Badan
Koordinasi Penanaman Modal (Meninves/
Ketua BKPM).
(2)Persetujuan penanaman modal asing
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
diberikan dalam rangka melaksanakan kegiatan penanaman modal dengan mendirikan perusahaan penanaman modal asing.
(3) Perusahaan yang didirikan dalam rangka
penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus berbentuk
Perseroan Terbatas menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasa12
(l)Penanaman modal asing dapat dilakukan
dalam bentuk:
a. patungan antara modal asing yang
dimiliki oleh warga negara asing, dan/
atau badan hukum asing dengan modal
yang dimiliki warga negara Indonesia
dan/atau badan hukum Indonesia yang
terdiri dari badan usaha milik Negara,
badan usaha milik Daerah, Koperasi,
perusahaan PMA, perusahaan PMDN,
perusahaan Non PMA/ PMDN, atau
b. langsung dalam arti seluruh (lOOSb)
modalnya terdiri dari modal asing yang
dimiliki oleh warga negara asing dan atau
badan hukum asing.
(2) Penanaman modal asing dapat memasuki
bidang-bidang usaha yang dinyatakan terbuka bagi kegiatan penanaman modal asing.

Pasal3
(1) lnvestasi dapat terdiri dari seluruhnya mo-

dal sendiri atau modal sendiri dan modal
pinjaman.
(2) Penentuan jumlah investasi sepenuhnya
diserahkan kepada penanarn modal yang
bersangkutan disesuaikan dengan kelayakan
ekonomi dan kewajaran jumlah investasi
kegiatan usahanya.

Pasal4
(l)Perusahaan penanaman modal yang

didirikan dalari rangka penanarnan modal
asing yang telah siap berproduksi komersial
wajib memiliki lzin Usaha Tetap.
(2) lzin usaha untuk perusahaan penanaman
modal asing ditetapkan selama 30 (tiga
puluh) tahun dimulai sejak perusahaan
berproduksi komersial sebagaimana
tercantum didalarn lzin Usaha Tetapnya.
(3) Perusahaan penanarnan mosal asing yang
mengadakan perluasan usaha diberi
perpanjangan izin usaha selama 30 (tiga
puluh) tahun terhitung sejak perluasan usaha
tersebut berproduksi komesial sebagaimana
tercantum didalarn lzin Perluasan.
(4) lzin usaha yang telah berakhir jangka waktu
berlakunya sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dan (3) dapat diperbarui apabila
dalam perkembangan pelaksanaan kegiatan
usahanya secara nyata memberikan dampak
positif bagi perekonomian nasional, antara
lain penyediaan kesempatan kerja ,
penyetoran pajak, peningkatan ekspor,
menjaga kelestarian dan ｫ･ｳｩｭ｢｡ｮｧｾ＠
Ungkungan hidup.

Pasal5
Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 4 ayat (4) diberikan untuk jangka
waktu 30 tahun sesuai dengan pesyaratan dan
tata cara permohonan pembaharuan izin usaha
yang ditetapkan oleh Meninves/Ketua BKPM.

Pasal6
(l)Kegiatan usaha perusahaan yang didirikan
dalam rangka penanaman modal asing
dapat berlokasi diseluruh wilayah Republik
Indonesia.
(2) Kegiatan usaha perusahaan yang didirikan
dalam rangka penanaman modal asing wajib
berlokasi didaerah penmtukan yang sesuai
dengan bidang kegiatan usahanya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Umum Tata Ruang atau Rencana Detail Tata Ruang.
(3) Dalarn hal Daerah Tingkat 11/Kabupaten
dan Kotamadya memiliki kawasan Industri
yang telah slap pakai secarai fisik, lokasi
kegiatan usaha indus.tri pengolahan
diutarnakan di Kawasan Industri.
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(4)Perusahaan penanaman modal asing dapat
berlokasi diluar Kawasan Industri sesuai
dengan daerah peruntukannya, sepanjang
alasan teknis dan ekonomis yang diajukan
dapat disetujui.

BABU
PENANAMAN MODAL ASING
PAruNGAN

Pasal 7
(1)Penyertaan modal saham dalam perusahaan
patungan yang didirikan dalam rangka
penanaman modal asing, ditetapkan atas
dasar kesepakatan para pihak dalam
pendirian perusahaan patungan tersebut.
(2)Setiap perusahaan pemilikan maupun
jumlah modal saham dalam perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak.

Pasal8
(1)Perusahaan penanaman modal asing yang
melakukan kegiatan usaha eli bidang:
a. Pelabuhan;
b. Produksi transmisi dan distribusi tenaga
listrik untuk umum;
c Telekomunikasi;
d . Pelayaran;
e. Penerbangan;
f. Air minum;
g. Kereta api umum;
h. Pembangkitan tenaga atom;
i. Mass media;
wajib mendirikan perusahaan patungan.
(2) Perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l), didirikan dengan modal
saham perusahaan yang disetor dan
ditempatkan sekurang-kurangnya 5% (lima
perseratus) dari jumlah modal saham
perusahaan diambil bagian oleh warga
negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh
negara dan/atau warga negara Indonesia.
{3)Perubahan pemilikan saham secara
langsung dalam perusahaan penanaman
•modal asing patungan sebagaimana
dimaksud dalam ayat {2} , baik karen a

pengalihan pemilikan saham maupun
penamabahan modal saham, tidak boleh
mengakibatkan pernilikan saham pihak Indonesia menjadi lebih kecil dari modal
saham perusahaan yang disetor dan
ditempatkan sebelumnya.
{4} Pengusahaan kegiatan usaha sebagaimana
diiaksud dalam ayat {1) oleh perusahaan
patungan, tetap dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal9
{1}Perusahaan penanaman modal yang
modal
didirikan dalam rangka ｰ･ｮｾｭ｡＠
berproduksi
telah
yang
asing patungan
komersial sebagaimana tercantum didalam
Izin Usaha Tetapnya, dapat mendirikan
perusahaan baru.
{2) Perusahaan baru yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat {1), memiliki status:
a . sebagai perusahaan yang didirkan dalam
rangka penanaman modal asing, apabila
diantara peserta yang berpatungan dalam
perusahan baru tersebut terdapat warga
negara asing dan/atau badan hukum
asing baru, atawsebagai perusahaan yang
didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri , apabila:
1) 1000A> modal sahamnya dirniliki oleh
perusahaan penanaman modal
asing dimaksud; atau
2) pesertanya terdiri dari badan hukum
Indonesia dan/atau warga negara
Indonesia.
BABIII
PENANAMAN MODAL ASING
IANGSUNG

PasallO
Perusahaan penanaman m o d a l yang
didirikan dalam rangka penanaman modal
asing langsung, tidak diizinkan melakukan
kegiatan usaha di bidang -bidang usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (1}.

Pasalll
(l)Perusahaan penanaman modal asing yang
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seluruh (100%) modal sahamnya dimiliki oleh
warga negara asing dan/atau badan hukum
asing, wajib menjual sebagian sahamnya
kepada warga negara Indonesia dan/atau
badan hukum Indonesia dalam jangka wakt:u
paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak
berproduksi komersial sebagaimana
tercantum didalam lzin Usaha Tetapnya.
(2) Modal saham yang disetor dan ditempatkan
yang dijual kepada pihak Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan berdasar kesepakatan para
pihak.

Pasal12
(1)Perusahaan penanaman modal yang
didirikan dalam rangka penanaman modal
asing langsung yang telah berproduksi
komersial sebagaimana tercantum didalam
lzin Usaha Tetapnya, dapat mendirikan
perusahaan baru.
(2) Perusahaan baru yang didirikan sebagamana
dimaksud dalam ayat (1), memiliki status:
a. sebagai perusahaan yang didirikan dalam
rangka penanaman modal asing, apabila
diantara peserta yang berpatungan dalam
perusahaan baru tersebut terdapat warga
negara asing dan/atau badan hukum
asing baru, atau
b. sebagai perusahaan yang didirikan dalam
rangka penanaman modal dalam negeri,
apabila:
1) 100% modal sahamnya dimiliki
oleh perusahaan penanaman modal asing dimaksud; atau
2) pesertanya terdiri dari badan hukum
Indonesia dan/atau warga negara
Indonesia.

BABIV
PENGALIHAN PEMILIKAN SAHAM
PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN
DAIAM RANGKA PENANAMAN
MODAL ASING

Pasal13
(1)Pengalihan pemilikan saham perusahaan
yang didirikan dalam rangka penanaman

modal asing yang telah berproduksi
komersial dan/ atau telah sah berbadan
hukum Indonesia, dilakukan dengan cara
menjual saham melalui pemilikan langsung
dan/atau pasar modal dalam negeri.
(2) Pengalihan pemilikan saham sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib dengan
kesepakatan para pihak yang dituangkan di
dalam RUPS.
(3) Bagi perusahaan yang didirikan dalam
rangka penanaman modal asing dan belum
berproduksi komersial dan/atau yang belum
sah berbadan hukum Indonesia, pengalihan
pemilikan modal sahamnya dilakukan
melalui perubahan pernilikan saham.
(4)Perubahan pemilikan modal saham
sebagaimana dimaksud dalarn ayat (3), wajib
dengan kesepakatan para pihak yang
tersebut dalam Surat Pemberitahuan
Persetujuan Presiden.

BABV
PEMBEUAN ATAS SAHAM
PERUSAHAAN
Bagian Pertama
Oleh Perusahaan Penanaman
Modal Asing Patungan

Pasa114
(1)Perusahaan penanarnan modal asing patungan yang telah berproduksi komersial sebagaimana tercantum dalam lzin Usaha
Tetapnya, dapat membeli saham perusahaan yang sudah berdiri dan berbentuk Perseroan Terbatas menurut hukum Indonesia.
(2)Perusahaan yang akan dibeli sahamnya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
adalah:
a. Perusahaan yang telah berproduksi
komersial sebagaimana tercantum dalam
lzin Usaha Tetapnya; atau
b. Perusahaan yang belum berproduksi
komersial tetapi telah sah berbadan
hukum menurut hukum Indonesia.

Pasa115
(1)Pelaksanaan pembelian saham perusahaan
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yang sudah berdiri oleh perusahaan penanainan modal asing patungan dapat dilakukan
melalui pemilikan langsung dan/atau pasar
modal dalam negeri .
(2) Pembelian saham oleh perusahaan penanaman modal asing patungan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) yang dilakukan
melalui pemilikan langsung, hanya dapat
dilaksanakan apabila bidang usaha
perusahaan yang akan dibeli sahamnya
tersebut pada saat pembelian , terbuka bagi
penanaman modal asing.
(3) Status perusahaan yang dibeli sahamnya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sama
dengan status perusahaan penanaman modal tersebut pada saat didirikan.
(4) Dalam hal perusahaan yang akan dibeli
sahamnya sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) belum berproduksi komersial dan
belum sah berbadan hukum menurut hukum
Indonesia , sedangkan jangka waktu
penyelesaian proyek sebagaimana
ditetapkan dalam surat persetujuan
penanaman modalnya belum berakhir, para
pendiri dapat melaksanakan perubahan
pemilikan saham didalam perusahaan
penanaman modal dimaksud.
Bagian Kedua
Oleh Badan Hukum Asing,
PMA Langsung
Warga Negara Asing

Pasal16
(1)Badan hukum asing dan/atau perusahaan
penanaman modal asing langsung dan/atau
warga negara asing dapat membeli saham
perusahaan yang sudah berdiri dan
berbentuk Perseroan Terbatas menurut
hukum Indonesia.
(2) Perusahaan yang akan dibeli sahamnya sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1), adalah:
a. Perusahaan yang telah berproduksi
komersial sebagaimana tercantum dalam
Izin Usaha Tetapnya; atau
b. Perusahaan yang belum berproduksi
komersial tetapi telah sah berbadan
hukum menurut hukum Indonesia.

］ｺＭ

Pasal17
(1)Pelaksanaan pembelian saham perusahaan
yang sudah berdiri oleh badan hukum asing
dan/atau perusahaan penanaman modal
asing dan/atau warga negara asing dimaksud, dapat dilakukan melalui pemilikan langsung dan a tau pasar modal dalam negeri .
(2) Pembelian saham perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), yang dilakukan
melalui pemilikan langsung, hanya dapat
dilaksanakan apabila bidang usaha
perusahaan yang akan dibeli sahamnya
tersebut pada saat pembelian saham terbuka
bagi penanaman modal asing.
(3)Jumlah saham peserta Indonesia didalam
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) tidak boleh menjadi lebih kecil dari
5% (lima perseratus) dari jumlah modal
saham disetor dan ditempatkan .

Pasal18
Pembelian saharn perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dilakukan
dalarn rangka penyelamatan dan penyehatan
perusahaan yang bersangkutan, dengan maksud:
a. Melanjutkan pembangunan yang sedang
dalam tahap konstruksi ; dan/atau
b. Melakukan konversi modal pinjaman menjadi modal saham; dan/atau
c. Meningkatkan pemasaran hasil produksi;
dan/ atau
d. Meningkatkan ekspor dan/atau menggunakan teknologi baru.

Pasal19
(1) Status perusahaan yang sebagian sahamnya
dibeli oleh badan hukum asing dan/atau
perusahaan penanaman modal asing lang-sung
dan/atau warga negara asing, adalah sama
dengan status perusahaan pacta saat didirikan.
(2)Bagi perusahaan yang dibeli sahamnya
sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1), untuk
selanjutnya tetap berlaku ketentuan yang
dipersyaratkln sebagaimana ditetapkan
dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasa120
(1) DaJam hal perusahaan yang sahamnya dibeli
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adalah pertl'ilhaan yang didirikan dalam rangka
penanaman modal dalam negeri dan Wmaksud
mengubah status perusahaan menjadi
perusahaan yang didirkan dalam rangka
penanaman modal asing, wajib rnemperoleh
BKPM.
persetujuan ｍ･ｮｩｾＯｋｴｵ｡＠
(2) Dalam hal perusahaan yang sahamnya dibell
·adalah perusahaan yang didirikan bukan
dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan bukan dalam rangka penanaman
modal asing dan bermaksud mengubah status menjadi perusahaan yang didirkan dalam
rangka penanaman modal asing, perusahaan yang bersangkutan wajib memperoleh
persetujuan Meninves/Ketua BKPM.

Pasal21
Dalam hal perusahaan yang sudah berdiri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) yang belum berproduksi komersial dan
belum sah berbadan hukum menurut hukum
Indonesia, sedangkan jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana ditetapkan dalam surat
persetujuan penanaman modalnya belum berakhir, dapat melaksanakan perubahan
pemilikan saham didalam perusahaan penanaman modal dimaksud.

BABVI
PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL
ASING YANG SELURUH MODAL
SAHAMNYA TEIAH DIJUAL

Pasal22
Perusahaan penanaman modal asing yang
seluruh (100%) modal sahamnya telah dijual
kepada warga negara Indonesia dan/atau
badan hukum Indonesia yang seluruh (100%)
sahamnya dimillki oleh negara dan/atau warga
negara Indonesia, yang bermaksud mengubah
statusnya menjadi perusahaan penanaman
modal dalam negeri , wajib memperoleh
persetujuan Meninves/Ketua BKPM.

BAB VII
PEMBELIAN SAHAM MEIALUI
PASARMODAL

Pasal23
Pembelian saham perusahaan yang sudah
berdiri oleh badan hukum asing dan/atau perusahaan penanaman modal asing dan/atau
Warga-negara Asing melalui pasar modal dalam negeri, dilakukan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABVID
KETENfUAN PERALDiAN

Pasal24
(1)Perusahaan yang didirikan dalam rangka
penanaman modal asing yang telah berdiri
dan/atau berproduksi komersial sebelt.un
berlakunya Peraturan Pemerintah No. 20
Tahun 1994, dapat menyesuaikan dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah dimaksud.
(2) Bagi perusahaan penanaman modal asing
yang lebih dari 5% (llrna perseratus) dart modal saham yang disetor dan ditempat-kannya
telah dimiliki oleh warga negara Indonesia
dan/atau badan hukum Indonesia yang
seluruh (100%) modal sahamnya dimi-liki
oleh negara dan/atau warga negara Indonesia, penyesuaian sebagaimana dimak-sud
dalam ayat (1) dapat dilakukan hingga modal saham pihak asing menjadi 100%
apabila batas waktu 15 (lima belas) tahun
setelah produksi komersial belum dilampaui
dan selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 11.
(3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) tidak berlaku bagi perusahaan penanaman modal asing patungan yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1).
(4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), harus didasarkan atas kesepakatan
para pemegang saham yang dituangkan
dalam RUPS.

BABIX
SANKSI

Pasal25
Perusahaan yang memperoleh persetujuan
penanaman modal beserta fasilitasnya yang

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur Ke-PU-an di 27 Propinsi

tidaJ< melaksanakan ketentuan-ketentuan
sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini,
dikenakan sanksi berupa:
a. Penghentian sementara kegiatan
perusahaan, a tau
b. Pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas
penanaman modal, atau
c. Pencabutan sebagian izin-izin, atau
d. Pembatalan atau pencabutan Sp/SPP
Preslden.

BABX
lAIN-lAIN

Pasal26
Ketentuan tentang tata cara permohonan
untuk memperoleh persetujuan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan ini dan ketentuan
sanksi atas pelanggaran dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Meninves/ Ketua BKPM.

BABXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 29 Juli 1994
MENTERI NEGARA PENGGERAK
DANA INVESTASI/KETUA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

ttd.
SANYOTO SASTROWARDOYO
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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 66/PRT/1993
TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN
INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
MENTERI PEKERJAAN UMUM

Menimbang :
a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 97
tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal perlu diatur penyederhanaan dan kemudahan pemenuhan
persyaratan teknis untuk menunjang
penyele nggaraan pembangunan bangunan industri dalam rangka Penanaman Modal;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum.
Mengingat :
1. Keppres Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi DeparOtemen;

2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun
1984 tentang Susunan Organisasi
Depar-temen;
3 . Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun
1989 tentang Kawasan lndustri;
4 . Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun
1991 tentang Penyusunan, Penerapan
dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia.
5 . Keputusan Presiden Nomor 96/M Tatentang Pembentukan Kabihun ＱＹｾＳ＠
net Pembangunan VI;
6 . Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 5 7/PRT/1991 tentang Pelak-

sanaan Penyerahan sebagian Urusan
Pekerjaan Urnum kepada Pemerintah
Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 58/PRTI 1991 ten tang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan
Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan
Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum;
8 . Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 378/KPTS /1987 tentang
Pengesahan 33 Standar Konstruksi .
Memutuskan :
Menetapkan:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM TENTANG PERSYARATAN
TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNANINDUSTRIDALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
a. Kawasan peruntukan industri adalah
kawasan tempat pemusatan kegiatan
industri sesuai rencana tata ruang yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
b. Kawasan industri adalah kawasan ternpat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan

sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola
oleh Perusahaan Kawasan Industri .
c.

Bangunan Industri adalah konstruksi
teknik yang didirikan dalam suatu
lingkungan di kawasan industri atau kawasan peruntukan industri yang berfungsi sebagai tempat proses pengolahan
barang atau bahan yang melibatkan
manusia, material, energi, dan peralatan
dalam rangka penanaman modal sesuai
dengan keputusan presiden Nomor 97
tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

d. Menteri adalah Menteri Pekerjaan
Umum
e. Perancang adalah perusahaan yang
berbentuk badan hukum maupun tenaga
ahli perorangan yang bergabung dalam
INKINDO .
f.

Pelaksana adalah perusahaan berbentuk
badan hukum yang berbentuk badan
yang bergabung dalam Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) atau Gabungan
Konstruksi Nasional Indonesia
(GAPENSI).

g. Pengawas adalah perusahaan berbentuk
badan hukum maupun tenaga ahli
perorangan yang bergabung dalam
INKINDO.

Pasal 2
(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai
upaya penyederhanaan dan kemudahan
dalam pengurusan pemenuhan persyaratan teksnis penyelenggaraan
bangunan industri .
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar
proses penyelenggaraan bangunan
industri dapat berlangsung lebih cepat

dengan tetap terpenuhinya tertib bangunan dan keselamatan bangunan bagi
pengguna, isi serta lingkungannya.

BAB II
PERSYARATAN TEKNIS
BAN GUN AN
INDUSTRI

Pasal 3
Bangunan industri harus menaati rencana
tata-ruang kawasan yang telah disetujui oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 4
Setiap bangunan industri harus memenuhi
persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan
Menteri ini.

BAB Ill
PERSYARATAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN BANGUNANBANGUNAN INDUSTRI

Pasal 5
(1) Penanam modal bangunan industri
harus memberikan pernyataan tertulis
kepada Dinas Pekerjaan Umum Tingkat
II atas nama Bupati/ Walikotamadya
atau Dinas Pengawasan Pembangunan
Kota (P2K) bagi DKI Jakarta atas nama
Gubernur DKI Jakarta tentang
kesanggupannya mematuhi serta
mempertanggung jawabkan pemenuhan
semua persyaratan teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 .
(2) Perancangan bangunan industri hanya
boleh dilakukan oleh Perancang yang
harus mempertanggungjawabkan secara
tertulis kelaikan hasilnya sesuai dengan
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dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
(3) Pembangunan bangunan industri hanya
boleh dilakukan oleh Pelaksana yang
harus mempertanggungjawabkan secara
tertulis kelaikan hasilnya sesuai dengan
rancangan bangunan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), serta pelaksanaannya sesuai ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal
4.
(4) Pe ngawasan pembangunan bangunan
industri hanya boleh dilakukan o leh
Pe ngawas yang harus mempertanggung
jawabkan secara tertulis kelaikan hasilnya sesuai hasilnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), serta
Pasal 3 dan Pasal 4 .
(5) Kesanggupan Penanaman Modal seba gaimana dimaksud dalam ayat (1)
m e rupakan salah satu kelengkapan
pengajuan permohonan lzin Mendirikan
Bangunan (1MB), serta sekaligus sebagai
p e rsyaratan bagi Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II atas
nama Bupati/ Walikotamadya yang
bersangkutan atau Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (P2K) bagi
DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI
Jakarta mengeluarkan izin dapat
memulai pelaksanaan pembangunan
mendahului penerbitan lzin Mendirikan
Bangunan (1MB) .
(6) Pertanggungjawaban kelaikan bangunan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ,
(3) dan (4) merupakan kelengkapan

persyaratan bagi penerbit lzin Mendirikan Bangunan (1MB), serta sekaligus
penerbitan lzin Penggunaan Bangunan
(IPM).

BAB IV
SANKS I

Pasal 6
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam
Peraturan Mr'1teri ini dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
(1) Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .
(2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau belum cukup
diatur dalam penetapan ini akan
diadakan perbaikan serta penambahan
sebagai-mana mestinya.
(3) Agas setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan Pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 23 Oktober 1993

MENTERI PEKERJAAN UMUM
ttd .

RADINAL MOOCHTAR

IAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 66/PRT/1993
TANGGAL : 23 OKTOBER 1993

PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN INDUSTRI
1. Penyelenggaraan

pembangunan
bangunan industri harus memenuhi
persyaratan teknis bagi yang diatur oleh
Departemen Pekerjaan Umum maupun
oleh lnstansi Teknis lain yang terkait dan
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

2 . Persyaratan teknis dimaksud dapat
diperoleh dari Kantor Wilayah
Departemen Pekerjaan Umum pada
masing-masing propinsi serta dari Dinas
Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II pada masing-masing Kabupaten I Kotamadya setempat atau Dinas Pengawas
Pem-bangunan Kota (P2K) bagi DKI Jakarta.
3. Persyaratan teknis bangunan industri
yang bersifat mendasar dan berlaku
secara nasional tercakup dalam SNI1728-1989-F tentang Tata Cara Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gedung ,
khususnya pada :
BAB II Arsitektonis
BAB Ill Konstruksi
BAB IV Penyehatan Lingkungan
BAB V Pelaksanaan , Keselamatan,
kerja dan Pemeliharaan
BAB VI Ancaman, Ketentuan-ketentuan
Peralihan dan Penutup
4. Persyaratan teknis bangunan industri
yang berlaku pada masing-masing
daerah tercakup dalam Peraturan Daerah tentang Bangunan dari masingmasing Kabupaten dan Kotamadya, atau
dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta

Nomor 7 tahun 1991 tentang Bangunan
dalam Wilayah DKI Jakarta.
5. Persyaratan teknis bangunan industri
yang bersifat rinci serta berlaku secara
nasional diatur dalam Standar Nasional
Indonesia (SNI) seperti:
a. SK.SNI T-15-1991 tentang Tata
Cara Perhitungall Stryktur Beton
untuk Bangunan Gedung .
b. SNI 1729-1989-F tentang Tata
Cara Perencanaan Bangunan Baja
untuk Gedung.
c. SNI 1726-1989 tentang Tata Cara
Perencanaan Ketahanan Gempa
untuk Rumah dan Gedung.
d. SNI 1728-1928-F tentang Tata
Cara Perencanaan Pembebanan
untuk Rumah dan Gedung.
e. SNI 17 48-1989-F ten tang Tata
Cara Pemasangan Hidran
f.

SKBI 13.53.1987 tentang Tata
Cara Penangkal Petir.

6. Persyaratan teknis yang bangunan industri
yang bersifat khusus yang belum diatur
dalam SNI akan diatur oleh instansi
teknis yang terkait.
Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 23 Oktober 1993
MENTERI PEKERJAAN UMUM

ttd.
RADINAL MOOCHTAR

B. FASILITAS DAN KEBIJAKSANAAN
PERPAJAKAN

*
*

*

*

PAJAK PENGHASILAN USAHA JASA KONSlRUKSI DAN KONSULTAN
TATACARAPENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATAIAN KEI'EIAPAN PAJAK
PENGHITUNGAN BESARNYA PPH PASAL 25
DALAM HAL TERTENTU
PEDOMAN PEIAKSANAAN BEA MASUK, BEA
MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN
NHAI, DAN PAJAK PENJUAIAN ATAS BARANG
MEWAH, PAJAK PENGHASILAN DALAM
RANGKA PEIAKSANAAN PROYEK BANIUAN
LUARNEGFRI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 1996
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
DAN JASA KONSULTAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa orang pribadi atau badan yang
menerima atau memperoleh penghasilan
dan usaha jasa konstruksi dan jasa
ko nsultan. wajib melunasi Pajak
Penghasilan atas penghasilan tersebut;
b. bahwa untuk memberikan ｫ･ｭｵ､｡ｨｾ＠
dan kepastian hukum serta meningkatkan
kepatuhan Wajib Paja k dalam memenuhi
kewaj iban Paj ak P en ghasilan atas
penghasilan tersebut dan sesuai dengan
Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor
7 Ta hun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebaga imana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1994 , dipandang perlu mengatur
tentang pengenaan Pajak Penghasilan
a tas penghasilan tertentu berupa
penghasilan dari usaha jasa konstruksi
dan jasa ko nsultan dengan Peraturan
Pemerintah.
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945:
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
tenta ng ketentuan Umum dan Tata Cara
Pe rpajakan (Lembaran Negara Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3262); sebagaimana telah
diuba h de ngan Undang-undang Nomor
9 Ta hun 1994 (Lembaran Negara Tahun
• 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran
N egara Nomor 3566);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 50 ,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3263), sebagaimana telah beberapa kali
diubah te rakhir dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Tahun 1994 Namor 60 ,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3567).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
DAN JASA KONSULTAN.
Pasal 1
Atas penghasilan Wajib Pajak yang
bergerak di bidang usaha jasa pelaksanaan
konstruksi dan Wajib Pajak badan yang
bergerak di bidang usaha jasa perencanaan
konstruksi , jasa pengawasan konstruksi dan/
a tau jasa konsultan, kecuali konsultan hukum
dan konsultan pajak , dikenakan Pajak
Penghasilan yang bersifat final.
Pasal 2
Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam pasal I adalah sebagai
berikut:
a. atas imbalan jasa pelaksanaan konstruksi
adalah 2% (dua persen);
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b. atas imbalan jasa perencanaan konstruksi
adalah 4% (empat persen);
c. atas imbalan jasa pengawasan konstruksi
adalah 4% (empat persen);
d. atas imbalan jasa konsultan adalah 4%
(em pat persen) dari jumlah imbalan bruto.
Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan
bagi pelaksanaan peraturan Pemerintah ini
ditetap-kan oleh Menteri Keuangan.

Pasa14
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku
pada tanggal I Januari 1997.
Agar setiap orang mengetahuinya ,
memerintahkan pengundangan Peraturan

Pemerintah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 112
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PENJEIASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 1996
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
DAN JASA KONSULTAN
UMUM
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994,
penghasilan yang diterima atau diperoleh dari
usaha merupakan Objek Pajak Penghasilan.
Dengan demikian, penghasilan yang diteriina
atau diperoleh oleh Wajib Pajak yang
bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dan
jasa konsultan termasuk dalam pengertian
penghasilan dan merupakan obyek Pajak
Penghasilan.

Untuk memberikan kemudahan dan
kepastian hukum serta meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak tersebut dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya, dan
sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana
Ielah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1994, pengenaan Pajak
Penghasilan atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak dari usaha jasa
konstruksi dan jasa konsultan , kecuali
konsultan hukum dan konsultan pajak, perlu
diatur tersendiri dengan Peraturan
Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah ini
diatur bahwa atas penghasilan tersebut
dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat
final.

PASAL DEMI PASAL

Pasall
Dengan dikenakan Pajak Penghasilan
yang bersifat final, Wajib Pajak yang
semata-mata bergerak di bidang usaha
jasa pelaksanaan konstruksi dan Wajib
Pajak badan yang bergerak sematamata di bidang usaha jasa perencanaan
konstruksi, jasa pengawasan konstruksi
dan jasa konsultan, kecuali konsultan
hukum dan konsultan pajak, tidak perlu
lagi melakukan
penghitungan
penghasilan neto dari usaha tersebut
untuk dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan.
Pasal 2
Jumlah imbalan brute merupakan nilai
yang diterima atau diperoleh pemberi
jasa yang bergerak di bidang usaha jasa
konstruksi dan jasa konsultan dengan
nama dan dalam bentuk apapun
sehubungan dengan pemberian jasa
konstruksi dan jasa konsultan dimaksud,
tetapi tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai.
Pasal 3 dan Pasal 4
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3664
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KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 704/KMK.04/1996
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA
JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahw a dengan telah ditetapkannya
Pe raturan Pemerintah nomor 73 Tahun
1996 tentang Pajak Penghasilan atas
penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan
Jasa Konsultan, dipandang perlu mengatur
pelaksa naan lebih lanjut dari Peraturan
Pe me rintah tersebut dengan Keputusan
Menteri Keuangan;
Mengingat:
(1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
te n tang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3262), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor
9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3566);
(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 50 ,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3263), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang
Nom or 10 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3567);
(3)Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun
1996 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

dan Jasa Konsultan;
(4)Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 96/M Tahun 1993 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 388/M Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
DAN JASA KONSULTAN .
Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini
yang dimaksud dengan:
a . Jasa Konstruksi adalah jasa perencanaan,
jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan
yang produk akhirnya adalah berupa
bangunan;
b. Bangunan adalah wujud hasil Pekerjaan
Konstruksi yang menyatu dengan tern pat
kedudukan baik yang ada pada, di atas,
di bawah tanah dan/atau air;
c. Jasa Perencanaan Konstruksi adalah
pemberian jasa perencanaan dalam
pekerjaan konstruksi;
d. Jasa Pelaksanaan Konstruksi adalah
pemberian jasa pelaksanaan fisik
pekerjaan konstruksi;
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e . Jasa Pengawasan Konstruksi adalah
pemberian jasa pengawasan pelaksanaan
fisik pekerjaan k9nstruksi;
f. Jasa Konsultan adalah semua pemberian
jasa konsultan kecuali konsultan hukum
dan konsultan pajak.
Pasal 2
(1)Atas penghasilan berupa imbalan yang
diterima oleh Wajib Pajak yang bergerak
di bidang usaha jasa pelaksanaan
konstruksi dan Wajib Pajak Badan yang
bergerak di bidang usaha jasa
perencanaan
konstruksi,
jasa
pengawasan konstruksi dan/atau jasa
konsultan dikenakan pajak penghasilan
yang bersifat final.
(2) Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimaha
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:
a. atas imbalan jasa pelaksanaan
konstruksi adalah 2% (dua persen);
b. atas imbalan jasa perencanaan
konstruksi adalah 4% (empat persen);
c . atas imbalan jasa pengawasan
konstruksi adalah 4 % (empat persen);
d. atas imbalan jasa konsultan adalah 4%
(empat persen).
(3) Pengenaan Pajak Penghasilan
sebaga imana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan terhadap jumlah imbalan bruto
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 3
(1)Apabila pembe ri hasil adalah badan
pemerintah ,. Subjek Pajak badan dalam
negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk
usaha teta p , kerjasama operasi ,
perwakilan per usa haan luar negeri
la innya , dan orang pribadi yang
ditetapkan oleh Direktur J enderal Pajak,
Pajak Penghasilan yang terutang
' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

wajib dipotong oleh pemberi hasil.
(2)Apabila pemberi hasil adalah orang
pribadi atau bukan Subjek Pajak
Penghasilan selain yang tersebut pada
ayat (1), Pajak Penghasilan yang terutang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
wajib dibayar sendiri oleh pemberi jasa.

Pasal4
Pemberi hasil sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 ayat (1) berkewajiban untuk:
a. memotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada
saat pembayaran penghasilan berupa
imbalan;
b. memberikan Bukti Pemotongan PPh
atas penghasilan dari usaha jasa
konstruksi dan jasa konsultan (final)
kepada orang a tau badan pemberi jasa
pada saat dilakukannya pemotongan
Pajak Penghasilan;
c. menyetorkan Pajak Penghasilan yang,
telah dipotong dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak (SSP) ke bank
persepsi atau Kantor Pos dan Giro
selambat-lambatnya tanggal 10 bulan
berikutnya setelah bulan pembayaran
imbalan ;
d. melaporkan Pajak Penghasilan yang
telah dipotong dan disetor kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
tempat pemberi hasil terdaftar sebagai
Wajib Pajak , selambat-lambatnya
tanggal 20 bulan berikutnya setelah
bulan pembayaran imbalan .
Pasal 5
Pemberi jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) wajib:
a. membayar Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dengan menggunakan Surat Setoran
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Pajak (SSP) Final pada bank persepsi
atau Kantor Pos dan Giro, selambatlambatnya tanggal 15 bulan berikutnya
setelah bulan diterima imbalan;
b. melaporkan Pajak Penghasilan yang
telah disetor kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak, selambat-lambat-nya
tanggal 20 bulan berikutnya setelah
bulan diterimanya imbalan.

Pasal6
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 1997.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini
dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1996

MENTERIKEUANGAN,
ttd.

MAR'IE MUHAMMAD
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SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
NO. SE-42/PJ.4/1996 TG.31 DES 1996
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA
KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN (SERI PPh UMUM 43)
Yth. 1.
2.
3.
4.

Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
Para Kepala Kantor Pelayanan
Pajak;
Para Kepala Kantor Pemeriksaan
dan Penyidikan Pajak;
Para Kepala Kantor Penyuluhan
Pajak Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan ditetapkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun
1996 tanggal 20 Desember 1996 dan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 704/
KMK.04/1996 tanggal 30 Desember 1996
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan
dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa
Konsultan ,
untuk
kelancaran
pelaksanaannya dengan ini diberikan
penegasan sebagai berikut:
I. Dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 704/ KMK.04/1996 disebutkan
bahwa yang dimaksud dengan:
a . Jasa Konstruksi adalah pemberian jasa
perencanaan, jasa pelaksanaan, dan
jasa pengawasan yang produk
akhirnya adalah berupa bangunan;
b. Bangunan adalah wujud hasil
Pekerjaan . Konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukan baik yang
ada pada, di atas, di bawah tanah dan/
atau air;
c. Jasa Perencanaan Konstruksi adalah
pemberian jasa perencanaan dalam
pekerjaan konstruksi;
tf. Jasa Pelaksanaan Konstruksi adalah
pemberian jasa pelaksanaan fisik

pekerjaan konstruksi;
e . Jasa Pengawasan Konstruksi adalah
pemberian
jasa
pengawasan
pelaksanaan fisik pekerjaan konstruksi;
f. Jasa Konsultan adalah semua
pemberian jasa konsultan kecuali
konsultan hukum dan konsultan pajak.
2. Atas penghasilan Wajib Pajak yang
bergerak dibidang usaha jasa
perencanaan konstruksi dan wajib pajak
Badan yang bergerak dibidang usaha jasa
perencanaan
konstruksi,
jasa
pengawasan konstruksi dan/atau jasa
konsultan berupa imbalan yang diterima
atau diperoleh dari bidang usaha tersebut
dikenakan Pajak Penghasilan yang
bersifat final. Ketentuan ini berlaku bagi
Wajib Pajak tersebut baik dalam
kedudukannya sebagai kontraktor
maupun sub kontraktor.
3 . Besarnya tarif pengenaan PPh yang
bersifat final atas penghasilan berupa
imbalan sebagaimana dimaksud dalam
butir 2 adalah sebagai berikut:
a .. atas imbalan jasa pelaksanaan
konstruksi adalah 2% (dua persen);
b. atas imbalan jasa perencanaan 4 %
(empat persen);
c. atas imbalan jasa pengawasan
konstruksi adalah 4% (empat persen);
d . atas imbalan jasa konsultan adalah 4%
(empat persen), dari jumlah imbalan
bruto tidak termasuk PPN .
4. Yang dimaksud dengan jumlah imbalan
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bruto penghasilan dari usaha jasa
konstruksi dan jasa konsultan adalah
semua jumlah yang dibayarkan oleh pihak
pemberi hasil kepada pemberi jasa
dengan nama dan dalam bentuk apapun
yang berkaitan dengan usaha jasa
konstruksi dan jasa konsultan.
5. Dengan berlakunya PP Nomor 73 Tahun
1996 tersebut, penghasilan dari usaha
jasa konstruksi dan jasa konsultan
sebagaimana dimaksud pada butir 2 tidak
lagi menjadi objek pemotongan PPh Pasal
23.
6 . Sesuai dengan ketentuan Pasal 3
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
704/KMK.04/1996, pelunasan PPh
atas penghasilan berupa imbalan dari
usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan
sebagaimana dimaksud pada butir 2
dilakukan sebagai berikut:
a . melalui pemotongan oleh pemberi
hasil dalam hal pemberi hasil adalah
badan pemerintah, Subjek Pajak badan
dalam negeri penyelenggara kegiatan,
bentuk usaha tetap, kerjasama operasi
perwakilan perusahan luar negeri
lainnya, dan orang pribadi yang
ditetapkan oleh Oirektur Jenderal
Pajak.
b. melalui penyetoran sendiri oleh
pemberi jasa dalam hal pemberi hasil
adalah orang pribadi atau bukan
Subjek Pajak, selain yang tersebut pada
huruf a.
7 . Dalam hal PPh yang terutang harus
dilunasi melalui pemotongan oleh
pemberi hasil, maka pemberi hasil wajib:
a. memotong Pajak Penghasilan yang
terutang pada saat pembayaran penghasilan berupa imbalan;
b. memberikan Bukti Pemotongan PPh
Final atas penghasilan dari usaha jasa

konstruksi dan jasa konsultan kepada
pemberi jasa, dengan menggunakan
bentuk sebagaimana pada Lampiran I;
c. menyetor Pajak Penghasilan yang terutang ke bank persepsi atau Kantor
Pos dan Giro selambat-lambatnya
tanggal 10 bulan berikutnya setelah
bulan pembayaran imbalan , dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak
(SSP);
d. melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang
kepada Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan
berikutnya setelah bulan pembayaran
imbalan , dengan menggunakan bentuk
sebagaimana pada Lampiran II ,
dilampiri dengan lembaran ke-3 SSP
dan lembar ke-2 Bukti Pemotongan
PPh Final atas penghasilan dari usaha
jasa konstruksi dan jasa konsultan.
8. Dalam hal PPh yang terutang harus
disetor sendiri oleh pemberi jasa, maka
pemberi jasa wajib;
a . menyetor Pajak Penghasilan jasa ,
terhutang ke bank persepsi atau
Kantor Pos dan Giro selambatlambatnya tanggal 15 bulan berikutnya
setelah bulan diterimanya imbalan ,
dengan menggunakan Surat Setoran
pajak (SSP) Final;
b. melaporkan penyetoran tersebut ke
Kantor Pelayanan Pajak selambatlambatnya tanggal20 bulan berikutnya
setelah bulan diterimanya imbalan,
dengan menggunakan bentuk
sebagaimana pada Lampiran III,
dilampiri dengan lembar ke-3 SSP Final.
9. Oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal
1 PP Nomor 73 Tahun 1996 atas
penghasilan dari usaha jasa konstruksi

[[1uJ]

Informasi Pembangunan lnfrastruktur Ke-PU-an di 27 Propinsi

dan jasa konsultan dikenakan PPh yang
bersifat final, rhakabagi Wajib Pajak yang
semata-mata bergerak di bidang usaha
jasa konstruksi dan jasa konsultan tidak
lagi diwajibkan menyetor PPh Pasal 25.
10.Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PP
Nomor 42 Tahun 1995 , Pajak
Penghasilan yang terutang atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh
oleh kontraktor, konsultan, dan pemasok
(supplier) dalam rangka pelaksanaan
proyek Pemerintah yang dibiayai dengan
hibah atau dana pinjaman luar negeri ,
ditanggung oleh Pemerintah. Dalam hal
demikian,
maka
pemotongan
sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf
a. dan butir 7 dilakukan terhadap bagian
penghasilan yang Pajak Penghasilannya
tidak ditanggung oleh Pemerintah.
11. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam PP No. 73 Tahun 1996:
a . yang menerima atau memperoleh
penghasilan tidak semata-mata berupa
imbalan jasa konstruksi dan/atau jasa
konsultan
wajib
melakukan
pembukuan
secara
terpisah.
Penghasilan yang telah dikenakan PPh
secara final tidak perlu dilaporkan
dalam SPT Tahunan PPh.
b . yang untuk tahun 1996 dan
sebelumnya terdapaf sisa kerugian
yang masih dapat dikompensasi, maka
kerugian tersebut yang berkenaan
dengan bidang usaha jasa konstruksi
dan/atau jasa konsultan tidak dapat
dikompensasi dengan keuntungan
tahun 1997 dan seterusnya.
c. yang atas imbalan yang diterimanya
dalam tahun 1997 telah dipotong PPh
berdasarkan PP No. 73 Tahun 1996
dan imbalan tersebut berkenaan
dengan pekerjaan yang telah

dilaksanakan sebelum berlakunya PP
No. 73 Tahun 1996, dapat mengajukan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam SE-31/PJ.2/
1988 tanggal 16 September 1988
kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak, sepanjang dapat dibuktikan
bahwa penghasHan tersebut telah
dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh
tahun pajak yang bersangkutan.
d. yang telah menerima imbalan uang
muka dalam tahun 1996 dan
sebelumnya atas pe-kerjaan yang
(akan) dilaksanakan dalam tahun 1997
terutang PPh sebagaimana di-maksud
dalam PP No. 73 Tahun 1996 dan
wajib menyetor sendiri selambatlambatnya tanggal 25 Maret 1997
dengan menggu-nakan SSP Final
sebagaimana tersebut da-lam butir 8.
12.Surat Edaran ini mulai berlaku tanggal1
Jan 1997.
13.Untuk kelancaran pelaksanaan Surat
Edaran ini, Kepala KPP agar memberikan
penjelasan kepada para Wajib Pajak yang
bersangkutan yang terdaftar di KPP
masing-masing .
Demikian
untuk
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Direktur Jenderal Pajak
ttd.
FUAD BAWAZIER
NIP. 060041162

Tembusan :
1. Inspektur Jenderal Departemen
Keuangan.
2. Direktur Jenderal Anggaran Dep .
Keuangan .
3. Kepala Biro Hukum dan Humas Dep.
Keuangan.
4 . Sekretaris Direktorat Jenderal.
5 . Para Direktur /Kapus di lingkungan
KPDJP.
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Lampiran I
Nomor
: SE-42/PJ.4/1996
Tanggal : 31 Desember 1996
Lembar ke-1: untuk penerima hasil
Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3: untuk pemberi hasil
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASIIAN
ATAS PENGHASIIAN DARI USAHA
JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN (FINAL)
Ne>lll<>r: ........... ......... ............... .
Telah dilakukan pemotongan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan jasa

konsultan terhadap:
Nama Wajib Pajak

NPWP
ｾｬ｡ｭｴｊｵｨ＠

imbalan bruto
Rp .. .......... ... ... ... ... ... ....... .

Perhatian
1. Pajak Penghasilan yang dipotong
bukan merupakan kredit pajak;
2. Harap diisi dengan benar dan
lengkap;
3 . *) coret yang tidak perlu

Tar if

PPh yang dipotong

2%/4%

Rp. ·· ······ ········ ··· ······· ····· ···

..... ..... .. ... , ... ........ ... ..... . 19 .... .
Pemotong Pajak
Nama
NPWP
Ala mat
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Lampiran II
Nomor
: SE-42/PJ.4/1996
Tanggal : 31 Desember 1996
Lembar ke-1
Lembar ke-3

: untuk Kantor Pelayanan Pajak
: untuk arsip pemotongan pajak
IAPORAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASIIAN
ATAS PENGHASIIAN DARI USAHA
JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN

Bulan : ....................... 19 .......... .

No.

PEMBERI JASA
NAMA

JUMLAH
IMBALAN

NPWP

BRUTO (Rp)
JUMLAH PPH
rYANG DIPOTONG

(Rp)
... ............ , ... ..... ..... ... .... 19 .... .
Pemotong Pajak
ｾ｡＠

rna

Perhatian:

Lampirkan :
1.
Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak.
PPh atas
2.
Lembar ke-2 Bukti ｾｭｯｴｮｧ｡＠
penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan jasa

NPWP
· · ·· · · ·· · · ·· · · · · · ·· · · ·· · · ·· · ·· · · ·· · · · · · ·· · · ·· · · ··
Alamat
· · ·· · · ·· · · ·· · · ·· · · · · · · · · · ·· · · ·· · ·· · · ·· · · ·· · · · · · · ·
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Lampiran III
Nomor
: SE-42/PJ.4/1996
Tanggal : 31 Desember 1996
Lembar ke-1
Lembar ke-3

: untuk Kantor Pelayanan Pajak
: untuk arsip Wajib Pajak

lAPORAN BUIANAN PPh BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK
Dl BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN
Bulan : ....................... 19.......... .

No.

Nama & Alamat Pemberi Hasil

I

PPh yang dibayar sendiri

II

PPH yang dipotong

Nilai lmbalan (Rp)

PPh yang dibayarI
dipoto ng (Rp)

JUMLAH

.. ... .. ... ..... ,... ... ........ .... .. 19 ·····
Pemotong Pajak
Nama
NPWP
Ala mat
Tanda tangan dan cap
Perhatian:
Lampirkan :
1.
Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak.
2.
Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh atas
penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan jasa
konsultan (Final)
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SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-27 I
PJ.4/1996 TANGGAL 8 JULI 1996
TENTANG
PPh PASAL 23 ATAS JASA KONSTRUKSI ATAU JASA PEMBORONG BANGUNAN
YANG MENGGUNAKAN BAHAN EX IMPOR (Seri PPh Pasal23 Nomor 8)
Kepada Yth:
1. Para Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak;
2 . Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3 . Para Kepala Kantor Pemeriksaan
dan Penyidikan Pajak;
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan Pajak
diSELURUH INDONESIA
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang menyangkut pelaksanaan
pemotongan PPh Pasal 23, khususnya atas
imbalan yang dibayarkan atau terutang
sehubungan dengan jasa konstruksi a tau jasa
pemborong bangunan sebagaimana diatur
dalam . Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP10/PJ/1995 sebagaimana
telah diubah dengan KEP-76/PJ/1995 ,
dengan ini dijelaskan sebagai berikut :
1. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP76/PJ/1995 antara
lain diatur mengenai pemotongan PPh
Pasal 23 atas imbalan yang dibayarkan
atau terutang sehubuf1gan dengan jasa
konstruksi atau jasa pemborong. Imbalan
atas jasa konstruksi atau jasa pemborong
bangunan yang perkiraan penghasilan
netonya ditentukan sebesar 10%,
mengandung pengertian bahwa bahan/
material telah melekat sebagai satu
kesatuan dengan jasa konstruksi atau jasa
pemborong bangunan.
2. Pemborong dalam melakukan kontrak
pemborongan sejak awal sudah memperhitungkan berapa jumlah bahan/material yang akan diperlukan, berapa jasa

-

yang diharapkan , berapa laba yang akan
diperoleh dan berapa PPh Pasal23 yang
akan dipungut.
3 . Apabila ada bahan/material yang diimpor
oleh pemborong maka dari impor tersebut pemborong mengharapkan memperoleh penghasilan tersendiri karena impor.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalam
hal Wajib Pajak melaksanakan pekerjaan
jasa konstruksi atau jasa pemborong
bangunan menggunakan bahan/material
yang diimpor sendiri, maka mengingat
impor bahan/material rrterupakan
transaksi tersendiri serta telah dipotong
PPh Pasal 22, sedangkan usaha jasa
konstruksi dan pemborong bangunan
merupakan kegiatan tersendirj pula, maka
perlu ditegaskan bahwa pemotongan PPh
Pasal 23 untuk jasa konstruksi dan
pemborong bangunan tetap dilakukan
atas nilai keseluruhan kontrak yang
dilakukan termasuk harga bahan/material yang diimpor.
Demikian untuk dilaksanakan sebaikbaiknya.
OIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd.
FUAD BAWAZIER
NIP. 060041162
Tembusan:
1. Sdr.lnspektur Jenderal Departemen Keuangan;
2. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Humas
Departemen Keuangan;
3. Sdr. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
4. Sdr. Para Direktur/Kapus di lingkungan KPDJP.
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KEPUTIJSAN DIREKTIJR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-53/PJ./1995
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN ANGSURAN
DAN P8'RJNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, dipandang perlu
menetapkan tata cara pelaksanaan
pemberian angsuran dan penundaan
pembayaran pajak.
b. bahwa oleh karena itu, tata cara tersebut
ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Jendral Pajak.
Mengingat:

1. Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3566);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
606/KMK. 04/1994 tanggal21 Desember
1994 tentang Penentuan tanggal jatuh
tempo pembayaran dan penyetoran pajak,
tempat pembayaran pajak, tata cara
pembayaran, penyetoran dan pelaporan
pajak, serta tata cara pengangsuran dan
penundaan pembayaran pajak;

M EM-U T U S K A N :

Pasall
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak yang
terutang dalam Surat Tagihan Pajak Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding,
yang menyebabkan jumlah pajak yang
terutang bertambah, kepada Direktur
Jenderal Pajak dalam hal ini Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
terdaftar dengan meng-gunakan formulir
seperti contoh dalam Lampiran I.
(2) Surat permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
diajukan sebelum saat Jatuh tempo
pembayaran utang pajak berakhir kecuali
dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan
di luar kekuasaannya, dapat diajukan setelah
batas waktu tersebut, disertai alasan dan
jumlah pembayaran yang dimohon diangsur
atau ditunda dan dilampiri dengan buktibukti untuk menguatkan alasan
permohonannya.
(3)Atas setiap permohonan diberikan bukti
penerimaan dengan menggunakan fomulir
sepert contoh dalam Lampiran II.

Menetapkan:

Pasal2
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN ANGSURAN DAN
PENUN-DAAN PEMBAYARAN PAJAK.

(l)Wajib Pajak yang mengajukan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) harus bersedia memberikan jaminan
kecuali apabila .Kepala Kantor Pelayanan
Pajak menganggap tidak perlu.
(2) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud
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pada ayat (1) dapat berupa bank garansi,
atau perhiasan, kendaraan bermotor (Buku
Pemilikan Kendaraan Bermotor), serfifikat
tanah, dan gadai dari barang bergerak
lainnya, serta penyerahan hak milik secara
kepercayaan (fiduciare eigen-doms
overdracht), hipotik, dan penanggungan
utang oleh pihak ketiga (borgstelling).

Pasal3
(1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah
mempertimbangkan alasan-alasan yang
diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ,
menerbitkan keputusan yang dapat berupa
menerima seluruhnya, menerima sebagian
atau menolak permohonan Wajib Pajak.
(2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak
diterima seluruhnya atau sebagian, maka
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
menerbitkan
a. Surat Keputusan Angsuran Pembayaran
Pajak dengan masa angsuran paling lama
12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya
keputusan tersebut dengan jumlah
angsuran yang sama besarnya, paling
banyak 1 (satu) kali dalam satu bulan,
dengan menggunakan formulir seperti
contoh dalam Lampiran lli; atau
b. Surat Keputusan Penundaan Pembayaran
Pajak dengan masa penundaan paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterbitkannya keputusan tersebut, dengan
menggunakan formulir seperti contoh
dalam Lampiran N . · ·
(3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak
maka Kep . Kantor Pelayanan Pajak
menerbitkan Surat Keputusan Penolakan
Angsuran atau Surat Keputusan Penolakan
Penundaan Pembayaran Pajak dengan
menggunakan forrnulir seperti contoh
dalam Lampiran V.
(4) Dalam Surat Keputusan Angsuran

Pembayaran Pajak dicantumkan jumlah
angsuran , jumlah bunga dan tanggal
pembayaran.
(5) Dalam Surat Keputusan Penundaan
Pembayaran Pajak dicantumkan jumlah
utang pajak, jumlah bunga dan tanggal
pelunasan.
(6) Jumlah bunga sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) dihitung berdasarkan Pasal
19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, yaitu
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan bagian
dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Pasal4
Apabila ternyata bahwa ketentuan
mengenai jumlah angsuran dan tanggal yang
tercantum dalam Surat Keputusan Angsuran
Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan
Penundaan Pembayaran Pajak tidak dipenuhi
oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya maka
dapat dilaksanakan tindakan penagihan
berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun
1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan
Surat Paksa.

Pasal5
Dengan berlakunya keputusan ini ,
Keputusan Dir Jen Pajak Nomor: KEP-383/
PJ .4/1985 tanggal 19 September 1985
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal6
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 1995

DIR JEN PAJAK,
ttd

FUAD BAWAZIER
NIP. 060041162
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK ..................................... ..

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR
KEP-53/PJ/1995
TANGGAL
23 JUNI 1995
LEMBAR I
UNTUK WP
LEMBAR II
UNTUK KPP.
Kepada Yth.

Nomor:
Pokok Permohonan :
D Mengangsur Pembayaran Pajak
D Menunda Pembayaran Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
U.p. KEPALA KANTOR PELAYANAN
PAJAK ............................................. .
di-

Yang Bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: ................................................ NPWP : 0
Alamat: ................................................

D

D

Badan

D

Orang Pribadi

D

Bertindak selaku :
Pengurus
Kuasa
(Diisi bila pemohon adalah badan atau bila permohonan dilakukan oleh kuasanya dengan dilampiri surat kuasa)
STP
SKPKB
SKPKBT
menyatakan masih mempunyai utang pajak berdasarkan
D SK. Pembetulan
D SK. Keberatan
D Putusan Banding
sebagai berikut :

D

Jenis Pajak

Tahun Pajak

Nomor Ketetapan/
Keputusan/Putusan

D

D

Jumlah pajak yang
masih harus dibayar (Rp)

Tanggal Jatuh
tempo pembayaran

Terhadap utang pajak tersebut di atas, saya mengajukan permohonan :
mengangsur pembayaran pajak dengan :
jumlah masa angsuran sebanyak : ................... Kali
dan besarnya pembayaran tiap angsuran : Rp .................................. .

D

0

menunda pembayaran s/d tanggal .................................................... .

dengan alasan :
mengalami kesulitan likuiditas (posisi Kas, Bank dan Utang Piutang per tanggal ...................... terlampir)
mengalami kesulitan di luar kekuasaan ( keterangan terlampfr)

D
D
D

Memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ......... .
.................................................................................. ,tanggal ....................................................................... .
saya bersedia memberikan jaminan berupa :
D Bank garansi
D Perhiasan, kendaraan bermotor (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor), sertfikat tanah
Gadai dari barang bergerak lainnya
Penyerahan hak milik secara kepercayaan
0Hipotik
Penanggungan utang oleh pihak ketiga

D
D

D

Pemohon,
(

. .... ................................... )
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK. ......................................

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR
KEP-53/PJ/1995
TANGGAL
23 JUNI 1995

TANDA TERIMA

Telah terima dari
Nama

D .___...___......___,II,____,____,____.I D

NPWP

L - 1_ _ _ _ . _ _ _ _ _ . , _ _ _ ,

A I am at
Sural Permohonan Mengangsur Pembayaran Pajak/Surat Permohonan Menunda Pembayaran Pajak
untuk

D

D

D
D
D
D

STP No.

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

SKPKBNo.
SKPKBTNo.
SK. Pembetulan No.

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

SK. Keberatan No.
Putusan Banding No.

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

.......................,..................................... 19......
A.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

NIP ................................................... .
Bcri tanda x pada

D

yang sesuai.

KP.RIKPA 4 .2.
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK ...................................... .

Nomor

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR
KEP-53/PJ/1995
TANGGAL
23 JUNI 1995
LEMBAR I
UNTUK WP
LEMBAR II
UNTUK KPP.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG
ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Membaca

: Surat Permohonan Mengangsur Pembayaran Pajak Nomor ............................................................

[j"'j"""j"""'j""'"iT'"T yig diaiD teh rajir Paji .......................................... ..
ｾ＠

Men.imbang

: bahwa setelah diadakan penelitian temyata alasan-alasan Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran
pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn pasal9 Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.04/1994;

Mengingat

: I . Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambah an Lembaran Negara Nomor 3262)
sebagaimanatelah diu bah dengan Undang-undang Nomor9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
2. Pasal 9 ayat (I) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.04/1994;
MEMUTUSKAN :

Menetapkari

Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak :
Nama
................................................................................................................................ ..
NPWP
:0 I
II
101
A I a m a t ................................. ...........................................-..-......-.. -........-...-.....
..................................... .
berdasarkan 0gP
r l SKPkB
untuk mengangsurebayaran pajak atas ｵｴ｡ｮｾｫ＠
r l SKPKBT L_j SK. Pembetulan
L_j SK. Keberatan
Putus'aii"'nanding
Sebagai berikut :

---o

Jenis Pajak Tahun Pajak

､･ｾｧ｡ｮ＠

i.Jumlah pajak yang masih
Tanggal Jatuh
Nomor Ketetapanl
harus dibayar (Rp)
Keputusan!Putusan tempo pembayaran

ketentuan sebagai berikut :
ａｮｾｳｵｲ｡＠

ke

Jumlab ｡ｮｾｳｵｲ＠

Jumlab ｢ｵｮｾ｡＠
ｔ｡ｮｾｬ＠

pembayaran

................... , ................................................. 19 ...... ..
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

,,,,,,, , ,,,, , ,,,,,,,,,, , , ,,, , ,, ........................... .
NIP .................................................... .

KP. RIKPA 4.3.
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK ...................................... .

Nomor

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR
KEP-53/PJ/1995
TANGGAL
23 JUNI 1995
LEMBAR I
UNTUK WP
LEMBAR II
UNTUK KPP.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Membaca

: Surat Permohonan Menunda Pembayaran Pajak Nomor .................................... ............................ .
tanggal ............................................. yang diajukan oleh Wajib Pajak ........................................... .
NPWP

D I I

I

II

I

I

ID I

I

I I

Menimbang

: bahwa setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Pajak untuk menunda pembayaran
pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal9 Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 606/KMK.04/1994;

Mengingat

: I. Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262)
sebagaimanatelah diu bah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
2. Pasal 9 ayat (I) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 606/KMK.04/ 1994;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak :
Nama
............................................................................... .................................................. .
NPWP

:D .._I_.....__.....___,I 1.....__.___.....___,I D I.....__.__..____,

Alamat
untuk menunda pembayaran pajak atas utang pajak berdasarkan

D

SKPKBT

D

SK. Pembetulan

D

SK. Keberatan

0STP
0SKPkB
Putusan Banding

D

sebagai berikut :
Nomor Ketetapan/
Jenis Pajak Tahun Pajak
ｋ･ｾ＾｟ｵｴｳ｡ｮＯｐ＠

Tanggal Jatuh
tempo pembayaran

ｾｵｭｬ｡ｨ＠

pajak yang masih
harus dibayar (Rp)

< •

dengan ketentuan sebagai berikut :
sampai dengan tanggal .................................................................................................................. .
dengan dikenakan bunga sejumlah Rp. .. ...................................................................................... .
.................... .. ............................................... 19 ....... .
An. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

....... ,, ..................... , ..... .................... .

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

KP. RIKPA 4.4.

Ｑｾ＠
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK ...................................... .

Nom or

ｐ ｅｎｏ

ｌａｋ

ｉｾ＠

LAMPIRANV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR
KEP-53/PJ/1995
TANGGAL
23 JUNI1995
LEMBAR I
UNTUK WP
LEMBAR II
UNTUK KPP.

KEPUT USAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG
ATAS PERMOHONAN ANGS URAN/PENUNDAAN* ) PEMBAYARAN PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Membaca

: Surat Permohonan Me ngangsur/Menunda*) Pembayaran Pajak Nomor .............................................. .
tanggal ............................................. yang diajukan oleh Wajib Pajak ··········································'·
NPWP

D I I I II I I ID I I I I

Menimbang

: bahwa setelah diadakan penelitian temyata alasan-alasan Wajib Pajak untuk mengangsur/menunda*)
pe mbayaran pajak telah memenuhi kete"O'tuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Keputusan
Mente ri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 606/KMK.04/1994;

Mengmgat

: I . Pasal 9 ayat (4 ) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tam bah an Lembaran Negara Nomor 3262)
sebagaimanatelah diu bah dengan Undang-undang Nomor9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
2. Pasal 9 ayat ( I ) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 606/KMK.04/1994;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

Menolak Pe rmoho nan Angsuran/Penundaan*) Pembayaran Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak:
Na m a
. ................................................................................................................................ .
N PWP
__.___.___.1

:D

._I__.____.____.I ._I

D

._I___,______,_____.

AIa m a t

..................., ................................................. 19 ........
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

' !! !tttU!I t! t!tl ' !t ' " !!':! ' "' ' ' t!

tt" .. " ' '" Tt ' ' !l ' t!' tt ' ' '

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

*) Corct yang tidak perlu

KP. RIKPA 4.5

Ｑｾ＠
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KEPUllJSAN MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 607/KMK04/1994

TENTANG
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa dalam melaksanakan pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi
perpajakan berupa bunga, denda, dan
kenaikan serta pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak, dipandang
perlu menetapkan tata caranya;
b. bahwa oleh karena itu, tata cara tersebut
ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan;

Menetapkan:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI
TENTANG TATA CARA PENGURANGAN
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI. DAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK.

bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata
dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahannya.
(2)Permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa
bunga, denda, dan kenaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Dir
Jen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak
yang mengenakan sanksi administrasi
tersebut selambat-lambatnya tiga bulan
sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan
Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan dengan ｭ･ｾｲｩｫ｡ｮ＠
alasan yang jelas dan meyakinkan untuk
mendukung permohonannya.
(3)Keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikeluarkan oleh Dir Jen Pajak selambatlambatnya dua belas bulan sejak surat
permohonan diterima oleh Kantor
Pelayanan Pajak.
(4)Apabila setelah lewat waktu dua belas bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dir
Jen Pajak tidak memberikan suatu
keputusan , maka permohonan pengurangan atau penghapusan ketetapan pajak
dianggap dikabulkan.

Pasal 1
(l)Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan
pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa

Pasal 2
1) Dir Jen Pajak karena jabatannya a tau atas
permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan

Mengingat:
Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nom or 49 , Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 9 tahun 1994 (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3566);
MEMUTUSKAN:
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pajak yang tidak benar.
(2)Permohonan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak yang tidak
benar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus menyebutkan jumlah pajak yang
menurut penghitungan Wajib Pajak
seharusnya terutang.
(3) Dir Jen Pajak selambat-larnbatnya dua
belas bulan sejak surat permohonan Wajib
Pajak diterima, wajib memberikan
keputusan atas permohonan pengurangan
atau pembatalan ketetapan Pajak yang
tidak benar
(4)Apabila setelah lewat waktu dua belas
bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Dir Jen Pajak tidak memberikan suatu
keputusan,
maka
permohonan
pengurangan atau pembatalan ketetapan
pajak dianggap dikabulkan.

Dir Jen Pajak tidak dapat diajukan banding.

Pasal 4
Petunjuk pelaksanaan keputusan ini
ditetapkan oleh Dir Jen Pajak.
Pasal 5
Dengan berlakunya keputusan ini , Keputusan
Menteri Keuangan No. 898/KMK.04/ 1993
tanggal 19 Nopember 1993 dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal3
Terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh

JJS

Pasal6
Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari
1995.
Ditetapkan di: J A K A R T A
pada tanggal 21 Desember 1994
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
MAR'IE MUHAMMAD
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SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NOMOR: SE-05/ PJ.3 / 1995
TANGGAL: 14 PEBRUARI 1995

TENTANG
PENEGASAN KETENTUAN PASAL 25 DAN PASAL 26 UU NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KUP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 9 TAHUN 1994
Kepada Yth:
Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak
Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan
Penyidikan Pajak
Para Ke pala Kantor Penyuluhan Pajak
di S eluruh Indonesia
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan
Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara P e rpajakan
sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1994, dengan ini
diberikan penegasan sebagai berikut:
1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan
terhadap :
a . Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan.
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil.
e. Pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga berdasarkan ketentuan
peratu ran perundang-undangan
perpajakan.
2. Pengajuan Surat Keberatan harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Diajukan kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak di tern pat Wajib Pajak
terdaftar;
b. Satu Surat Keberatan diajukan terhadap

..

satu ketetapan pajak a tau pemotongan/
pemungutan pajak;
c. Diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia;
d. Mengemukakan jumlah pajak terutang
atau jumlah pajak yang dipotong atau
dipungut atau jumlah rugi menurut
penghitungan Wajib Pajak disertai
alasan-alasan yang jelas;
e. Diajukan dalam jangka waktu tiga bulan
sejak tanggal surat ketetapan pajak atau
tanggal pemotongan atau pemungutan,
kecuali Wajib Pajak dapat membuktikan
bahwa jangka waktu tersebut tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.
3 . Kantor Pelayanan Pajak harus:
a . memberikan tanda terima Surat
Keberatan;
b. memberikan keterangan secara tertulis
hal-hal yang menjadi dasar pengenaan
pajak, penghitungan rugi , pemotongan
atau pemungutan Pajak apabila diminta
.oleh Wajib Pajak.
4 . Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan
tambahan atau penjelasan tertulis kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau
Kepala Kantor Wilayah atau Direktur
Jenderal Pajak sebelum surat keputusan
diterbitkan.
5. Keberatan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada
butir 2 tidak dianggap sebagai Surat
Keberatan, sehingga tidak dipertimbang-
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kan (tidak dicatat dalam buku register
penerimaan Surat Keberatan).
Namun apabila Surat Keberatan Wajib
Pajak tidak memenuhi persyaratan tetapi
masih dalam jangka waktu sebagaimana
disebut pada butir 2, maka dalam rangka
pelayanan Kepala Kantor Pelayanan pajak
dapat meminta Wajib Pajak untuk
memenuhi persyaratan tersebut.
6. a. Dalam hal Surat Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak telah
memenuhi persyaratan dengan lengkap,
maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak
atau Kepala Kantor Wilayah atau
Direktur Jenderal Pajak harus
memberikan keputusan selambatlambatnya dua belas bulan sejak
keberatan Wajib Pajak diterima, dan
Surat Keputusan Keberatan harus
diterbitkan selambat-lambatnya tiga
bulan sejak jangka waktu dua belas bulan
tersebut berakhir.
b. Kepada Wajib Pajak yang mengajukan
Surat Keberatan yang tidak memenuhi
persyaratan, Kepala Kantor Pelayanan
memberikan jawaban secara Jertulis
dengan surat biasa (bukan surat

keputusan penolakan) selambat-lambatnya satu bulan sejak jangka waktu
pengajuan keberatan berakhir dan
apabila Surat Keberatan diajukan setelah
lew at jangka waktu pengajuan,
selambat-lambatnya satu bulan sejak
Surat Keberatan tersebut diterima.
7. Surat keputusan keberatan yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan
Pajak atau Kepala Kantor Wilayah atau
Dir Jen Pajak dapat berupa:
a. menerima seluruhnya;
b. menerima sebagian ;
c. menolak;
d. menambah.
penegasan tersebut di atas berlaku
terhadap semua Surat Keberatan yang
diterirna sejak tanggai 1 Januari 1995 yang
belum diterbitkan surat keputusannya.
Demikian
dilaksanakan.

14f)

untuk

diketahui

Direktur Jenderal Pajak,
FUAD BAWAZIER
NIP. 060041162

dan
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KEPUTUSAN DIREKnJR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP -03/PJ./1995

TENTANG
PENGHITUNGAN BESARNYA PAJAK PENGHASilAN
PASAL 25 DAlAM HAL TERTENTU
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang:
a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (6)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994,
Dir Jen Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran
pajak dalam· tahun berjalan dalam hal-hal
tertentu;
b. bahwa besarnya angsuran pajak dalam
tahun berjalan yang harus dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak sedapat mungkin lebih
mendekati keadaan yang sebenarnya;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di
atas, dipandang perlu t.intuk menetapkan
penghitungan besarnya Pajak Penghasilan
Pasal 25 dalam hal-hal tertentu, dengan
Keputusan Dir Jen Pajak;

Negara Tahun 1983 Nomor 50 ,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3263) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991
tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Tahun
1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3459) dan dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994
tentang Penubahan atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nornor 7 Tahun
1991 (Lembaran Negara Tahun 1994
Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3567);
MEMUTUSKAN

Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembarari ' Negara Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3262) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 1994 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3566);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan (Lembaran

Menetapkan:
KEPUTUSAN DIRERTUR JENDERAL
PAJAK TENTANG PENGHITUNGAN
BESARNYA PAJAK PENGHA SILAN
PASAL 25 DAlAM HAL-HAL TERTENTU.
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
a . Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah
angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun
pajak berjalan yang harus dibayar sendiri
oleh Wajib Paj'a k untuk setiap bulan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

J41

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur Ke-PU-an di 27 Propinsi

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.
b. Hal-hal tertentu adalah:
1) Wajib Pajak berhak atas kompensasi
kerugian ;
2) Wajib Pajak memperoleh penghasilan
tidak teratur;
3) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan tahun yang lalu
disampaikan setelah lewat batas waktu
yang ditentukan;
4) Wajib Pajak diberikan perpanjangan
jangka waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan;
5) Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan yang mengakibatkan
angsuran bulanan lebih besar dari
angsuran bulanan sebelum pembetulan;
6) Terjadi perubahan keadaan usaha atau
kegiatan Wajib Pajak.
c. Penghasilan yang diterima dan diperol.eh
secara teratur adalah penghasilan yang
berasal dari kegiatan usaha dan/atau
pekerjaan bebas dan/atau pekerjaan dan/
atau modal kecuali keuntungan dari
pengalihan harta.

Pasal 2
(1) Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25
dalam hal Wajib Pajak berhak atas
kompensasi kerugian adalah sebesar Pajak
Penghasilan yang dihitung dengan dasar
penghitungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) atau ayat (3) dikurangi
dengan Pajak Penghasilan yang dipotong
dan/ a tau dipungut serta Pajak Penghasilan
yang dibayar atau terutang di luar negeri
yang boleh dikreditkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal21 , Pasal22, Pasal

23, dan Pasal24 Undang-undang Nomor
7 .Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan undang-undang Nomor
10 Tahun 1994 dibagi 12 (dua belas) atau
banyaknya bulan dalam bagian tahun
pajak.
(2) Dasar penghitungan Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )
dalam hai terdapat sisa kerugian yang
belum dikompensasi adalah Pajak
Penghasilan yang dihitung atas dasar
penghasilan neto dikurangi dengan jumiah
sisa kerugian yang belum dikompensasi
tersebut
(3) Dasar penghitungan Pajak Penghasiian
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)
setelah tahun pelaksanaan kompensasi
kerugian berakhir, adalah Pajak
Penghasilan yang dihitung atas dasar
penghasilan neto tanpa memperhatikan
kompensasi kerugian tersebut.
(4) Penghasilan neto sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) adalah
penghasilan neto yang diterima atau
diperoleh menurut Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak
yang lalu, kecuali apabila penghasilan neto
yang diterima a tau diperoleh menurut surat
ketetapan pajak untuk 2 (dua) tahun pajak
sebelum tahun Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan tersebut lebih
besar.

Pasal3
(1) Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25
dalam hal Wajib Pajak memperoleh
penghasilan tidak teratur adalah sebesar
Pajak Penghasilan yang dihitung dengan
dasar penghi'tungari sebagaimana
dimaksud ｰｾ､｡＠
ayati-·(2) dikurangi dengan
Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau
dipungut serta Pajak Penghasilan yang
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dibayar atau terutang di luar negeri yang
boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 , Pasal 22 , Pasal 23, dan
Pasal 24 Undang-undang Nomor. 7 Tahun
1983 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun
1994 , dibagi 12 (dua belas) atau
banyaknya bulan dalam bagian tahun
Pajak.
(2) Dasar penghitungan Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)
dalam hal Wajib Pajak menerima atau
memperoleh penghasilan tidak teratur
adalah hanya penghasilan neto yang
diterima atau diperoleh secara teratur
menurut Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu,
kecuali apabila penghasilan neto yang
diterima atau diperoleh menurut surat
ketetapan pajak tahun pajak terakhir.
untuk 2 (dua) tahun pajak sebelum tahun
Surat Pemberi. tahuan Tahunan Pajak
Penghasilan tersebut lebih besar.

Pasal4
(1)Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan tahun yang lalu setelah lewat
batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3)" huruf b . Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 9
Ta hun 1994 , maka besarnya Pajak
Penghasilan Pasal 25 mulai bulan batas
waktu tersebut sampai bulan disampaikannya Surat Pemberitahuan Tahunan
yang bersangkutan adalah sama dengan
besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang
dihitung berdasarkan Pasal 25 ayat (2)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

(2) Setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) dan
ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1983 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-unc!ang Nomor 10 Tahun
1994 atau berdasarkan ketentuan Pasal
2 atau Pasal 3 Keputusan ini dan berlaku
mulai bulan batas waktu penyampaian
Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun
1983 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.
(3)Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal
25 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
lebih besar dari Pajak Penghasilan Pasal
25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
maka atas kekurangan setoran Paja k
Penghasilan Pasal 25 terutang bunga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun
1983 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994,
untuk jangka waktu yang dihitung sejak
jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan
Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai
dengan tanggal penyetoran.

Pasal 5
(1)Dalam hal Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaianSurat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal3 ayat (4) undang-undang Nomor 6
Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
1994, maka besarnya Pajak Penghasilan
Pasal 25 mulai bulan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 3 ayat {3) huruf b Undang-undang
tersebut sampai bulan disampaikannya
Surat Pemberitahuan Tahunan yang
bersangkutan adalah sama dengan
besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang
dihitung berdasarkan perhitungan
sementara yang disampaikan Wajib Pajak
pada saat mengajukan permohonan ijin
perpanjangan, kecuali apabila besamya
Pajak Penghasilan Pasal25 yang dihitung
berdasarkan Pasal 25 ayat {2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994,
jumlahnya lebih besar.
{2) Setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; besarnya Pajak Penghasilan Pasal
25 dihitung kembali berdasarkan
ketentuan dalam Pasal25 ayat {1) dan ayat
{3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
sebagaimana telah diu bah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994
atau berdasarkan ketentuan Pasal 2 atau
Pasal 3 Keputusan ini dan berlaku mulai
bulan batas waktu penyampaian Surat
Pembentahuan Tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat {3) huruf b
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.
{3)Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal
25 sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
lebih besar dari Pajak Penghasiian Pasal
25 sebagaimana dimaksud dalam ayat {1),
maka atas kekurangan setoran Pajak
Penghasilan Pasal 25 terutang bunga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat {t) Undang-undang Nomor 6 Tahun
1983 sebaga1-mana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994,
untuk jangka waktu yang dihitung sejak

jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan
Pasal,25 dari masing-masing bulan sampai
dengan tanggal penyetoran.

Pasal6
{1)Apabila.dalam tahun pajak berjalan Wajib
Pajak membetulkan sendiri. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun
pajak yang lalu dan besarnya Pajak
Penghasilan Pasal 25 yang dihitung
berdasarkan pembetulan tersebut lebih
besar dari Pajak Penghasilan Pasal 25
sebelum dilakukannya pembetulan maka
besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25
dihitung kembali berdasarkan pembetulan
tersebut dan berlaku mulai bulan batas
waktu penyampaian.Surat Pembetulan
Tahunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat {3) huruf b Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 1994.
{2) Atas kekurangan setoran Pajak
Penghasilan Pasal 25 terutang bunga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat {1) Undang-undang Nomor 6 Tahun
1983 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994,
untuk jangka waktu yang dihitung sejak
jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan
Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai
dengan tanggal penyetoran.
Pasal 7
{1)Apabila sesudah 4 {empat) bulan atau lebih
berjalannya suatu tahun pajak Wajib Pajak
dapat menunjukkan bahwa Pajak
Penghasilan yang akan terutang untuk
tahun pajak tersebut kurang dari 75%
{tujuh puluh lima persen) dari Pajak
Penghasilan yang terutang yang menjadi
dasar penghitungan besarnya Pajak
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Penghasilan Pasal 25, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengurangan
besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25
secara tertulis kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
terdaftar.
(2) Dalam pengajuan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,
Wajib Pajak harus menyampaikan
penghitungan besarnya Pajak Penghasilan
yang akan terutang berdasarkan perkiraan
penghasilan yang akan diterima atau
diperoleh dan besarnya Pajak Penghasilan
Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa
dari tahun pajak yang bersangkutan.
(3)Apabila dalam jangka waktu satu bulan
sejak tanggal diterimanya dengan lengkap
surat permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan
keputusan , maka permohonan pengurangan tersebut dianggap diterima dan
Wajib; Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai

dengan penghitungannya.
(4)Apabila dalam suatu tahun pajak Wajib
Pajak mengalami peningkatan usaha dan
diperkirakan Pajak Penghasilan yang akan
teru-tang untuk tahun pajak tersebut lebih
dari 150% (seratus lima puluh persen) dari
pajak Penghasilan yang terutang yang
menjadi dasar penghitungan besarya Pajak
Penghasilan Pasal25, maka besarya Pajak
Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan
yang tersisa sampai dengan akhir tahun
pajak yang bersangkutan dihitung kern bali
berdasarkan Pajak Penghasilan yang
diperkirakan terutang tersebut.

Pasal 8
Keputusan ini mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 1995.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 1995
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd,
FUAD BAWAZIER
NIP. 060041162
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1995
TANGGAL 30 NOPEMBER 1995
TENTANG

BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN,
PAJAK PERTAMBAHAN NIIAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN
PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAAN
PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU
DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai
dengan hibah atau dana pinjaman luar
negeri , dipandang perlu memberikan
kemudahan di bidang kepabeanan dan
perpajakan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut,
dipandang perlu mengatur tentang Bea
Masuk, Bea Masuk Tambahan , Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka pelaksanaan
Proyek Pemerintah yang dibiayai
dengan hibah atau dana pinjaman luar
negeri dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar
1945;
2. lndische Tariefwet (Staatsblad Tahun

1873 No 35) sebagaimana telah diubah
dan ditambah;
3 . Rechten Ordonnantie (Staatsblad Tahun
1931 No . 4 71) sebagaimana telah
diubah dan ditambah ;
4 . Undang-undang nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tatacara
Perpajakan (LN Tahun 1983 No.49 ,
TLN No .3262) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor
9 Tahun 1994(LN Tahun 1994 Nomor
59, TLN No. 3566);
5 . Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
ten tang Pajak Penghasilan (LN Tahun
1983 Nomor 50, TLN Nomor 3263)
sebagaiman telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor
10 Tahun 1994 (LN Tahun 1994
Nomor 60 , TLN Nomor 3567);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjua lan /\tas
Barang Mewah (LN Tahun 1983 Nomor
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51 , TLN Nomor 3264) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1994 (LN Tahun
1994 Nomor 61 , TLN Nomor 3568);
7 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1969 tentang Pembebanan Atas lmpor
(LN Tahun 1969 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 1988 (LN Tahun 1988
Nomor 50, TLN Nomor 3384);
8 . Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
1994 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barangan dan
Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 11
Tahun 1994 (LN Tahun 1994 Nomor
79, TLN Nomor 3581);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
1994 tentang Perhitungan Penghasilan
Kena Pajak dan Pelunasan Pajak
Penghasilan dalam Ta hun Berjalan (LN
Tahun 1994 Nomor 76, TLN Nomor
3579);
MEMUTUSKAN
Menetapkan :

Pasall
Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan
yang terutang sejak tanggal 1 April 1995
atas impor dalam rangka pelaksanaan
Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan
hibah atau dana pinjaman luar negeri, dibebaskan.

Pasal2
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang
sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta
penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka
pelaksanaan Proyek Pemerintah yang
dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman
luar negeri, tidak dipungut.

Pasal 3
Pajak Penghasilan yang terutang sejak
tanggal 1 April 1995 oleh kontraktor, kensultan, dan pemasok (supplier) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh karena
pekerjaan yang dilakukan dalam rangka
pelaksanaan Proyek Pemerintah yang
dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman
luar negeri, ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal4
Ketentuan lebih Ianjut yang diperlukan
bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini
diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN,
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI
DENGAN HIBAH ATAU DANA
PINJAMAN LUAR NEGERI.

Dengan berlaktJnya Peraturan Pemerintah ini, Keputusan Presiden Nomor 13
Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal6
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan dan mempunyai
daya laku surut sejak tanggal 1 April1995.
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pangundangan Peraturaran
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Pemerintah ini ·dengan penempatannya
dalam Lambaran Negara R.I.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 1995

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 1995
MENTERINEGARA
SEKRETARIS NEGARA R.I.
ttd.

PRERSIDEN REPUBUK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
TAHUN 1995 NOMOR 70
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KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA
NOMOR 2.3 9/KMK.01/1996 TANG GAL 1 APRIL 1996
TENTANG

PEIAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 42 TAHUN i995 \
TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK
PERTAMBAHAN NIIAI DAN PAJAK PENJUAIAN ATAS .BARANG
MEWAH, DAN PAJAK PENGHASilAN DAIAM RANGKA
PEIAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI
DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA

Menimbang:

bahwa dengan telah ditetapkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk
Tambahan , Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan
Pajak Penghasilan Dalam Rangka
Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang
Dibiayai Dengan Hi bah Atau Dana Pinjaman
Luar Negeri dipandang perlu mengatur
ketentuan pelaksanaannya lebih lanjut
dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tatacara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Ta hun 1994
Nomor SQ, Tambahan Lembaran
_Negara Republik Indonesia Nomor
3566);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3263) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 93 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3459) dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nom or 10
Tahun 1994 (Lembaran Negara
Pepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 356 7);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
51 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 11 Tahun 1994
(lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Repubilk Indonesia
Nomor 3568);
4 . Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
7 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1969 tentang Pembebanan Atas Impor
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 7) sebagaimana
telah diubah dan ditambah terakhir
denr . ,_ Peratutan Pemerintah Nomor
26 Tahun 1988 (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor
50 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3384);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak
Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 76 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 35 79);
7 . Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
1994 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 11
Tahun 1994 (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
79, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3581);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk
Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam
Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah
Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana
Pinjaman Luar Negeri;
9. Keputusan Presiden Nomor 56 Ta hun
1988 tentang Penunjukan Badan-badan
Tertentu dan Bendaharawan Untuk
Memungut dan Menyetor Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah;
10. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun
1994 tentang Pemeriksaan Pabeart Atas
Barang Yang Diimpor Dalam Rangka
Proyek Pemerintah Yang Dibiayai
Dengan Bantuan Luar Negeri;
11 . Keputusan Presiden Nomor 16 Ta hun
1994 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 24
Tahun 1995;
12. Keputusan Menteri Keuangan Notnor
599I KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Penunjukan
Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 ,
Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata
Cara Penyetoran dan Pelaporannya
sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
147/KMK.04/1995 tanggal 3 April
1995.
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MEMUTUSKAN:

Mencabut:
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 191/
KMK .04/1995 tanggal 12 Mei 1995
tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan,
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah , dan Pajak
Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan
Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan
Dana Pinjaman Luar Negeri.
Menetapkan:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
TENTANGPELAKSANAANPERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995
TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK
TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG
DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA
PINJAMAN LUAR NEGER.
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud
dengan :
a. Proyek Pemerintah adalah proyek yang
tercantum dalam Daftar lsian Proyek
(DIP) atau dokumen yang dipersamakan
dengan DIP termasuk Proyek yang
dibiayai dengan ·Perjanjian Penerusan
Pinjaman (PPP)!Subsidiary Loan Agreement (SLA);
b. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap
penerimaan negara baik dalam bentuk
devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan
maupun dalam bentuk barang dan/atau
jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar

kembali dengan persyaratan tertentu;
c. Hibah Luar Negeri adalah setiap
penerimaan negara baik dalam bentuk
devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan
maupun dalam bentuk barang dan/atau
jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan
yang diperoleh dari pemberi hibah luar
negeri yang tidak perlu dibayar kembali;
d. Dokumen lain yang dipersamakan
dengan DIP adalah dokumen rencana
anggaran tahunan proyek, yang ditampung dalam Daftar lsian Pembiayaan
Proyek (DIPP), Surat Pengesahan Anggaran Biaya Proyek (SPABP), Rencana
Pembiayaan Tahunan (RPT), Surat
Rincian Pembiayaan Proyek Perkebunan (SRP3), Rencana Anggaran Biaya
(RAB), Daftar Isian Penerusan Pinjaman
Luar Negeri (DIPPLN), Surat Keputusan
Otorisasi (SKD), dan dokumen lain yang
dit 2tapkan oleh Menteri Keuangan;
e. Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP)
atau Subsidiary Loan Agreement (SLA)
adalah perjanjian penerusan pinjaman
antara Pemerintah RI cq. Departemen
Keuangan dengan BUMN/BUMD/
PEMDA sehubungan dengan proyek
yang dilaksanakan oleh BUMN I BUMD
IPEMDA dan dibiayai dengan hibah
atau dana pinjaman luar negeri yang
diteruspinjamkan (two step loan);

f.

Kontraktor Utama adalah kontraktor,
konsultan dan pemasok ("Supplier") yang
berdasarkan kontrak melaksanakan
Proyek Pemerintah yang dibiayai
dengan hibah atau dana pinjaman luar
negeri, termasuk tenaga ahli dan tenaga
pelatih yang dibiayai dengan hibah luar
negeri;

g. Kontrak adalah suatu perjanjian pengadaan barangdan jasa (KPHJ) atau
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naskah lainnya yang dapat disamakan,
yang ditandatangani oleh Pemimpin
Proyek atau pejabat yang berwenang
dan Kontraktor Utama.

Pasal 2
(1) Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan yang
terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas
impor barang oleh Kontraktor Utama
sehubungan pelaksanaan proyek Pemerintah yang seluruh dananya dibiayai
dengan hibah atau dana pinjaman luar
negeri , dibebaskan .
(2) Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan yang
terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas
impor barang oleh Kontraktor Utama
sehubungan pelaksanaan proyek Pemerintah yang sebagian dananya dibiavai
dengan hibah atau dana pinjaman Luar
negeri dibebaskan hanya atas bagian dari
proyek Pemerintah yang dananya dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar
negeri tersebut.

Pasal 3
(1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(PPnBM) yang terutang sejak tanggal 1
April 1995 atas lmpor Barang Kena
Pajak (BKP), pemanfaatan Jasa Kena
Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean
pemanfaatan BKP tidak berwujud dari
luar Daerah Pabean penyerahan BKP
dan/ atau JKP oleh Kontraktor Utama
sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah yang seluruh dananya
dibiayai dengan hibah a tau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut.
(2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(PPnBM) yang terutang sejak tanggal 1
April 1995 atas impor BKP, peman-

faatan JKP dari luar Daerah Pabean,
pemanfaatan BKP tidak berwujud dari
luar Daerah Pabean penyerahan BKP
aan/atau JKP oleh Kontraktor Utama
sehubungan dengan pelaksanaan
Proyek Pemerintah yang sebagian dananya dibiayai dengan hibah atau dana
pinjaman luar negeri, tidak dipungut
hanya atas bagian dari proyek Pemerintah yang dananya dibiayai dengan
hibah a tau pinjaman luar negeri tersebut.

Pasal4
(1) Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang
oleh Kontraktor Utama sejak tanggal 1
April 1995 atas penghasilan yang
diterima atau dipe roleh sehubungan
dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah
yang da nanya dibiayai se luruhnya
dengan hibah atau dana pinjaman luar
negeri, ditanggung oleh Pemerintah.
(2) Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang
oleh Kontraktor Utama sejak tanggal 1
April 1995 atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh sehubungan
dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah
yang sebagian dananya dibiayai dengan
hibah atau dana pinjaman luar negeri,
ditanggung oleh Pemerintah hanya atas
bagian penghasilan sehubungan dengan
pelaksanaan Proyek Pemerintah yang
dananya dibiayai dengan hibah atau
dana pinjaman luar negeri.
(3) Pajak Penghasilan yang terutang atas
penghasilan yang diterima atau
diperoleh baik pegawai lokal maupun
asing dan Kontraktor Utama dikenakan
pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal
26 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 10 Ta-
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hun 1994.

Pasal 5
(1) Pajak Penghasilan yang terutang oleh
Kontraktor Utama sehubungan dengan
pelaksanaan Proyek Pemerintah yang
dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar
negeri yang ditanggung oleh Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) dan (2) dikreditkan dari jumlah
Pajak Penghasilan yang terutang atas
seluruh penghasilannya.
(2) Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan menyatakan kelebihan pembayaran, maka kelebihan pembayaran yang berasal dari Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah tidak dikembalikan
Pasal6
(1) Kontraktor Utama yang melaksanakan
Proyek Pemerintah yang sebagian dananya dibiayai dari hibah atau dana
pinjaman luar negeri, wajib menyetor
Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak'
Penjualan Atas Barang Mewah dan
Pajak Penghasilan dari pembiayaan yang
berasal dari sumber dana selain hibah
atau dana pinjaman luar negeri, sesuai
dengan ketentuan pen.mdang-undangan
yang berlaku.

(4) Satu eksemplar kontrak harus disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak
setempat dimana Kontraktor Utama
terdaftar sebagai Wajib Pajak, apabila
belum memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak, maka kontrak tersebut disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak
Badan dan Orang Asing .

Pasal 7
(1) Pembebasan Bea Masuk, Bea Masuk
Tambahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, tidak dipungut PPN dan
PPnBM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 , serta PPh ditanggung oleh
Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 sehubungan dengan
impor yang dilakukan oleh Kontraktor
Utama tidak perlu dibuatkan Surat
Setoran Bea Cukai (SSBC) untuk Bea
Masuk dan Bea Masuk Tambahan dan
Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPN
dan PPnBM Sena PPh .
(2) Pemberitahuan lmpor Untuk Oipakai
(PIUD) atas impor barang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) yang telah
dibubuhi cap "Bebas Bea Masuk dan Bea
Masuk Tambahan , tidak dipungut PPN
dan PPnBM , PPh ditanggung oleh
Pemerintah" diberlakukan sebagai bukti
pemungutan pajak-pajak yang terutang.

(2) Daftar barang yang akan diimpor
(masterlist) dibuat oleh Pemimpin Proyek
(Pimpro) sesuai dengan kontrak dan
disyahkan oleh Pejabat Eselon I atau
pejabat yang ditunjuk yang membawahi proyek bersangkutan.

(3) Atas penyerahan BKP dan/ atau JKP
yang tidak dipungut PPN dan PPnBM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Kontrakto r Utama wajib n e mbuat
Faktur Pajak yang dibubuhi o r "PPN
dan PPnBM tidak dipungut".

(3) Satu eksemplar kontrak beserta Masterlist
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh Pimpro kepada
Menteri Keuangan cq. Oirektur Jenderal
Bea dan Cukai.

(4) Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh
Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 atas pembayaran dari
Bendaharawan atau badan lain yang
ditunjuk, dibuatkan SSP PPh atau Bukti
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Pemungutan PPh yang dibubuhi cap
"PPh ditanggung oleh Pemerintah".

Cukai tern pat pemasukan barang untuk Bea
Masuk dan Bea Masuk Tambahan.

Pasal 8

PasallO

(1) Atas perolehan BKP dan/ atau JKP oleh
Kontraktor Utama yang melaksanakan
Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar
negeri tetap dikenakan PPN dan PPnBM
oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP dan/ a tau JKP tersebut.

Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur
Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak,
dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, baik
secara bersama maupun sendirisendiri sesuai
dengan bidang tug as masing-masing.

(2) PPN yang telah dibayar oleh Kontraktor
Utama sehubungan dengan perolehan
BKP dan/atau JKP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan Pajak
Masukan yang dapat dikreditkan dengan
Pajak Keluaran .

Pasal 9
Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN
dan PPnBM , ,dan PPh yang terutang
sehubungan de ngan Proyek Pemerintah
yang dibiayai dengan hibah atau dana
pinjaman luar negeri yang sudah terlanjur
dipungut atau disetor sejak tanggal 1 April
1995 dapat diminta pengembaliannya pada
Kantor Pelayanan Pajak dimana Kontraktor
Utama terdaftar untuk PPh , PPN dan
PPnBM, dan pada Kantor Inspeksi Bea dan

Pasalll
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya berlaku surut sejak tanggal
1 April 1995.
Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini
dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia .
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 1996
MENTERI KEUANGAN
ttd.
MAR'IE MUHAMMAD
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Pedoman pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomar: 239/ KMIC .01/1996
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan ,
PPN dan PPnBM, dan PPh
dalam rangka pelaksanaan
proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau
Dana Pinjaman Luar Negeri.
Yth . :

1. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran;
2 . Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak;
3. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai;
4 . Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas
Negara;
5 . Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
6 . Kepala Kantor Inspeksi Bea dan Cukai.
di
seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA
No. SE-64/A/71/0596
No. SE-32/PJ/1996
No. SE-19/BC/1996

I. PENDAHULUAN
l.Umum
Sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor: 239/ KMK.O l/1996
tanggal I April 1996 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk,
Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah, dan Pajak Penghasilan Dalam
Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah
yang dibiayai dengan Hibah atau Dana
Pinjaman Luar Negeri, disusun pedoman
pelaksanaan dalam bentuk Surat Edaran
Bersama Direktur Jenderal Anggara n ,
Direktur Jenderal Pajak , dan Direktur
J e ndera l Be a dan Cul<ai , be rdasarkan
pedoman pelaksanaan tatacara penarikan
Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
yang berlaku.
2. Pengertian

Dalam Surat Edaran Bersama ini yang
dimaksud dengan:
a . Proyek Pemerintah adalah proyek yang
tercantum dalam Daftar lsian Proyek (DIP)
atau dokumen yang dipe rsamakan
dengan DIP, termasuk proyek yang
dibiayai dengan Perjanjian Penerusan
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Pinjaman (PPP}/Subsidiary Loan
Agreement (SLA).
b. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap
penerimaan negara baik dalam bentuk
devisa dan/a tau devisa yang dirupiahkan
maupun dalam bentuk barang dan/atau
jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali
dengan persyaratan tertentu.
c. Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa
dan/atau devisa yang dirupiahkan
maupun dalam bentuk barang dan/atau
jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan
yang diperoleh dari pemberi hibah luar
negeri yang tidak perlu dibayar kembali.
d. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar
Negeri (NPPHLN) adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan
yang memuat kesepakatan mengenai
pinjaman/ hibah luar negeri antara Pemerintah Re publik Indonesia dengan
Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
e·. Daftar lsian Proyek (DIP) adalah dokumen
pendanaan yang di dalamnya memuat
rencana kegiatan proyek, sumber dana
serta jumlah dana yang diperlukan, dan
disahkan oleh Departemen Keuangan
dan BAPPENAS.
f.

Dokumen lain yang dipersamakan
dengan DIP adalah dokumen rencana
anggaran tahunan proyek, yang ditampung dalam Daftar lsian Pembiayaan
Proyek (DIPP), Surat Pengesahan Anggaran Biaya Proyek (SPABP), Rencana
Pembiayaan Tahunan (RPT), Surat
Rincian Pembiayaan Proyek Perkebunan
(SRP3), Rencana Anggaran Biaya (RAB),
Daftar lsian Penerusan Pinjaman Luar
Negeri (DIPPLN), Surat Keputusan
Otorisasi (SKO), dan dokumen lain yang

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
g. Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP) atau
Subsidiary Loan Agreement (SLA) adalah
perjanjian penerusan pinjaman antara
Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan dengan BUMN/BUMD/PEMDA
sehubungan dengan proyek yang
dilaksanakan oleh BUMN/BUND/
PEMDA dan dibiayai dengan Hibah atau
Dana Pinjaman Luar Negeri yang diteruspinjamkan (two step loan).
h. Kontraktor Utama adalah kontraktor,
konsultan, dan pemasok ("Supplier") yang
berdasarkan kontrak melak-sanakan
proyek Pemerintah yang dibiayai dengan
Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri,
termasuk tenaga ahli dan tenaga pelatih
yang dibiayai dengan Hibah Luar Negeri.
i. Kontrak adalah suatu perjanjian pengada-

an barang dan jasa (KPBJ) atau naskah
lainnya yang dapat disamakan, yang
ditandatangani oleh Pemimpin Proyek
atau pejabat yang berwenang dan Kontraktor Utama.
j. Master List adalah daftar jenis, jumlah, dan
satuan barang yang akan diimpor dan
merupakan pelaksanaan dari KPBJ.

3.Pembebasan Bea ｾ｡ｳｵｫ＠
dan Bea
Masuk Tambahan (BM dan BMT), tidak
dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan
PPnBM), dan Palak Penghasilan (PPh)
ditanggung oleh Pemerintah.
Proyek Pemerintah yang dilaksanakan
oleh Departemen/Lembaga yang seluruh
atau sebagian dananya dibiayai dengan
Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
yang ditampung dalam DIP atau dokumen
yang dipersamakan dengan DIP termasuk
proyek yang dibiayai dengan Perjanjian
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Penerusan Pinjaman (PPP) atau Subsidiary
Loan Agreement (SLA), maka atas pelaksanaan proyek yang bagian pembiayaannya
berasal dari Hibah a tau Dana Pinjaman Luar
Negeri tersebut diberikan pembebasan BM
dan BMT, tidak dipungut PPN dan PPnBM,
dan PPh ditanggung oleh Pemerintah.
II. PEDOMAN PEIAKSANAAN

Tatacara pembebasan BM dan BMT,
tidak dipungut PPN dan PPnBM, dan PPh
ditanggung oleh Pemerintah atas proyek
Pemerintah yang dilaksanakan oleh DepartemeniLembaga yang dibiayai dengan
Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
yang ditampung dalam DIP atau dokumen
yang dipersamakan dengan DIP termasuk
proyek yang dibiayai dengan PPPI SLA,
ditetapkan sebagai berikut :

1. PENARIKAN DANA PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN
HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR
NEGERI MELALUI TATACARA
LETTER OF CREDIT (LIC)
1.1. PfMIMPIN PROYB< (PIMPRO)
a. Atas dasar DIP atau dokumen yang
dipersamakan dengan' DIP termasuk
PPPI SLA, Pimpro mengadakan KPBJ
dengan Kontraktor Utama . Dalam hal
telah ada NPPHLS, KPBJ harus memuat
asal Hibah atau Dana Pinjaman Luar
Negeri , jumlah bagian pembiayaan yang
berasal dari Hibah atau Dana Pinjaman
Luar Nege ri , tanggal dan nomor
NPPHLN , dengan dilampiri dokumen
Master List sebagaimana contoh pada
Lampiran I.
b. Master List dibuat rangkap 5 (lima), ditandatangani oleh Pimpro dan disahkan oleh

Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk yang membawahi proyek yang bersangkutan, dengan merinci jumlah, jenis
dan nilai barang yang akan diimpor yang
dibiayai dengan Hi bah atau Dana Pinjaman Luar Negeri atau PPPISLA dan nama
pelabuhan pemasu!<an.
c. Pimpro mengajukan permohonan pembebasan BM dan BMT dan tidak dipungut
PPN dan PPnBM serta PPh ditanggung
oleh Pemerintah kepada Direktur
Jenderal Bea dan Cukai U.p. Direktur Pabean dengan menggunakan formulir
sebagaimana Contoh pada Lampiran II,
dilampiri dengan KPBJ dan Surat Persetujuan KPBJ dari BAPPENAS serta Mas··
ter List dalam rangkap 3 (tiga).
d. Pimpro menyampaikan Master List
kepada Kontraktor Utama sebagai.bahan
pembukaan L/C pada Bank Indonesia.
e. Pimpro menyampaikan Master List
beserta KPBJ kepada Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) dimana Kontraktor Utama
terdaftar sebagai Wajib Pajak. Apabila
Kontraktor Utama belum memiliki NPWP
maka kontrak beserta Master List tersebut
disampaikan kepada Kantor Pelayanan
Pajak Badan dan Orang Asing (KPP
Badora).

1.2. KONTRAKTOR UTAMA
a . Kontraktor Utama mengajukan permintaan pembukaan LIC kepada Bank
Indonesia dengan dilampiri KPBJ dan
Master List.
b. Sehubungan dengan pemasukan barang
impor, Kontraktor Utama membuat dan
mengajukan Pemberitahuan Impor Untuk
Dipakai (PIUD) beserta lampiran
kelengka-pannya kepada Kantor Inspeksi
Bea dan Cukai (KINSP.BC) pelabuhan
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pemasukan.
c. Dengan.pembebasan BM dan BMT, tidak
dipungut PPN dan PPnBM dan PPh
ditanggung oleh Pemerintah atas impor
barang, Kontraktor Utama tidak perlu
membuat Surat Setoran Bea dan Cukai
(SSBC) untuk BM dan BMT, SSP untuk
PPN dan PPnBM dan PPh.
1.3. DIREKTORAT JENDERAL BEA
DANCUKAI

1.3.1. Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai
(KPDJBC)
a, KPDJBC setelah menerima dan
meneliti berkas permohonan
pembebasan BM dan BMT, tidak
dipungut PPN dan PPnBM dan
PPh ditanggung oleh Pemerintah
sebagaimana dimaksud butir l.l.c
menerbitkan Keputusan Menteri
Keuangan tentang pemberian
fasilitas dimaksud serta membubuhkan cap pada Master List:
PROYEK PEMERINTAH
HIBAH/PINJAMAN LUAR
NEGERI BEBAS BM/BMT,
TIDAK DIPUNGUT PPN/
PPnBM, DAN PPh
DITANGGUNG OLEH
PEMERINTAH
pp 42/1995

b. Dalam hal pelabuhan pemasukan
barang lebih dari satu, maka Master List difotocopy oleh Kontrak-

tor Utama dan setiap lembarnya
dilega-lisir oleh KPDJBC untuk
disampaikan kepada masingmasing KINSP. BC pelabuhan
pemasukan barang.
1.3.2. KANTOR INSPEKSI BEA DAN
CUKAI (KINSP.BC)

a . KINSP.BC setelah menerima
PIUD beserta lampiran kelengkapannya melakukan pemeriksaan dokumen fisik barang yang
diimpor.
b. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen dan fisik barang diatur lebih
lanjut dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
c. Berdasarkan hasil pemeriksaan
tersebut butir b, KINSP.BC memberikan persetujuan impor dan
membubuhkan cap pada PIUD
bersangkutan:
PROYEK PEMERINTAH
HIBAH/PINJAMAN LUAR
NEGERI BEBAS BM/BMT,
TIDAK DIPUNGUT PPN/
PPnBM, DAN PPh
DITANGGUNG OLEH
PEMERINTAH
PP 42/199S

tempat dan tanggal
Kantor lnspeksi Bea dan Cukai
tandatangan, namalengkap,dan
cap dinas
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2.PENARIKAN DANA PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN
HIBAH ATAU DANA PINJAMAN
LUAR NEGERI MELALUI TATACARA PEMBAYARAN LANGSUNG (DIRECT PAYMENT).
2.l.PEMIMPIN PROYEK (PIMPRO)

a. Atas dasar DIP atau dokumen yang
dipersamakan dengan DIP termasuk
PPP/SLA, Pimpro mengadakan SPBJ
dengan Kontraktor Utama. Dalam hal
telah ada NPPHLN, KPBJ harus
memuat asal Hibah atau Dana Pinjaman
Luar Negeri, jumlah bagian pembiayaan
yang berasal dari Hibah atau Dana
Pinjaman Luar Negeri , tanggal dan
nomor NPPHLN. Satu eksemplar KPBJ
disampaikan oleh Pimpro kepada SPP
dimana Kontraktor Utama terdaftar
sebagai Wajib Pajak. Apabila Kontraktor
Utama belum memiliki NPWP, maka
KPBJ tersebut disampaikan kepada KPP
Bad ora .
b . Atas dasar KPBJ, Berita Acara Penyelesaian/Penyerahan Pekerjaan/Barang,
Berita Acara Pembayaran, dan dokumen
lain yang dipersyaratkan , Pimpro
mengajukan Withd.rawalApplication
(WA)/Aplikasi Penarikan Dana (APD)
kepada pemberi hibah/ pinjaman melalui Direktorat Jenderal Anggaran cq.
Direktorat Tata Usaha Anggaran
(DTUA) dilampiri Faktur Pajak PPN dan
SSP PPh atau Bukti Pemungutan PPh
ditanggung oleh Pemerintah.
c.

Pimpro menyampaikan lembar ke-2
Faktur PajakPPN danSSP, PPh atau
Bukti Pemungutan PPh ditanggung oleh
Pemerintah yang diterimanya dari

Direktorat Jenderal Anggaran cq. Direktorat TUA kepada Kontraktor Utama.
d. Dalam hal proyek Pemerintah
memerluka barang impor, terhadap
imporbarang tersebut harus dibuat
Master List sebagaimana contoh
lampiran I, yang penyelesaiannya lebih
lebih lanjut sesuai butir l.l.b, c dan e .
2.2. KONTRAKTOR UTAMA.

Kontraktor Utama menyampaikan Faktur
Pajak PPN dan SSP PPh atau Bukti Pemungutan PPh ditanggung oleh Pemerintah
kepada Pimpro.
2.3.

DIRERTORAT
JENDERAL
ANGGARAN CQ DIREKTORAT
TATA USAHA ANGGARAN
(DTUA)

a . Berdasarkan Withdrawal Application
(WA)/Aplikasi Penarikan Dana (APD)
dari Pimpro , Direktorat Jenderal
Anggaran Cq. DTUA mengajukan
permintaan penarikan dana (Disbursement Request) kepada PPHLN dan
membubuhkan cap pada Faktur Pajak
PPN dan pada SSP PPh atau Bukti
Pemungutan PPh ditanggung oleh
Pemerintah sebagai berikut :
a.l. Faktur Pajak PPN
PROYEK PEMERINTAH HIBAH/
PINJAMAN LUAR NEGERI
TIDAK DIPUNGUT PPN/PPnBM
PP42/1995

tempat dan tanggal
A.n. Menteri Keuangan RI
tandatangan, nama lengkap, dan Cap
dinas
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a.2 . SSP PPh/Bukti Pemungutan PPh
PROYEK PEMERINTAH HIBAH/
PINJAMAN LUAR NEGERI PPh
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
PP42/1995

tempat dan tanqgal
A.n. Menteri Keuangan RI
tandatangan, nama lengkap, dan cap
dinas
b. Direktorat Jenderal Anggaran Cq. DTUA
menyampaikan Faktur Pajak PPN dan
SSP PPh atau Bukti Pemungutan PPh
ditanggung oleh Pemerintah dimaksud
pada huruf a kepada Pimpro.
2.4. DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI (DJBC)

Pelaksanaan lebih lanjut pada DJBC
sesuai pada butir 1. 3 . 1. dan 1. 3. 2.
3. PENARIKAN DANA PROYEK
PEMERINTAH YANG DIBIAYAI
DENGAN HIBAH DANA PINJAMAN
LUAR NEGERI MELALUI TATACARA PEMBAYARAN REKENING
KHUSUS (RK)
3.l.PEMIMPIN PROYEK (PIMPRO)

a. Atas dasar DIP atau dokumen yang
dipersamakan dengan DIP termasuk
PPP ISLA Pimpro mengadakan
KP.B J dengan Kontraktor Utama.
Satu eksemplar KPBJ disampaikan
oleh Pimpro kepada KPP dimana
Kontraktor Utama terdaftar sebagai
Wajib Pajak . Apabila Kontraktor
Utama belum memiliki NPWP, maka
KPBJ tersebut disampaihan kepada

KPP Badora.
b. Atas dasar KPBJ, Berita Acara
Penyelesaian/Penyerc.han Pekerjaan/Barang/Jasa, Be rita Acara
Pembayaran, dan dokumen lain
yang dipersyaratkan, Pimpro
mengajukan Surat Permintaan
Pembaya ran Rekening Khusus
(SPP-RK) kepada Direktorat
Jende1al Anggaran cq. DTUA dan/
atau KPKN atau Surat Permintaan
Pembayaran Rekening Khusus Letter of Credit (SPP RK-L/C) kepada
Direktorat Jenderal Anggaran Cq.
DTUA, dilampiri dengan Faktur
Pajak PPN dan SSP PPh atau Bukti
Pemungutan PPh ditanggung oleh
Pemerintah.
c. Pimpro menyampaikan Faktur
Pajak PPN dan SSP PPh atau Bukti
Pemungutan PPh ditanggung oleh
Pemerintah yang diterima dari
Direktorat Jenderal Anggaran cq.
DTUA dan/atau KPKN kepada
Kontraktor Utama.
d . Dalam hal proyek Pemerintah
memerlukan barang impor, terhadap
impor barang tersebut harus dibuat
Master List sebagaimana contoh
lampiran I, yang penyelesaiannya
lebih lanjut sesuai butir l .l.b, dan e
serta Surat Kuasa MembayarAtas
Rekening Khusus (SKM RKL/C).
3.2. Kontraktor Utama

Kontraktor Utama mengajukan tagihan
epada Pimpro disertai Faktur Pajak PPN dan
SSP PP:1 atau Bukti Pemungutan PPh
ditanggung oleh ｐ･ｭｲｩｾｴ｡ｨ
Ｎ＠
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3.3.

DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN CQ. DTUA DAN/
ATAU KPKN

a. Berdasarkan kelengkagan dokumen
SPP-RK, Faktur Pajak PPN don SSP
PPh atau bukti Pemungutan PPh
ditanggung oleh Pemerintah ,
Direktorat Jenderal Anggaran cq .
DTUA dan/atau KPKN menerbitkan
SPM-RK untuk keuntungan rekening
Bendaharawan proyek atau Kontrakto r Utama , kemudian menyampaikan SPM-RK lembar ke 5 kepada
Pimpro.
b. Berdasarkan kelengkapan dokumen
SPP RKL/ C, Faktur Pajak PPN dan
SSP PPh atau Bukti Pemungutan PPh
ditanggung oleh Pemerintah, Direktorat
Jend e ral Anggaran cq . DTUA
menerbitkan SKMRK-L/C, kemudian
menyampaikan tembusan SKM RK-L/
C kepada Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai serta Pimpro.
c. DTUA/ KPKN membubuhkan cap
pada Faktur Pajak PPN dan SSP PPh
atau Bukti Pemungutan PPh
ditanggung oleh Pemerintah sebagai
berikut :
C .l. Faktur Pajak PPN , .
PROYEK PEMERINTAH HIBAH/
PINJAMAN LUAR NEGERI TIDAK
DIPUNGUT PPN/PnBM PP42/1995

tempat dan tanggal
A.n. Menteri Keuangan RI
tandatangan, nama lengkap, dan cap dinas

c.2 . SSP PPh/Bukti Pemungutan PPh
PROYEK PEMERINTAH HIBAH/
PINJAMAN LUAR NEGERI PPh
DITANGCUNG OLEH PEMERINTAH
PP42/1995

tempat dan tanggal
A.n. Menteri-Keuangan RI
tandatangan, nama lengkap, dan cap dinas
d. Direktorat Jenderal Anggaran Cq.
DTUA/ KPKN menyampaikan Faktur
Pajak PPN dan SSP PPh atau Bukti
Pemungutan PPh ditanggung oleh
Pemerintah dimaksud pada huruf c
kepada Pimpro.
3.4.

DIREKTORAT JENDERALBEA
DAN CUKAI (DJDC)
Pelaksanaan lebih lanjut pada DJBC
sesuai pad a butir 1. 3 . 1. dan 1. 3 . 2.
4.PENARIKAN DANA PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH/ DANA PINJAMAN
LUAR NEGERI MELALUI TATACARA PEMBIAYAAN PENDAHULUAN (PP).
4.1. PEMBIAYAAN PENDAHULUAN DARI DANA REKENING
BENDAHARA UMUM NEGARA
4.1.1. PEMIMPIN PROYEK (
PIMPRO)

a. Atas dasar DIP atau dokumen yang
dipersamakan dengan DIP termasuk PPP/SLA Pimpro mengadakan KPBJ dengan Kontraktor
Utama. Satu eksemplar KPBJ
disampaikan oleh Pimpro kepada
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KPP dimana Kontraktor Utama
terdaftar sebagai Wajib Pajak.
Apabila Kontraktor Utama belwn
memiliki NPWP, maka KPBJ
tersebut disampaikan kepada KPP
Badora.
b. Atas dasar KPBJ, be rita Acara
Penyelesaian/Penyerahan Pekerj aan/Barang/Jasa, Berita
Acara Pembayaran , dan dokumen lain yang dipersyaratkan,
Pimpro mengajukan Surat Permintaan Pembiayaan Pendahuluan (SP3) kepada Direktorat
Jenderal Anggaran Cq. DTUA
dilampiri dengan Faktur Pajak
PPN dan SSP PPh atau Bukti
Pemungutan PPh ditanggung
oleh Pemerintah.
4.1.2. KONTRAKTOR UTAMA
Kontraktor Utama mengajukan
tagihan kepada Pimpro disertai Faktur
Pajak PPN dan SSP PPh atau Bukti
Pemungutan PPh ditanggung oleh
Pemerintah.
4.1.3. DIREKTORATJENDERAL
ANGGARAN CQ. DTUA
Berdasarkan
kelengkapan
dokwnen SP3, Faktur Pajak PPN dan
SSP PPh atau Bukti Pemungutan PPh
ditanggung oleh Pemerintah ,
ｄｩｲｾｫｴｯ｡＠
Jenderal Anggaran Cq.
DTUA menerbitkan Surat Perintah
Membayar Pembiayaan Pendahuluan
(SPMPP) atas beban Rekening
Bendahara Umum Negara (BUN)
untuk keuntungan rekening Bendaharawan Proyek atau Kontraktor
Utama, kemudian:

a. Menyampaikan SPM-PP lembar ke
5 kepada Pimpro;
b. Membubuhkan cap pada Faktur
Pajak PPN dan SSP PPh a tau Bukti
Pemungutan PPh ditanggung oleh
Pemerintah sebagai berikut:
b.l. Faktur Pajak PPN
PROYEK PEMERINTAH HIBAH/
PINJAMAN LUAR NEGERI TIDAK
DIPUNGUT PPN/PPnBM PP.42/1995

tempat dan tanggal
A.n. Menteri Keuansan Rl
tandatangan, nama lengkap, dan cap dinas
b. 2 . SSP PPh/Bukti Pemunqutan PPh
PROYEK PEMERINTAH HIBAH/
PINJAMAN LUAR NEGERI PPh
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
PP.42/1995

tempat dan tanggal
A. n. Menteri Keuangan Rl
tandatangan, nama lengkap, dan cap dinas
c. Menyampaikan Faktur Pajak PPN dan
SSP PPh atau Bukti Pemungutan PPh
ditanggung oleh Pemerintah dimaksud
pada huruf b kepada Pimpro.
4.2. PEMBIAYAAN PENDAHULUAN
DARI DANA BUMN/BUMD/
ｐｅｍｄａｎｾｒｕｓ＠

PINJAMAN
4.2.1. BUMN/BUMD/PEMDA

a. Atas dasar DIP atau dokumen yang
dipersamakan dengan DIP termasuk
PPP/SLA, BUMN/BUMD/PEMDA
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mengadakan KPBJ dengan Kontraktor
Utama , satu eksemplar KPBJ disampaikan oleh BUMNI BUMDI
PEMDA kepada KPP dimana Kontraktor Utama terdaftar sebagai Wajib
Pajak. Apabila Kontraktor Utama
belum memiliki NPWP, maka SPBJ
tersebut disampaikan kepada KPP
Bad ora.
b. Atas dasar KPBJ, Be rita Acara.
Penyelesaian I Penyerahan Pekerj
aanl BarangiJasa , Berita Acara
Pembayaran, dan dokumen lain yang
dipersyaratkan , BUMNI BUMDI
PEMDA melaksanakan pembayaran
kepada Kontraktor Utama sebagai
Dembiayaan pendahuluan.
c. BUMNIBUMDIPEMDA Penerima
Penerusan Pinjaman mengajukan
Withdrawal Aplication (WA)/Aplikasi
Penarikan Dana (APD) untuk pembiayaan pendahuluan yang telah
dilakukan disertai dokumen lain yang
dipersyaratkan kepada Direktorat
Jenderal Anggaran cq . DTUA
dilampiri dengan Faktur Pajak PPN
dan SSP PPh atau Bukti Pemungutan
PPh ditanggung oleh Pemerintah.
d. Dalam hal BUMN/BUMDIPEMDA
Penerima Penerusan Pinjaman memerlukan barang impor, terhadap
impor barang tersebut harus dibuat
Master List sebagaimana contoh
Lampiran I, yang penyelesaiannya
lebih lanjut sesuai dengan butir l.l.b.
dan e.

SSP PPh atau Bukti Pemungutan PPh
ditanggung oleh Pemerintah.
4.2.3.DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN CQ. DIREKTORAT TATA USAHA ANGGARAN

a . Berdasarkan Withdrawal Aplication
(WA) I Aplikasi Penarikan Dana (APD)
dan kelengkapan dokumen SP3 ,
Faktur Pajak PPN dan SSP PPh atau
Bukti Pemungutan PP ditanggung oleh
Pemerintah yang diajukan oleh
BUMNIBUMD/PEMDA, Direktorat
Jenderal Anggaran cq . DTUA
mengajukan penggantian pembiayaan
pendahuluan kepada PPHLN untuk
keuntungan Rekening BUMNI
BUMDI PEMDA Penerima Penerusan
Pinjaman dan membubuhkan cap pada
Faktur Pajak PPN dan SSP PPh atau
Bukti Pemungutan PPh ditanggung
oleh Pemerintah sebagai berikut :
a .l. Faktur Pajak PPN
PROYEK PEMERINTAH HIBAH/
PINJAMAN LUAR NEGERI TIDAK
DIPUNGUT PPN/PPnBM PP.42/1995

tempat dan tanggal
A.n Menteri Keuangan Rl
tandatangan, nama lengkap, dan cap dinas
a.2. SSP PPh/Bukti Pemungutan PPh

4.2.2. KONTRAKTOR UTAMA

PROYEK PEMERINTAH HIBAH/
PINJAMAN LUAR NEGERI PPh
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
PPnBM PP.42/1995

a. Kontraktor Utama mengajukan
tagihan kepada BUMNIBUMDI
PEMDA disertai Faktur Pajak PPN dan

tempat dan tanggal
A.n Menteri Keuangan Rl
tandatangan, nama lengkap, dan cap dinas
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b. Dire ktorat Jenderal Anggaran cq.
DTUA menyampaikan Faktur Pajak
PPN dan SSP PPh atau Bukti,
Pemungutan PPh ditanggung oleh
Pemerintah dimaksud pada huruf a
kepada BUMNI BUMDIPEMDA
Penerima Penerusan Pinjaman.

4.2.4. DIREKTORAT JENDERALBEA
DAN CUKAI (DJBC)
Pelaksanaan lebih lanjut pada DJBC
sesuai pada butir 1.3.1. dan 1.3.2 .

III. lAIN-lAIN
1. Pembayaran porsi Rupiah Murni yang
dilakukan pada Tahun Anggaran
199511996 atas proyek Pemerintah
yang sebagian dananya dibiayai
dengan Hibah atau Dana Pinjaman
Luar Negeri yang dana PPN dan
PPnBM-nya tidak disediakan dalam
DIPI Dokumen yang dipersamakan
dengan DIP, maka PPN dan PPnBM
yang terutang tidak dipungut. Untuk
tahun anggaran 199611997 dan
selanjutnya PPN dan PPnBM yang
terutang tetap harus dipungut.
2 . BM dan BMT atas Proyek Pemerintah
yang dibiayai berdasarkan PPPISLA
yang terlanjur dibayar sejak tanggal 1
April1995, dapat dimintakan restitusi
kepada Kantor Inspeksi Bea dan Cukai
(KINSP.BC) pelabuhan pemasukan
barang.
3 . PPN dan PPnBM atas Proyek
Pemerintah yang dibiayai berdasarkan
PPPISLA yang terlanjur dibayar sejak
tanggal 1 April 1995, dapat dimintakan restitusi kepada KPP dimana

Kontraktor Utama terdaftar.
4 . PPh atas proyek Pemerintah yang
dibiayai dengan Hibah atau Dana
Pinjaman Luar Negeri termasuk PPPI
SLA yang terlanjur dibayar, dipotong
atau dipungut sejak tanggal 1 April
1995, dapat dimintakan restitusi kepada
KPP dimana Kontraktor Utama
terdaftar, dengan memperhitungkan
bukti pembayaran tersebut sebagai kredit
pajak dalam SPT PPh tahunan yang
bersangkutan.
5 . Dalam KPBJ yang dibuat berdasarkan
DIPldokumen yang dipersamakan
dengan DIP termasuk PPP ISLA
199611997 dan seterusnya, harus
dicantumkan jumlah PPN dan PPnBM
yang terutang adalah sebesar 10 % dari
Nilai Kontrak , jumlah PPN dan
PPnBM yang dipungut untuk porsi
Rupiah murni dan jumlah PPN dan
PPnBM yang tidak ·dipungut untuk
porsi HibahiDana Pinjaman Luar
Negeri.
6. Terhadap KPBJ yang ditandatangani
sebelum tanggal 1 April 1995 yang
sebagian telah direalisasikan impornya,
Pimpro menyampaikon surat pernyataan sisa nilai barang impor dari KPBJ
yang bersangkutan sebagaimana
contoh Lampiran III, yang dilampirkan
pada surat permohonan pembebasanl
pengajuan Master List kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7. Direktorat Jenderal Anggaran tidak
lagi menerbitkan SPM Nihil BM dan
BMT, PPN dan PPnBM, dan PPh atas
pelaksanaan KPBJ.
8 . Hal-hal yang belum diatur dalam Surat
Edaran Bersama ini akan diatur oleh
DJA, DJP dan DJBC secara bersama
maupun sendiri-sendiri.
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90 Dengan berlakunya Surat Edaran Bersama ini maka Surat Edaran Bersama
Direktur Jenderal Anggaran, Direktur
ｊ･ｮ､ｾ｡ｬ＠
Pajak, dan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Nomor: SE-75/A/61/
0595, Nomor: SE-39/PJ/1995 dan
Nomor: SEOB/BC/1995 tentang Bea
Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN
dan PPnBM, dan PPh dalam rangka
Pelaksanaan proyek Pemerintah yang
dibiayai dengan Dana Pinjaman Luar
Negeri, dinyatakan tidak berlaku lagi.
100 Surat Edaran . Bersama 1m
mulaiberlaku pada tanggal ditetapkan
dan mempunyai daya laku surut sejak
tanggal 1 April19950
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
ttd o
DARSJAH

DIREKTOID\T JENDERAL PAJAK
ttd o
FUAD BAWAZIER
DIREKTORAT JENDERAL

BEA DAN CUKAI
ttdo
SOEHARDJO

Tembusan disampaikan kepada Ytho
1. Bapak Menko Ekku dan Wasbang;
2 0 Bapak Menteri Keuangan (sebagai
laporan);
3 0 Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4 0 Para Pimpina_J! Kesekretariatan Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara;
5 0 Para Sekretaris Jenderal Semua Departemen;
6 0 Para Pimpinan Lembaga Pemerintah
Non Departemen;
7 0 Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
80 Direktur Jenderal Pembinaan BUMN;
9 0 Direksi Bank Indonesia;
100 Semua Kepala Kantor Tata Usaha
Anggarano

S"
0
...,

Lampiran I

3

Ill

!!l.

KBJ Nomor
Tanggal
Addendum No.
Tanggal
Kontraktor Utama

Nama Proyek
Kode Proyek
DIP/DOK/SLA :
Nomor
Tanggal
Negara Donor
Nomor Loan
No.
Urut

1

ｾ＠
3

Presentase Loan
Nilai lmpor Keseluruhan :

gｾ＠

§
§
S"

@
VI

Pelabuhan
Pemasukan

Uraian Jenis
Barang.

Jumlah/Satuan
Barang

2

3

4

Harga Barang
( C IF)

5

Negara
Pengirim

,
ｾ＠

Keterangan

6

2
ｾ＠

c
Q,

7

::s
ｾ＠
l'V
....:I

-·

.ｾ＠"""
ｾ＠

ｾ＠

'0

ｾ Ｚ＠

Disahkan:
Pejabat Eselon 1/yang ditunjuk

..... ... .............. .... .. 19...
Daftar tersebut di atas
sesuai dengan kontrak
Pemimpin Proyek
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Lampiran II

DEPARTEMEN .. .. .... .. ............. .... ...... .
DIREKTORAT JENDERAL. .... .. ..... ... .. .
PROYEK .. ... .. ... ... .... ... .... .... ............. ... .
Nom or
Lamp iran
: Permohonan BM dan BMTw tidak dipungut PPN dan PPnBM, dan PPh
Peri hal
ditanggung oleh pemerintah.
Kepada Yth.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai
U.p. Direktur Pabean
di
JAKARTA
Yang bertanda tangan dibawah ini kami Pemimpin dari :
Proyek :
Alamat :
Telepon/Fax :
Dengan ini mengajukan permohonan bebas BM dan BMT, tidak dipungut PPN dan PPnBM,
dan PPh ditanggung oleh Pemerintah, dalam rangka pelaksanaan proyek Peme-rintah yang
dibiayai dengan Hibah/Dana Pinjaman Luar Negeri.
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :
a. 1 (satu) eksemplar Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ);
b.

3 (tiga) eksemplar Mater List;

c.

1 (satu) lembar copy Surat Persetujuan (SI') KPBJ/SKM-RK L/C.
Atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.
Pemimpin Proyek

Tembusan:

Rekanan/Kontraktor yang bersangkutan
• Coret yang tidak perlu
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Lampiran Ill
'PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemimpin Proyek ... ..... ... menyatakan bahwa atas
KPBJ No ........ tanggal ..... ... masih terdapat sisa nilai barang impor sebesar CIF .. .. ... .. ... .
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan
kebenarannya.
.. ..... ...... .. . tanggal
Pemimpin Proyek
Tandatangan
&

Stempel

J1«Js)
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SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NO.

ｓｅｾｌＹＯｐｊＮＵＳＱＶ＠

TANGGAL 4 JUNI1996
TENTANG

PAJAK PERTAMBAHAN NIIAI DAN PAJAK PENJUAIAN ATAS
BARANG MEWAH DAIAM RANGKA PEIAKSANAAN PROYEK
PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH/DANA
PINJAMAN LUAR NEGERI (SERI PPN 34-95)
Kepada Yth.
1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak,
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan
Penyidikan Pajak
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan Pajak,.
di
SELURUH INDONESIA
Sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja
Pimpman Direktorat Jenderal Pajak tanggal
3 dan 4 Jum 1996 dan sehubungan dengan
Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal
Anngaran, Direktur Jenderal Pajak dan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.SE-64/
A/71/0596, SE-32/PJ/1996, SE-19/BC/
1996 tanggal 13 Mei 1'996 perihal pedeman pelaksanaan Keputusan Menteri
Keuangan RI No. 239 /KMK.01 /1996
tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah
No.42 Tahun 1995, tentang Bea Masuk,
Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam
rangka pelaksanaan proyek Pemerintah
yang dibiayai dengan hibah atau dana
pinjaman· luar negeri ¢ dengan ini diberikan
penegasan sebagai berikut:

1. Fasilitas PPN dan PPn BM tidak
dipungut untuk proyek Pemerintah yang
dibiayai dengan hibah/dana pinjaman
luar negeri, pada prinsipnya diberikan
untuk:
1.1. Pemasukan barang/jasa dari luar
daerah pabean oleh kontraktor
utama yang meliputi:
1.1. 1. lmpor Barang Kena Pajak
(BKP)
1.1.2. Pemanfaatan Jasa Kena
Pajak (JKP) dari luar daerah
pabean,
1.1. 3 . Pemanfaatan Barang Kena
Pajak tidak berwujud dari
luar daerah pabean.
1. 2. Penyerahan Barang Kena Pajak/
Jasa Kena Pajak oleh kontraktor
utama kepada pemilik proyek.
2 . Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa
Kena Pajak di dalam daerah pabean
yang dilakukan oleh kontraktor utama
dari sub kontraktor atau pihak lain, tetap
terutang PPN yang bagi kontraktor
utama merupakan Pajak Masukan yang
dapat dikreditkan, sepanjang Barang
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
tersebut digunakan unttik mengergakan
proyek tersebut.
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3 . Dalam hal proyek Pemerintah yang
dibiayai dengan hibah/dana pinjaman
luar negeri dikerjakan oleh kontraktor
utama yang merupakan Joint Operation
(JO), · maL;a berlaku ketentuanketentauan sebagai berikut:
3 .1.JO dan anggota JO harus terdaftar
sebagai Pengusaha Kena Pajak.
3.2.Atas penyerahan Barang Kena
Pajak a tau Jasa Kena Pajak dari JO
kepada pemilik proyek tidak
dipungut PPN namun Faktur Pajak
tetap harus dibuat oleh JO dengan
diberi cap PPN dan PPn BM tidak
dipsungut.
3 .3 .Atas penyerahan Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak dari
anggota JO kepada JO, terutang
PPN dan anggota JO harus
membuat Faktur Pajak kepada JO.
Bagi anggota JO, PPN dalam
Faktur Pajak itu merupakan Pajak
Keluaran dan bagi JO, PPN tersebut
merupakan Pajak Masukan.
3 .4 .Atas perolehan Barang Kena Pajak
atau Jasa Kena Pajak oleh anggota
JO tetap terutang PPN yang dapat
merupakan Paiak Masulcan bagi
anggota JO tersebut.
4. Dalam hal kontraktor utama
melaksanakan proyek atas dasar "turn
key" , namun barangbarang yang
tercantum dalam daftar barang yang
akan diimpor (Master List), diimpor oleh
dan atas nama pemilik proyek, maka
Dasar Pengenaan Pajak yang tercantum
dalam Faktur Pajak dibuat atas dasar nilai
kontrak dikurangi dengan nilai impor
atas barang-barang yang Pemberitahuan
lmpor Untuk Dipakai (PIUD-nya) atas
nama pemilik proyek tersebut.

5. Dalan hal kontraktor utama melaksanakan proyek Pemerintah yang sebagian
dananya dibiayai dari hibah/dana
pinjaman luar negeri dan sebagian
lainnya dari AI:'BN/APBD/dana lain
selain hibah/dana pinjaman luar negeri,
maka ketentuannya adalah sebagai
berikut:
5 .1. Atas penyerahari/penerimaan
termin proyek yang dibiayai · dari/
dana pinjaman luar negeri :
5 .1.1. tidak dipungut PPN dan
PPnBM,
5.1.2. Faktur Pajak tetap dibuat
dengan diberi cap "PPN dan
PPnBM tidak dipungut",
5.1.3. Surat Setoran Pajak tidak
perlu dibuat.
5 .2 . Atas penyerahan/penerimaan
termin proyek yang dibiayai dengan
dana dari APBN/APBD/dana lain
selain hibah/dana pinlaman luar
negeri:
5 .2.1. terutang PPN,
5.2.2. Faktur Pajak harus dibuat,
5 .2 .3 Surat Setoran Pajak harus
dibuat.
sesuai dengan ketentuan-'ketentuan
dalam pelaksanaan Keputusan
..
Presiden Nomor 56 Tahun 1988.
6 . Bentuk dan ukuran cap adalah empat
persegi panjang dengan ukuran 8 em X
2 em seperti contoh berikut:
PPN dan PPn BM TIDAK DIPUNGUT
SESUAI PP NOMOR 42 TAHUN

1995
7. Penyerahan/penerimaan termin (Dasar
Pengenaan Pajak) atas proyek
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Pemerintah yang dibiayai dari hibah/
dana pihjaman luar negeri dilaporkan
oleh kontraktor utama dalam SPT Masa
PPN Formulir 1195 kolom B.1.3.1.
"Penyerahan kepada Pemungut PPN".
Meskipun tidak ada SSP-nya, pada
kolom C.4 .1.1. harus ditulis besarnya
PPN yang tidak dipungut seolah-olah
ada SSP-nya dan SSP tersebut seolaholah juga sudah diterima. Faktur Pajak
yang dibuat dimasukkan dalam formulir
1195 A3 dan pada kolom 8 diberi
keterangan SSP diterima "Eks. PP 42
Tahun 1995". Demikian juga at(ls
penyerahan/penerimaan termin dari
proyek yang dananya berasal dari
APBN/APBD dilaporkan dalam SPT
Mas a PPN pad a kolom B . 1. 3 .J.
"Penyerahan kepada Pemungut PPN".
Dengan demikian , Dasar Pengenaan
Pajak atas proyek Pemerintah yang
dananya berasal dari hibah/dana
pinjaman luar negeri maupun yang
berasal dari APBN/APBD dan lain-lain,
keduaduanya masuk dalam kolom
B.1.3.1.
Butir 1.2 .1 huruf f pada halaman 9 Buku
PetunJuk Pengisian SPT Masa PPN
{Formulir 1195) supay? dicoret sehingga
menjadi tidak ada.
8 . PPN dan PPn BM yang terutang
sehubungan dengan proyek Pemerintah
yang dibiayai dengan hibah atau dana
pinjaman luar negeri yang dituangkan
dalam Daftar lsian Proyak a tau dokumen
yang dipersamakan dengan Daftar lsian

Proyek, maupun yang diteruspinjamkan
{Subs.idiary Loan · Agreement) yang
sudah terlanjur dipungut atau disetor
sejak tanggal1 April1995 dapat diminta
pengembaliannya oleh pemilik proyek
dengan surat permohonan yang
ditujukan kepada Kantor Palayanan
Pajak tempat kontraktor utama terdaftar
sebagai Pengusaha Kena Pajak, dengan
dilampiri :
- Faktur PaJak;
- Surat Setoran pajak (SSP);
- Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa
{KPBJ);

- Surat pernyataan bahwa PPN
tersebut belum dilkreditkan sebagai
Pajak Masukan atau dibebankan
sebagai biaya.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.
FUAD BAWAZIER
NIP. 060041162

Tembusan disampaikan kapada Yth.:
1. Bapak Menteri Keuangan ·RI (sebagai
laporan);
2 . Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
3. Para Direktur/Kepala Pusat di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak;
4. Kepala Biro Hukum dan Humas Depkeu.

C. PANDUAN PENGELOIAAN PINJAMAN PROYEK-PROYEK BANTUAN
LUARNEGERI

*

*

TATACARA PERENCANAAN, PEIAKSANAAN/
PENATAUSAHAAN DAN _PEMANTAUAN
PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI DALAM
RANGKA PEIAKSANAAN APBN
PROSEDUR PEMBAYARAN PENARIKAN
PINJAMAN DAN ATAU HIBAH LUAR NEGERI
MELALUI KPKN
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PANDUAN PENGELOLAAN DAN PENARIKAN
PINJAMAN PROYEK-PROYEK BANTUAN
LUARNEGERI
Prosedur penarikan pinjaman dan atau
hibah Luar Negeri untuk pembiayaan proyek,
mengacu pada Surat Keputuasan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua
Bappenas No. 185 / KMK.03 / 1995
Kep.031/Ket / 5/ 1995
tanggal 5 Mei 1995 tentang Tatacara
Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan,
dan Pemantauan Pinjaman/ Hibah Luar
Negeri dalam rangka pelaksanaan APBN.
Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama
(SKB) tersebut, bahwa prosedur penarikan
dan .atau hibah Luar Negeri untuk
pembiayaan proyek dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
A. PEMBUKAAN LETTER OF CREDIT
(L/C) OLEH BANK INDONESIA
Letter of Credit (L/ C} adalah suatu
perintah (order) yang biasanya dilakukan
oleh pembeli a tau importir yang ditujukan
kepada Bank untuk membuka L/ C agar
membayar sejumlqh uang kepada penjual
atau eksportir. Sesuai SKB no. 185
pelaksanaannya dilakukan oleh Bank Indonesia.
Tatacara penarikan pinjaman dan a tau
hibah luar negeri dengan· pembukaan L/ C
adalah sebagai berikut :
1. Pemimpin proyek/ pejabat yang
berwenang mengajukan Surat Permintaan
Persetujuan Kontrak (SPPK) disertai
salinan Kontrak Pengadaan Barang dan
Jasa (KPBJ) yang disahkan dan lampiranlampiran lain yang diperlukan · kepada
Menteri
Negara
Perencanaan
Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas.
2. a. Berdasarkan SPPK., Menteri Negara
PPN/ Ketua Bappenas menerbitkan
Surat Persetujuan Kontrak Pengadaan

Barang/Jasa (SPKPBJ) kepada Bank
Indonesia dengan tembusan ke Ditjen
Anggaran c.q. Direktorat Tata Usaha
Anggaran (Dit TUA).
Indonesia
selanjutnya
b. Bank
memberitahu rekanan/ importir yang
bersangkutan.
3 . Atas dasar DIP atau dokumen lain yang
disamakan dengan DIP dan SPKPBJ Dit
TUA menerbitkan Surat Kuasa
Pembebanan (SKP) kepada Bank
Indonesia.
4. Rekanan atau importir yang ditunjuk,
berdasarkan KPBJ dan SPKPBJ disertai
surat pengantar dan daftar barang yang
akan diimport (master list) yang dibuat dan
atau disetujui pemimpin proyek
mengajukan permintaan pembukaan L/
C (P L/ C) kepada Bank Indonesia c.q.
Urusan Luar Negeri yang ditujukan pada
Bagian Dana Pinjaman/hibah Multilateral
(Bagian DBMI) untuk pinjaman dari ADB
dan IBRD.
5. Bagian DBMI BI, berdasarkan NPLN,
KPBJ, SPKPBJ serta dokumen lainnya
melakukan pengecekan terhadap
persyaratan L/ C. Apabila semua sudah
dipenuhi, Bagian DBMI akan meneruskan
permintaan pembukaan L/ C kepada
Bagian Ekspor dan Impor (Bagian EXIM)
Bank Indonesia.
6. Berdasarkan permintaan Bagian DBMI,
Bagian EXIM akan :
a. melakukan pembukaan L/ C kepada
bank koresponden atau bank yang
ditetapkan dalam NPLN a tau KPBJ.
Pelaksanaannya dapat dilakukan
dengan surat atau kawat dengan
tembusan kepada Surveyor Indonesia
di Jakarta untuk diten.L4an kepada SI di luar
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ternpat pelabuhan muat barang.
b. Mengajukan permintaan penerbitan
pemyataan kesediaan membayar (Commitment Letter atau Letter of Commitment = Letcom) kepada PPHLN.
7 . Berdasarkan permintaan Bank Indonesia,
PPHLN menerbitkan Letcom yang ditujukan kepada bank koresponden dan
tembusannya dikirim kepada Bank Indonesia c. q . Bagian EXIM . Dengan
diterbitkannya Letco m , L/ C tersebut
menjadi operatif.
8. Ba nk koresponden meneruskan L/ C
kepada pemasok atau beneficiary dan
berdasarkar Letcom dari PPHLN, Bank
koresponden memberitahu pemasok a tau
beneficiary bahwa L/ C sudah operatif.
9. Pemasok a tau beneficiary menyerahkan
dokumen-dokumen negosiasi kepada bank
koresponden dan sekaligus menagih
pembayarannya.
10Berdasarkan hasil negosiasi dokumen, Bank
Koresponden melakukan pemba-yaran
kepada beneficiary dan kemudian meminta
reimburse kepada PPHLN. Dokumendokumen pembayaran tersebut juga dikirim
kepada Bagian EXIM Bank Indonesia
dengan Schedule of Remitance (SIR).
11. PPHLN melakukan pembayaran kepada
Bank Koresponden atas beban rekening
pinjaman.
12 .B e rdasarkan S / R , Bagian EXIM
memberitahukan kepada importir bahwa
dokumen telah diterima.
13.Selanjutnya BI mengirimkan rekaman
debet advice kepada DJA, dan dalam hal
dibiayai melalui SLA rekaman debet advice dikirimkan pula kepada Ditjen
Lembaga Keuangan.
14.1mportir mengajukan PIUD (Pemberitahuan lmpor Barang Untuk Dipakai) dan
SSP (Surat Setoran Pajak) kepada Bagian
EXIM serta mengisi formulir Surat Setoran
Bea dan Cukai (SSBC) .

15.Bagian EXIM meneliti PIUD, SSP, SSBC
dan dokumen-dokumen pengapalan/
pengiriman barang , menandasahkan
dokumen dimaksud dan kemudian
menyerahkannya kepada importir untuk
keperluan pengeluaran barang dari
pelabuhan.
Dokumen yang diperlukan dalam
pembukaan L/ C adalah sebagai berikut.
a . Surat Kuasa Pembebanan (SKP);
b. Fotocopy Contoh IV BAPPENAS
(untuk pengajuan pertama);
c. Surat Penunjukan handling importir
dari rekanan bukan importir;
d. Rincian dan harga barang sesuai
kontrak
e. Terms of payment (TOP) sesuai kontrak
dan redaksi L/ C;
f. Pemyataan sanggup menanggung biaya
L/ C dengan persetujuan/ diketahui oleh
bank yang bersangkutan.
g. Foto Copy NOL signed contrack untuk
pengajuan pertama (untuk pinjaman
IBRD);
h. Foto Copy API yang masih berlaku;
i. Contoh tanda/ Specimen tanda tangan
(khusus untuk permohonan pertama
kali);
j. Syarat-syarat umum pembukaan L/ C
melalui Bank Indonesia (khusus untuk
permohonan pertama kali);
k. Pencantuman klausa "QQ" atau "on behalf of" project pada kolom alamat
importir.
Berdasarkan dokumen realisasi L/ C yang
diterima dari Bank Koresponden serta
SKP dari DJA, BI membuat Nota Disposisi
L/ C dan Nota Perhitungan serta
membukukan :
Debet : Rekening BUN
Kredit : Rekening BUN
Selanjutnya atas dasar Nota Perhitungan,
DJA menerbitkan SPM Pengesahan
sebagai realisasi PHLN.
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untuk pinjaman komersial.
Pengecekan aplikasi dan dokumen
pendukung dilakukan oleh masing-masing
bagian.
2. Aplikasi PL/ C diteruskan ke Bagian
Ekspor dan lmpor;
3. Pembukaan L/C
3A. Aplikasi qualified for commitment (QC);
4. Penerusan L/ C;5 . Issuance QC;
6. Pelaksanaan Ekspor/Pengiriman Barang;
6A. Pengajuan Aplikasi Pembayaran dan
Dokumen lmpor;
7. Pembayaran kepada Eksportir;
8 . Aplikasi Reimbursement;
9. Pembayaran oleh Lender;
10. Dokumen lmpor dikirim ke Bank Indonesia;
11 . Dokumen lmpor dikirim ke lmportir;

SKEMA MEKANISME PELAKSANAAN
PENARIKAN PINJAMAN DENGAN PEMBUKAAN
UC DI BANK INDONESIA
1
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KETERANGAN :
1. lmportir mengajukan aplikasi pembukaan
L/ C ke Bl, masing-masing:
- Ke Bagian Dana Pinjaman/hibah Bilateral untuk pemberi pinjaman Bilateral
(OECF, Belanda, Perancis, Jerman/
KFW, Saudi Arabia dan lain-lain).
Ke Bagian Dana pinjaman/ hibah Multilateral untuk pemberi pinjaman Multilateral (ABO dan IBRD).
- Ke Bagian Dana Pinjaman Luar Negeri

SKEMA PEMBIAYAAN BANTUAN LUAR NEGERI
DENGAN TATA CARA PEMBUKAAN LETTER OF CREDIT (UC)
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KETERANGAN SKEMA
PEMBIAYAAN DENGAN TATACARA
PEMBUKAAN LETTER OF CREDIR
(L/C)
1. Pimpro/ pejabat berwenang mengajukan
Surat Permintaan Persetujuan Kontrak
(SPPK) kepada Bappenas, disertai
salinan KPBJ yang disahkan dan
lampiran-lampiran yang diperlukan.
2. Atas dasar SPPK, Bappenas menerbitkan Surat Persetujuan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (SPKBJ) dan
mengirimkannya kepada BI.
2A.Tembusan SPKPBJ disampaikan ke DJA.
3. Atas dasar DIP / dokumen yang
dipersamakan dan Form N Bappenas,
DJA menerbitkan Surat Kuasa Pembebanan (SPK) dan dikirim ke BI.
4 . BI memberitahukan kepada Rekanan/
lrnportir yang bersangkutan.
5. Rekanan a tau lmportir yang diberi kuasa
oleh rekanan, atas dasar KPBJ dan master list yang disetujui oleh Pimpro
mengajukan permintaan pembukaan L/
C kepada BI.
6. BI mengajukan permintaan kepada
PPHLN untuk menerbitkan pernyataan
kesediaan melakukan pembayaran (Letter of Commitment)
6A.PPHLN menerbitkan special of Commitment/Letter of Commitment dan
disampaikan kepada Bank Koresponden
mitra BI dalam membuka L/C.
7. Atas dasar SPKPBJ dan permintaan
pembukaan L/C dari rekanan/ importir
disertai master list, BI melaksanakan
pembukaan L/C.
8. BI menyampaikan tembusan dokumen
pembukaan L/C kepada DJA dengan
diberi keterangan
1. Nama dan Kode Proyek
2 . Tanggal
3. Tahun Anggaran
8A.Rekanan/lmportir melaksanakan lmpor
barang dengan supplier luar negeri.

9 . Atas dasar pembukaan L/C dari BI dan
Letter of Commitment serta dokumen
realisasi L/ C, Bank Koresponden
melakukan pembayaran kepada rekanan/
supplier luar negeri.
9A.Bank koresponden menyampaikan
realisasi L/ C.
10.Dengan telah dilakukannya pemba-yaran
kepada rekanan , Bank Koresponden
melakukan penagihan kepada PPHLN.
11 .PPHLN melaksanakan pembayaran
kepada Bank Koresponden.
12.PPHLN mengirimkan debet advice atas
pembayaran Bank Koresponden kepada Bl.
13. BI menyampaikan rekaman debet advice
kepada DJA.
13A.Dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP
rekaman debet advice disam-paikan juga
kepada DJLK.
14. Atas dasar realisasi UC dan SKP, BI rnembuat
Nota Disposisi UC dan Nota Perhitungan
Rekening BUN, serta mengirim Nota
Perhitungan dimaksud yang telah diberi
keterangan tanggal dan nomor UC serta
tanggal dan nomor SKP kepada DJA.
15.81 menyampaikan Nota Perhitungan
kepada proyek.
16. Dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP,
Nota Perhitungan juga dikirim kepada
DJLK.
17. Atas dasar Nota Perhitungan yang
diterima dari Bl, DJA menerbitkan SPM
Pengesahan (SPM-P) sebagai realisasi
pinjaman/hibah luar negeri dan dikirim
kepada BI.
B.PEMBAYARAN LANGSUNG (DIRECT PAYMEN11
Pembayaran Langsung (direct Payment)
adalah penarikan dana yang dilakukan
oleh Direktorat Tata Usaha Anggaran,
Ditjen Anggaran Departemen Keuangan
atas permintaan proyek dengan cara
mengajukan kepada proyek Pinjaman/
Hibah Luar Negeri (PPHLN) untuk
membayar langsung kepada pillak yang

]Jf)
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ditunjuk/rekanan.
Berdasarhan SKB no. 185, dalam
tatacara pembayaran langsung. Aplikasi
Penarikan Dana (APD) diajukan oleh
pemimpin proyek/pejabat yang berwenang kepada DJA (Dit TUA).
Prosedur .penarikan PHLN dengan
Pembayaran Langsung (DirectPayment)
sebagaiberikut.
1. Proyek
a. Pemimpin proyek/pejabat yang
berwenang mengajukan Surat Permintaan Persetujuan Kontrak (SPPK)
dengan disertai salinan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) yang disahkan dan lampiran-lampiran lain
yang diperlukan kepada Menteri
Negara PPN/ Ketua Bappenas.
b. Atas dasar Surat Persetujuan Kontrak
Pengadaan Barang/Jasa (SPKPBJ),
pemimpin proyek/pejabat yang
berwenang menyampaikan Aplikasi
Penarikan Dana (APD)disertai dokumen pendukung masing-masing rangkap 5 (lima) (3 dalam full dokumen)
kepada DJA c.q. Dit TUA.
2. Bappenas
a. Berdasarkan Surat Permintaan
Persetujuan Kontrak (SPPK) yang diajukan oleh pimpro/ pejabat yang
berwenang, Menteri Negara PPN/Ketua
Bappenas menerbitkan SPKPBJ (contoh
V dari lampiran SKB 185);
b. Selanjutnya Bappenas mengirimkan,
SPKPBJ dan KPBJ kepada DJA c.q.
Dit TUA.
3. DJA c.q. Dit TUA
a. Setelah Aplikasi Penarikan Dana
(APD/W.A) diterima oleh Dit TUA,
selanjutnya akan diproses sebagai
berikut.
1) APD dari proyek diterima oleh Subdit
Dabimtek, diagendakan, dilampiri
routingslip, dan diteruskan ke Subdit
PBLN yang memproses APD;
2) Dengan berpedoman pada Loan
Agreement Disbursement hand
book/Guidelines, Banking Arrange-

ment dan kontrak, Subdit PBLN
meneliti kelengkapan dokumen
pendukung APD berkenaan sebagai
berikut.
A. Pinjaman/hibah/Pinjaman Bilateral

Secara umum yang perlu diteliti :
a. - No. NPLN/Loan Agreement/
grant agreement
- Closing date NPLN/ Loan
- No./Taggal Kontrak
- Nama 'Rekanan
- Rincian Nilai Kontrak
- Porsi BLN
- Realisasi
- Saldo
- Nama dan Kode Proyek
b. Surat pengantar pimpro
c. SPKPBJ/ contoh V Bappenas/
Amandemen
d. Withdrawal Application/Payment
Request:
- Bentuk standar dari lender
- No. W.A
- Nilai W.A
- Kontraktor : Nama , Alamat
Bank (Devisa, No. Rekening)
- Tanda tangan pimpro ya ng
menandatangani W.A.
* Khusus pinjaman dari OECF,
W.A dibuat oleh Dit TUA
e. Bank garansi - dalam hal tagihan
uang muka (besarnya ditentukan
dalam kontrak)
f. Laporan Kemajuan Proyek (dasar
penagihan}, sesuai kontra k/
permintaan lender
+ Untuk pekerjaan Civil Works
dokumen pendukung APD
adalah sebagai berikut.
- Berita Acara Kemaju a n
Pekerjaan
- Interim Certificate
- Monthly Certificate
- NOL/ Approval sepanjang
dipersyaratkan
- invoice
+ Untuk pengadaan ba rang
(good), dokumen pendukung
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APD adalah sebagai berikut.
- Berita Acara Serah Terima
dan pemeriksaan/ uji coba
NOL/ Approval sepanjang
dipersyaratkan
- Invoice
+ Untuk jasa konsultan dokumen pendukung/uji coba
- Invoice
- NOL/ Approval sepanjang
dipersyaratkan
B. Pinjaman/hibah/Pinjaman Multilateral :
Secara umum yang perlu diteliti:
a. - No. NPLN/ Loan
- Closing date NPLN/Loan
- No. I Tgl. Kontrak
- Nama Rekanan
- Rincian Nilai Kontrak
- Porsi BLN
- Realisasi
- Saldo
- Nama dan Kode Proyek
b. Surat Pengantar Pimpro
Ｏ＠
c. SPKH:il/ CootOO v ｾ
Amandemen
d. Withdrawal Application/Payment Request :
- Bentuk standar dari lender
- No. W.A.
- Nilai W.A.
- Kontraktor: Nama, Alamat,
Bank
(Devisa,
No .
Rekening)
- Tanda tangan Pimpro yang
menandatangani W.A.
e. Bank Garansi-dalam hal tagihan uang muka (besarnya
ditentukan dalam kontrak)
f. Laporan Kemajuan Proyek
(dasar penagihan) , sesuai
kontrak/ permintaan lender:
+ Untuk pekerjaan Civil Works
dokumen pendukung APD
adalah sebagai berikut.
- Berita Acara Kemajuan
Pekerjaan
- interim Certificate

17S

- Monthly Certificate
- NOL/ Approval sepanjang
dipersyaratkan
- invoice
+ Untuk pengadaan barang
(good) dokumen pendukung
APD adalah sebagai berikut
- Berita Acara Serah Terima
dan pemeriksaan /uji coba
- NOL/ Approval sepanjang
dipersyaratkan
- invoice
+ Konsultan dokumen pendukung
APD adalah sebagai berikut:
- invoice
- NOL/ Approval sepanjang
dipersyaratkan
3) Penelitian pada Loan agreement
diperlukan untuk mengetahui
apakah loan agreement tersebut
mempunyai fasilitas penarikan
dengan cara Rekening Khusus ,
misalnya:

BankDunia
Untuk pinjaman dari Bank Dunia
sistem penarikan tercantum dalam
General Conditions to Loan and
Guarantee Agreement of the Bank.
Telah disepakati bersama antara
DJA dan Bank Dunia bahwasetiap
loan agreement yang mempunyai
fasilitas Rekening Khusus, penarikan dana atas loan tersebut harus
dilakukan melalui Rekening Khusus
(RK). Dengan demikian, tidak lagi
diperkenankan penarikan dana
dengan cara PL, Reimbursement
dan L/ C. Penarikan PL dari Loan
Bank Dunia dapat dilakukan hanya
untuk loan agreement yang tidak
memiliki fasilitas Rekening Khusus.

ADB
Untuk loan dari ADB sistem
penarikan tercantum dalam Ordinary Operations Loan Regulations
to the Bank. Sesuai dengan Loan
disbursement Handbook dinyatakan
bahwa Reksus hanya digunakan
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u ntuk pembayaran mata uang
rupiah . Pembayaran valas yang
dapat dilaksanakan melalui penarikan Reksus hanya untuk training dan
fellowships.
Dengan demikian, walaupun dalam
loan agreement ADB tersedia
tatacara Reksus, semua pembayaran valas untuk kegiatan selain training dan fellowships harus dilaksanakan dengan PL. Untuk loan agreement ADB yang tidak mempunyai
fasilitas Reksus, dapat dilaksanakan
dengan penarikan PL. Dalam hal
loan agreement terdapat fasilitas
Retroactive Financing, pengeluaran
tersebut ditarik dengan cara Reimbursement.
OECF
Setiap loan agreement OECF pada
umumnya telah mencantumkan cara
penarikan dana. Bahkan terdapat
loan agreement yang secara jelas
menyatakan bahwa untuk kategori
dan jumlah tertentu ditarik dengan
PL dan kategori serta jumlah
tertentu lainnya ditarik dengan cara
Reksus/advance account.
Pinjaman-pinjaman
dari
PPHLN.
Beberapa PPHLN menetapkan
formulir khusus dan ketentuanketentuan yang harus dilengkapi
dalam penarikan dengan cara PL,
misalnya Bank Dunia menggunakan
formulir 1903. Oleh karena itu,
petugas diharuskan mempelajari
klausula penarikan yang terdapat
dalam loan agreement masingmasing.
4) Pencocokan dokumen dengan DIP
atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan DIP.
Petugas mencocokan dokumen APD
dengan DIP atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan DIP seperti
SPABP, RAT, SRP3 dan SP3LN atau
SKO dan dokumen lain yang ditetap-

kan oleh Menteri Keuangan. Masa
beriakurPya DIP atau dokumen lain yang
d.isamakan harus mengikuti ke-tentuan
SE no: SE-64 / a / 21 / 0595
2647 I D.Vl/5!1995
tanggal 5 Mei 1995 tentang
Pelaksanaan DIP a tau dokumen lain
yang dipersamakan dengan DIP
yang dibiayai dari pinjaman/hibah
luar negerC
5) Penelitian SPKPBJ (contoh V
Bappenas)
Petugas meneliti kebenaran SPKPBJ
(contoh V Bappenas)
6) Penelitian kontrak
Petugas secara mutlak harus
memeriksa isi kontrak, khususnya
klausula mengenai syarat penarikan
dengan cara PL antara lain :
a. Meneliti kebenaran termin
pembayaran berikut jumlahnya
sesuai kontrak;
b. Meneliti keabsahan semua
dokumen pendukung termasuk
visum (sertifikasi) atas invoice oleh
Pimpro:
c. Meneliti persyaratan lain
sebagaimana disyaratkan dalam
kontrak.
7) Kartu Pengawasan
Dalam penarikan PL terdapat 3
kartu pengawasan, yaitu:
a. Kartu Pengawasan DIP (PL)
b. Kartu Pengawasan Pembayaran
Langsung
c. Kartu Pengawasan Kontrak ( Porsi
PL)
Kartu Pengawasan DIP (PL) digunakan untuk memonitor jumlah realisasi pengajuan aplikasi PL yang
telah membebani dana DIP untuk
porsi PL dari masing-masing loan/
pinjaman.
Kartu Pengawasan Pembayaran
Langsung {per tolok ukur) digunakan
sebagai alat kontrol alokasi dana
suatu tolok ukur ｡ｧｾｲ＠
tidak
melampaui plafon tolok ukur ·yang
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memenuhi persyaratan dan atau
tidak lengkap, selambat-lambatnya
10 jam kerja harus sudah diterbitkan
surat
penolakan
dengan
mencantumkan alasan· pengembalian yang jelas dan terinci yang
ditandatangani oleh Kasubdit.
ll)Debit Advice (DA) dan SPM
Pengesahan
Atas dasar DA dan kurs Bl, petugas
bersangkuta·n menerbitkan SPM
Pengesahan dalam waktu 2 hari
setelah diterimanya DA.
Dalam hal lender hanya menyetujui
sebagian dari nilai APD, maka
petugas menerbitkan SPM Pengesahan senilai DA. Petugas tetap
mengupayakan kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk sisa yang
belum disetujui tersebut sehingga
apabila DA atas nilai sisa telah
diterima, SPM Pengesahan-nya
dapat segera diterbitkan.
12) Debit-Kredit Rekening BUN oleh BI
SPM Pengesahan yang telah
diterbitkan Dit TUA, dipergunakan
sebagai doku-men untuk debit-kredit
Rek. BUN oleh BI. Selanjutnya BI
akan menyampaikan Nota Perhitungan rekening BUN secara reguler
kepada Dit TUA.
4. PPHLN/Lender
a. Berdasarkan APD yang diajukan
oleh Dit TUA, Pemberi Pinjaman/
Hibah Luar Negeri (PPHLN/Lender) melakukan pembayaran langsung kepada rekening rekanan.
b. PPHLN mengirimkan asli debet advice kepada DJA c.q. Oit TUA dan
tembusannya kepada BI, dan dalam
hal proyek dibiayai melalui Naskah
Perjanjian Penerusan Pinjaman
(NPPP), DJA mengirim-kan
rekaman debet advice kepada Ditjen
Lembaga Keuangan.
5. Bank Indonesia
Berdasarkan SPM Pengesahan realisasi
penarikan pinjaman dengan cara

disedt.:.kan dalam DIP atau dokumen
lain yang disamakan.
Kartu Pengawasan Kontrak digunakan sebagai alat pengawasan agar
pengajuan aplikasi PL yang dibuat
tidak melampaui jumlah kontrak
bersangkutan.
·
Terhadap ketiga kartu tersebut di
atas juga dipergunakan sebagai alat
kontrol untuk penerbitan SPM
Pengesahan.
8) Aplikasi Penarikan Dana (APD)
Setiap APD yang diajukan telah diisi
dan dilengkapi dengan dokumen
pendukung yang dipersyaratkan,
harus diteliti sesuai dengan butir 2
s.d. 7 di atas, sebelum ditandatangani oleh Pejabat DJA c.q. Dit
TUA yang ditunjuk untuk menandatangani APD tersebut.
9) Pejabat yang menandatangani APD
Pejabat DJA yang berwenang untuk
menandatangani APD adalah :
a. Direktur Jenderal Anggaran;
b. Direktur Tata Usaha Anggaran
c. Kasubdit Dabimtek, PBLN I, II,
III, PBUN dan ABLN :
d. Para Kepala Seksi di Lingkungan
Dit TUA.
Pada dasarnya semua pejabat DJA
di atas berwenang untuk menandatangani APD . Namun , sebagai
pedoman guna kelancaran pelaksanaan ditetapkan bahwa nilai APD
a. di atas Rp 500 juta ditandatangani oleh Dirjen Anggaran/Dir
TUA,
b. di atas Rp 250 juta sampai
dengan Rp 500 juta ditandatangani oleh Kasubdit.
c. sampai dengan Rp 250 juta ditandatangani oleh Kasie.
1 0) Waktu yang diperlukan untuk
memproses APD
Batas waktu penyelesaian APD sejak
diterima di Dit TUA sampai dengan
pengiriman selambat-Jambatnya 10
jam kerja . APD yang tidak

JS()
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Selanjutnya BI menyampaikan Nota
Perhitungan tersebut kepada DJA u.p.
Dit TUA dan pemimpin proyek, dalam
hal proyek dibiayai melalui NPPP
disampaikan kepada Ditjen Lembaga
Keuangan.

p embayaran langsung, BI membuat
Nota Perhitungan dan membukukan
sebagai berikut;
Debet : Rekening BUN
Kredit : Rekening BUN

ARUS DOKUMEN
PENYELESAIAN APD. SPM P DAN RKP
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I
PENJEl.ASAN PROSEDUR
PENYELESAIAN APD, SPM DAN RKP
1. Pimpro mengajukan aplikasi penarikan
dana (APD) atas dasar invoice (yang diajukan oleh rekanan) kepada Dit TUA/

RKP

lJ

"

I

DJA yang sudah dilengkapi dengan
dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh masing-masing PPHLN.
2. Subdit Dabimtek meneruskan APD
kepada masing-masing subdit teknis yang
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bersangkutan.
3 . Masing-masing subdit teknis memeriksa
serta menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen APD, sekaligus membuat
pengantar APD termaksud untuk
ditandatangani oleh pejabat DJA yang
ditunjuk.
4. Masing-masing subdit teknis meneruskan APD beserta pengantarnya kepada
Subdit Dabimtek untuk ditandatangani
oleh pejabat DJA yang ditunjuk.
5. Subdit Dabimtek mengirimkan APD
beserta pengantar APD yang sudah
ditandatangani kepada PPHLN.
6 . PPHLN melaksanakan pembayaran
kepada rekening rekanan atas APD yang
sudah disetujui dan sekaligus menerbitkan debet advice (DA).
7. PPHLN mengirimkan asli DA kepada Dit
TUA/DJA.
7 A. PPHLN juga mengirimkan tembusan DA
kepada Bank Indonesia, yang akan

dipergunakan sebagai bahan acuan
penerbitan Nota Perhitungan (NP).
8. Atas asli DA subdit teknis menerbitkan
SPMP.
9. Dit TUA mengirimkan SPMP kepada
Bank Indonesia.
10. Berdasarkan SPMP yang diterima dari
Dit TUA, Bank Indonesia membuat Nota
Perhitungan (NP).
11. Atas dasar NP tersebut, Bank Indonesia
melakukan pembukuan debet/kred.it rekening
BUN 502.000.000 dan mengirimkannya
kepada Subdit PBUN/Dit TUA.
12. Subdit PBUN membukukan debet/kredit
rekening BUN ke dalam Rekening Koran Pemerintah (RKP) sebagai
penerimaan pinjaman/ hibah luar negeri
atas dasar Nota Kredit dan sebagai
pengeluaran pinjaman/hibah luar negeri
atas dasar Nota Debet.
13. Subdit PBUN mengirimkan tembusan
RKP kepada PPDIA dan BAKUN.

PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI MELALUI TATACARA PEMBAYARAN LANGSUNG/DIRECT
PAYMENT (MEKANISME PENYALURAN DANA)

REKANAN

)

6- Valas

7

KORESPONDEN
BANK "A"

BANK "A"

-

5

l

DEPOSITORY
BANK DARI
LENDER

6A - Rupiah
1
SA

BANK
INDONESIA

REKENING BI
DILN

4

_/

[

2

PROYEK

J

{

MENKEU/
DJA!TUA

3

J

..

LENDER
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ditransfer ke koresponden bank "A" (di luar
negeri)
5A.Apabila pembayaran dalam rupiah ditransfer
ke rekening Bl di Juar negeri dalam bentuk
valas dan pemberitahuan ke 81 pusat.
6. Bank "A" (banknya.rekanan) menerima transfer dari bank koresponden.
6A. Bl mentransfer ke rekening rekanan di bank
"A" dalam bentuk rupiah.
7. Bank A melakukan·pembayaran ke rekanan.

KETERANGAN SKEMA MEKANISME
PENYALURAN DANA
mengajukan tagihan kepada plU)€k.
1. ｾ･ｫ｡ｮ＠
2. Poyek mengajukan APD ke Diljen Anggaran
c.q. Dit TUA.
3. Dit TUA meneruskan APD ke lenderI
PPHLN.
4 . Lender / PPHLN memberi perintah
membayar melalui Depository Bank-nya.
5. Apabila pembayaran dalam bentuk valas

SKEMA PEMBIAYAAN BANTUAN LUAR NEGERI
DENGAN TATACARA PEMBIAYAAN LANGSUNG/DIRECT PAYMENT
REKANAN

-

6

s

1

BAPPENAS

'

3
2

I
DJLK

I

7B

SA
4

s

!'

4A

7

DJA
SA

10

11

+

ｾ＠

PROYEK

4

ｾ＠
ｾ＠

8

BI
REK. BUN
Debet Kredit

KETERANGAN SKEMA
PEMBIAYAAN DENGAN TATACARA
PEMBAYARAN LANGSUNG (PL)

1. Pimpro/ pejabat berwenang mengajukan
Surat Permintaan Persetujuan Kontrak
kepada Bappenas, disertai
ＨｾｐｋＩ＠
salinan KPBJ yang disahkan dan
lampiran-lampiran yang diperlukan.
Atas dasar SPPK, Bappenas menerbitkan
Surat Persetujuan Kontrak Pengadaan
Barang dan Jasa (SPKPBJ)
2. Bappenas mengirim SPKPBJ kepada
Dep. Keuangan c.q. DJA.
3. Bappenas mengirimkan tembusan
SPKPBJ kepada proyek.
4 . Atas dasar SPKPBJ, pimpro/pejabat
yang berwenang mengajukan Aplikasi

I

PPHLN

L

7A

Penarikan Dana (APD) disertai dokumen
pendukung kepada PPHLN melalui DJA
c.q. DitTUA.
4A. Proyek menyampaikan tembusan APD
kepada Bank Indonesia (BI).
5. Atas dasar APD dan dokumen
pendukung, DJA (Dit TUA) meneruskan
APD yang sudah disertai dengan
Pengantar Aplikasi Penarikan Dana
(PAPD) kepada PPHLN.
6. PPHLN melakukan pembayaran
langsung ke rekening Rekanan.
7. PPHLN mengirim debet advice kepada
Menteri Keuangan c.q. DJA.
7 A. PPHLN mengirim tembusan debet advice kepada Bl.
7B.Dalam hal proyek dibiayai melalui Naskah
Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP},
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DJA mengirim rekaman debet advice
kepada Direktur Jenderal Lembaga
Keuangan (DJLK).
8. Atas dasar debet advice DJA c.q . Dit TUA
menerbitkan SPM Pengesahan (SPM P)
dan dikirim ke BI.
9. Atas dasar SPM P. BI membuat Nota
Perhitungan Rekening BUN dan
mengirimkannya kepada DJA.
10.81 mengirim Nota Perhitungan Rekening
BUN kepada proyek.
11 .Dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP,
BI mengirimkan juga N P Rekening BUN
ke DJLK.
C.PENGGANTIAN PEMBIAYAAN
PENDAHULUAN (REIMBURSEMENT)
Penggantian Pembiayaan Pendahuluan
atau Reimbursement adalah penarikan
dana yang dilakukan oleh Dit. TUA, Ditjen.
Anggaran atas permintaan Pemimpin
Proyek atau penerima pinjaman dengan
cara mengajukan kepada PPHLN untuk
mengganti biaya yang telah dikeluarkan
terlebih dahulu oleh pemerintah atau
penerima pinjaman.
Sumber dana pembiayaan pendahuluan
dapat berasal dari pemerintah melalui
Bendahara Umum Negara (BUN) atau dari
dana sendiri (BUMN/ BUMD).
A. Cara Penarikan Dana
1. Untuk yang dananya berasal dari
BUN
a . Proyek mengajukan Surat
Permintaan Pembiayaan Pendahuluan (SP3) kepada DJA u.p. Dit
TUA.
b. Ditjen. Anggaran (Dit TUA)
menerbitkan Surat Perintah
Membayar Pembiayaan Pendahuluan (SPM-PP) dan menyampaikannya kepada BI c.q. Bagian
Akunting Thamrin, sebagai dasar
pemindah bukuan dari rekening
BUN.
c. Bagian Akunting Thamrin
membuat perhitungan untuk

keuntungan rekening rekanan
(dalam hal Pembayaran l..angsung/
LS) atau rekening bendaharawan
proyek (dalam hal UYHD).
2. Untuk yang dananya berasal dari
dana sendiri (BUMN/ BUMD)
Proyek atau penerima pinjaman
terlebih dahulu menggunakan
dananya sendiri untuk membiayai
proyek yang dilaksanakan, setelah
itu baru mengajukan penggantian
(reimbursement)
B. Pengajuan reimburse kepada PPHLN
1. Pengajuan reimburse kepada
PPHLN yang dananya dari Rekening
BUN
a . Berdasarkan Surat Pertanggung
jawaban SP3 (SPJSP3) atau bukti
pengeluaran, pimpro mengajukan aplikasi permintaan penggantian pendahuluan, aplikasi
penarikan dana , (APD/ W.A)
kepada DJA c.q . Dit TUA.
b. Subdit PBUN Dit TUA meneliti
APD dan dokumen pendukungnya sesuai ketentuan dalam
NPLN dan ketentuan lainnya,
menandatangani APD dan surat
pengantar, kemudian meneruskan APD dan dokumen pendukung kepada PPHLN.
c. PPHLN memberitahukan persetujuan penggantian pembayaran
(reimbursement) atas dasar APD
untuk keuntungan Rekening BUN
pada BI, serta mengirimkan debet advice kepada DJA c.q. Dit
TUA dan tembusan kepada BI.
d. Berdasarkan teleks pemberitahuan dari PPHLN (debet advice)
dan teleks pengkreditan dari Bank
Koresponden, DJA c.q. Dit TUA
(PBUN) menerbitkan SPM dan
disampaikan kepada BI.
e. Atas dasar SPM, Bank Indonesia
membuat Nota Perhitungan dan
membukukan sebagai berikut :
Debet : Rekening Bank Kores-
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ponden
Kredit : Rekening BUN
Nota Perhitungan tersebut
disampaikan kepada DJA,
Pimpro dan dalam hal proyek
dibiayai melalui NPPP, disampaikan pula kepada Ditjen
Lembaga Keuangan.
Dokumen yang diperlukan untuk
penarikan dengan cara ini adalah
sebagai berikut.
a. Withdrawal Application dan
Summary Sheet
Dilampiri bukti telah dilakukan
pembiayaan pendahuluan . (SPM Giro untuk dana BUN a-tau
bukti pengeluaran kas/bank
untuk dana sendiri), dan :
+ Pekerjaan sipil :
1. Berita Acara Kemajuan
Pekerjaan
2.Kuitansi
+ Konsultan :
l .Kuitansi
2 .Laporan pelaksanaan
pekerjaan (kalau ada)
+ Pengadaan barang
+ Barang lokal :
1. Invoice/faktur
2 .Kuitansi
3 . Berita Acara Serah Terima dan Pemeriksaan/ Uji
Coba
+ Barang impor :
! .Invoice
2 . Nota · transfer (bukti
pembayaran)
3 .PIUD/LPS B/ L
b. Withdrawal Application dan
SOE

Catatan:
Khusus untuk SLA/NPPP
perbankan, perlu dilampiri
fotocopy persetujuan dari PPHLN
2. Pengajuan reimburse kepada
PPHLN dari dana sendiri.
a. Berdasarkan NPPP dan
dokumen anggaran, Penerima

Penerusan Pinjaman (PPPI
BUMN/BUMD) dengan disertai bukti-bukti pengeluaran
pembayaran pendahuluan dan
Rincian Rencana Penggunaan
Uang, mengajukan aplikasi
permintaan penggantian
pendahuluan/ Applikasi
Penarikan Dana (APD/W.A.)
kepada DJA dan c.q. Dit TUA.
b. Dit TUA (Subdit PBUN)
meneliti APD dan dokumen
pendukung sesuai ketentuan
dalam NPLN dan ketentuan
lainnya, kemudian menandatangani APD dan Surat Pengantarnya, selanjutnya
meneruskan APD dan dokumen pendukung kepada
PPHLN.
c. PPHLN memberitahukan
persetujuan penggantian
pembayaran (reimbursement)
atas dasar APD untuk
keuntungan Penerima Penerusan Pinjaman (PPP) serta
mengirim debet advice kepada
DJA c.q . Dit TUA serta
tembusan kepada BI.
d. Berdasarkan telex pemberitahuan dari PPHLN (debet
advice) DJA c.q. Dit TUA
(PBUN) menerbitkan SPM dan
disampaikan kepada BI.
e. Atas dasar SPM, Bank Indonesia membuat Nota Perhitu-ngan
dan membukukan sebagai
berikut :
Debet : Rekening BUN
Kredit: Rekening BUN
Nota Perhitungan tersebut
disampaikan kepada DJA,
Ditjen Lembaga Keuanga n
dan pimpro.
Dokumen yang diperlukan dalam
penarikan dengan cara Reimbursement adalah :
A. Withdrawal Application dan Sum-
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mary Sheet. Dilampiri bukti telah
dilakukan pembiayaan pendahuluan (SPM Giro untuk dana BUN
atau bukti pengelu-aran kasl
bank).
Untuk pekerjaan :
a . Civil Work:
1. Be rita Acara Kemajuan
Pekerjaan
2.Kuitansi
b. Consultant :
1. Kuitansi
c. Pengadaan Barang :
+ Barang local
1. lnvoicei Faktur
2. Kuitansi
3 . Be rita Acara Serah
Terima & Pemeriksaan Uji
Coba
+ Barang lmpor
1. Invoice
2.Nota transfer (bukti
pembayaran)
3. PIUD I LPS I B!L
B. Withdrawal Application dan SOE
Catatan :
Khusus untuk SLAI NPPP
Perbankan, perlu dilampiri
fotocopy NOL dari lender.
D.REKENING KHUSUS (SPECIAL ACCOUNT) Dl BANK INDONESIA ATAU
BANK PEMERINTAH LAIN-NYA
YANG DITUNJUK OLEH MEN-TERI
KEUANGAN.
Rekening Khusus adalah rekening
·p emerintah pada Bank Indonesia atau
bank pemerintah lainnya yang ditunjuk
oleh Menteri Keuangan yang disediakan
untuk menampung dana PHLN dan
bersifat revolving fund/berdaur ulang,
dengan pengertian bahwa dana yang telah
digunakan untuk suatu pengeluaran dapat
diganti kembali dengan cara mengajukan
aplikasi replenishment kepada pemberi
pinjaman atau hibah luar negeri, sehingga
jumlah dana awal (initial deposit) men jadi
pulih kembali.

Prosedur Rekening Khusus untuk
sementara ini hanya diperbolehkan satu
RK untuk menampung satu . pinjaman
dalam bentuk valas aslinya untuk
membiayai kegiatan berbagai proyek
sesuai dengan NPPHLN-nya.
Pada dasarnya, prosedur pembayaran
kegiatan proyek berpinjaman/hibah luar
negeri dengan RK secara singkat terdiri
dari beberapa tahapan sebagai berikut:
1. Pembukaan Rekening
2. Pengisian dana awal (Initial Deposit)
3 . Penyusunan Petunjuk dan Persiapan
Pembayaran antara lain pembuatan SE,
koordinasi dengan BI, dan instansi
terkait.
4 . Pelaksanaan pembayaran
5. Pengisian kembali RK (Replenishment)!
Reimbursement (apabila membebani
RKNI RBUN)
6. Pembuatan Laporan Keuangan (
RSSAI Financial Statement of Special
Account)
sudut
dari
dilihat
Apabila
perkembangan BLN di Indonesia,
penarikan dana pinjamanlhibah luar
negeri yang paling besar adalah melalui
PLI LC, disusul .dengan Pembiayaan
Pendahuluan/PP dan yang terkecil melalul
Rekening Khusus. Namilp pada saat
sekarang, penarikan melalui_.mekanisme
Pembiayaan Pendahuluan hanya untuk
hibah luar negeri yang jumlahnya relatif
kecil.
Penarikan dana PHLN dengan rekening
khusus merupakan salah satu cara agar
dana pinjaman lebih cepat masuk ke
Indonesia.Uang tunai yang bersumber dari
BLN yang ditampung dalam satu Rekening
Khusus (Special Account) di Bank Indonesia Pusat tersebut sekaligus dapat
memperbaiki posisi neraca pembayaran,
di samping menia-dakan prefinancing dari
dana GOI atas pembayaran proyekproyek.
Pada awalnya pembayaran atas proyek-proyek yang berpinjaman/hibah luar
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negeri dilaksanakan secara terpusat di
Direktorat Tata Usaha Anggaran. Namun
mulai awal tahun 1989 secara bertahap
pembayaran BLN melalui Rekening
Khusus mulai dilimpahkan ke KPKNKPKN di lbukota Propinsi yang telah ada
Kantor Cabang Bank Indonesia (KCBI),
yaitu sejak terbitnya SE DJA no. SE-114/
A/ 1988 tanggal 3 Nopem-ber 1988
untuk sector program loan OECF INP10.
Selanjutnya berdasarkan SE DJA no.
81/ A/ 833/ 0690 tanggal 27 Juni 1990,
proyek -proyek yang sumber dananya
berasal dari pinjaman luar negeri IBRD,
ADB, IFAD dan CDC, pembayarannya
juga mulai dilaksanakan oleh KPKN di
daerah.
Bahkan mulai Tahun Anggaran 1994/
95 dengan terbitnya SE DJA no. 53a/
A/ 6V0494 tanggal2 April1994, seluruh
KPKN Non KCBI dapat melak-sanakan
pembayaran BLN melalui Rekening
Khusus . Dengan demikian sejak
dilaksanakan pendaerahan penarikan
BLN, kecepatan dan ·ketepatan penarikan
BLN melalui Rekening Khusus maupun
Replenishment kepada PPHLN sangat
dipengaruhi oleh KPKN-KPKN dalam
melaksanakan tugas tersebut.
TAHAP PERSIAPAN
Tahap persiapan yang merupakan
kegiatan awal dan menentukan untuk tata
cara penarikan PHLN dengan Rekening
Khusus mencakup tiga- ke-giatan penting
yaitu pembukaan re-kening, pengisian initial deposit dan penyusunan petunjuk
pembayaran (Surat Edaran DJA).
1. Pembukaan Rekening
Pada saat perjanjian pinjaman/hibah
(loan/grant agreement) telah
dinyatakan efektif , maka dana
Rekening Khusus berkenaan mulai
dapat dipergunakan untuk membiayai
kegiatan kegiatan proyek.
Direktur Jenderal Anggaran a.n.
Menteri Keuangan mengajukan per-

mintaan pembukaan rekening khusus
kepada Bank Indonesia (BO Pusat atau
bank pemerintah lainnya yang ditunjuk
oleh Menteri Keuangan untuk setiap
pinjaman.
Dalam kaitan ini seluruh rekening
khusus dikelola oleh Direktorat TUA
yang dalam Tahun Anggaran 1995/ 96
sebanyak .± 145 Rekening Khusus.
Jumlah Rekening Khusus tersebut akan
selalu mengalami perubahan, ka-rena
ada pinjaman yang telah ditutup (closed)
atau sebaliknya ada tambahan
pinjaman baru. Dan 4 bulan setelah
closing date maka rekening khusus
tersebut ditutup (closing account) .
Hal lain yang tidak kalah pentingnya
adalah memeriksa apakah pinjaman
yang akan dipakai melalui prosedur
rekening khusus ini sudah ditampung
dalam dokumen anggaran seperti DIP
atau yang dipersamakan dengan DIP.
2. Pengisian initial Deposit Dana awal
Dana awal untuk mengisi Rekening
Khusus dapat dilakukan segera
setelah Loan Agreement/NPPHLN
tersebut dinyatakan efektif. Setelah
nomor Rekening Khusus pinjaman
yang bersangkutan tersedia, Ditien
Anggaran mengajukan aplikasi
penarikan dana awal ( Initial Deposit
) kepada PPHLN.
Pengajuan Initial Deposit tersebut
dilakukan tanpa disertai data
pendukung, dan besarnya sesuai
dengan ketentuan dalam loan agreement/NPHLN yang pada umumnya
.± untuk kebutuhan 4 s.d. 6 bulan
guna membiayai pengelu-aranpengeluaran proyek. Jumlah initial
deposit pada dasarnya dapat
dinaikkan sesuai dengan kebutuhan
melalui loan amendment.
Prosedur Amendment dilakukan
apabila selama pelaksanaan proyek
diperlukan penambahan Initial Deposit. Ditjen Anggaran akan
melakukan pembicaraan dengan
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PPHLN setelah sebelumnya menerima pemmintaan dari proyek yang
bersangkutan melalui departemen
teknisnya Penarikan tambahan initial deposit segera dilaksanakan
setelah PPHLN menyetujui usul/
permintaan yang diajukan oleh DJA
(Direktorat Dana Luar Negeri)
3 . Penyusunan Petunjuk Pembayaran
(Surat Edaran DJA)
Berdasarkan Surat Edaran DJA
tanggal 2 April 1994 no. SE-53a/ A/
62/ 0494 dan SE DJA no. SE-143/
A/ 61/ 1994 tanggal 3 Oktober 1994
disebutkan bahwa seluruh KPKN Non
KCBI telah dapat melakukan
pembayaran kegiatan proyek dari
pinjaman/ hibah luar negeri melalui
prosedur rekening ｫｨｵｾｳＬ＠
kecuali
untuk pembayaran dalam bentuk
valuta asing tetap dilakukan di Pusat
(Dit TUA).
Untuk kepentingan tersebut di atas,
Ditjen Anggaran (Dit TUA) membuat Surat Edaran kepada KPKN
tentang petunjuk pelaksanaan
pembayaran melalui Rekening
Khusus untuk pinjaman berkenaan.
Adapun isi Surat Edaran tersebut
mencakup antara lain :
a . Kantor Bayar
b. Nomor pinjaman dan Nama
Proyek
c. Nomor Rekening Khusus
- Closing date pinjaman dimaksud
- Tanggal NPPHLN
d. Aturan pedoman pembayaran
e. S y a rat-s y a rat I ke tent u an
pembayaran
f. Prosentase porsi dan Kategori
pinjaman/ pembayaran
g. Pelaporan dan pengiriman
dokumen
lsi dan makna Surat Edaran tersebut
tidak boleh menyimpang dari apa
yang telah dituangkan dalam naskah
perjanjian pinjaman/ hibah luar
negeri (NPPHLN).

Propinsi

PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Pembayaran mencakup dua hal, yaitu
pembayaran rupiah dan pembayaran mata
uang asing.
1. Pembayaran Rupiah
Hal-hal yang perlu diperhatikan :
a . Surat Edaran DJA no. SE-39/ A/
1990 tanggal 14 Maret 1990.
b. Kantor bayar atau kantor penerima
SPP yang diajukan oleh proyek atas
dasar DIP atau dokumen lain yang
disamakan (DIPP, SPABP, RAT,
SRP3, SKO), yaitu KPKN atau Dit
TUA.
SPM-LS
+ Pimpro mengajukan SPP-LS
Rupiah, dengan kelengkapan
dokumen sebagai berikut :
- Dokumen kontrak pengadaan
barang/ jasa (KPBJ)
- Berita Acara Penyerahan
Barang/ Prestasi Pekerjaan
- Berita Acara Pembayaran/
Monthly Certificate/ Invoice
- Kuitansi/Nota/ Faktur
- NOL/ Approval (bila dipersyaratkan/ non-SOE)
- Bank Garansi untuk pembayaran
uang muka
+ SPP-LS harus mencantumkan
Nomor Pinjaman, kategori dan 96
porsi pinjaman
+ KPKN menerbitkan SPM-LS
+ BI Pusat mendebet Rekening Khusus
(atas dasar Telex BI Cabang)
+ Berdasarkan copy SPM-LS dan BAP
dari KPKN serta rekening koran Bl,
DJA-TUA mengajukan replenishment kepada PPHLN.
SPM UYHD
+ Pimpro mengajukan SPP-DU
Rupiah dengan melampirkan rencana pengeluaran;
+ KPKN menerbitkan SPM-DU ke
Bank Operasional 1/BO II atas
beban rekening Bendaharawan
Umum/ Kas Negara, kecuali ter-
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hadap pinjaman OE!=F yang berkode "INP" boleh dibebankan pada
RK yang bersangkutan;
+ Bank Operasional 1/BO 11 mentransfer dana ke rekening bendpro.
+ Khususnya untuk pinjaman yang
berasal dari IBRD dan ADB, UYHD
tidak boleh dibebankan kepada
rekening khusus.
ｓｐｍｾｕ＠

+ Pimpro mengajukan SPP-GU sebesar

· bukti pengeluaran;
+ KPKN menerbitkan SPM-GU dan SPM

+

+

+

2.

RK Pengganti Oika KPKN dalam hal ini
menerbitkan SPM GU nihil/potongan)
ke Kantor Cabang Bank Indonesia
untuk dibebankan pada rekeninq
khusus yang bersangkutan, ｳ･､｡ｮｧｫ
ｾ Ｑ＠
KPKN non KCBI tidak perlu
menerbitkan SPM RK Pengganti (cukup
dengan penerbitan SPB)
BI cabang mentransfer dana ke
rekening bendaharawan/membuat nota
debet telex ke Bank Indonesia Pusat
untuk membebani rekening khusus
pinjaman yang bersangkutan;
BI Pusat mendebet rekening khusus
pinjaman yang bersangkutan atas dasar
nota debet telex BI cabang.
Berdasarkan lembar ke-4 SPMGU,
SPM RK Pengganti Oika SPM GU Nihil/potongan) Daftar Rincian
Permintaan Pembiayaan Pembangunan (lembar B), SE DJA no. 39/ A/
1990 tanggal 14' Maret 1990),
Rekapitulasi pengeluaran per kategori
NPLN (lampiran III SEDJA no.SE-20/
A/61/1991 tanggal 11 Pebruari
1991), dan Rekening Koran BI, maka
DJA/ Dit TUA mengajukan replenishment kepada Lender.
Pembayaran 1Mata Uang Asing
Hal-hal yang perlu diperhatikan :
a. Surat Edaran DJA n o. SE-130/A/
1989, tanggal 28 Oktober 1989
tentang training LN, SE-134/A/61/
1191, tanggal 28 November 1991
tentang perubahan penyalu-ran

pembayaran dana loan IBRD dari
tatacara PL dan LC menjadi RK, dan
SE-41/A/61/0392 tang-gal 24
Maret 1992 tentang tatacara
pembayaran L/C dari RK pinjaman
IBRD.
b. Kantor Bayar atau kantor penerima
SPP yang diajukan oleh proyek
adalah DJA-Dit TUA Jakarta.
c. SE DJA no.-- SE-43/A/ 01/ 0392
tanggal 26 Maret 1992 tentang
pembayaran mata uang asing atas
beban rekenfng khusus yang pada
garis besarnya menegaskan bahwa
kontrak-kontrak dalam mata uang
asing harus dibayar dengan mata
uang asing yang bersangkutan dan
tidak diperkenankan dilaksanakan
pembayarannya dengan cara
merupiahkannya oleh KPKN.
d. SE DJ A no. S E-32/ A/ 63/ 0295
tanggal 27 Februari 1995 tentang
pembayaran da lam mata uang
asing/valuta asing (valas).
Penerbitan SPM
+ Pimpro mengajukan SPP (LS) ke Dit
TUA dengan kelengkapan :.
- Surat Tugas Belajar, atau
dokumen. kontrak (KPBJ)
- Surat Persetujuan Sekretaris
Kabinet (SEKKAB), atau SPKPBJ
(contoh V) BAPPENAS
- Perincian biaya training, atau Invoice rekanan, NOL/ Approval
(apabila dipersyaratkan)
+ DJA-TUA menerbitkan SPM-RK
senilai VALAS dalam SPP
+ BI Pusat mentransfer sebesar
VALAS dalam SPP kepada siswa/
rekanan
+ Atas dasar SPM-RK dan perincian
biaya training, atau invoice rekanan
serta NOL/ Approval apabila
dipersyaratkan, serta rekening koran
BI, DJA-TUA mengajukan replenishment kepada PPHLN.
Pembukaan L/ C
+ Pimpro mengajukan SPPRK-LC
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denga n kelengkapan :
- copy KPBJ
- copy NOL/ Approval (apabila
dipersyaratkan)
- copy surat persetujuan KPBJ
(contoh IV, SPKPBJ)
+ DJA-TUA menerbithan SKMRK-L/ C
+ Rekanan/ importir mengajuhan
p embukaa n L/ C (P-L/ C} kepada BI
Pusat
+ BI Pusa t membuka L/ C kepada Negotiating Bank
+ Atas realisasi L/ C, BI Pusat membebankan pembayarannya ke Reke-ning
Khusus
yang
bersangkutan
(maksimum sebesar SKMRK-L/ C}
+ Atas dasar copy dokumen-dokumen
realisasi L/ C yang diterima dari BI
serta rekening koran BI, maka DJATUA mengajukan replenishment
kepada PPHLN.
PENATAUSAHAAN
Penatausahaan memiliki pera-nan
yang sangat penting dalam penarikan
PHLN dengan Rekening Khusus.
Kegiatan penatausahaan men-cakup
penyusunan aplikasi replenishment,
reimbursement serta penyu-sunan
laporan keuangan/ FISSA.
1 . Replenishment
Replenishment adalah pengisian
ke mbali dana rekening khusus
setelah dilakukannya pembebanan
rekening khusus melalui penerbitan
SPM. Replenishment harus dilakukan
untuk menghindari terjadinya
prefina ncing dengan menggunakan
dana rekening 501.000.000 atau
502.000.000, akibat dana rekening
khusus pinjaman yang bersangkutan
kosong atau tidak mencukupi.
Dalam pengajuan replenishment
dikenal dua metode yaitu :
a. Full Documentation, dimana
aplikasi harus dilengkapi dengan
dokumen-dokumen pendukung.
b. Statement of Expenditures (SOE),
dimana dokumen-dokumen pen-

dukung tidak dilampirkan pada
aplikasi ke Lender.
Ketentuan tentang metode yang harus
diikuti, yaitu full documentation atau
SOE, biasanya tertuang dalam surat
edaran
mengenai
petunjuk
pembayaran pinjaman berkenaan.
Metode Full Documentation
Dalam prosedur replenishment dengan
metode "Full documentation" aplikasi
diajukan untuk penggantian dana
terhadap
pembayaran
yang
mengharuskan menggunakan metode
full document. Untuk keperluan
tersebut data pembayaran maupun
kontrak harus dicantumkan pada Summary Sheet yang khusus dibuat untuk
satu jenis kategori. Tetapi perlu diingat
bahwa satu aplikasi dapat memuat
beberapa kategori. Aplikasi tersebut
harus dilengkapi dengan :
a . Copy SPM
b . Berita Acara Pembayaran;
c. Rekening Koran Bank Indonesia;
d. NOL/ Approval atas kontrak.
Metcxie SOE (Statement of Expenditure)
Untuk kontrak-kontrak yang nilainya relatif kecil, PPHLN memperbolehkan reimbursement atau replenishment atas dasar SOE atau
daftar pengeluaran.
Dalam metode SOE ini, dokumen
berupa SPM & Berita Acara pembayaran maupun dokumen pendukung lainnya tidak perlu dilampirkan
dalam replenishment, melainkan
disimpan di Ditjen Anggaran (Dit
TUA/ KPKN) dan proyek. Dokumen-dokumen ini selanjutnya akan
diaudit oleh BPKP dan pada saatsaat tertentu akan diperiksa oleh staff
dari PPHLN.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan
persyaratan replenishment, maka
PPHLN akan memperhitungkannya
dengan aplikasi replenishment yang
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(ASSA) FISSA adalah laporan
keuangan atas penggunaan dana
dari rekening khusus yang disusun/
dibuat pada tiap akhir tahun
anggaran oleh Dit TUA. Sesuai
dengan ketentuan dalam NPLN,
terhadap reksus harus dilakukan
pemeriksaan akuntan pada setiap
akhir tahun anggaran yang selama
ini dilakukan oleh BPKP.
Oleh karena itu, seteJah selesai Tal-»Jn
ArqJaran (April- Mei) setiap tahtm, Dit.
ｳ･ｬ｡ｲｾ＠
TUA ｾ､｡ｮ＠
ffia¥ID1paikan kepada BPKP Lapoom
Keuangan reksus yang biasa dinamakan
der@n RSSA ( Rnandal Statement of
Special Account) LD1tuk diaudit menurut

akan datang.
2. Reimbursement
Reimbursement ini terjadi akibat dana
rekening khusus tidak men-cukupi atau
kosong, akan tetapi SPM-SPM yang
telah diterbitkan oleh KPKN atau Dit
TUA tetap harus dipenuhi
pembayarannya. Oleh karena itu,
SPM-SPM tersebut untuk sementara
dibebankan pada Rekening Antara
yang nantinya harus diganti melalui
proses reimbursement atau dengan
penerbitan SPM Penggantian apabila
dana Rekening Khusus bersangkutan
telah terisi kembali.
Dalam pengajuan reimbursement juga
dikenal dua metode sebagai-mana
dalam pengajuan replenishment, akan
tetapi dalam pengajuan reimbursement ini dalam bentuk rupiah dan valas
untuk mengganti rekening Bank Indonesia. Dalam pengajuan reimbursement baik dengan metode Full
Document atau Metode SOE harus
dilampiri dengan Laporan Rekening
Antara dari Bank Indonesia.
3 . Penyusunan Laporan Keuangan

ket:entuan yang berlaku. Hag} atx:lit dari
ｂｐｋ｡ｫｮｾ･ｰ､ｆＫＮｎ＠

yang bersangkutan. Tethadap setiap
pinjaman dib.Jat satu RSSA.

SKEMA PROSEDUR PENARIKAN BLN
DENGAN TATACARA REKSUS SAMPAI DISUSUNNYA FISSA
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KETERANGAN SKEMA PROSEDUR
PENARIKAN BLN DENGAN
TATACARA REKSUS SAMPAI
DISUSUNNYA FISSA
I. Atas dasar NPHLN DJA c.q. Oit TUA
mengajukan permintaan pembukaan
Reksus ke BI.
2. Setelah Reksus dibuka, atas dasar
ketentuan dalam NPHLN DJA (Dit TUA)
mengajukan permintaan Initial Deposit
ke PPHLN untuk mengisi Reksus.
3 . PPHLN mengisi dana Initial Deposit ke
Reksus di BI.
3A.SE DJA disampaikan ke KPKN KCBI
dan Non KCBI.
4. Rekanan mengajukan tagihan ke
proyek.
5 . Proyek mengajukan SPP (DU/TU/GU/
LS) kepada DJA/DTUA atau KPKN.
6A.Atas dasar SPP proyek, Dit TUA
menerbitkan SPM atas beban Reksus
atau Rekening BUN (SPM DU/TU) dan
dikirim ke Bl.
6B.Atas dasar SPP Proyek KPKN KCBI!
Non KCBI menerbitkan SPM dan
dikirim ke KCBI!BOI
7 A .Atas dasar SPM yang diterbitkan TUA,
BI melakukan pembayaran :
Kepada rekanan untuk SPM LS atas
beban reksus;
Kepada bendpro untuk SPM GU atas
beban reksus;
Kepada bendpro untuk SPM DU/TU
atas beban rekening BUN.
7 B Atas dasar SPM yang diterbitkan KPKN,
KCBI!BO I melakukan pembayaran :
Kepada rekanan untuk SPM LS atas
beban reksus bersangkutan di Bl Pusat;
Kepada bendpro untuk SPM GU atas
beban reksus bersangkutan di Bl Pusat;
Kepada bendpro untuk SPM DU/TU
atas beban RKN.
Untuk KPKN Non KCBI yang dikirim
ke KCBI adalah Surat Perintah
Pembebanan (SPB)
8. KCBI mengirim Nota Debet dengan
Telex (NOT) ke BI Pusat untuk
perhitungan reksus atas SPM-SPM

KPKN (GU dan LS) serta atas dasar SPB
dari KPKN Non KCBI.
9 A BI mengirim Laporan Rekening Khusus
untuk masing-masing reksus dan
Laporan Rekening Antara ke OjA/Dit
TUA.
9B.KPKN KCBI/Non KCBI setiap hari
Senin mengirim lembar ke 4 semua SPM
BLN yang telah diterbitkan minggu
sebelumnya
beserta
dokumen
pendukung ke DJA/Dit TUA.
1 0. DJA/Dit TUA mengajukan aplikasi :
Replenishment dalam jumlah Valas
untuk semua SPM BLN Oit TUA/ KPKN
yang telah membebani reksus beserta
dokumen
pendukungnya
kepada
PPHLN untuk mengisi kembali dana
reksus .
Reimbursement dalam jumlah Rupiah
untuk semua SPM BLN Dit TUA/ KPKN
yang telah membebani Rekening Antara
(BUN) beserta dokumen pendukungnya
kepada PPHLN untuk mengganti dana
rekening BUN.
11 . PPHLN mentransfer dana ke reksus atau
ke rekening BUN.
12.Pada setiap akhir TA. , Dit TUA
menyusun FISSA atas dasar semua
aplikasi replenishment dan reimbursement yang telah dilakukan selama satu
Tahun Anggaran bersangkutan dan atas
dasar Laporan Rekening Khusus selama
satu tahun anggaran.
13 . BPKP mengadakan audit menurut
ketentuan yang berlaku terhadap FISSA
yang disusun Dit TUA.
14 . Hasil audit FISSA oleh BPKP
disampaikan ke PPHLN.
HAMBATAN-HAMBATAN DALAM
REPLENISHMENT
Sejak Kantor Pusat Ditjen Anggaran
memberikan
wewenang
pembayaran
kontrak rupiah kepada KPKN dengan tujuan
mendekatkan kantor bayar dengan lokasi
proyek, maka mekanisme pengiriman
dokumen sebagai bahan utama replenishment dari KPKN kepada Dit TUA sebagai
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representative of borrower dalam rangka
pelaksanaan replenishment menjadi sangat
penting.
Replenishment merupakan proses
pengisian kembali dana rekening khusus,
karena initial deposit (dana awal) semakin
berkurang dengan adanya penerbitan
SPMRK oleh KPKN-KPKN untuk pembiayaan proyek bersangkutan. Hal tersebut
harus dilakukan untuk menghindari prefinancing dengan menggunakan dana rekening
BUN (502.000.000) sebagai akibat dana
rekening khusus loan bersangkutan kosong
atau tidak mencukupi.
Dalam pengajuan aplikasi replenishment
dikenal dua metode , yaitu Summary Sheet
(SS) , dan Statement of Expenditure (SOE).
Dalam metode SOE ini, dokumen pendukung seperti halnya metode Summary Sheet
tidak perlu dilampirkan dalam replenishment
ke lender, melainkan disimpan di Dit .TUA.
Seluruh dokumen dimaksud akan di-audit
oleh BPKP dan pada saat-saat tertentu akan
diperiksa oleh misi dari lender.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan
hal-hal yang tidak sesuai dengan persyaratan
replenishment , maka PPHLN akan menyatakan bahwa pengeluaran dimaksud
adalah ineligible, sehingga dana yang telah
dibayar melalui rekening khusus harus
dikembalikan (refund).
Oleh karena itu, seluruh KPKN diminta
untuk mendukung secara penuh kelancaran
pelaksanaan replenishrwmt. Adapun hal
yang perlu diperhatikan oleh KPKN dalam
penerbitan SPMRK adalah :
1 . Kebenaran dalam menerbitkan SPMRK
sesuai ketentuan.
2 . Kewajiban untuk mengirimkan lembar ke4 dokumen SPMRK beserta dokumen
pendukung yang diperlukan ke Direktorat
Tata Usaha Anggaran paqa setiap hari
Senin . Kelambatan dalam memenuhi
kewajiban dimaksud akan mengakibatkan
backlog .
PENERBITAN SPMRK
KPKN yang mempunyai tugas pokok

menerbitkan SPM, khususnya SPMRK,
ter.nyata dalam pelaksanaanya masih saja
dijumpai
kesalahan-kesalahan
yang
seharusnya tidak perlu terjadi, seperti:
1 . Tidak dilampirkannya NOL/Approval
2. Adanya pembebanan yang tidak sesuai
dengan porsi dalam loan agreement
3 . Pengisian/perhitungan dalam BAP yang
tidak benar
4. Kesalahan dalam pencantuman nomor
rekening khusus
5 . Tidak
dicantumkannya
kategori,
persentase dan nomor, tanggal, nilai
kontrak
6 . Adanya SPM DU/TU yang _dibebankan
rekening khusus pada loan IBRD/ADB
7 . Tidak dilampirkannya "Lembar B" (Daftar
Rincian
Permintaan
Pembayaran
Pembangunan) dan "Lampiran B"
(Rekapitulasi Pengeluaran NPLN) pada
SPM GU
PENGIRIMAN SPMRK DAN
DOKUMEN PENDUKUNG
Ketepatan pengiriman SPMRK beserta
dokumen pendukung oleh KPKN merupakan syarat mutlak keberhasilan proses replenishment atas suatu pinjaman luar negeri,
disamping kecepatan Dit TUA dalam
memproses replenishment serta kecepatan
lender dalam mentransfer dana pengganti
dimaksud ke rekening khusus.
Ketentuan tentang pengiriman SPMRK
dan dokumen pendukung oleh KPKN
kepada Dit TUA telah mengalami beberapa
penyempurnaan. Ketentuan SE DJA yang
mengatur tentang tata cara pengi"riman
SPMRK beserta dokumen pendukungnya
dapat disebutkan berikut :
1. No. 20/ A/ 61/ 0291 tanggal 11 Februari
1991
2. No. 57/ A/ 61 / 0491 tangsal 30 April
1991
3 . No. 124/ A/ 61 / 1092 tanggal 27
Oktober 1992
4 . No. 115/ A/ 61 / 1293 tanggal 28
Desem-ber 1993
5 . No. 176/ A/ 61/ 1294 tangsal 28 Desember 1994
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KEPUTUSAN BERSAMA
l\4ENTERI KEUANGAN DAN MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KETUA BAPPENAS
NOMOR :185/KMK. 03/1995
NOMOR: KEP. 031/KET/5/1995
TENTANG
TATACARA PERENCANAAN, PELAKSANAAN!PENATAUSAHAAN,
DAN PEMANTAUAN PINJAMAN!HIBAH LUAR NEGERI DALAM RANGKA
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Menimbang:

1. Bahwa penggunaan pinjaman dan hibah luar
negeri perlu dipersiapkan dengan seksama
dalam usaha pencapaian sasa-ran dan program pembangunan yang direncanakan:
2. Bahwa untuk meningkatkan hasil guna dan
daya guna pinjaman dan hibah luar negeri,
perlu ditingkatkan kualitas peren-canaan
proyek-proyek yang sebagian atau seluruh
pembiayaannya berasal dari pinjaman atau
hibah luar negeri:
3. Bahwa untuk mendukung kebijaksanaan
penerimaan dan penggunaan pinjaman dan
hibah luar negeri untuk pembangu-nan, perlu
disempumakan tata cara perencanaan dan
pengajuan kebutuhan pembiayaan ｰｲｯｹｾｫ＠
pembangunan yang akan menggunakan
pinjaman dan hibah luar negeri;
4 . Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan
proyek pembangunan yang dibiayai sebagian
atau seluruhnya dari pinjaman dan atau hibah
luar negeri dalam rangka pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
perlu ditetapkan dan disempumakan tatacara
perencanaan, pelaksanaan/penatausahaan,
dan pemantauan pinjaman dan atau hibah
luar negeri.

2. Keputusan Presiden Rl Nomor 35 Tahun
1973 tentang Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, sebagaimana te-lah
diubah/ ditambah terakhir dengan Keputusan
Presiden Rl Nomor 73 Tahun 1993.
3. Keputusan Presiden Rl Nomor 15 Tahun 1984
tentang Susunan Organisasi Departemen
sebagaimana telah diubah/ ditambah terakhir
dengan Keputusan Presiden Rl Nomor 2
Tahun 1995.
4 . Keputusan, Presiden RI, Nomor 32 Tahun
1986 tentang Tim Pendaya-gunaan
Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan
dengan Dana Luar Negeri.
5. Keputusan Presiden Rl Nomor 96/ M Tahun
1993 tentang Pembentukan Kabinet
Pembangunan VI.
6. Keputusan Presiden Rl Nomor 16 Tahun
1994 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Presiden Rl Nom or 6 Tahun 1995
tentang Tim Evaluasi Pengadaan.
8. Intruksi Presiden Rl Nomor 8 Tahun 1984
tentang Penggunaan Kredit Ekspor Luar
Negeri.
MEMUTUSKAN

Mengingat:

Dengan Mencabut:

1. Keputusan Presiden RI Nomor 59 Tahun.
1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri;

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan
Nomor 48/KMK.012/1987, dan Menteri
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Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Ketua BAPPENAS No. REP. 004/Ket/1/1987
tentang Tatacara
Pelaksanaan dan
Penatausahaan Pinjaman dan atau Hibah Luar
Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Menetapkan:
KEPUTUSAN
BERSAMA
MENTERI
KEUANGAN DAN MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KETUA BAPPENAS TENTANG
TATACARA PERENCANAAN, PELAKSANAAN/PENATAUSAHAAN ,
DAN
PEMANTAUAN PINJAMAN HIBAH LUAR
NEGERI DALAM RANGRA PELAKSANA-AN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA.

BABI
UMUM

Pasall
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
(1) a) Pinjaman Luar Negeri adalah setiap
penerimaan negara baik dalam bentuk devisa
dan atau devisa yang dirupiahkan maupun
dalambentukbarang dan atau dalambentuk
jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman
kembali dengan
luar negeri yang harus ｱｩｾ｡ｹｲ＠
persyaratan tertentu;
b) Hibah Luar Negeri adalah setiap
penerimaan negara baik dalam bentuk devisa
dan atau devisa yang dirupiahkan maupun
dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk
jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang
diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang
tidak perlu dibayar kembali;
c) Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri
(PHIN) tersebut pada butir a) dan b) adalah
pinjaman dan atau hibah yang diterima
pemerintah dari badan lembaga/pemerintah

negara asing atau lembaga/badan
intemasional.
d) Dana pembiayaan lokal adalah dana rupiah
atau dana valuta asing yang dirupiahkan yang
merupakan sebagian dari biaya proyek dan
dipergunakan untuk pengadaan barang dan
atau jasa.
(2) Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar
Negeri (NPPHLN) adalah naskah perjanjian
atau naskah lain yang disamakan yang
memuat kesepakatan mengenai pinjaman
atau hibah luar negeri antara Pemerintah
Republik Indonesia dengan Pemberi
Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PPHLN).
(3) Daftar lsian Proyek (DIP) adalah dokumen
anggaran untuk proyek yang dibiayai
dariAPBN, baik yang berasal dari rupiah
mumi maupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri
(PHLN), sebagai dasar pelaksanaan
pengeluaran pembangunan untuk jangka
waktu yang telah ditentukan.
(4) Dokumen lain yang disamakan dengan
DIP,merupakan dokumen anggaran proyek,
antara lain meliputi: Daftar lsian Pembiayaan
Proyek (DIPP), Surat Pengesahan Anggaran
Biaya Proyek (SPABP), Rencana Anggaran
Tahunart (RAT), Surat Rincian Pembiayaan
Proyek Perkebunan (SRP3), Surat Keputusan
Otorisasi (SKO) , dan dokumen lain yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(5) Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa (KPBJ)
adalah suatu naskah perjanjian pengadaan
barang dan atau jasa a tau naskah lainnya yang
dapat disamakan yang ditandatangani oleh
Pemimpin Proyek atau pejabat yang
berwenang dengan rekanan.
(6) Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman
(NPPP) adalah suatu naskah perjanjian
tentang peneritsan pinjaman dan atau hibah
luar negeri antara Pemerintah c.q. Menteri
Keuangan atau kuasanya dengan Penerima
Penerusan Pinjaman (PPP).
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mPenerima Penerusan Pinjaman (PPP) adalah
Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), atau Badan/Lembaga tertentu
lainnya.
(8) Pemimpin Proyek adalah pemimpin suatu unit
kegiatan yang diserahi tugas untuk
melaksanakan bagian dari Program
Pembangunan yang di cantumkan dalam DIP
atau dokumen lain yang disamakan.
(9) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah
badan usaha milik negara/pemerintah/
pemerintah daerah, sebagaimana dibentuk
dan diatur dalam peraturan perundangundangan.
(10)Studi KeJayakan adalah hasil penelitian yang
dibuat oleh tenaga ahli Depar-temenl
Lembaga Pemerintah Non Departemen
(lPND)/BUMN/ BUMD, maupun tenaga ahli
yang dikontrak oleh Departemen I LPND I
BUMN I BUMD bersangkutan , yang
memberi gambaran secara lengkap tentang
layak tidaknya suatu proyek berdasarkan
aspek-aspek yang dianggap perlu, yang
dipergunakan sebagai dasar untuk
pengambilan keputusan dilaksanakannya
proyek yang bersangkutan.
(11)Kerangka Acuan Kerja adalah uraian tentang
latar belakang, tujuan, ruang lingkup,
masukan yang dibutuhkan dan hasil yang
diharapkan dari suatu kegiatan proyek.

BABII
PERENCANAAN PROYEK PINJAMAN/
HIBAH LUAR NEGERI

BAGIAN KESATU
PENGUSULAN PROYEK
PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

Pasal2

(1) Bersamaan waktu dengan pengajuan Daftar
Usulan Proyek (DUP) ｍ･ｮｴｲｩＯｾｵ｡＠
Lembaga Pemerintah Non Depar-temen
(LPND), mengusulkan proyek-proyek yang
direncanakan untuk mencapai sasaran
REPELITA·, yang sebagian atau seluruh
pembiayaannya berasal dari pinjaman atau
hibah luar negeri kepada Menteri Negara
Perenca-naan Pembangunan Nasional (PPN)I
Ketua BAPPENAS. Bentuk usulan terse-but
sebagaimana yang tercantum dalam lampiran
Contoh 1-1 dan Contoh 1-2.
(2) Usulan yang dimaksud dalam ayat (1),
mencakup usulan proyek yang penda-naan
maupun pelaksanaanya belum didukung oleh
sumber PHLN.
(3) Untuk proyek yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah/BUMNI BUMD, usulan
proyek dikoordinasikan dan diajukan oleh
Menteri/Ketua LPND yang memberikan
pembinaan teknis.
(4) Usulan proyek-proyek sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) memuat keterangan dan
penjelasan secara rind mengenai proyek yang
diusulkan disertai dengan Kerangka Acuan
Kerja dan Studi Kelayakan yang bentuk dan
isinya ditentukan oleh Menteri Negara PPNI
Ketua BAPPENAS.

Pasal3
BAPPENAS melakukan penilaian terhadap
proyek-proyek yang diusulkan sebagaimana
dimaksud
pada
Pasal
2
dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
(a) Kesesuaian dengan kebijaksanaan, sasa-ran,
dan program REPEUTA .
(b) Mempunyai prioritas tinggi dan layak untuk
dibiayai dengan PHLN.
(c) Pertimbangan-pertimbangan lain yang sejalan
dengan perkembangan kebijak-sanaan
pembangunan nasional.
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Proyek-proyek yang dinilai prioritas dan layak
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam Daftar Rencana Pinjaman
Hibah Luar Negeri (DRPHLM atau Buku Biru),
yang disusun dan berlaku untuk 1 (satu) tahun.
BAGIAN KEDUA
PENGUSULAN PROYEK KEPADA PEMBERI
PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PPHLN)

Pasal4
(1) Sebelum diusulkan kepada caJon PPHLN,
setiap proyek dengan dikoordi-nasikan oleh
BAPPENAS, dibahas terlebih dahulu dengan
Departemen Keuangan dan instansi terkait,
serta disu-sun suatu laporan penilaian
kelayakan proyek untuk mendukung
pengusulan ke calon PPHLN.
(2) Laporan penilaian kelayakan proyek
mencakup aspek-aspek antara lain:
- lingkup proyek;
- penyediaan dana (devisa dan dana
pembiayaan lokal);
- keterkaitan dengan proyek-proyek yang
lain;
- kesiapan instansi pelaksana;
- syarat-syarat penerusan pinjaman, dalam
hal diteruspinjamkan;
- kesiapan kelembagaan dan sumber daya
manusia.
(3) Pengusulan proyek-proyek secara resmi
kepada lembaga/negara caJon PPHLN
dilakukan Oleh dan atau dengan persetujuan
Menteri Negara PPN/Ketua BAPPENAS,
dengan tembusan disam-paikan kepada
Menteri Keuangan.
(4) Dafam hal proyek diusulkan untuk dibiayai
dengan fasilitas Kredit Ekspor (KE), diatur
pada Pasal 6.

BAGIAN KETIGA
PENILAIAN PERSIAPAN PROYEK

Pasal5
(1) Proyek-proyek yang perlu ditindaklanjuti
persiapannya dengan calon PPHLN, dinilai
kembali oleh Tim Penilai Persiapan Proyek
yang dikoordinasikan oleh Pejabat Eselon 1/
Pejabat yang setingkat dari Departemen/
LPND, pelaksana proyek, dengan melibatkan
unsurunsur: BAPPENAS, Departemen
Keuangan, dan instansi terkait lainnya.
(2) Terhadap proyek-proyek lintas sektoral,lintas
lembaga atau proyek-proyek yang dianggap
perlu dinilai secara antar Departemen/LPND,
penilaian dilakukan oleh Tim Penilai
Persiapan Proyek yang dikoordinasikan oleh
pejabat Eselon setingkat di BAPPENAS,
dengan melibatkan unsur-unsur BAPPENAS,
Departemen Keuangan, Departemen/LPND
pelaksana proyek, dan instansi terkait lainnya.
(3) Hasil penilaian sebagaimana yang dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada
Menteri/Ketua LPND yang bersangkutan,
Menteri Keuangan, Menteri Negara PPN/
Ketua BAPPENAS.
(4) Dokumen hasil penilaian tersebut dijadikan
dasar pertimbangan untuk peng-ambilan
keputusan dilaksanakannya proyek yang
bersangkutan dan perundingan lebih lanjut
dengan caJon PPHLN untuk memperoleh
PHLN.
Pasal6
Dalam hal proyek diusulkan dibiayai dengan
fasilitas Kredit Ekspor:
(1) Berdasarkan DRPHLN, Menteri/Ketua LPND
instansi pelaksana mengajukan permohonan
alokasi KE kepada Menko EKKU dan
WASBANG dengan tembusan kepada
Menteri Negara PPN/ Ketua BAPPENAS dan
Menteri Keuangan.
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(2) Penilaian Persiapan Proyek dilakukan oleh
Tim Penilai Persiapan Proyek, sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan
(2).

(3) Berdasarkan dokumen hasil penilaian
tersebut, Menteri Negara PPNI Ketua
BAPPENAS merekomendasikan: kepada
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi
Keuangan dan Pengawasan Pembangu-nan
(Menko EKKU dan WASBANG) dengan
tembusan kepada Menteri Ke-uangan, untuk
mendapatkan alokasi KE.
(4) Berdasarkan alokasi KE yang telah ditetapkan
oleh Menko EKKU dan WASBANG,
Departemenl LPND I Pemerintah Daerahl
BUMN I BUMD dapat melakukan proses
pengadaan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
(5) Setelah ditetapkan pemenang lelang
pengadaannya, Menteri/Ketua LPND sebagai
instansi pelaksana mengusulkan kepada
Menteri Keuangan untuk penyelesaian
NPPHLN.
BAGIAN KEEMPAT
PERUNDINGAN DENGAN PEMBERI
PINJ AMANI HIBAH
LUAR NEGERI (PPHLN)

Pasal 7
(I) Perundingan dengan PPHLN dilakukan
setelah 5 dicapai kesepakatan antara instansi
terkait atas dokumen penilaian persiapan
proyek sebagaimana yang dimaksud Pasal 5
ayat (4).
(2) Perundingan dengan PPHLN dilakukan oleh
Tim Perunding yang unsur-unsurnya- terdiri
dari: BAPPENAS, Departemen Keuangan,
Departemen/LPND pelaksa-na proyek, dan
instansi terkait lainnya.
(3) Dalam hal perundingan dilakukan diluar

negeri pembentukan Tim Perunding
ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Kabinet
setelah me.n dengar Menteri Negara PPNI
Ketua BAPPENAS , sedang-kan untuk
perundingan di dalam negeri pembentukan
Tim Perunding ditetapkan oleh Menteri
Keuangan Atau Menteri Negara PPNI Ketua
BAPPENAS.
(4) Hasil perundingan dituangkan dalam laporan
I Tim Perunding dan disampai-kan kepada
Menteri Keuangan, Menteri Negara PPNI
Ketua BAPPENAS, Menteri Luar Negeri, dan
Menteri/ Ketua LPND yang terkait.
(5) Khusus untuk proyek yang akan dibiayai
dengan fasilitas Kredit Ekspor (KE).
perundingan dengan calon pemberi pinjaman
dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan .
Perundingan dimaksud dapat dilakukan
setelah:
(a) Alokasi KE ditetapkan oleh Menko EKKU
dan WASBANG;
(b) Rekanan dan harga ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
(c) Tawaran pendanaan dari calon pemberi
pinjaman untuk proyek bersangkutan
tersedia;
(d) Adanya kepastian sumber dana
pendamping yang harus disediakan dalam
dokumen anggaran Depar-temen/LPNDI
Pemerintah Daerahi BUMNI BUMD;
(e) Adanya kesepakatan antar instansi terkait
atas konsep NPPHLN.

BAGIAN KELIMA
NASKAH PERJANJIAN PINJAMANI HIBAH
LUAR NEGERI (NPPHLN)
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Pasal8
(1) Jumlah pinjaman/hibah luar negeri beserta
F persyaratannya dituangkan dalam
NPPHLN.
(2) Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar

Negeri 2 (NPPHLN) ditandatangani oleh
Menteri Keuangan atau oleh kuasanya atau
oleh pejabat lain yang berwenang dan
salinannya selambat-lambatnya 14 (empat
ｾ｡ｳＩ＠
hari setelah ditandatangani disampaikan
kepada MENKO EKKU dan WASBANG,
Menteri Keuangan, Menteri Negara PPN/
Ketua BAPPENAS, Menteri/Ketua LPND
yang bersang-kutan, Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan (BPKP).

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PHLN
BAGIAN KESATU
TATACARA PENGANGGARAN DAN
PENERUSAN PINJAMAN

Pasal9
(1) Jumlah atau bagian dari jumlah PHLN yang
dimuat dalam Naskah Perjanjian Pinjaman/
Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dituangkan
dalam Daftar lsian Proyek (DIP) atau dokumen
lain yang dipersama-ka'ri dengan DIP.
2) Dalam hal PHLN akan diteruskan sebagai
pinjaman, Gubemur Kepala Daerah/Bupati/
Walikotamadya atau Direksi BUMN/BUMD
sebagai calon Penerima Penerusan Pinjaman
(PPP) mengajukan usul penerusan pinjaman
kepada Menteri Keuangan dengan tembusan
kepada Menteri Negara PPN/Ketua
BAPPENAS.
(3) Menteri Keuangan atau kuasanya
menetapkan persyaratan Penerusan Pinjaman
dan menandatan_g ani Naskah Perjanjian

]<).<)

Penerusan Pinjaman (NPPP) dengan
Penerima Penerusan Pinjaman (PPP) yang
bersangkutan.
(4) Rekaman NPPP yang telah ditanda-tangani
oleh Menteri Keuangan atau kuasanya dengan
PPP disampaikan kepada BAPPENAS, Bank
Indonesia, dan BPKP.
BAGIAN KEDUA
TATACARA PENGENDAUAN PINJAMAN/
HI BAH

PasallO
(1) Atas dasar NPPHLN dan DIP atau doku-men
lain yang disamakan, Pemimpin Proyek/
Penerima
Penerusan
Pinjaman
menandatangani KPBJ , kecuali untuk
pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan
fasilitas Kredit Ekspor (KE).
(2) Dalam hal pinjaman luar negeri berbentuk KE,
pengadaan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
termasuk kreditnya hanya dapat dilaksanakan
setelah mendapat persetu-juan MENKO
EKKU dan WASBANG.
(3) Dalam hal terdapat perubahan terhadap
NPPHLN (realokasi pembatalan, dan perpan
jangan masa laku) , maka Menteri/Ketua
LPND/Direksi BUMN/Direksi BUMD sebagai
instansi pelaksana menga-jukan usul
perubahan NPPHLN kepada Menteri
Keuangan dan Menteri Negara PPN/Ketua
BAPPENAS dilengkapi dengan dokumen
yang disyarakan dan alasan perubahan.
(4) Menteri
Keuangan atau kuasanya
mengusulkan perubahan isi NPPHLN kepada
PPHLN, setelah mendXengar pertimbangan
Menteri Negara PPN/Ketua BAPPENAS.
BAGIAN KETIGA
TATACARA PENARIKAN PINJAMAN/
HIBAH
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PASAL 11
Penarikan pinjaman/hibah luar negeri, dapat
dilaksanakan melalui tatacara sebagai berikut:
(a) Pembukaan Letter of Credit (L/ C) oleh Bank
Indonesia.
(b) Pembayaran langsung (Direct Payment) oleh
PPHLN kepada rekanan.
(c) Penggantian Pembiayaan Pendahuluan
(Reimbursment) .
(d) Rekening Khusus (Special Account) di Bank
Indonesia atau di bank pemerintah yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan
PENARIKAN PINJAMAN/ HIBAH DENGAN
PEMBUKAAN L/ C

Pasal12
(1) Atas dasar DIP atau dokumen lain yang
dipersamakan , Menteri Keuangan secara
otomatis menerbiikan Surat Kuasa
Pembebanan (SKP), sebagaimana lampiran
pada Contoh II, kepada Bank Indonesia.
(2) Pemimpin Proyek/Pejabat yang berwenang
mengajukan Surat Permin-taan Persetujuan
Kontrak (SPPK). sebagaimana lampiran pada
Contoh E-1 dan III-2, disertai salinan KPBJ
yang disahkan d an lampiran-Iampiran lain
yang diperlukan kepada Menteri Negara
PPN/ Ketua BAPPENAS.
(3) Berdasarkan SPPK sebagaimana di-maksud
ayat (2) diatas, Menteri Negara PPN/Ketua
BAPPENAS menerbitkan 'Surat Persetujuan
Kontrak Pengadaan BaranglJasa (SPKPBJ),
sebagaimana lampiran pada Contoh IV.
(4) BAPPENAS mengirimkan SPKPBJ dan KPBJ
kepada Bank Indonesia, selanjut-nya Bank
Indonesia memberitahukan Rekanan/
Importir yang bersangkutan .
(5) Rekanan atau lmportir sebagai kuasa dari
rekanan yang ditunjuk mengajukan
perrnintaan pembukaan L/C atas dasar KPBJ
kepada Bank Indonesia disertai surat

pengantar dan daftar barang yang akan
diimpor (master list) yang dibuat dan atau
disetujui Pemimpin Proyek.
(6) Bank Indonesia mengajukan perminta-an
kepada PPHLN untuk menerbitkan
pernyataan
kesediaan
melakukan
pembayaran (Letter of Commitment).
(7) Bank Indonesia membuka L/ C atas dasar
SPKPBJ serta perrnintaan pembukaan L/ C
dari rekanan/ importir (disertai master list yang
dibuat dan atau disetujui oleh Pemimpin
Proyek), dan tembusan dokumen pembukaan
L/ C disampaikan kepada Direktur Jenderal
Anggaran yang teiah diberi cap:
DIP/Dokumen lain yang disamakan:
1. Nama Proyek
2. Kode Proyek
3. Tanggal
4 . Tahun Anggaran
(8) Berdasarkan pembukaan L/ C dari Bank Indonesia, Letter of Commitment atau
dokumen lain yang disamakan dari PPHLN,
dan dokumen realisasi L/ C, Bank
Koresponden melaksanakan pembayaran
kepada rekanan selanjutnya melakukan
penagihan kepada PPHLN.
(9) PPHLN melaksanakan pembayaran kepada
Bank Koresponden serta mengirimkan debet
advice kepada Bank Indonesia. Selanjutnya,
Bank Indonesia mengirimkan rekaman debet
advice kepada Direktur Jenderal Anggaran,
dan dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP
rekaman debet advice dikirim pula kepada
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
(lO)Berdasarkan dokumen realisasi L/C yang
diterima dari Bank Koresponden serta SKP
dari Menteri Keuangan, Bank Indonesia
membuat Nota Disposisi L/ C dan Nota
Perhitungan serta membukukan
Debet: Rekening Bendahara Umum Negara
(BUN)
Kredit: Rekening BUN
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Dalam Nota Perhitungan dicantumkan tanggal
dan Nomor L/ C serta tanggal dan nomor
SKP.
(11) Nota Perhitungan dan Nota Disposisi
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (10)
disampaikan kepada Direktur Jenderal
Anggaran, dan Pemimpin Proyek, dalam hal
proyek dibiayai melalui NPPP disampaikan
pula kepada Direktur Jenderal Lembaga
Keuangan.
(12) Atas dasar Nota Perhitungan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (10). Direktur Jenderal
Anggaran menerbitkan Surat Perintah
Membayar Pengesahan. (SPMP) sebagai
realisasi Pinjaman/Hibah luar negeri.
PENARIKAN PINJAMAN!HIBAH DENGAN
CARA PEMBAYARAN LANGSUNG

Pasall3
(1) Pemimpin.Proyek/Pejabat yang berwe-nang
mengajukan Surat Permin-taan Persetujuan
Kontrak (SPPK) sebagai-mana lampiran pada
Contoh III-1 dan Contoh III-2, disertai salinan
KP BJ yang disahkan dan lampiran-lampiran
lain yang diperlukan kepada Menteri Negara
PPN/ Ketua BAPPENAS.
(2) Berdasarkan SPPK sebagaimana di-maksud,
ayat (1) diatas, Menteri Negara PPN/Ketua
BAPPENAS menerbitkan SPKPBJ,
sebagaimana lampiran pada Contoh V.
(3) BAPPENAS mengirimkan SPKPBJ dan
KPBJ kepada Departemen Keuangan c.q
Direktur Jenderal Anggaran.
(4) Atas dasar SPKPBJ, Pemimpin Proyek/
Pejabat yang berwenang menyampaikan
Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada
PPHLN melalui Direktur Jenderal Anggaran
dengan tembusan kepada Bank Indonesia.
(5) Berdasarkan APD dimaksud dalam ayat (4),
PPHLN melakukan pembayaran lang-sung
kepada rekening rekanan, serta mengirimkan

asli debet advice kepada Menteri Keuangan
c .q . Direktur Jenderal Anggaran dan
tembusannya kepada Bank Indonesia, dan
dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP,
Direktur Jenderal Ang-garan mengirimkan
rekaman debet advice kepada Direktur
Jenderal Lembaga Keuangan.
(6) Atas dasar debet advice sebagaimana yang
dimaksud ayat (5), Direktur Jenderal Anggaran
menerbitkan SPM sebagai dasar pengeluaran
dan penerimaan APBS sebesar nilai ekuivalen
rupiah kepada Bank Indonesia.
(7) Bank Indonesia berdasarkan SPM pada ayat
(6), membuat Nota Perhitungan dan
membukukan:
Debet: Rekening BUN
Kredit: Rekening BUN
Dalam Nota Perhitungan dicantumkan nomor
dan tanggal SPM.
(8) Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (7) disampaikan segera kepada
Direktur Jenderal Anggaran dan Pemimpin
Proyek, dan dalam hal proyek dibiayai melalui
NPPP disampaikan pula kepada Direktur
Jenderal Lembaga Keuangan.
PENARIKAN PINJAMAN!HIBAH LUAR
NEGERI DENGAN CARA PENGGANTIAN
PEMBIAYAAN PENDAHULUAN

Pasall4
Penarikan pinjaman dengan cara Pembiayaan
Pendahuluan dari dana Rekening BUN:
(1) Pemimpin Proyek/Pejabat yang berwenang
mengajukan Surat Permin-taan Pembiayaan
Pendahuluan (SP3), disertai KPJB dan DIP/
dokumen yang disamakan dan dokumen
pendukung lainnya sebagai dasar
clilakukannya pem-bayaran, kepada Direktur
Jenderal Anggaran.
(2) Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan
Surat Perintah Membayar Pembiayaan
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Pendahuluan (SPM-PP) dan dikirimkan
kepada Bank Indonesia sebagai dasar
pemindahbukuan dari Rekening BUN ke
rekening
rekanan atau
rekening
bendaharawan proyek.
(3) Direktur Jenderal Anggaran mengajukan
Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada
PPHLN dilampiri dengan SPM-PP dan
dokumen pendukung sebagaimana yang
disyaratkan oloh masing-masing PPHLN,
dengan tembusan kepada Bank Indonesia.
(4) Berdasarkan APD dimaksudkan dalam ayat
(3). PPHLNmelakukanpengg antian (reimbursement) untuk untung Rekening BUN pada
Bank Indonesia, serta mengi-rimkan asli debet advice kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Ang-garan, dengan
tembusan kepada Bank Indonesia.
Berdasasarkan debet advice, Direktur Jenderal
Anggaran menerbitkan SPM dan disampaikan
kepada Bank Indonesia.
(6) Bank Indonesia berdasarkan S PM yang
dimaksud pada ayat (5) membuat Nota
Perhitungan dan membukukan:
Debet: Rekening Bank Koresponden
Kredit: Rekening BUN
Dalam Nota Perhitungan dicantumkan Nomor
dan Tanggal SPM.
(7) Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) disampaikan segera kepada
Direktur Jenderal Anggaran dan Pemimpin
Proyek, dan dalam hal proyek dibiayai melalui
NPPP disampaikan pula kepada Direktur
Jenderal Lembaga Keuangan

Pasall5
Penarikan pinjaman/hibah luar negeri dengan
cara penggantian pembiayaan pendahuluan
untuk dana Penerima Pene-rusan Pinjaman:
(1) Berdasarkan NPPP dan dokumen anggaran
yang berlaku, PPP mengajukan bukti-bukti
pengeluaran pembayaran pendahuluan,
Rincian Rencana Penggu-naan Uang, kepada

Direktur Jenderal Anggaran.
(2) Atas dasar bukti pengeluaran tersebut pada
ayat (1) dan dokumen pendukung
sebagaimana disyaratkan oleh masing-masing
PPHLN, Direktur Jenderal Anggaran
mengajukan APD kepada PPHLN.
(3) Berdasarkan APD dimaksudkan dalam ayat
(2), PPHLN melakukan penggantian (reimbursement) untuk rekening PPP, serta
mengirimkan asli debet advice kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran
dengan tembusan kepada Bank Dunia.
(4) Kredit: Rekening BUN
(5) Dalam Nota Perhitungan dicantumkan Nomor
dan Tanggal SPM
(6) Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) disampaikan segera kepada
Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal
Lembaga Keuangan, dan Pemimpin Proyek.
PENARlKAN PINJAMAN/HIBAH DENGAN
REKENING
KHUSUS (SPECIAL ACCOUNT)

Pasall6
(1) DirekturJenderaiAngg aran membuka
Rekening Khusus (RK) pada Bank Indonesia
atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk
oleh Menteri Keuangan untuk selanjutnya
mengajukan permintaan penarikan pertama
pinjaman (initial deposit), kepada PPHLN
untuk kebutuhan pembiayaan proyek selama
periode tertentu atau sejumlah yang sudah
ditentukan dalam NPPHLN untuk dibukukan
ke dalam RK.
(2) Pernimpin Proyek/pejabat yang berwe-nang
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) dengan dilampiri do-kumen
pendukungnya kepada Direktur Jenderal
Anggaran. Berdasarkan APD dimaksudkan
dalam ayat (2), PPHLN me-lakukan (reimbursement) mengirimkan asli debet advice
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kepada Menteri Keua-ngan c.q. Direktur
Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada
Bank Indonesia Atas dasar debet advice
sebagaimana yang dimaksud ayat (3), Direktur
Jenderal Anggaran menerbitkan SPM dan
disampaikan kepada Bank Indonesia.
Bank Indonesia berdasarkan SPM pada ayat
(4) membuat Nota.
(3) Berdasarkan SPP dimaksud ayat (2), Direktur
ｊ･ｮ､ｾ｡ｬ＠
Anggaran menerbitkan SPM
Rekening Khusus (SPM-RK) dan disampaikan
kepada Bank Indonesia atau bank pemerintah
lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
(4) Atas dasar SPM-RK dimaksud ayat (3), Bank
Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan membebani
RK untuk dipindah bukukan ke Rekening
Rekanan/Rekening Bendaharawan Proyek.
Dalam hal proyek dibiayai melalui NPPP, Bank
Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan
menyampaikan tembusan nota debet RK
kepada Direktur Jenderal Lembaga
Keuangan.
(5) Direktur Jenderal Anggaran mengajukan
permintaan pengisian kembali RK (replenishment), kepada PPHLN dilampiri dengan
dokumen pendukung sebagai-mana yang
disyaratkan masing-masing PPHLN.
(6) Berdasarkan debet advice atas transfer initial
Deposit dan Replenishment yang diterima dari
PPHLN:
(a) Bank Indonesia membuat:
Nota pemindahbukuan uang: Debet:
Rekening Bank Koresponden Kredit:
Rekening Khl,lSus
ii Berdasarkan surat kuasa Pembeba-nan
Menteri Keuangan, Bank ｉｮｾｯ･ｩ＠
membukukan Nota Perhitu-ngan
PHLN: Debet: Rek,ening BUN Kredit:
Rekening BUN
Dalam nota perhitungan diqm-

tumkan nom or dan tanggal APD.
(b) Bank pemerintah yang ditunjuk oleh

Menteri Keuangan membuat:
Nota pemindahbukuan uang:
Debet:Rekening Bank Koresponden
Kredit: Rekening Khusus
ii ｌ｡ｰｯｾｮ＠
Nota Perhitungan PHLN yang
disampaikan segera kepada Direktur
Jendera Anggaran.
(7) Direktur Jenderal Anggaran menyampai-kan
Laporan Nota Perhitungan seba-gaimana
yang dimaksud ayat (6). (b). ii kepada Bank
Indonesia untuk dibukukan:
Debet: Rekening BUN
Kredit: Rekening BUN
(8)

Bank Indonesia menyampaikan Nota
Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) da ayat (7) kepada Direktur JendeFal
Anggaran, Pemimpin Proyek, dan Direktur
Jenderal Lembaga Keuangan dalam hal
proyek dibiayai melalui NPPP.

(9)

Berdasarkan SPM-RK dan Nota Debet
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur
Jenderal Anggaran membuku-kan seluruh
realisasi sebagai pengeluaran dan sekaligus
penerimaan pinjaman/hibah luar negeri.

BABIV
PEMANTAUAN PINJAMAN/HIBAH LUAR
NEGERI

Pasa117
(1) Bank Indonesia melaporkan secara bulanan
kepada Menteri Keuangan dan Menteri
Negara PPN/Ketua Bappenas, mengenai:
a. Jumlah pinjaman/hibah luar negeri yang telah
direalisasikan berdasarkan NPPHLN, proyek,
dan sumber dana.
b. Realisasi penarikan dana valuta asing dalam
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rangka PHLN.
c. Kewajiban pembayaran Pemerintah kepada
PPHLN. Pemimpin Proyek mencatat dan
melaporkan kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan
kepada Menteri Negara PPN/ Ketua
Bappenas c.q. Deputi Bidang Kerjasama Luar
Negeri BAPPENAS secara bulanan realisasi
fisik penyerapan dana,dan permasalahan
pemmasalahan dalam pebksanaan proyek
dan permohonan penyelesaian KPBJ.
sebagaimana dalam lampiran pada Contoh
VI-1, VI-2, dan VI-3.
Direktur Jenderal Anggaran menyampai-kan
informasi realisasi penyerapan PHLN
berdasarkan NPPHLN , proyek, dan sumber
pembiayaan , kepada Deputi Bidang
Kerjasama Luar Negeri.
BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN!PENUTUP

Pasall8
(1) Departemen Keuangan dan Bank Indonesia
melaksanakan penatausahaan pinjaman dan
hibah luar negeri. Bank Indonesia
melaksanakan pembayaran hutang luar negeri
beserta kewajiban pembayaran lainnya yang
berhubungan dengan NPPHLN berdasarkan
Surat Perintah Membayar atau dokumen lain
yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.

Pasall9
(1) Ketentuan dalam Keputusan Bersama ini
berlaku untuk pelaksanaan/penata-usahaan
hibah luar negeri sepanjang tidak ditentukan
lain dalam perjanjian hibahnya.
(2) Dalam hal penarikan dana hibah dilaksanakan
tidak se:;uai dengan tatacara yang diatur dalam
pasal 11, maka Pemimpin Proyek/Instansi
Pelaksana melakukan penatausahaan dan
penca-tatan sesuai dengan pengeluaran dan
pengadaan yang dilaksanakan, dan
menyiapkan laporan kepada Menteri/Ketua
LPND bersangkutan, Menteri Keuangan dan
Menteri Negani PPN/Ketua Bappenas.
'(3) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam
Surat Keputusan Bersama ini akan diatur
kemudian.
(4) Keputusan Bersama inl mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan. ;
Ditetapkan di: JAKARTA
Pada ti:mggal: 05 Mel1995,
MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL/K.E TUA BAPPENAS
ttd.
Ginanjar Kartasasmita

MENTERI KEUANGAN
ttd.
Mar'ie Muhammad
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PROSEDUR PEMBAYARAN PHLN MELALUI KPKN
1 . Pembayaran/penarikan Pinjaman dan
atau Hibah Luar Negeri ( PHLN ) melalui
KPKN hanya dengan cara Rekening
Khusus yang akan membebani Rekening
Khusus loan/grant yang bersangkutan di
Bank Indonesia Pusat.
2 . Apabila SPPP diajukan oleh proyek,
supaya diteliti dengan seksama tentang:
a. DIP/dokumen lain yang dipersamakan
dengan DIP, kode cara bayar dalam
DIP adalah 11 RK 11 (disamping kode
persyaratan lainnya)
b. SEDJA yang mengatur tentang
petunjuk pelaksanaan pembayaran
atas beban Loan/ Grant yang bersangkutan, SE dimaksud berkaitan dengan:
- Tanggal Efektif Loan (tanggal
persyaratan administratif telah dipenuhi
dan merupakan tanggal mulai dapat
ditariknya dana loan/grant);
- Nomor Rekening Khusus;
- Persyaratan penarikan dana Loan/
grant bersangkutan;
- Pengiriman dokumen replenishment
ke Dit TUA;.
- Tanggal Penutupan Loan/ grant
( closing date) dan sebagainya.
KPKN tidak diperkenankan melakukan pembayaran atas beban loan I
grant, sebelum SE DJA tentang
petunjuk pelaksanaan pembayaran
atas beban loan I -grant bersangkutan
diterbitkan.
c. SE DJA tentang 11 lHRESI-IOlD OF SOE 11,
yang berkaitan dengan:
i. Kategori pembayaran;
ii. Porsi pembayaran;
iii. Persyaratanyangdiperlukan(NOL/
Approval) .
d : Nomor 11 Rekening Khusus 11 loan/
grant yang bersangkutan:
e . Kontrak ( KPKN tidak boleh membayar
kontrak dalam nilai valas atau dengan
cara merupiahkan):

dan dokumen pendukung lainnya;
f. ｾａｐ＠
3. Kontrak Pengadaan Barang yang perlu
dicermati:
a . Foreign, berarti impor barang (dapat
dibiayai 100 % dari loan/grant )
sepanjang dilengkapi dokumen sebagai
berikut:
invoice; Bill of Lading/Bill of Airway;
BAP.
b. Ex Factory, barang dibuat oleh
pabrikan di dalam negeri (assembling),
dapat dibiayai 100% dari loan/grant
sepanjang
dilengkapi
dokumen
pendukung sebagai berikut:
invoice; Sertifikat dari Pabrikan ;
Kuitansi pembayaran; BAP.
c . Local, akan dibiayai oleh PPHLN 65 %,
dokumen pendokungnya sebagai
berikut.
Kuitansi; BAP.
4 . Kategori dan Porsi
- Kategori adalah jenis kegiatan/pengeluaran dalam suatu proyek yang
dibiayai oleh loan/ grant (misalnya:
Civil Works , Training, Equipment dan
sebagainya)
- Porsi adalah besarnya persentase
pembiayaan yang dapat dibebankan
pada loan/grant untuk setiap kategori.
Alokasi dana untuk masing-masing kategori
dan porsi perlu diperhatikan hal-hal sebagai
berikut.
a . Jumlah yang telah dikontrakkan
dipantau per kategori dan porsi;
b. Penarikan dana (SPPP) merujuk ke
kategori dan porsi yang benar, sesuai
SE DJA (tentang Theshold od SOE)
dari loan I grant bersangkutan;
c. Porsi pinjaman/ hibah diperhitungkan
pada setiap pembayaran termin
kontrak secara pro rata/ proporsional,
tidak diperbolehkan pembebanan
terhadap porsi pinjaman/ hibah
didahulukan kemudian pada termin
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berikutnya pembebanan pada porsi GOI,
atau sebaliknya.
5 . Swakelola
UYHD tidak boleh dibebankan pada
Rekening Khusus , kecuali terhadap
pinjaman OECF yang berkode "INP"
Oleh karena itu, UYHD-nya atas beban
Rekening Kas Negara, yang selanjutnya
untuk potongan SPM GU dan SPM GU
Nihilnya diterbitkan SPM-RK Pengganti
bagi KPKN KC Bl, sedangkan KPKN Non
KCBI tidak perlu menerbitkan SPM-RK
Pengganti (cukup dengan penerbitan
SPB) .
6. Pajak-pajak
Pada prinsipnya dana pinjaman/ hibah
tidak boleh digunakan untuk membayar
pajak. Sehubungan dengan adanya PPN
Kontrak, maka perhitungan porsi
pinjaman Bank Dunia selama ini dihitung
sebagai berikut.
a . Kalau porsi IBRD diatas 91%, maka
beban IBRD dihitung dari nilai kontrak
diluar PPN (terhadap Netto);
b. Kalau porsi IBRD sama dengan/
kurang dari 91 %, maka beban IBRD
dihitung dari nilai kontrak termasuk
PPN (terhadap nilaibruto).
Perhitungan beban ADB dari suatu
kontrak dihitung dari nilai bruto (termasuk
PPN) atau dari nilai netto (tidak termasuk
PPN) tergantung kepada ketentuan yang

diatur dalam dokumen perjanjian pinja-man
yang bersangkutan.
Untuk pinjaman dari OECF semuanya
dihitung dari netto.
Untuk loan/ grant lain nya tergantung
pada dokumen loan/ grant agreementnya ,
masing-masing loan/ grant agreement
mempunyai specifikasi tersendiri.
7 . Pelaporan bahan
replenishment
(pengisian kembali Rekening Khusus)
KPKN menyampaikan laporan mingguan
ke Direktorat Tata Usaha Anggaran setiap
hari Senin terhadap semua SPM-RK yang
diterbitkan sebelumnya beserta dokumen
pendukung yang di persyaratkan per jenis
pinjaman/ hibah luar negeri dengan mengacu pada SE DJA no. SEllS/ A / 61 /
1293 tanggal 28 Desember 1993 .
Dokumen pendukung untuk SPM-RK
Pembayaran Langsung (LS) dan Penggantian UYHD (GU) adalah sebagai
berikut.
a . SPM-RK (LS)
Lembar ke 4 SPM-RK ; BAP; NOL/
Approval apabila dipersyaratkan ; invoice dan Sertifikat Pabrikan ( untuk
pengadaan barang porsl 100 % ).
b. SPM-RK (GU)
lembar ke 4 SPM -RK ; Lembar B
(Daftar Perincian Permintaan Pembayaran Pembangunan); Rekapitulasi
Pengeluaran Per Kategori NPLN.
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2 (KOTAK POS 139) JAKARTA

Lampiran:3 (tiga) Jakarta, 11 Pebruari 1991
Perihal : Laporan
KEPADA :
Penerbitan
1. Para Kepala KarMiil DJA
SPM dana
pinjaman IBRD 2. Para Kepala KPKN
3. Para Kepala KTUA
diSeluruh Indonesia

SURAT - EDARAN
NO: SE-201A16110291
Dalam palaksanaan pembayaran proyekproyek yang berasal dari dana pinjaman
IBRD melalui Rekening Khusus (RK), sesuai
dengan Surat Edaran-Surat Edaran Dirjen
Anggaran terdahulu, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) diwajibkan
membuat laporan. Untuk lebih mempercepat
penarikan dana bantuan luar negeri dan
memperlancar proses pengisian kembali
dana penyampaian laporan tersebut perlu
diatur kembali sebagai berikut :
1 . KPKN tidak perlu membuat dan
mengirimkan laporan Form IB: Summary
Sheet dan Form IC: Statement of Expenditures sebagaimana tertuang dalam
lampiran III.4 dan III.5 Stlrat Edaran Dirjen
Anggaran No.: SE-121 I AI 1988 tanggal
26 Nopember 1988. KPKN juga tidak
perlu mengirimkan copy nota debet.
II. KPKN yang melaksanakan pembayaran
dana bantuan luar negeri IBRD baik yang
telah membebani Rekening Khusus
maupun
yang
masih . membebani
Rekening Kas Negara tetap diwajibkan
mengirim copy SPM beserta dokumendokumen pendukungnya (1 copy) kepada
Ojrektorat Tata Usaha Anggaran:
1. Untuk pembayaran langsung :

Foto copy SPM-LS; Berita Acara
Pembayaran (BAP); Surat Persetujuan
·IBRD (NOL); sepanjang dipersyaratkan.
2 . Untuk penggantian UYHD:
Foto copy SPM-GU ; Daftar Rincian
Permintaan Pembayaran Pembangunan (lembar B. SE DJA No: SE-391
A11990 tanggal 14 ·Maret 1990);
Rekapitulasi Pengeluaran per kategori
NPLN yang dibuat oleh proyek (contoh
lampiran III).
III. Pembuatan dan pengiriman laporan
1 . Bagi KPKN yang ada cabang Bank Indonesia, pelaporanlpengiriman dokumen atas butir II.l dan 11.2 di atas dilakukan dengan "Daftar" Pengiriman SPM
Porsi IBRD (contoh lampiran 1),
rangkap 2.
2 . Dalam hal dana Rekening Khusus tidak
cukup, maka sesuai dengan Surat
Edaran DJA No. SE-Illl A1 1989
tanggal 15 September 1989 Bank Indonesia Cabang akan membebankan·
SPM-LS dan SPM-GU ke Rekening
501,000,000 untuk itu KPKN
bersangkutan diwajibkan :
a. Membubuhi cap "BEBAN REK.
501.000.000" pada SPM lembar ke2 dan seterusnya (contoh lampiran II).
b. Mengirimkan laporanl dokumen atas
butir II.1 dan II. 2 dengan daftar
lampiran I.
3 . Bagi KPKN yang tidak ada cabang
Bank Indonesia yang melaksanakan
pembayaran proyek-proyek INPRES
(sesuai dengan Surat Edaran DJA No.
SE-1591 AI1989
tanggal
27
Desember 1989 dan SE-2VAI1 990
tanggal 8 Januari 1990) ditegaskan
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kembali bahwa KPKN yang bersangkutan diwajibkan :
a . Membubuhi Cap "INPRES NON Bl"
pada SPM lembar ke 2 dan
seterusnya.
b . Mengirim laporan/dokumen atas butir
11.1 dan II. 2 diatas dengan daftar
lampiran I.
4. Pengiriman laporan agar dilaksanakan
setiap hari Senin , mencakup semua
SPM yang diterbitkan pada minggu
sebelumnya dan lengkap beserta
dokumen pendukungnya. Laporan
tersebut hendaknya dikirim dalam
amplop yang dibubuhi cap "Copy SPM/
Dokumen Rekening Khusus" dan
dialamatkan ke :
DIREKTORAT TATA USAHA
ANGGARAN
KOTAK POS 376 JAKARTA PUSAT 10001
5. Sesuai dengan Surat Edaran DJA No.:
SE-105/ A/ 1989 tanggal 13 September 1989 , bersama ini ditegaskan
kembali supaya KPKN mempedomani
hal-hal berikut agar SPM-LS yang
diterbitkan tidak dinyatakan "ineligible"
oleh IBRD .
a. Atas kontrak yang memerlukan surat
persetujuan IBRD (NOL) diminta
agar KPKN tidak menerbitkan SPMLS sebelum NOL yang bersangkutan
diterbitkan oleh IBRD.
b. RPKN harus memperhatikan porsi
IBRD yang telah ditentukan dan
diterapkan secara proporsional pada
setiap pembayaran.
6 . Perlu ditegaskan kembali bahwa
penerbita·n SPM UYHD yang nantinya
akan membebani dana IBRD hanya

diperkenankan bagi pembiayaanpembiayaan dalam kategori NPLN
yang memperbolehkan reimbursement/replenishment secara Statement
of Expenditures (SOE) . Dengan
demikian, SPM UYHD tidak boleh
diterbitkan untuk pembiayaan dalam
kategori NPLN yang secara mutlak
mempersyaratkan No Objection Letter (NOL) dimana di dalam daftar
Threshold of SOE (terakhir disampaikan melalui SE DJA No. SE-04/ A/
61 / 1991 tanggal 10 Januari 1991)
disebutkan sebagai "SOE Tidak Boleh
(harus NOL)"
7 . KPKN diminta memberitahukan
maksud Surat Edaran ini kepada
proyek-proyek di w ilayah kerjanya
masing-masing .
IV.Untuk selanjutnya semua pelaporan yang
menyangkut pelaksanaan pemb iayaan
proyek-proyek yang berbantuan IBRD
harus berpedoman pada Surat Edaran ini.
Demikian agar ketentuan -ketentuan
tersebut di atas dilaksanakan dengan sebaikbaiknya.
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
BENJAMIN PARWOTO

Tembusan kepada Yth.:
1 . ｂ｡ｰｾｫ＠
menteri Keuangan (sebagai
laporan);
2 . Bapak Menteri Muda Keuangan (sebagai
laporan);
3 . Deputi IV BAPPENAS;
4. Direksi Bank Indonesia;
5. Semua Direktur di lingkungan DJA;
6 . Kepala PPDIA di Bandung;
7 . Kepala Perwakilan IBRD di jakarta.
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Surat Edaran No. SE-20/ A/61/0291
Tanggalll Pebruari 1991
Lampiran I

DAFTAR PENGIRIMAN SPM PORSI IBRD
(Beserta Dokumen Pendukungnya)
Tahun Anggran :
Laporan Bulan :
Mingguke
(tgl. s.d.
) :
DEPARTEMEN :
NO.
Urut

SPM
Nomor

Tanggal

Jenis SPM
(l5/GU)

Nilai
(Rp)

Beban Rekening •)

1

2

3

4

5

6

•) Diisi dengan :
1) BebanRK
2) Beban Rek. No. 501.000.000
3) lnpres Non BI
1 s.d. 3 sesuai SPM yang bersangkutan.

.............. ,................. .
Kepala Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara

Surat Edaran No. SE-20/ A/ 61 / 0291
Tanggal 11 Pebruari 1991
Lampiran
REKAPITULASI PENGELUARAN PER KATEGORI NPLN

1) Nomor
. .... ...... .
tanggal
. ......... . .
2) Nomor & Tgi.DIP/: ....... ... .
dokumen yang dipersamakan
3) Nama Proyek
. .. ....... . .

4)
5)
6)
7)

Kode Proyek
Nomor NPLN
Kategori NPLN
Porsi IBRD (%)

No.
Urut

Jenis
Kegiatan·

Volume
Kegiatan

Pengeluaran yang
diajukan dalam SPP-GU
yang bersangkutan (Rp.)

Jumlah
yang disetujui

8)

9)

10)

11)

12)
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1.3) Jumlah Realisasi Kumulatif SPM-GU
a . Porsi IBD
: Rp.
b . Porsi Pendamping : Rp.
Jumlah : Rp.
16) Disahkan oleh

1,4 )
a ..... ... %
b ....... .%
100%
15)
Cap

Proporsi

Pemimpin Proyek

TATACARA PENGISIAN LAMPIRAN Ill
1 . Nomor dan tanggal

diisi dengan nomor SPP-GU yang diajukan.

2. Nomor dan Tangga l DIP

diisi dengan nomor dan tanggal DIP/dokumen yang

3. Nama Proyek

diisi nama proyek sesuai dengan yang tercantum dalam DIP/ dokumen
yang dipersamakan dengan DIP.

4 . Kode Proyek

diisi kode proyek sesuai dengan yang tercantum dalam DIP/ dokumen
yang dipersamakan dengan DIP.

5 . Nomor dan tanggal NPLN

diisi nomor dan tanggal NPLN sesuai dengan yang tercantum dalam
DIP/ dokumen yang dipersamakan dengan DIP.

6. Kategori NPLN

diisi nomor dan uraian kategori sesuai dengan yang tercantum dalam NPLN.
Contoh . :
Category I, Civil Works;
Category V, In Country Training;

7 . Porsi IBRD (%)

diisi persentase (%) dana yang dibiayai dari loan IBRD saja.

8. Nomor Urut

diisi dengan nomor urut jenis kegiatan.

9 . Jenis Kegiatan

diisi dengan jenis kegiatan yang tercantum dalam DIP/ dokumen yang
dipersamakan dengan DIP yang akan dimintakan pembiayaannya.

10.Volume kegiatan

diisi dengan volume kegiatan yang dilaksanakan

11 .SPP-GU

diisi dengan jumlah tagihan yang diajukan ke kantor bayar meliputi
dedan IBRD saja.

12.Jumlah yang disetujui

diisi dengan SPP-GU yang disetujui oleh kantor bayar.

13.Jumlah Realisasi Kumulatif SPM-GU :
a . Porsi IBRD

diisi dengan jumlah realisasi kumulatif porsi IBRD berdasarkan SPMGU yang telah diterbitkan

b. Porsi Pendamping

diisi jumlah realisasi kumulatif porsi pendamping berdasarhan SPM4U
yang telah diterbitkan.

14. Proporsi diisi
a. diisi

Proporsi 13.a terhadap jumiah 13

b. diisi

Proporsi 13.b terhadap.· jumiah 13.

15 . Ditandatangani oleh pemimpin proyek dan dicap proyek
ＱＶＮＰｩｳ｡ｨｫｮ

Ｏ ､ｩｴ｡ｮｧｾ＠

oleh pejabat yang berwenang menandatangani SPM4U dan dicap.
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2 (KOTAK POS 139)

Nom or
Jakarta, 6 Maret 1992
Lampiran:
Perihal : Penatausahaan dana
bantuan luar negeri
yang dinyatakan ineligible

dibebankan ke pada lo an dilaksanakan
dengan :

Kepada Yth. :
1. Para
2 . Para
3 . Para
Non

1.1.

Revisi DIP / SPABP a tau dokum en
lain yang dipersamakan tahun
anggaran berjalan , s e panjang
memungkinkan ; atau

1. 2.

Ditampung pad a DIP/ SPABP a tau
dokumen lain yang dipersamakan
tahun anggaran berikutnya dengan
penjelasan sebagai pengganti
pembayaran bantuan luar negeri
yang ineligble.

1.3 .

Dana rupiah murni yang harus
ditampung
pad a
DIP / SPABP
adalah sebesar nilai rupiah dari
seluruh SPM yang sudah diterbitkan
dan kemudian dinyatakan tidak
dapat dibebankan kepada hutang/
hibah luar negeri yang bersangkutan.

Sekretaris Jenderal Departemen;
Direktur Jenderal Departemen ;
Pemimpin Lembaga Pemerintah
Departemen .

SURAT EDARAN
No. SE-32 / A/ 6V0392
955/ d.IV/ 3/ 1992
Dalam rangka pelaksanaan penarikan
dana bantuan luar negeri melalui tatacara
pembiayaan pendahuluan dan/ atau tatacara
Rekening Khusus terdapat sebagian
pembayaran yang aplikasi reimbursement
atau replenishmentnya ditolak oleh Badan/
Negara donor yang bersangkutan. Penolakan dapat terjadi karena pengeluaran
tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang
diatur didalam Loan Agreement bersangkutan (ineligible), atau masa tenggang yang
ditetapkan setelah loan closing date telah
dilewati.

2 . Prosedur penggantian adalah sebaga i
berikut :
2.1 . Untuk proyek-proyek sektoral.
2. 1 . 1 . Pemimpin Proyek mengajukan SPP
dengan melampirkan copy SPM
(SPM-SPM) yang dito lak pembebanannya oleh Badan/ Negara dono r
atas beban dana yang t e rs edia
dalam revisl DIP atau DIP
bersangkutan kepada KPKN untuk
ditransfer ke reke ning Be ndah ara
Umum
Negara
(BUN)
No .
502.000.000 pada Bank Indo nesia Jalan Mh . Thamrin J a karta
sebagai s eto ran p e ngganti p ors i
bantuan luar negeri yang ineligible .

Pembayaran
yang
tidak
dapat
dibebankan kepada loan seperti yang
tersebut diatas akan menjadi · beban dana
rupiah murni proyek yang bersangkutan .
Penyediaan dana dan tatacara penggantiannya diatur sebagai berikut :
1 . Penyediaan dana rupiah murni sebagai
pengganti pengeluaran yang tidak dapat

2 . 1 . 2. Atas dasar SPP dari Proyek tersebut

-

411
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KPKN menerbitkan SPM Penggantian atas beban rekening Kas
Negara
untuk
keuntungan
Rekening BUN No . 502 .000.000.
2 . 1.3 .Lembar ke -4 SPM Penggantian
agar disampaikan kepada Direktorat . Tata Usaha Anggaran untuk
dasar penyelesalan penggantian
(refund) dana bantuan luar negeri
yang ineligible ke Rekening Khusus
masing-masing bantuan luar negeri
bersangkutan.
2.2. Untuk proyek-proyek Inpres.
2. 2 .1. Pemimpin proyek mengajukan
SPP dengan melampirkan copy
SPM (SPM-SPM) yang ditolak
pembebanannya oleh Badan/
Negara donor atas beban dana
yang tersedia dalam revisi SP.ABP
atau SP.ABP bersangkutan kepada
bank ｰ･ｮｹｾｬｵｲ＠
dana Inpres untuk
selanjutnya ditransfer ke Rekening
Bendahara Umum Negara (BUN)
No. 502 .000.000 pada Bank Indonesia Jalan Mh. Thamrin - Jakarta sebagai setoran porsi bantuan
luar negeri yang ineligible.
2. 2 . 2. Tembusan bukti transfer tersebut
agar disampaikan kepada Direktorat Tata Usaha Anggaran untuk
dasar penyelesaian penggantian
(refund) dana bantuan luar negeri
yang ineligible ke Rekening Khusus
masing-masing bantuan luar negeri
bersangkutan.
2.3. Untuk proyek-proyek lainnya.
2 . 3. 1. Pemimpin proyek yang mendapat
pembayaran melalui Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Anggaran Cq.
Direktorat Tata Usaha Anggaran

mengajukan SPP dengan melampirkan copy SPM (SPM -SPM) yang
ditolak pembebanannya oleh
Badan/ Negara donor atas beban
dana yang disediakan dalam DIP
atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Direktorat Tata Usaha
Anggaran untuk ditransfer ke
Rekening
Bendahara
Umum
Negara (BUN) No . 502.000.000
pada Bank Indonesia Jalan Mh .
Thamrin Jakarta sebagai setoran
pengganti porsi bantuan luar negeri
yang ineligible.
2.3.2.Atas dasar SPP dari Proyek
tersebut
Direktorat Jenderal
Anggaran Cq . Direktorat Tata
Usaha Anggaran menerbitkan
SPM untuk keuntungan Rekening
Bendahara Umum Negara (BUN)
No.502 .000.000 sebagai penggantian
pembiayaan pendahuluan.
2. 3. 3. Dalam hal SPP yang diajukan oleh
Proyek untuk penggantian dana
Rekening Khusus, maka Direktorat
Jenderal Anggaran menerbitkan
SPM atas beban DIP atau dokumen
yang dipersamakan untuk keuntungan Rekening Bendahara Umum
Negara (BUN) No. 502.000.000
dan kemudian menerbitkan SPM
penggantian (refund) dana bantuan
luar negeri yang ineligible ke
Rekening Khusus masing-masing
bantuan luar negeri bersangkutan.
Demikian untuk dimaklumi dan
hendaknya ketentuan ini diberitahukan kepada semua Pemimpin Proyek yang yang
melaksanakan proyek-proyek berbantuan
luar negeri.
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Tembusan disampaikan kepada
Yth.:
1 . Bapak Menteri Keuangan , sebagai
laporan ;
2 . Bapak Menteri Negara Perencanaan
Nasional/Ketua
Pembangunan
Bappenas sebagai laporan;
3 . Bapak Menteri Muda Keuangan, sebagai
laporan ;
4 . Bapak Menteri Muda Perencanaan
Pembangunan Nasional/Wakil Ketua
Bappenas , sebagai laporan;
5 . Para Direktur dalam lingkungan Ditjen
Anggaran ;
6 . Para Kepala Biro di lingkungan
Bappenas;
.
7 Kepala PPDIA di Bandung;
8 . Para Kepala Kanwil Ditjen Anggaran ;
9 . Para Kepala RPKN di seluruh Indonesia;
1 0. Para Kepala KTUA di seluruh Indonesia .

MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BAPPENAS

u .b.
DEPUTI BIDANG
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN

ttCr.
NY. BULLY SURJAATMADJA
MENTERI KEUANGAN

u .b.
DIREKTUR JENDERAL
A NGGARAN

ttd .
BENJAMIN PARWOTO
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2 (KOTAK POS 139) JAKARTA
Lampiran :
Perihal

Jakarta, 24 Maret 1992

: Tata cara Pembayaran
Letter of Credit (L/ C)
dari Rekening Khusus
(RK) loan IBRD

Kepada Yth.:

1. Para
Sekretaris
Jenderal
semua
Departemen
2. Para Pemimpin Lembaga Pemerintahan
Non Departemen
di Jakarta
SURAT- EDARAN
No.: SE-41 / A/ 61 / 0392
surat edaran bersama
Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas
No. SE-134/ N61/1991 ｾ＠
28 Noparoer 1991
fa)6JDN!11!1991
tentang perubahan penyaluran pembayaran
dana loan IBRD dari tatacara Pembayaran
Langsung (PL) dan Letter of Credit (L/ C)
menjadi Rekening Khusus (RK) untuk
pembayaran dalam valuta asing dengan nilai
di bawah US $ 100,000 .00 mulai tahun
anggaran
1992/ 1993 ,
maka
untuk
pelaksanaan pembayaran dengan tata cara
L/ C dari Rekening Khusus perlu diatur lebih
lanjut.
Menunjuk

Mulai tahun anggaran 1992/ 1993
pengalokasian dana dalam Daftar lsian
proyek (DIP) atau dokumen lain yang
dipersamakan
dengan
DIP
untuk
p e mbayaran Letter of Credit dengan nilai
dibawah US $ 100,000 .00 per L/ C sudah
tertampung dalam Rekening Khusus (RK)
pada DIP atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan DIP dengan kantor
bayar kantor Pusat Direktorat Jenderal
Anggaran .
Apapbila belum , agar proyek segera

mengajukan revisi DIP bersangkutan.
Sehubungan
dengan
itu
maka
berdasarkan pembicaraan lebih lanjut dengan
pihak Bank Indonesia, tatacara pelaksanaan
pembayaran L/ C dimaksud diatur sebagai
berikut :
a . Pengajuan Sur at Permintaan Pembayaran
Letter of credit (SPPRK - LC) dari
Pemimpin Proyek
Pemimpin Proyek mengajukan SPPRKL/ C kepada Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Anggaran (DIA) / Direktorat Tata
Usaha Anggaran (Dit. TUA) untuk setiap
pembukaan L/ C dalam mata uang asing
yang diperlukan dan ekivalen Rupiahnya
sesuai dengan kurs yang berlaku ,
dilengkapi dengan dokumen -dokum e n
sebagai berikut :
1) Copy Kontrak Jual Beli (KIB) ;
2) Copy No Objection Letter (NOL) dari
IBRD (sepanjang dipersyaratkan) ;
3) Copy Surat Persetujuan Kontrak Jual
Beli (SPKJB).
Terhadap satu KJB dapat diajukan lebih
dari satu SPPRK-L/ C .
b . Penerbitan Surat Perintah Me mbayar
Letter of Credit (PMRK-L/ C) oleh Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Anggaran .
Setelah meneliti kebenaran dan kele ngkapan SPPRK-L/ C tersebut pada butir a ,
DJA/ Dit. TUA menerbitkan SPMRK-L/
C beban Rekening Khusus bersangkutan
kepada Kantor Pusat Bank Indonesia
sebagai dasar pembayaran atas realisasi
L/ C tersebut . Asli SPMRK-L/ C dikirim
kepada Kantor Pusat Bank Indonesia dan
tembusannya antara lain dikirim ke
rekanan/ importir.
c Pengajuan Permintaan Pembukaan Letter of Credit (P-L/ C) oleh rekanan/
importir.
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·Setelah SPMRK-L/C diterbitkan, maka
rekanan/ importir dapat ｭ･ｮｧ｡ｪｵｾ＠
permintaan pembukaan L/C (P-L/C)
kepada Kantor Pusat Bank Indonesia
sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
Pengajuan P-L/C tersebut dilengkapi
derlagn copy SPMRK-L/C dan dokumendokumen lainnya yang dipersyaratkan .
Mengingat realisasi L/C memerlukan
waktu, maka permintaan pembukaan L/
C agar diajukan secepatnya dengan
memperhitungkan batas waktu closing
date dari loan yang bersangkutan.
d . Penyelesaian Letter of Credit oleh Kantor
Pusat Bank Indonesia .
Setelah meneliti kebenaran dan kelengkapan P-L/C tersebut pada butir c serta
memperhatikan
SPMRK-L/C
yang
diterima dari DJA/Dit. TUA, Kantor Pusat
Bank Indonesia membuka letter of Credit
kepada Negotiating Bank dan mengirim
tembusan/ copy L/C tersebut kepada
DJA/ Dit. TUA dan IBRD-RSI Jakarta .
Selanjutnya atas realisasi L/C, Kantor
Pusat Bank Indonesia membebankan
pembayarannya ke Rekening Khusus
yang bersangkutan.
e. Pengiriman data / dokumen dari Kantor
Pusat Bank Indonesia.
Untuk keperluan . replenishment yang
dilakukan oleh DJA/ Dit TUA , maka
kantor Pusat Bank Indonesia menyampaikan data/ dokumen· ke DJA/Dit. TUA
berupa :
1) Copy Nota Disposisi L/C;
2) Copy telex pembayaran yang merupakan laporan realisasi pembayaran L/C;
3) Dokumen pendukung yang diterima
dari Negotiating Bank yaitu :
a . Copy Supplier's Commercial Invoice;
b. Copy Bill of Lading a tau Airway Bill;
4) rekening koran dari Rekening Khusus
bersangkutan .
f. Pembuatan replenishment oleh DJA/Dit
TUA .

Berdasarkan nota disposisi L/C dan
dokumen-dokumen realisasi L/C yang
diterima dari Kantor Pusat Bank Indonesia seperti tersebut diatas serta rekening
horan RK yang menunjukkan pendebetan
atas realisasi pembayaran L/C,maka
DJA/Dit. TUA mengajukan aplikasi replenishment kepada IBRD sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
g . Lain-lain setelah setiap L/ C direalisir
seluruhnya, Kantor Pusat Bank Indonesia memberitahukan selisih kurang atau
.ebih nilai rupiah SPMRK-L/ C sebagai
akibat perbedaan kurs kepada DJA/Dit.
T UA untuk dapat diterbitkan SPM
Pengesahan terhadap selisih kurang /lebih
tersebut.
De m ikian
untuk
dimaklumi
dan
hendaknya ketentuan ini diberitahukan
kepada semua pemimpin proyek yang
bersangkutan .
lliREKTUR J END ERAL ANGGARAN
ltd .
BENJAMIN PARWOTO

Te mbusan disam paika n kepada Yth.:
1 . Bapak Menteri Koo rdinator Bidang Ekuin
dan Wasbang;
2. Bapak Menteri Keuangan;
3. Bap ak Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Ketua
BAPPENAS;
4 . Ketua Bad an Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan ;
5 . Direktur Jenderal Moneter;
6. Direksi Bank Indonesia;
7 . Direktur Tata Usaha Anggaran;.
8. Direktur
Pembinaan
Anggaran
Pembangunan;
9. Direktur Pembinaan Anggaran Lain-lain
dan Kekayaan Negara;
lO.Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Anggaran;
ll.Para Kepala Kantor Perbendaharaan dan
Kas Negara di lbukota propinsi;
12.Para Kepala Kantor Tata Usaha
Anggaran;
13.The World· Bank, RSI Jakarta.
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SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
LETTER OF CREDIT ATAS BEBAN
REKENING KHUSUS (SPPRK - L/C)
. Departemen/
Lembaga

:

. Unit Organisasi :
ｾ Ｎ ｐｲｯｹ･ｫ＠

5)

Kode No.:
(
) 8. DIP/ dokumen yang
( )
dipersamakan :
( )
Tgl. .......
No..... .
( )
Revisi tgl. ....
No. .... .
( ) 9. NPLN No.....
tgl ......

6)

(

)

7)

(

) 10.Tolok Ukur
11. Kode Tolok Ukur:
12.Tahun Anggaran:
13.Bulan

1)

2)
ｾ Ｉ＠

fl· Bagian Proyek : 4)
ｾ ﾷ＠

Lokasi
r;. Tempat
ｾ Ｎ＠ Alamat

8)

9)

10)
11)

12)

13)
14)
15)

Kepada
Yth. Direktorat Jenderal Anggaran
Up. Direktorat Tata Usaha
Anggaran
di Jakarta
.Oengan memperhatikan ketentuan dalam
Keputusan Presiden nom or . . .. . . tahun : .....
bersama ini karni ajukan Permintaan Pembayaran
sebagai berikut:
a . Jumlah pembayaran : Valas, dengan angka: .....
16) dengan huruf: .. .. .
rii mm, 00-gn a?a : Rp. ...
1 7)dengan huruf: ...... ... .
b . Untuk keperluan : 18)
c. 1. Rekanan/lmportir Pelaksana : )
2. NPWP :
19)
3 . Alamat:
)
d. M AK
e. Dengan Penjelasan :
I. Tolok Ukur dan
MAl< bersang)<utan

No.
Urut

n. Semua Tolok
Ukur

I

2

n.

Tolok Ukur dan MAl<

Pagu
Dalam
DIP
(Rp)

3

SPP/
SPM s.d
yang lalu
(Rp)

SPP ini
(Rp)

•

5

Jumlah Si.sa
Dana
s.d .
SPP ini (Rp)
(Rp)
6

7

20)

Jwn.lah 1:

n.

Semua Tolok Ukur

TATACARA PENGISIAN DAFTAR
PERMINTAAN PEMBAYARAN L/C
ATAS
BEHAN REKENING KHUSUS

1 . Diisi nama dan kode departemen/lembaga
2 . Diisi nama Unit Organisasi/eselon I
3 . Diisi nama Proyek sesuai DIP/ Dokumen
yang dipersamakan
4 . Diisi nama Bagian Proyek bersangkutan
5 . Diisi Propinsi dan kode 2 digit
6 . Diisi nama kota (tempat) proyek yang
bersangkutan berdomisili.
7 . Diisi ala mat Proyek . bersangkutan
8 . Diisi nomor SPPRK-L/ C
9 . Diisi tanggal dan nom or DIP/ Dokumen
yang dipersamakan
10 .Diisi tanggal revisi terakhir DIP I
Dokumen yang dipersamakan
11 .Diisi nomor dan tanggal NPLN/ Loan
yang bersangkutan
12. Diisi uraian / nama tolok ukur yang di
SPPRK-L/ C kan.
13.Diisi kode tolok ukur lengkap (Bagian
proyek dan tolok ukur)
14.Diisi tahun anggaran
15.Diisi bulan pengajuan SPPRK-L/ C
16.Diisi dengan angka dan dengan huruf
nilai valas yang dimintakan
17 .Diisi dengan angka dan dengan huruf
nilai lawan rupiah terhadap valas
bersangkutan berdasarkan kurs dari BI
pada saat pengajuan SPPRK-L/ C
18.Diisi nama barang yang akan diimpor
19.Diisi Nama Perusahaan, NPWP, alamat
dari Rekanan/ Importir yang akan
melaksanakan impor barang tersebut
20.Diisi kode bagian proyek, tolok ukur dan
MAK yang diminta.
Kode dalam DIP agar disesuaikan denam
MAK sebagai berikut

21)

Kete.rangm

Jwn.lahn :

Menge.tahui/Meny:etujui : Bendaharawan Proyek
ｐ･ｾｰｩｮ＠
Proyek/
Bagian Proyek
BagtAn Proyek
(

..................... )

( ................... )

5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
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2l.Diisi nama bagian, tolok ukur yang
dananya dikelola oleh bendaharawan yang
bersangkutan
22 .Diisi tanda X dalam tanda kurung ( ) untuk
dokumen yang dilampirkan, lampiran
KJB, SPKJB dan NOL (sepanjang
disyarptkan) berupa fotocopy . Sedang
Daftar lkhtisar harus asli dan tembusan.
Daftar : lkhtisar Realisasi Pembayaran Letter
of Credit dari Kontrak (KJB) yang
dibebankan pada Rekening Khusus
berdasarkan :
DIP tanggal : . . . . . . No.
NPLN No. . ... .. .
a. Kontrak tang gal ... . . No . .. .. Sebesar
(Valas) ...... .
b. Realisasi dan Sisa Kontrak :

SP!\"fRKL/ C
Jumlah
Nom or
Rupi ah
Val as

Nom or Tanggal
Urut

Slsa Kontrak

(Valas)

Jumlah ·

........ .... .. 19 ...
Mengetahui/Menyetujui :
Pemimpin Proyek/Bendaharawan Proyek/
Bagian ｐｲｯｹ･ｾ＠
Bagian Proyek

(

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

)

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

Keterangan :
Daftar ini dilampirkan apabila satu kontrak
(KJB)
diajukan lebih dari satu SPPRK-L/ C

DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PUSAT DIREKTORAT
JENDERAL ANGGARAN
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2
(Kotak Pos 139)
JAKARTA
lampiran :1 (satu) berkas

Jakarta, 30 Juli 1992

KEPADA Yth .
1 . Para Kepala Kanwil Ditjen Anggaran
2 . Para Kepala Kantor Perbendaharaan dan
Kas Negara
3. Para Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran
diSeluruh Indonesia
Perihal : Berita Acara Pembayaran
(BAP) yang berkaitan dengan
Loan IBRD
SURAT- EDARAN
No. SE-88/A/61/0792

Pada akhir-akhir ini kelancaran replenishment
Rekening Khusus yang disampaikan ke Pemberi
Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PPHLN)
mengalami hambatan antara lain, karena uraian
di dalam Berita Acara Pembayaran (BAP) tidak
seragam dan tidak lengkap .
Permasalahan yang menyangkut Berita
Acara Pembayaran tersebut antara lain
adalah :
1 . Dit. TUA dan PPHLN tidak bisa
melc;lkukan verifikasi de ng a n benar
apakah beban PPHLN dan beban rupiah
s e suai dengan
diterapkan
murni
ketentuan .
2. Pembayaran be ban PPHLN dan beban
rupiah murni yang tidak proporsi"onal
tidak dapat diketahui karena rumitnya
cara-cara perhitungan dalam BAP.
3. Adanya praktek-praktek dimana BAP
baban rupiah murni dan beban PPHLN
dibuat secara terpisah sehingga tidak
diketahui jumlah keseluruhan (beban
PPHLN dan rupiah murni) . Padahal
jumlah ini diperlukan untuk verifikasi SPM
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. Loan itu sendiri.
4. KPKN mengalami kesulitan dalam
meneliti
BAP
karena
cara-cara
perhitungan dan format yang beraneka
ragam .
5 . Karena RAP tersebut tidak dapat
iverifikasi oleh Dit. TUA, maka Dit. TUA
tidak dapat 'm engajukan aplikasi replenishment.
Demikian pula karena tidak dapat diverifikasi
o leh PPHLN , maka tidak dapat disetujui
sepenuhnya aplikasi replenishment yang
diajukan oleh Dit.TUA.
Selanjutnya apabila pembayaran yang tidak
disetujui tersebut tidak dapat dibuktikan
dengan benar, Pemerintah harus mengganti
dana Rekaning Khusus sebesar pengeluaran
tersebut.
Oleh karena itu .untuk selanjutnya perlu diatur
agar setiap Berita Acara Pembayaran (BAP)
yang dibuat proyek menjadi seragam dengan
tujuan :
1 . Menjamin keseragaman tata cara
perhitungan pembayaran yang benar
sehingga
memudahkan
proses
pembayaran di KPKN , dan verifikasi oleh
Dit .TUA dan PPHLN .
2. Menjamin bahwa beban PPHLN dan
rupiah murni diperhitungkan dan
dicantumkan dengan benar.
3 . Menjamin pembayaran atas beban
PPHLN dan rupiah murni termasuk Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dilaksanakan
secara proporsional.
4. Memperlancar proses replenishment di
Dit. TUA dan PPHLN karena perhitungan-perhitungan disajikan dengan benar
dan seragam .
5 . Memberikan dasar hukum penolakan bagi
KPKN apabila BAP yang ·diajukan tidak
lengkap dan benar.
6 . Mengurangi pem0tongan-pemotongan
aplikasi replenishment oleh PPHLN

dikarenakan kesalahan-kesalahan
nistratif.

｡､ｭｩ

ｾ＠

Sehubungan dengan hai-hal di atas bersama ini
terlampir 3 (tiga) Form Berita Acara Pembayaran
(BAP) yang harus dipedomani proyek berbantuan
IBRD pada saat pengajuan permintaan
perJ:lbayaran (SPP-LS) ke KPKN yaitu :
- Form BAP-1. Untuk pembayaran uang muka.
- Form BAP-2. Untuk pembayaran angsuran
baik berdasarkan monthly certificate (MC)
ataupun termin.
- Form BA.P-3. Untuk pembayaran pekerjaan non
fisik.
Terhitung mulai tanggal 1 September 1992
KPKN agar menolak SPP-LS yang diajukan
apabila BAP yang dilampirkan tidak sesuai
dengan ketentuan ini, kecuali untuk Loan
IBRD No.3305-IND khususnya untuk proyek
pedesaan dan dusun (kategori 5 dan 6) yang
telah diatur tersendiri dengan SE DJA No.SE122/ A/ 62/ 1091 tanggal 15 Oktober 1991.
Diminta agar Saudara segera memberitahukan hal ini kepada proyek berbantuan
IBRD yang berada dalam wilayah
pembayaran Saudara.
Demikian agar dilaksanakan.

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ·
ttd.

BENJAMIN PARWOTO
Tembusan Yth.
1. Bapak Menteri Keuangan (sebagai laporan);
2. Bapak Menteri Muda Keuangan (sebagai
laporan);
3. Deputi IV Bappenas;
4. Sekjen

Departemen/Lembaga

Non

Departemen;
5. Direktur (TUA, DLN, PAP, PAK, PKN) DJA;
6 . Resident Staff in Indonesia (RSI) di Jakarta.
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Lampiran I.a. : Surat Edaran Direktur Jenderal
Anggaran
Nomor : SE-88/ A/ 61/ 0792
Tanggal : 30 Juli 1992
Form BAP-1
BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor :
Pad a hari ini. .... 1) tanggal. .. ... .. 2) bulan
..... . . 4) kami yang
... ... . . 3) tahun
bertandatangan di bawah ini :
1 . Nama

: .... ... 5)

Jabatan

.... ... 6)

Alamat

.... ... 7)

U raian

....... 8)

Jabatan

.... ... 9)

Ala mat

..... 1 0)

Untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua

A.Berdasarkan
1. - No. & tgl. DIP/Dokumen : .... ....... ..... . 11)
dipersamakan DIP
......... .... .. .. 12)
- No . & tgl. Kontrak
... .. .. .... ...... 13)
- Nilai Kontrak (awal)
.. ............ ... 14)
- No . & tgl. adendum
- Nilai Kontrak (addendum) : . . . . . . . . . . . . . . . . . 15)
... .. ........ .... 16)
- Uraian P ekerjaan
. .. ..... ..... .. .. 17)
2. NPLN No .
......... ........ 18)
IBRD NOL tgl.
...... .. ......... 19)
Kategori
: · ............. .... 20)
Porsi NPLN
3. Bank Garansi untuk uang muka dari Bank21)
. ..... .. ... .. .... 22)
No .
...... ....... .... 23)
Tanggal
................. 24)
Sebesar
B. Sesuai pasal ... ...... .. 25) kontrak tersebut
berhak
di atas, maka Pihak ｋｾ､ｵ｡＠
menerima pembayaran uang muka dari
Pihak Kesatu dengan rincian sebagai
berikut :

1 . Perhitungan Pembayaran
a. Pembayaran Phisik
b. PPN = 10% dari (l.a)

Po rsi IBRD Porsi Pendamplng
Phisik

Untuk selanjutnya disebut Pihak Kesatu
2. Nama

MP ini : ..... .... 28)
c. Jl.IllWl ｾ＠
(termasuk PPN)
2. Rincian Sumber Pembayaran :
: . . . . . . . . 29)
a . Porsi IBRD Loan
: ... ..... 30)
b. Porsi Pendamping
Terdiri dari :
- .... ... .......... ...... ......... .. .. ...... ...... 31)
- ..... ... ...... ..... ... .............. ...... .. .... 32)
_
- PPN 10%
- ······ ··· ··· ···· ··· ········ ·· ····· ······ ··· ··· ·· 33)
C . Rekapiltualsi Pembayaran Kontrak :

........ 26)
.... .. .. 27)

_ill

J2l

(4)

(3)

Jumlah

PPN

1. Nilai Kontrak

...... 34)

..... 35)

.. ... 36)

15 - 2 •3-4)
...... 37)

(terrnasuk Addendur )
2. Pembayaran /bab In
3 . Sisa Kontrak

...... 38)
...... 4 2)

..... 39)
... . .43)

.. ...40)
.....44)

...... 41)
..... .45)

D.Pihak Kedua sepakat atas jumlah pembayaran
tersebut di atas dan dibayarkan ke rekening No.
....... 46) pada Bank ...... 47)
Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat
dalam rangkap . . . . . . . . . 48) dan dapat
dipergunakan sebagai mestinya.
..... ... 49) ..... .. 50)
Pihak Kesatu

Phak Kedua

( . .. . ... . .. . ... . .. . .. .. . . . )

Jabatan
Lampiran l.b.

( . . ... . ... . ... . . . . . . ... . . )

NIP dan Jabatan
Surat Edaran Direktur
Jenderal Anggaran
Nomor : SE-88/ A/ 61/ 0792
Tanggal: 30 Juli 1992

PEI1JNJUK PENGISIAN FORM BAP-1
Nomor 1 : Diisi nama hari pembuatan BAP
Nomor 2 : Diisi dengan huruf tan ggal
pembuatan BAP
Nomor 3 : Diisi dengan huruf nama bulan
pembuatan BAP
Nomor 4 : Diisi dengan huruf tahun pembuatan
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pembuatan BAP
Nomor 5 : Diisi nama orang yang menduduki jabatan tersebut pada No.
6 dan yang menandatangani
kontrak tersebut pada No.12.
Nomor 6 : Diisi nama jabatan fungsional atas
nama orang tersebut pada No.5,
Contoh Pemimpin Proyek
Nomor 7 : Diisi alamat kantor sesuai
kedudukan jabatan tersebut
padaNo.S atauNo .6 .
Nomor 8 : Diisi
nama
orang
yang
menduduki jabatan tersebut pada
No. 9 dan yang menandatangani
kontrak tersebut pada No. 12.
Nomor 9 : Diisi nama jabatan dan nama
perusahaan atas nama orang
tersebut pada No . 8, Contoh :
Direktur Utama PT. .Nomor 10
Diisi alamat perusahaan ses.uai
kedudukan jabatan tersebut pada
No. 8 atau No. 9.
Nomor 11 :Diisi nomor dan tanggal DIP atau
Dokumen lain yang dipersamakan
DIP sebagai dasar otori sasi
pembcbanan
anggaran atas
pembiayaan peker jaan yang
bersangkutan.
Dalam hal tersebut pembebanan
anggaran lebih dari satu DIP atau
Dokumen lain yang dipesamakan
DIP maka No . &Tg . DIP atau
Dokumen lain yang dipersamakan
DIP berkenaan diisi secara
lengkap.
Nomor 12 :Diisi No. dan Tanggal kontrak
yang
berhubungan
dengan
beritaacara pembayaran ini.
Nomor 13:Diisi nilai kontrak tersebut pada
No. 12 baik dalam rupiah maupun
dalam valuta asing.
Nomor 14 :Diisi No . dan Tgl. addendum
kontrak tersebut pada No.12.

Dalam hal terdapat addendum
kontrak lebih dari satu kali maka
diisi secara lengkap dengan
memberi nomor urut 1 dan
seterusnya .
Nomor 15 :Diisi nilai kontrak setelah addendum tersebut pada No . 14 baik
dalam rupiah maupun dalam
valuta asing.
Dalam hal addendum ko ntrak
tidak mengakibatkan perubahan
nilai kontrak . maka pengisiannya
sama dengan No .13.
Nomor 16 :Diisi sesuai dengan pekerjaan
yang dilaksanakan pihak kedua .
Contoh : Peningkatan jalan ........ .
Nomor 17 :Cukup jelas.
Nomor 18 :Diisi tanggal No. Objection Letter (NOL) IBRD, khususnya untuk
kontrakkontrak yang m ensyaratkan NO L.
Dalam hal terdapat NOL IBRD
atas addendum kontrak maka diisi
tanggal NOL IBRD yang terbaru .
Nomor 19 :Diisi uraian dan kode kate go ri
sesuai Threshold of SOE and
percentase of IBRD Financing.
Nomor 20 :Diisi persentase beban IBRD
sesuai Threshold of SOE and
percentase of IBRD Financing.
Nomor 21 :Diisi nama Bank atau Lembaga
Keuangan Non Bank yang
menerbitkan Bank Garansi.
No.22 dan 23: Cukup jelas.
Nomor 24 :Diisi nilai Bank Garansi baik
dalam rupiah maupun dalam
valuta asing yakni sekurangkurangnya sebesar sama dengan
jumlah
pembayaran
BAP
(termasuk PPN) tersebut pada No.
28.
Nomor 25 :Diisi pasal dalam kontrak yang
mengatur tatacara pembayaran
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berkenaan .
Nomor 26 :Merupakan hasil perhitungan
pembayaran uang muka dari nilai
phisik dari kontrak/ addendum
kontrak (tidak termasuk PPN) baik
dalam rupiah maupun dalam
valuta asing .
Nomor 27 :Merupakan perhitungan PPN
yakni 10 % dari No.26 baik dalam
rupiah maupun dalam valuta
asing.
Nomor 28 : Merupakan hasil penjumlahan
No . 26 dan No . 27 baik dalam
rupiah maupun dalam valuta
asing .
Nomor 29 :Merupakan hasil perhitungan
dari sebesar persentase IBRD
sebagaimana tersebut pada No .
20 , baik dalam rupiah maupun
dalam valuta asing dengan
ketentuan :
a . Dapat diperhitungkan dari
jumlah
pembayaran
BAP
(termasuk PPN) No . 28, untuk
persentase di bawah 91 %.
b. Diperhitungkan dari jumlah
pembayaran
phisik (tidak
termasuk PPN) No. 26), untuk
persentase di atas 91% serta
untuk semua persentase porsi
IBRD Loan No. 3136-IBRD .
c . Untuk persentase sa rna dengan
91 % diperhitungkan dari
jumlah
pembayaran
BAP
(termasuk PPN) (No .28) dengan catatan beban IBRD Loan
maksimum sebesar 100 % dari
nilai phisik (No.26).
KPKN hanya dapc\t membayar
tagihan rupiah sesuai dengan SE
DJA tanggal 26 Maret 1992 No.
SE-43/ A/ 61 / 0392 .
Nomor 30 :Merupakan hasil selisih antara
jumlah
pembayaran
BAP

(termasuk PPN) (No .28) dengan
jumlah pembayaran porsi IBRD
Loan (No .29), baik dalam rupiah
maupun dalam valuta asing .
I

Nomor 31 :Diisi dengan sumber pembiayaan
dana
pendamping.
Contoh :
APBN atau APBN/ Inpres atau
APBD I a tau PBD II.
Dalam hal -sumber pembiayaan
dana pendamping lebih dari satu
sumber pembiayaan maka diisi
dengan memberi nomor urut 1
dan seterusnya.
Nomor 32 :Merupakan hasil selisih antara
porsi pendamping (No:30) dengan
jumlah PPN 10 % (No.27) dan/
atau (No .33), baik dalam rupiah
maupun dalam valuta asing.
Dalam hal sumber pembiayaan
dana pendamping lebih dari satu
sumber pembiayaan maka cara
pengisian mengikuti No. 31 .
Nomor 33 : Merupakan jumlah yang sama
dengan No . 27.
Nomor 34 :Merup'akan hasil perhitungan
dari sebesar persentase IBRD
sebagaimana
terse but
pada No.20 , baik dalam rupiah
maupun dalam valuta asing
dengan ketentuan :
a. Dapat diperhitungkan dari nilai
kontrak (No.13) atau nilai addendum kontrak (No.15), untuk
persentase di bawah 91 %.
b. Diperhitungkan dari nilai phisik
dari
kontrak/ addendum
kontrak (tidak termasuk PPN),
untuk persentase di atas 91 %
serta untuk semua persentase
porsi IBRD Loan No . 3133IND .
c . Untuk persentase sa rna dengan
91 % diperhitungkan dari nilai
kontrak (No .13) atau nilai ad-
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dendum
kontrak
(No . 15)
dengan catatan beban IBRD
Loan maksimum sebesar 100
% dari nilai phisik dari kontrak/
addendum kontrak.

1 . Nama : ...... ... ...... 5)
Jabatan ............. .. 6)
Alamat : ....... ....... 7)
Untuk selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nomor 35 :Merupakan hasil perhitungan
nilai kontrak (No.13) atau nilai addendum kontrak (No.15) dikurangi
prosi IBRD dan PPN, baik dalam
rupiah maupun dalam valuta
asing.

2 . Nama : .. .. ........... 8)
Jabatan .. ............ . 9)
Alamat ...... ...... . 10)
Untuk selanjutnya disebut Plhak Kedua

Nomor 36 :Merupakan hasil perhitungan
10/ 110 dari nilai kontrak atau
nilai addendum kontrak.
Nomor 37 :Diisi sama dengan nilai kontrak
(No.13) atau nilai addendum
kontrak (No . 15), baik dalam
rupiah maupun dalam valuta
asing.
No . .30-41 :Merupakan jumlah yang sama
dengan No. 29, No. 32 , No. 33
dan No.28 , baik dalam rupiah
maupun dalam valuta asing.
N"o.42-45 : Merupakan hasil selisih antara
nilai kontrak atau nilai addendum
kontrak dengan pembayaran BAP,
baik dalam rupiah maupun dalam
valuta asing. No. 6 dan 47: Cukup
jelas.
Nomor 48: Diisi dengan angka dan huruf.
No.49&50: Diisi nama kota, tanggal, bulan
dan tahun pembuatan BAP.
Lampiran Il.a. : Sur at
Jenderal
Nomor
Tanggal

Edaran Direktur
Anggaran
: SE-88/A/61/ 0792
: 30 Juli 1992
Form BAP-2

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor:
Pada hart ini .. ..... 1) tanggal ..... .. 2) bulan
.. . .. . .. 4)
kami
yang
....... 3) tahun
bertandatangan di bawah ini :

A . Berdasarkan
1 . - No. & tgl. DIP/ Dokumen : .. ..... 11)
dipersamakan DIP
- No. & tgl. Kontrak : ....... .. ..... 12)
- Nilai Kontrak (awal) : ... .. .... ..... 13)
- No. & tgl. addendum : ..... ........ . 14)
- Nilai Kontrak(addendum) : '······ · 15)
- Uraian Pekerjaan
: ... ....... ... . 16)
2 . NPLN No .
: ..... .... ..... 1 7)
IBRD NOL tgl.
: ... .. ..... .. .. 18)
Kategori
: .. ..... .... ... 1 9)
Porsi NPLN
: .. ........ ... . 20)
3 . Berita acara
: ..... .... ..... 21)
Nomor
: .... .... .. .... 22)
tanggal
: ..... ......... 23)
dinyatakan bahwa prestasi pekerjaan
telah
mencapai .. ........ .... .. ..... ........ ..%24)
B. Sesuai pasal . . . . . . . 25) kontrak tersebut di
atas, maka Pihak Kedua berhak menerima
pembayaran uang muka dari Pihak Kesatu
dengan rincian sebagai berikut :
1 . Pembayaran Angsuran ke : ......... 2 6)
2. Perhitungan Pembayaran :
a. Jumlah pembayaran
phisik s.d. BAP ini : .·... .... .. .. .. 27)
b . Jumlah pembayaran phisik
s.d. BAP yang lalu : .. ... ........ . 28)
c . Jumlah pembayaran phisik
: ............ .. 29)
s.d. BAP ini
d . Potongan-potongan:
\

- Uang retensi/jaminan ....... .... 30)
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- Pengembalian uang muka: ... 31)
- Jumlah potongan-potongari: 32)
e. Jumlah pembayaran
phisik BAP ini (net) : ........ .... .. 33)
f. PPN = 10% dari (2.e): .. .... .. .... 34)
g . Jumlah pembayaran BAP ini .. 35)
•
(termasuk PPN)
3 . Rincian Sumber Pembayaran

PETUNJUK PENGISIAN FORM BAP-2

Nomor 1
Nomor 2
Nomor 3
Nomor 4

a . Porsi IBRD Loan
: ... ........ .. . 36)
b . Porsi Pendamping : .. .... .. ... ... 37)
Terdiri dari :
- .. .. ............. .. ... .. .. .... ......... .... ... . 38)
- .. ..... ..... ....... .. ... .. ... ......... ...... ... 39)
- PPN 10%
- .. ....... ... .... .... ........ ........... ..... ... 40)

Nomor 5

Nomor 6

C. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak :
Nomor 7

Nomor 8

D. Pihak Kedua sepakat atas jumlah
pembayaran tersebut di jitas dan
dibayarkan ke rekening No . ...... 61) pada
Bank .. ..... .... . 62)

Nomor 9

Demikian Berita Acara Pembayaran ini
dibuat dalam rangkap ..... . 63) dan dapat
dipergunakan sebagai mestinya .

Nom or 10

.. . .. . 64) ... ... .. .... 65)

Nomor 11

Pihak Kedua
.:..:..
· · .:..:....:
" ·..:...:..
· ·.:..:....:
· . ·...:....:..
· ' !..!...:
" ·..:...:..
· · ..:..:..:
" ·:..:....:.·
· ..:..:..:·
. ''-!.!."

Jabatan

Pihak Kesatu
)

(

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

)

NIP dan Jabatan

Lampiran II .b. : Surat Edaran Direktur
lenderal Anggaran
Nomor
: SE.-88/ A/ 61 /
0792
Tanggal : 30 Juli 1992

Diisi nama hari pembuatan
BAP
Diisi dengan huruf tanggal
pembuatan BAP
Diisi dengan huruf nama bulan
pembuatan BAP
Diisi qengan huruf tahun
ｰ･ｭ｢ｵ｡ｴｾ＠
BAP
Diisi nama orang yang
menduduki jabatan tersebut
pada No . 6 dan yang
menandatangani
kontrak
tersebut pada No. 12.
Diisi nama jabatan fungsional
atas nama orang tersebut pada
No .5 , Contoh Pemimpin
Proyek
Diisi alamat · kantor sesuai
kedudukan jabatan tersebut
pada No. 5 dan No.6.
Diisi nama orang yang
menduduki jabatan tersebut
pada No. 9 dan yang menandatangani kontrak terebut
pada No. 12.
Diisi nama jabatan dan nama
perusahaan atas nama orang
tersebut pada No.8, Contoh :
Direktur Utama PT. ..... .
Diisi alamat perusahaan sesuai
kedudukan jabatan tersebut
pada No. 8 atau No. 9 .
Diisi nomor dan tanggal DIP
atau Dokumen lain yang
dipersamakan DIP · sebagai
dasar otorisasi pembebanan
anggaran atas pembiaya an
pekerjaan yang bersangkutan.
Dala·m hal terdapat pembebanan anggaran lebih dari satu
DIP atau Dokumen lain yang
dipersamakan dengan DIP
maka No . & Tgl. DIP atau
Dokumen lain yang dipersa-
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Nomor 12

Nomor 13

Nomor 14

Nomor 15

Nomor 16

Nomor 17
Nomor 18

Nomor 19

Nomor 20

Nomor 21

makan DIP berkenaan diisi secara lengkap .
Diisi No.dan Tgl. kontrak yang
berhubungan dengan berita
acara pembayaran ini.
Diisi nilai kontrak tersebut
pada No. 12 baik dalam rupiah
maupun dalam valuta asing .
Diisi No . dan Tgl. addendum
kontrak tersebut pada No. 12
Dalam hal terdapat addendum
kontrak lebih dari satu kali
maka diisi secara lengkap
dengan memberi nomor urut
1 dan seterusnya.
Diisi nilai kontrak setelah addendum tersebut pada No. 14
baik dalam rupiah maupun
dalam valuta asing .
Dalam hal addendum kontrak
tidak mengakibatkan perubahan nilai kontrak maka pengisiannya sama dengan No. 13.
Diisi sesuai dengan pekerjaan
yang dilaksanakan pihak
kedua. Contoh :Peningkatan
jalan ... ... .. .. .
Cukup jelas.
Diisi tanggal No. Objection
Letter (NOL) IBRD, khususnya
untuk kontrak-kontrak yang,
mensyaratkan NOL.
Dalam hal terdapat NOL IBRD
atas addendum kontrak maka
diisi tanggal NOL IBRD yang
terbaru.
Diisi uraian dan kode katagori
sesuai Threshold of SOE and
percentase of IBRD Financing.
Diisi persentase beban IBRD
sesuai Threshold of SOE and
percentase of IBRD.
: Diisi dengan Berita Acara Kemajuan Phisik untuk pekerjaan konstruksi atau Berita

No.22 dan
Nomor 24

Nomor 25

Nomor 26

Nomor 27

Nomor 28

Nomor 29

Nomor 30

Nomor 31

Acara Penyerahan Barang
untuk ｰ･ｫｾ｡ｮ＠
pengadaan.
23:Cukup jelas.
Merupakan
persentase
prestasi pekerjaan yang telah
dicapai tersebut pada No .21.
Oiisi pasal dalam kontrak yang
mengatur tatacara pembayaran berkenaan.
Diisi angsuran pembayarannya sesuai dengan prestasi
pekerjaan yang telah dicapai
sebagaimana tersebut pada
No. 24 .
Merupakan hasil perhitungan
pembayaran sesuai prestasi
pekerjaan yang telah dicapai
sebagaimana tersebut pada
No.24, yang dihitung dari nilai
phisik dari kontrak/ addendum
kontrak (tidak termasuk PPN)
baik dalam rupiah maupun
dalam valuta asing.
Merupakan jumlah keseluruhan pembayaran phisik s .d.
BAP yang lalu, baik dengan
pembayaran langsung/ direct
payment (PL) maupun dengan
rekening khusus (RK) dan/ atau
dalam rupiah maupun dalam
valuta asing.
Merupakan hasil selisih antara
No .27 dengan No .28, baik
dalam rupiah maupun dalam
valuta asing.
Merupakan uang retensi/
jaminan yang dihitung sebesar
5% dari No .29, baik dalam
rupiah maupun dalam valuta
asing.
Diisi bilamana pihak kedua
memperoleh
pembayaran
uang muka dari pihak kesatu
dengan perhitungan 20 % dari
No .29, baik dalam · rupiah
maupun dalam valuta asing.
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Nomor 32
.Nomor 33
Nomor 34

Nomor 35

Nomor 36

Nomor 37

Cukup jelas .
Merupakan hasil selisih antara
No .29 dengan No .32 .
Merupakan perhitungan PPN
yakni 10 % dari No.33, baik
dalam rupiah maupun dalam
valuta asing .
Merupakan hasil penjumlahan
No.33 dan No.34, baik dalam
rupiah maupun dalam valuta
asing .
Merupakan hasil perhitungan
dari sebesar persentase IBRD
sebagaimana tersebut pada
No.20, baik dalam rupiah
maupun dalam valuta asing
dengan ketentuan :
a. Dapat diperhitungkan dari
jumlah pembayaran BAP
(temmasuk PPN) (No. 35),
untuk persentase di bawah
91%;
b. Diperhitungkan dari jumlah
pembayaran phisik (tidak
termasuk PPN) (No.33),
untuk persentase di atas 91
% serta untuk semua
persentase porsi IBRD Loan
No .3133-IND.
c. Untuk persentase sama
dengan 91 % diperhitungkan dari jumlah pembayaran BAP (temmasuk PPN)
(No.35) dengan catatan
beban IBRD Loan maksimum sebesar 100% dari
nilai phisik.
KPKN hanya dapat membayar tagihan rupiah sesuai
dengan SE DJA tanggal 26
Maret 1992 No.SE-43/ a/ 61;
0392.
Merupakan hasii selisih antara
jumlah pembayaran BAP
(termasuk
PPN)
(No. 35)
dengan jumlah pembayaran

Nomor 38

Nomor 39

Nomor 40
Nomor 41

porsi IBRD Loan (No.36), baik
dalam rupiah maupun dalam
valuta asing.
Diisi dengan sumber pembiayaan dana
pendamping.
Contoh : APBN atau APBN/
lnpres atau APBD I atau
APBD II.
Dalam hal sumber pemb.iayaan dana pendamping lebih
dari satu sumber pembiayaan
maka diisi dengan memberi
nomor urut 1 dan seterusnya.
Merupakan hasil selisih antara
porsi pendamping (No .37)
dengan jumlah PPN 10 %
(No .34) dan/ atau (No.40),
baik dalam rupiah maupun
dalam valuta asing .
Merupakan jumlah yang sama
dengan No .34.
Merupakan hasil perhitungan
dari sebesar persentase IBRD
sebagaimana tersebut pada
No . 20 , baik dalam rupiah
maupun dalam valuta asing
dengan ketentuan :
a.Dapat diperhitungkan dari
nilai kontrak (No .13) atau.
nilai addendum kontrak
(No.15), untuk persentase di
bawah 91 %:
b .Diperhitungkan dari nilai
phisik dari kontrak/ addendum kontrak (tidak termasuk
PPN), untuk persentasedi
atas91 %serta
untuk
semuapersentase
porsi
IBRD Loan No .3133-IND.
c. Untuk persentase sama
dengan 91% diperhitungkan dari nilai kontrak
(No.13) atau nilai addendum
kontrak (No.15) dengan
catatan beban IBRD Loan
maksimum sebesar 100 %
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:t..•

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor
Nomor

No. 61
Nomor
No. 64

dari nilai phisik dari kontrak/ addendum kontrak.
hasil perhitungan
Merupakan
42
nilai kontrak (No.13) atau nilai
addendum kontrak (No . 15)
dikurangi porsi IBRDdan PPN.
baik dalam rupiah maupun
qalam valuta asing.
43 Merupakan hasil perhitungan
10/ 110 dari nilai kontrak a tau
nilai addendum kontrak.
44 Diisi sama dengan nilai
kontrak (No.13) atau nilai addendum kontrak (No.15), baik
dalam rupiah maupun dalam
valuta asing.
45-48 : Merupakan jumlah keseluruhan pembayaran s/d BAP
yang lalu , at as porsi IBRD ,
porsi pendamping (phisik dan
PPN) dan jumlah, baik dengan
pembayaran langsung/ direct
payment (PL) maupun dengan
rekening khusus (RK) dan/ atau
dalam rupiah maupun dalam
valuta asing .
49 -5 2 : Merupakan jumlah yang
sama dengan No.36, No .39.
No.40 (atau No .34) , dan
No.35, baik dalam rupiah
maupun dalam valuta asing .
53-56 : Cukup jelas.
57-60 : Merupakan hasil selisih
antara nilai kontrak atau nilai
addendum kontrak dengan total pembayaran s .d . BAP ini,
baik dalam rupiah maupun
dalam valuta asing.
& 62 : Cukup jelas.
63 : Diisi dengan angka dan huruf.
& 65: Diisi nama kota , tanggal ,
bulan dan tahun pembuatan
BAP.

Lampiran lll.a. :Surat

Edaran

Direktur

- - - -- \

Jenderal Anggaran
: SE-88/ A/ 61 /
Nomor
0792
30 Juli 1992
Tanggal
Pada hari ini .... 1) tanggal .... 2) bulan .... 3)
tahun ... A) kami yang bertanda tangan di
bawah ini :
1.Nama : .... ....... .. .. 5)
Jabatan .... .... .... ... 6)
Alamat ... .. ...... .. ... 7)
Untuk selanjutnya disebut Pihak Kesatu
2 . Nama : ............... 8)
Jabatan ............. .. 9)
Alamat .. ....... .... 10)
untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua
A . Berdasarkan
1 . - No. & tgl. DIP / Dokumen : ..... .. 11)
dipersamakan DIP
: ... .. ......... 12)
- No. & tgl. Kontrak
- Nilai Kontrak (awal) : ... ...... .. ... 13)
- No . & tgl. addendum : ... .. ....... .. 14)
- Nilai Kontrak (addendum) : .... ... 15)
: .... .... ... ... 16)
- Uraian Pekerjaan
: .... ..... ... .. 1 7)
2 . NPLN No .
: ... ........... 18)
IBRD NOL tgl.
: .. .. .... .... .. 19)
Kategori
: .... .......... 20)
NPLN
Porsi
: .. ..... ... ... . 21)
3 . Invoice bulan
: .... ...... .... 22)
tanggal
: ............ .. 23)
nomor
: ......... ..... 24)
sebesar
25) kontrak tersebut di
B . Sesuai pasal
atas, maka Pihak Kedua berhak menerima
pembayaran uang muka dari Pihak Kesatu
dengan rincian sebagai berikut :
1 . Pembayaran invoice bulan : .. ... ... 2 6)
2 . Perhitungan Pembayaran :
a. Jumlah pembayaran
phisik s.d. BAP ini : ...... .... .... 27)
b . Jumlah pembayaran phisik
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s .d. BAP ya ng lalu

: .. ........ ... . 28)

c. Jumlah pembayaran phisik
s.d. BAP ini
: ...... .. ... ... 29)
d. Po tonsan-potongan :
- Uang retensi/jaminan : ..... .. .. 30)
- Pengembalian uang muka : .... 31)
- Jumlah potongan-potongan: ... 32)
e. Jumlah pembayaran
phisik BAP ini (net) : .. .... .. .. .... 33)
f. PPN = 10% dari (2 .e): ...... ...... 34)
g. Jumlah pembayaran BAP ini .. 35)
(termasuk PPN)
3. Rincian Sumber Pembayaran :
: ........ ...... 36)
a . Porsi IBRD Loan
b. Porsi Pendamping : .............. 3 7)
Terdiri dari :
- ................ ..... ......... ...... ...... .. ... 38)
- .... .. ..... ......... ..... ........... ........ ... 39)
- PPN 10%
- .. ... ......... ........... ...................... 40)
C. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak
Uraa.'ln

Porsi IBRD Po rsi Pendampmg
Phisik

(I)

I.Ntla• Kontrak
( termdsuk addendum)
2. Pemba yaran BAB im
3. S"a Kontrak
4. tota l Pemba yaun sd. BAP mi
5. S1s.t Kontrdk

Nomor 1
Nomor 2
Nomor 3
Nomor 4
Nomor 5

Nomor 6

Nomor 7

)umlah

(2)

(3)

(4)

(5=2+3+4)

... ..41 )

.....42)

... ..43)

... ..44)

... ..45)
.....49)
.... .53)
.... .57)

.....46)
.....50)
.....54)
.. ... 58)

.....47)
.... .51)
.... .55)
.... .59)

... ..48)
.... .52)

Nomor 8

...... 56)
...... 60)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini
dibuat dalam rangkap ...... 63) dan dapat
dipergunakan sebagai mestinya.

...... 6'4) .... .. ...... 65)
Pihak Kesatu

............ ........ ...... .. ) ( ...... ............ .. .. .. . )
Jabatan
NIP dan Jabatan

Edaran Direktur
Anggaran
: SE-88/ A/ 61/ 0792
30 Ju1i 1992

PETUNJUK PENGISIAN FORM BAP-3

PPN

D . Pihak Kedua sepak'at atas jumlah
pembayaran tersebut di atas dan
dibayarkan ke rekening No ..... .. 61) pada
Bank ..... .. ..... 62)

Pihak Kedua

Lampiran lll.b: Surat
Jenderal
Nomor
Tanggal :

Nomor 9

Nomor 10

Nomor 11

Diisi nama hari Dembuatan
RAP
Diisi ｾｦ･ｮｧ｡＠
huruf tanggal
pembuatan BAP
Diisi dengan huruf nama bulan
pembuatan BAP
Diisi dengan huruf tahun
pembuatan BAP
Diisi nama orang yang
menduduki jabatan tersebut
pada
No .6
dan
yang
menandatangani
kontrak
tersebut pada no.12
Diisi nama jabatan fungsional
atas nama orang terebut pada
No.5, Contoh : Pemimpin
Proyek .. ....
Diisi alamat kantor sesuai
kedudukan jabatan tersebut
pada No. 5 dan No .6 .
Diisi nama orang yang
menduduki jabatan tersebut.
pada
No .9
dan
yang
menandatangani
kontrak
tersebut pada No . 12 .
Diisi nama jabatan dan nama
perusahaan atas nama orang
tersebut pada No.8 , Contoh:
Direktur Utama PT. .....
Diisi alamat perusahaan
seauai kedudukan jabatan
tersebut pada No. 8 dan No.9 .
Diisi nomor dan tanggal DIP
atau dokumen lain yang
dipersamakan DIP sebagai
dasar otorisasi pembebanan
anggaran atas pembiayaan
pekerjaan yang bersangkutan.
Dalam hal terdapat pembeba-
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Nomor 12

Nomor 13

Nomor 14

Nomor 15

Nomor 16

Nomorl7
Nomor 18

Nomor 19

Nomor 20

nan anggaran lebih dari satu
DIP atau Dokumen lain yang
dipersamakan DIP maka No.
dan
Tanggal
DIP
atau
Dokumen lain yang, dipersamakan DIP berkenaan diisi
secara lengkap.
: . Diisi No. dan Tanggal kontrak
yang berhubungan dengan
berita acara pembayaran ini.
Diisi nilai kontrak tersebut
pada No.12 baik dalam rupiah
maupun dalam valuta asjng.
Diisi No. dan Tanggal addendum kontrak tersebut pada
No. 12 . Dalam hal terdapat
addendum kontrak lebih dari
satu kali maka diisi secara
lengkap dengan memberi
nomor urut 1 dan seterusnya.
Diisi nilai kontrak setelah addendum tersebut pada No.14
baik dalam rupiah maupun
dg,!9m valuta asing. Dalam hal
｡､ｾｮｵｭ＠
kontrak tidak
mengakibatkan perubahan
nilai kontrak maka pengisiannya sama dengan No.13.
Diisi sesuai dengan pekerjaan
yang dilaksanakan pihak
kedua. Contoh: Peningkatan
Jalan .. .... .
Cukup jelas.
Diisi tanggal No. Objection
Letter (NOL) ISRD, khususnya untuk kontrak-kontrak
yang mensyaratkan NOL.
Dalam hal tersebut NOL ISRD
atas addendum kontrak maka
diisi tanggal NOL ISRD yang
terbaru .
Diisi uraian dan kode katagori
sesuai Threshold of SOE and
percentase of ISRD Financing .
: Diisi persentase behan IBRD

Nomor 21Nomor 24

Nomor 25

Nomor 26
Nomor 27

Nomor 28

Nomor 29

Momor 30

Nomor 31

Nomor 32

sesuai Threshold of SOF and
percentase of ISRI Financing.
23 : Cukup jelas.
Merupakan jumlah invoice
bulan
berkenaan
yang
diajukan untuk memperoleh
pembayaran , baik dalam
rupiah maupun dalam valuta
asing.
Diisi pasal dalam kontrak yang
mengatur
tatacara
pembayaran berkenaan.
Sarna dengan No.21.
Merupakan
jumlah
keseluruhan
pembayaran
phisik s.d. SAP ini , baik
dengan pembayaran langsung/
direct payment (PL) maupun
dengan rekening khusus (RK)
dan / atau
dalam
rupiah
maupun dalam valuta asing
Merupakan jumlah keseluruhan pembayaran phisik s/ d
SAP lalu, baik dengan pembayaran langsung/ direct payment (PL) maupun dengan
rekening khusus (RK) dan /
atau dalam rupiah maupun
dalam valuta asing.
Merupakan hasil selisih antara
No. 27 dengan No . 28 , baik
dalam rupiah maupun dalam
valuta asing .
: Merupakan uang retens i/
jaminan yang dihitung sebesar
5 % dari No . 29, baik dalam
rupiah maupun dalam valuta
asing .
Diisi bilamana pihak kedua
memperolah
pembayaran
uang muka dari pihak kesatu
dengan
perhitungan
maksimum 20 % dari No . 29,
baik dalam rupiah maupun
dalam valuta asing ..
: Cukup jelas.
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Nomor 33
Nomor 34

Nomor 35

Nomor 36

Nomor 37

Merupakan hasil selisih antara
No. 29 dengan No . 32.
Merupakan perhitungan PPN
yakni 10 % dari No .33, baik
dalam rupiah maupun dalam
valuta asing .
Merupakan hasil penjumlahan
No . 33 dan No . 34, baik
dalam rupiah maupun dalam
valuta asing.
Merupakan hasil perhitungan
dari sebesar persentase IBRD
sebagai-mana tersebut pada
No . 20 , baik dalam rupiah
maupun dalam valuta asing
dengan ketentuan :
a . Dapat diperhitungkan dari
jumlah pembayaran BAP
(termasuk PPN) (No .35),
untuk persentase di bawah
91 %;
b. Diperhitungkan dari jumlah
pembayaran phisik (tidak
tem·masuk PPN) (No . 33) ,
untuk persentase di atas
91% serta untuk semua
persentase porsi IBRD
Loan No.3133-IND.
c. Untuk persentase sama
dengan 91 % diperhitungkan dari jumlah pembayaran BAP (temmasuk
PPN) (N0o.35) dengan
catatan beban IBRD Loan
maksimum sebesar 100 %
dari nilai phisik. KPKN
hanya dapat membayar
tagihan
rupiah
sesuai
dengan SE DJA tanggal 26
Maret 1992 No.SE-43/ A/
61 / 0392 . .
Merupakan hasil selisih antara
jlfmlah pembayaran BAP
(temmasuk PPN) (No . 35)
dengan jumiah pembayaran
porsi IBRD Loan (No.36),

Nomor 38

Nomor 39

Nomor 40
Nomor 41

baik dalam rupiah maupun
dalam valuta asing .
Diisi dengan sumber pembiayaan dana pendamping .
Contoh : APBN atau APBN/
lnpres, atau APBD I atau
APBD II.
Dalam hal sumber pembiayaan dana pendamping lebih
dari satu sumber pembiayaan
maka diisi dengan memberi
nomor urut 1 dan seterusnya.
Merupakan hasil selisih antara
porsi pendamping (No.37)
dengan jumlah PPN 10%
(No.34) dan/ atau (No .40),
baik dalam rupiah maupun
dalam valuta asing.
Dalam hal sumber pembiayaan dana pendamping lebih
dari satu sumber pembiayaan
maka cara ｰ･ｮｧｩｳ｡
ＧＺＮ ｭｾｮｧＭ
ikuti No . 38.
;- ·
Merupakan jumlah yang sama
dengan No .34.
Merupakan hasil perhitungan
dari sebesar persentase IBRD
sebagaimana tersebut pada
No. 20; baik dalam rupiah
maupun dalam valuta asing
dengan ketentuan :
a . Dapat diperhitungkan dari
nilai kontrak (No .13) atau
nilai addendum kontrak
(No.15), untuk persentase di
bawah 91%.
b. Diperhitungkan dari nilai
phisik dari kontrak/ addendum kontrak (tidak termasuk
PPNI untuk persentase di
atas 91% serta untuk semua
persentase porsi IBRD Loan
No.3133-IND .
c . Untuk persentase sama
dengan 91% diperhitungkan
dari nilai kontrak (No. 13)

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur Ke-PU-an di 27 Propinsi

atau nilai addendum kontrak
(No . 15) dengan catatan
Loan
IBRD
beban
maksimum sebesar 100 %
dari nilai phisik dari kontrak/
addendum kontrak.
Nomor 42 :. Merupakan hasil perhitungan
nilai kontrak (No.13) atau nilai
addendum kontrak (No.15)
dikurangi porsi IBRD dan
PPN, baik dalam rupiah
meupun dalam valuta asing.
Nomor 43 Merupakan hasil perhitungan
10/ 110 dari nilai kontrak atau
nilai addendum kontrak.
Nomor 44 Diisi sama dengan nilai
kontrak (No.13) atau nilai addendum kontrak (No.15), baik
dalam rupiah maupun dalam
valuta asing.
Nomor45 -48 :Merupakan jumlah keseluruhan pembayaran s .d . BAP
yang lalu, atas porsi IBRD,
porsi pendamping (phisik dan
PPN) dan jumlah, baik dengan
pembayaran langsung/ direct
paymet (PL) maupun dengan
rekening khusus (RK) dan/ atau
dalam rupiah maupun dalam
valuta asing.
Nomor 49-52 : Merupakan jumlah yang
sama dengan No .36 , No .39,
No.40 (atau No .34), dan
No .35 , baik dalam rupiah
maupun dalam valuta asing .
Nomor 53-56 : Cukup jelas.
Nomor 57-60 : Merupakan hasil selisih
antara nilai kontrak atau nilai
addendum kontrak dengan total pembayaran s.d. BAP ini,
baik dalam rupiah maupun
dalam valuta asing .
No. 61 dan 62 : Cukup jelas.
Nomor 63 : Diisi dengan aneka dan huruf.
·No. 64 dan 65 : Diisi nama kota, tanggal,

burcrn dan tahun pembuatan
BAP.
DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA KANTOR
PUSAT DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN
JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR
NO. 2 (KOTAK POS 139) JAKARTA

Jakarta, 02 Maret 1993
Nomor
Lampiran : 1 (satu) berkas
Kepada Yth .
1 . Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen
Anggaran
2 . Para Kepala Kantor Perbendaharaan dan
Kas Negara
3 . Para Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran
di Seluruh Indonesia
Perihal : Porsi Pembiayaan Bank Dunia Atas
Kategori equipment/Goods/ Material
SURAT EDARAN
NOM OR: SE-27 I A/ 61 / 0293
1. Sebagaimana diketahui Bank Dunia
menggunakan porsi pembiayaan yang
berbeda untuk setiap kategori yang
tertuang dalam NPLN. Khusus untuk
peralatan atau equipment category, NPLN
yang bersangTwtan pada umumnya
menyebutkan "100 % of foreign expenditures; 100 % (or 95 %) of local expenditures (ex-factory cost); and 65% of local
expenditures for other items procured locally".
2 . Walaupun NOL yang dikeluarkan oleh
Bank Dunia menyebutkan 100 % atas
foreign expeditures a tau 100 % (a tau
95%) dari pengeluaran lokal (ex-factory
kepada
ｲ･ｰｬｮｩｳｭｾｴ＠
cost), ｰ･ｮｧ｡ｪｵｾ＠
Bank Bank Dunia tetap harus didukung
oleh dokumen yang disyaratkan sesuai
dengan NOL bersangkutan.
3 . Oleh karena itu, selain SPM dan Berita
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Acara Pembayaran, dokumen-dokumen
berikut harus disertakan dalam pengajuan
replenisment sesuai dengan cara suplai
barang yang dibeli.
a . 100% of foreign expenditures invoic;:e
dari supplier luar negeri (foreign supplier's invoice), dan dokumen impor
' (import documents).
b . 100 % (atau 95%) ·local expenditures
(ex-factory cost) :
Invoice dari pabrik (factory's invoice),
dan sertifikat pembuat barang (manufacturer/ factory certificate).
Jika dokumen-dokumen tersequt tidak
dapat dilampirkan, maka aplikasi
replenisment atas pengadaan barang/
peralatan tersebut akan disetujui oleh
Bank Dunia hanya sebesar 65%.
4. Oleh karen a itu KPKN diminta agar
mempersyaratkan dokumen-dokumen
tersebut pada butir 3 .a untuk pembayran
100% (atau 95%) ex-factory cost, serta
mengirimkan dokumen-dokumen tersebut
kepada Dit. TUA bersama dengan lembar4 SPM dan BAP-nya.
Untuk jelasnya, terlampir disampaikan
definisi dan dokumen apa saja yang
diperlukan untuk setiap cara sulai barang
/peralatan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan pembayaran untuk proyek
yang mendapat pinjaman dari IBRD.
Selanjutnya, kepada Kepala KPKN
diminta untuk menjelaskan maksud surat
edaran ini kepada para Pemimpin Proyek
berbantuan Bank Dur'tta yang berada dl
wilayah pembayarannya .
Demikian untuk di laksanakan.

DIREKTUR JENDERAL
ANGGARAN
ttd .

BENJAMIN PARWOTO
Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1 . Bapak Menteri Keuangan , sebagai
laporan
2 . Bapak Menteri Muda Keuangan
3. Deputy IV Bappenas di Jakarta

4 . Direktur PAP, PAL, PBN, dan DLN
5 . Kepala Pusat Pengolahan Data dan
lnformasi Anggaran (PPDIA). di Bandung
6 . The World Bank/ RSI di Jakarta.
Lampiran : SE-27/ N61/ 0293
Tanggal, 02-3 -1993

Porsi Pembiayaan IBRD Kategori
Equipment Goods/Material

--

Pada umumnya porsi pembiayaan IBRD
untuk kategori equipment/goods/ materia l
dinyatakan sebagai berikut :
100% foreign expenditures, 100 % of local
expenditures (ex-factory cost) and 65% of
local expenditures for other items procured
locally.
Penerapan porsi IBRD tergantung dari valuta
pembelian dan cara suplai barang yang dibeli
sebagai berikut :

1. Foreign Expenditures (100%F)
Definisi

Apabila pembelian barang di
lakukan dalam valuta asing dan
barang
tersebut disuplai
langsung dari Luar Negeri,
maka porsi IBRD adalah
100% terhadap harga (CIF)
(Cost , Insurance & Freight),
a tau dengan kata lain 100%
dari harga / invoice dari Supplier LN.
Dokumen : Selain SPM dan BAP, maka
pembayaran dan aplikasi
replenisment RK 100 % F
harus didukung o_leh :
- Invoice dari Supplier LN
- Dokumen impor barang
Catatan
Perlu dipertegas bahwa porsi
IBRD 100% adalah terhadap
nilai Invoice dari Supplier LN ,
dan bukan terhadpa nilai Invoice
Rekanan/ lmportir.
Apabila Invoice Supplier LN
tidak ada , maka p o rs i IBRD
menjadi 65 % dari Invoice
Rekanan/ lmportir.
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2. Local Ex1>enditures Ex-Factorv Cost
(100% EXF)

Dokumen Kontrak dan NOL dari
IBRD

De finisi : Apabila pembelian barang
dilakukan dalam mata uang
rupiah dan barang tersebut
disuplai
langsung
dari
pabriknya di dalam negeri .
Porsi IBRD adalah 100 %
terhadap harga Ex-Factory (AfPabrik), atau dengan kata lain
100% dari harga/ invoice
Pabrik.
Dokumen : Selain SPM dan BAP, maka
pembayaran dan aplikasi
replenis.ment RK 100 % EXF
harus didukung oleh :Invoice
dari Pabrik Sertifikat · Barang
dari Pabrik. ·
Catatan Perlu dipertegas bahwa porsi
IBRD 100% adalah terhadap
nilai Invoice Pabrik, dan bukan
terhadap
nilai
invoice
Rekanan/ Agen
Pemasok.
Apabila invoice.
Pabrik tidak ada maka porsi
IBRD menjadi 65 % dari Invoice
Rekanan/ Agen Pemasok.
Perlu
diingatkan
bahwa
Kont ra k jual beli tidaklah
selalu/ harus dengan Pabrik
tetapi dapat dengan Rekanan/
Agen pemasok atas nama
Pabrik.
3 . Local Expenditures for other Items
Procurred Locally (65% L)

Dalam dokumen kontrak jual beli dapat
saja dinyatakan bahwa pengadaan barang
adalah
"foreign expenditure" atau "exfactory cost" sehingga No Objection Letter
(NOL) dari IBRD menyatakan porsi 100%.
Akan tetapi dalam proses pembayaran, hal
tersebut harus dibuktikan dengan dokumendokumen diatas apakah pelaksanaan
kontrak tersebut benar secara "foreign expenditures " a tau "ex-factory cost" . Apabila
tidak dapat dibuktikan , maka porsi
pembayaran IBRD harus menjadi 65%
(walaupun NOL IBRD menyatakan 100%).

Definisi : Apabila pembelian barang
dilakukan daiam mata uang
Rupiah dan disuplai dari
Pedagang/ lmportir/pemasok
(barang ex-impo,rt atau ex-local). Porsi IBRD 65% adalah
terhadap harga/ invoice dari
lmportir/Pemasok/Pedagang.
Dokumen : SPM dan BAP

DEPARTEMEN · KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN KANTOR PUSAT
GEDUNG ANGGARAN
JALAN LAPANGAN BANTENG
TIMUR 2-4 TELP. 3865130,
370107, FAX 374530 PO BOX
139, JAKARTA 10710

Jakarta, 31 Agustus 1993
Kepada Yth.:
1 . Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Anggaran
2. Para Kepala Kantor Perbendaharaan dan
Kas Negara
3 . Para Kepala Kantor Tata Usaha
Anggar.a n di Seluruh Indonesia
dilbukota Propinsi
SURAT-EDARAN
NO. SE-84/A/61/0893
PERIHAL : Persetujuan (Approval) ADB
atas kontrak-kontrak yang
bernilai
sampai · USD
50.000.00
Sehubunga·n dengan penyederhanaan
prosedur penarikan pinjaman . ADB,
khususnya untuk aplikasi replenishment
dengan cara SOE, dengan ini diberitahukan bahwa kontrak-kontrak yang
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nilainya sampai dengan USD 50,000 ,00
lagi
tidak
SPM- LS)
(p e nerbitan
m emerlukan persetujuan (approval) ､ｾｵｩ＠
ADB. Sedangkan untuk penerbitan SPMGU , kepada proyek tetap diminta untuk
persetujuan atas program
menyerahkan
>
(Approval Program) .
Untuk kep e ntingan pemeriksaan yang
s ewaktu-waktu dilaksanakan oleh ADB,
KPKN diminta menyimpan dengan baik
dokumen pendukung seperti kontrak ,
berita acara pembayaran , qan ｹ｡ｾｧ＠
berkaitan dengan penerbitan SPM-GU/
GU Nihit antara lain SPI , lembar B .
lampiran III dan lain-lain. ·
Petunjuk mengenai hal-hal lain berl<aitan
d e ngan pelaks anaan pembayaran dan
p elaporan proyek-proyek yang mendapat
bantu a n dari ADB tetap berpedoman
ke pada SE DJA No. SE-39/ A/ 61/ 0493
tangga l 1 April 1993 dan No. SE-18/ A/
6 / 0192 tanggal 31 Januari 1992 serta
SE-SE pinjaman ADB yang bersangkutan.
Kepala KPKN diminta menyampaikan
maksud surat edaran ini kepada Pemimpin
Proye k yang berada di wilayah
p e mbayarannya masing-masing.
Demikian untuk dilaksanakan.

PGS. DIRERTUR JENDERAL
ANGGARAN,
ttd .
DR. ｄｏｎｉｓｋｦ｜ｾａｒ＠
DJOJOSUBROTO
NIP. 060031205
Tembusan dis ampaikan kepada Yth:
1 . Bapak Menteri Keuangan , sebagai
laporan
2 . Bapak Menteri Negara Perencanaan
Nasionai/Ketua
P e mbangunan
Bappenas, sebagai laporan;
3 . Direktur Tata Usaha Anggaran:
Anggaran
Pembinaan
4. Dire ktur
Pembangunan ;
5 . Semua Pemimpin Proyek/ Bagian Proyek
yang mendapat Bantuan ADB ;
6 . Kepala Perwakilan ADB/ IRO di Jakarta.

｡ｾ］Ｍｄ

DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PUSAT DIREKTORAT
JENDERAL ANGGARAN
GEDUNG ANGGARAN JALAN
LAPANGAN BANTENG TIMUR 2-4
TELP. 3865130, 370107,
FAX.374530 (PO BOX. 139)
JAKARTA- 10710
la I pa I : 3 {tm Hrhr

.lia1a, 28 [)a:a I 00 1913

Kepada Yth .:
PARA KEPALA KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA
DISELURUH INDONESIA
SURAT - EDARAN
No. SE- 115/ A/ 61 / 1293
Ketentuan tarribahan terhadap
pelaksanaan Surat Edaran
Dlrektur lenderal Anggaran
tanggal 27 Oktober 1992 No.
SE- 124/ A/ 61 / 1092
Mengingat pentingnya lembar ke-4 SPM
beserta dokumen
Khusus
Rekening
pendukungnya sebagai bahan pengajuan
replenishment seperti yang dipersyaratkan
dalam SE DJA No . SE-20/ A/ 61 / 0291
tanggal 11 Pebruari 1991 , maka ketentuan
mengenai pengtnman dokumen yang
tertuang dalam Surat Edaran Direktur
Jenderal Anggaran tanggal 27 Oktober
1992 No . SE-124/ A/ 61 / 1 092 perihal
Pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal
Anggaran tanggal 30 April 1991 Nomor SE5 7 I A/ 61 / 0491 , perlu diatur kembali
sebagai berikut :
Perihal

1 . Pengiriman lembar ke-4 SPM Re ke ning
Khusus lengkap dengan dokumen
yang
replenishment
pendukung
dibutuhkan agar dilakukan dengan "daftar
pengiriman SPM Rekening Khus us "
(lampiran II) dengan ketentuan :
a. Satu daftar hanya untuk satu pinjama n
Dengan demikian dokumen suatu
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pinjaman harus dibuat daftar tersendiri
dan tidak diperkenankan dicampur satu
sama lain .
b . Jenis dokumen pendukung yang
dikirim harus dicantumkan dalam
kolom yang tersedia .
2. Pengiriman tersebut disampaikan dengan
surat pengantar seperti contoh dalam
lampiran 1 , serta menggunakan am plop
yang bertanda "Dokumen SPM Reksus"
pada sudut kiri bawah (contoh lampiran
III)

3 . Pelaksanaan list yang selama ini disertakan
dalam pengiriman dokumen, mulai saat
berlakunya SE ini tidak perlu disampaikan
lagi ke Direktorat Tata Usaha Anggaran.

4. Pelaksanaan ketentuan dalam Surat
Edaran ini berlaku mulai tanggal 10
Januari
1994 .
Demikian
untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
ttd .

BENJAMIN PARWOTO
Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1 . Para Direktur di lingkungan DJA;
2 . Kepala PPDIA di Bandung ;
3 . Para Kepala Rantor Wilayah DJA;
4 . Para Kepala Tata Usaha Anggaran 3 dan
4 diseluruh Indonesia.
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Lampiran I
ｔｾ＠

Lampiran II
Nomor : SE-115/ A61/ 1293
Tanggal : 28 Desember 1993

Ncnrr : 9:-115/N61/1293
: 28 DeserrDer 1993

DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA KANTOR
WII:AYAH DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN..... KANTOR
PERBENDAHARAAN DAN KAS
NEGARA ........ . .... TELP. : ....... .
Nomor :

Perihal

Pengiriman
lembar
ke-4
(empat) SPM Rekening Khusus
Kepada Yth. :
Bapak Direktur Tata Usaha Anggaran
Kotak Pos 1376
Di JAKARTA
Menunjuk Surat Edaran Bapak Direktur
Jenderal Anggaran tanggal ..... Nomor.. ...... .
dengan ini kami sampaikan lembar ke-4
(empat) SPM Rekening Khusus beserta
dokumen pendukungnya yang kami terbitkan
selama minggu ke . . . . . . dari tanggal ...... .
sampai dengan tanggal ... ... .yang terdiri dari
loan:
1. ..... ... (yang terdiri dari . . . . . . . .. . SPM) *)
2.
(yang terdiri dari .. .. ..... . SPM)
3 .. ....... (yang terdiri dari ........ .. SPM)
4 ....... .. dst.
Demikian untuk dimaklumi.
Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas
Negara . .. .. . .. .. . . .
( . . . . . . . .. . . . . .. . . . . )

NIP.
Tembusan disampaikan keapada Yth .
1 . Bapak Kepala Kantor Wilayah .....
Direktorat Jenderal Anggaran di
(sebagai laporan).
2. Kepala Pusat Pengolahan Data dan
Informasi Anggaran JI. Diponegoro No.
59 Bandung
3 . Pertinggal
*) lsi dengan jumlah SPM yang ·dikirim .

DAFTAR PENGIRIMAN LEMBAR KE4 SPM ATAS BEHAN REKENING
KHUSUS

--

Tahun Anggaran :. .. ... ... . KPKN :
Bulan
Minggu
(Tanggal

:

......... ....)

Departemen/ Lembaga : ..... .

No .
Urut
1

C:l M

Nomor

2

Tanggal
ｾ＠

Jenis SPM
(LS/GU)

Nilai

4

r:;

(Rp)

Dokumen
Pendukung
(a ar diisi tanda ll
ri P If Ia
" h

,.

.......... .. ,
. .... ... .... . 19 .. . .
a .n . Kepala KPKN
Kasi Perbendaharaan
( .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . )

*) a. BAP

b . NOL
c . Invoice dari Supplier
d . Factory's Invoice
e . Manufacturer Sertificate
f. Daftar rincian Permintaan Pembayaran
(lembar B SE-39/A/ 90 tanggal 4
Maret 1990
g . Rekap pengeluaran per kategori yang
dibuat oleh proyek
(Lampiran ill SE-20/A61/ 0291 tanggal 11
Fabruari 1991)
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KANTOR PERBENDAHARAAN DAN
KASNEGARA

JL
OJ.

KEPADA Ynl.:
DJREKTIJR)ENDERAL TATA USAHA ANGGARAN

JL LAPANGAN BANTENG TIMUR
NO. 2-4, PO. BOX 1376
JAKARTA PUSAT

DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA KANTOR
PUSAT DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN
GEDUNG ANGGARAN, JALAN
LAPANGAN BANTENG TIMUR 2-4
3865130, 370107,
ｔｅｌｾ＠
FAX. 374530PO BOX 139,
JAKARTA 10710
Jakarta, 2 Apil 1994
Lampiran : 1 (satu) berkas
Kepada
1 . Para Kepala Kantor Wilayah
2 . Para Kepala Kantor Perbendaharaan .Dan
Kas Negara
3 . Para Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran
Di Seluruh

Indonesia

SURAT - EDARAN
NO . SE-53a/ A/ 62/ 0494
Perihal

Penyaluran Dana Bantuan
Luar Negeri melalui Tata Cara
Rekening Khusus oleh KPKN
Non-KCBI
Dalam rangka pemberian wewenang yang
Jebih besar kepada kantor daerah dan untuk
lebih mendekatkan kantor bayar dengan
Jokasi proyek serta untuk lebih mempercepat
penyerapan dana bantuan luar negeri, mulai
tahun anggaran 1994/ 1995 kepada seluruh
KPKN yang di tempat kedudukannya tidak
terdapat kantor cabang Bank Indonesia
(KCBI) diberi ·w ewenang untuk melaksanakan
pembayaran atas proyek yang berbantuan
luar negeri.
Berhubung dengan itu, bersama ini disampaikan "Prosedur Pelaksanaan Pembayaran
Proyek-proyek yang berbantuan luar negeri
melalu KPKN yang di temni'it kedudukannya

tidak terdapat Kantor Cabang Bank Indonesia" untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembayaran.
Perlu ditegaskan bahwa prosedur yang
dilampirkan dalam surat edaran in! lebih
banyak menekankan mekanisme yang harus
dilaksanakan oleh kantor-kantor yang terkait
dalam menyelesaikan pembayaran dan
pembukuannya . Sedangkan persyaratan
pembayaran atas suatu pinjaman yang
ditetapkan oleh negara/ badan donor harus
mengacu kepada surat edaran tentang
petunjuk pembayaran pinjaman yang
bersangkutan terutama mengenai pengＬ ｮ Ｌ＠ persent.ase
gunaan kategori ｰ･ｮｧｬｵ｡ｲｾ
pembiayaan, ketentuan tentang penerb1tan
no-objection letter (NOL) dan lain-lain.
Oleh karena itu, Kanwil DJA setempat dan
KPKN lnduk berkewajiban menyampaikan
SE-DJA tentang petunjuk pembayaran untuk
pinjaman yang sudah dan sedang berjalan
kepada. ·},<PKN non-KCBI. Sedangkan SEuntuk
｡＠ petunjuk ｰ･ｭ｢｡ｹｾｲ＠
DJA Ｚ ｾ ｾｴ｡ｮ
pinjaman yang baru pertama kah d!daerahkan akan disampaikan langsung oleh Kantor
Pusat DJA.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaikbaiknya.
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
ttd .
BENJAMIN PARWOTO
Tembusan. disampaikan kepada Yth:
1 . Bapak Menteri Keuangan, sebagai laporan;
2 . Bapak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasionai/Ketua Bappenas, u.p. Deputi V;
3 . Kepala Bad an Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP);
4 . Para Sekjen Departemen/ Lembaga Non
Departemen;
LN
5 . Oireksi Bank Indonesia, u.p. Kepala ｕｲｾｮ＠
6 . Oirektur TUA, DLN, PAP, PAL, PBN pada
Oitjen Anggaran;
7 . Kepala PPDIA di Bandung;
8 . IBRD-RSI Jakarta;
9 . AD B-IRO Jakarta;
lO.Perwakilan OECF di Jakarta;
i I.Seluruh Kantor Cabang Bank Indonesia.
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DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN JALAN LAPANGAN
BANTENG TIMUR NOMOR 2 -4
JAKARTA
Nomor '

: S-1863/ N61/0394

Jakarta, 25 Maret 1994

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Prosedur pelaksanaan pembayaran proyek-proyek berbantuan
luar negeri melalui KPRN yang di
tempat
kedudukannya
tidak
terdapat Kantor Cabang Bank Indonesia
Kepada Yth.
Direksi Bank Indonesia
u.p. Direktur Bidang Luar Negeri
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta
Bersama ini disampaikan prosedur
pelaksanaan pembayaran proyek-proyek
berbantuan luar negeri melalui KPKN yang
di tempat kedudukannya tidak terdapa_t Kantor
Cabang Bank Indonesia, untuk selanjutnya
akan di jadikan acuan bagi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), Kantor
Cabang Bank Indonesia (KCBI), Kantor Pusat
Bank Indonesia (KPBI), dan Kantor Pusat Ditjen
Anggaran.
Mengingat prosedur dimaksud akan
diberlakukan mulai ｴ｡ｮｧｾ＠
1 April 1994,
diharapkan persetujuan Saudara dapat kami
terima dalam waktu dekat, dengan
membubuhkan tanda tangan pada surat ini.
Atas perhatian Saudara, kami ucapkan
terima kasih.
Menyetujui,
Direktur Jenderal AnggaranDireksi Bank Indonesia
Tanggal : 31 Maret 1994
ttd .
BENJAMIN PARWOTO

ttd.
8 0 ED I 0 N 0

Ｍ
PROSEDUR PELAKSANAAN
PEMBAYARAN PROYEK-PROYEK
BERBANTUAN LUAR NEGERI
MELALUI KPKN YANG Dl TEMPAT
KEDUDURANNYA TIDAK
TERDAPAT KANTOR CABANG
BANK INDONESIA

Dalam rangka mendekatkan kantor bayar
dengan lokasi proyek dan untuk mempercepat
penyerapan dana bantuan luar negeri , serta
sesuai dengan Surat Keputusan Menteri
Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No.
481 KMK.0121 1987 dan KEP. 041 KET I I!
1987 tanggal 27 Januari 1987, maka sejak 2
April 1994 seluruh KPKN di Indonesia tanpa
terkecuali diberi wewenang melaksanakan
pembayaran atas proyek yang berbantuan luar
negeri.
Berhubung dengan itu perlu diatur ketentuanketentuan sebagai berikut :
1. Prosedur yang harus dilaksanakan oleh
KPKN yang di tempat kedudukannya tidak
terdapat Kantor Cabang Bank Indonesia
(KPKN Non-KCBI):
a. Berdasarkan SPP yang diajukan oleh
proyek, KPKN non-KCBI menerbitkan
SPM4B
dan
Giro
SPM -nya
disampaikan kepada Bank Operasional
I untuk dibebankan ke rekeni11g Kas
Negara.
b. Pada kolom "dasar pengeluaran" dalam
SPM harus disebutkan selain peraturan
perundang-undangan yang mengatur
tentang pengeluaran dan nomor DIPI
dokumen yang dipersamakan dengan
DIP, juga nomor pinjaman dan NPLN
(misalnya Loan IBRD No. 31'33-IND),
kategori pengeluaran sesuai NPLN, dan
persentase porsi bantuan.
c . Uraian SPM harus berbunyi " .. . atas
beban Rekening Kas Negara . ..
. .. No ... . pada ... (Bc,mk Operasional 1).
Kepada: (rekanan Penerima, Nama
Bank dan No. Rekening).
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Yaitu

angsuran ke-11
: (contoh
pekerjaan
rehabilitasi/
peningkatan Jalan, proyek
lnpres peningkatan jalan
kabupaten, kontrak tanggal
. .. No.
nilai kontrak
seluruhnya Rp. ... Nama
pemberi pinjaman dan hibah
luar negeri (PPHLN) dan
nomor pinjaman misalnya,
IBRD loan No. 3000-IND,
dan Rekening Khusus No.).

d . Pad a giro SPM yang bersangkutan
harus dicantumkan informasi antara
lain berupa No . Rekening Khusus ,
Nama PPHLN rlan nomor pinjaman
misalnya, IBRD 3000-IND Rekening
No .. .. nilai SPM Rp ..... dan KCBI mitra
kerjanya .
e . Setiap akhlr hari kerja, KPKN nonKCBI membuat "Surat Perintah
Pembebanan" (SPB) (contoh Iampi ran
I) berupa daftar SPM-GB yang
diterbitkan pada hari yang bersangkutan untuk kemudian dikirimkan
melalui kantor pos kepada KCBI yang
menjadi mitra kerjanya dengan
tembusan ke KPKN Induk (daftar KCBI
yang menjadi mitra kerja KPKN nonKCBI termuat dalam lampiran II). Surat
Perintah Pembebanan (SPB) yang
dikirim ke KCBI dan tembusan untuk
KPKN Induk tidak perlu disertal dengan
copy/ rekaman SPM.

berwenang untuk menandatangani surat
perintah pembebanan kepada KPKN
Induk untuk dilegalisir dan selanjutnya
disampaikan ke KCBI setempat.
h . Sesuai dengan Surat Edaran Direktur
Jenderal Anggaran No . SE-115/ A/
61 / 1293 tanggal 28 Desember 1993
KPKN non-KCBI harus mengirimkan
lembar ke-4 SPM beserta dokumen
pendukungnya ke Direktorat Tata
Usaha Anggaran , dan rekaman copy
SPM (fotocopy) ke PPDIA Bandung.
Pengiriman ke Direktorat TUA agar
dialamatkan ke Kotak Pos 1376, Jakarta Pusat dan dilaksanakan setiap
Senin untuk SPM yang diterbitkan
minggu sebelumnya.
i. MAK dan MAP dalam rangka penerbitan
SPM4B berpedoman kepada Surat
Edaran DJA No . SE-11 / A/ 51/0194
tanggal 26 Januari 1994.
dan
syarat-syarat
j. Ketentuan
pembayaran untuk suatu pinjaman
antara lain katagori pengeluaran,
persentase pembiayaan, dokumen
yang diperlukan seperti No-Objection
Letter (NOL), BAP dan sebagainya,
secara khusus dituangkan dalam Surat
Edaran Direktur Jenderal Anggaran ·
(DJA) mengenai petunjuk pembayaran
pinjaman yang bersangkutan ataupun
pet unjuk pembayaran NPLN secara
umum lainnya.

f. Setiap awal bulan selambat-lambatnya
pada tanggal 7 KPKN non-KCBI
mengirimkan
rekapituiasi
surat
perintah
pembebanan
(contoh
lampiran III) yang diterbitkan dalam
bulan sebelumnya ke KPKN lnduk
dengan tembusan ke · KCBI mitra
kerianya

2. Prosedur yang harus dilaksanakan oleh
KPKN lnduk:

g. KPKN non-KCBI menyampaikan
spesimen tandatangan Kepala KPKN
dan atau pejabat yang ditunjuk
sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang

b. Atas penggunaan dana rekening Kas
Negara pada Bank Operasional I untuk
pembayaran SPMB (proyek berbantuan luar negeri), KPKN Induk akan

a . Yang dimaksud dengan KPKN lnduk
dalam prosedur ini adalah KPKN yang
berkedu-dukan di kota yang sama
dengan KCB{ dan pemegang rekening
Kas Negara pada KCBI yang
. bersangkutan.
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menerima penggantian dana dari rekening khusus berkenaan. Advis kredit
yang diterima KPKN lnduk dari KCBI
sebagai penggantian dana dari
rekening khusus dibukukan dengan
kode MAP 1121 (BKPP 1120).
c. KPKN Induk mencocokan advis-advis
kredit sebagaimana tersebut pada butir
2b di atas dengan tembusan Surat
Perintah Pembebanan (SPB) yang
diterima dari KPKN non-KCBI.
d. KPKN lnduk wajib meminta penjelasan
kepada KPKN non-KCBI apabila belum
menerima tembusan Surat Perintah
Pembebanan (SPB) enam hari kerja
setelah memperoleh advis kredit dari
KCBI.
e . KPKN lnduk wajib meminta penjelasan
kepada KCBI apabila belum menerima
advis kredit enam hari kerja setelah
memperoleh tembusan Surat Perintah
Pembebanan (SPB) dari KPKN nonKCBI.
f . Setiap akhir bulan , KPKN lnduk
memeriksa Rekapitulasi Surat Perintah
Pembebanan (SPB) yang diterima dari
KPKNi non-KCBI dengan seluruh advis
kredit yang diterima dari KCBI.
3 . Prosedur yang dilaksanakan oleh Bank
Operasional I :
a . Berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh
KPKN non-KCBI Bank Opera-sional I
membukukan :
debit

: Rekening Kas Negara

kredit

: Rekening Rekanan

b . Bank Operasional I menyampaikan
advis debet kepada KPKN non-KCBI.
4 . Prosedur yang dilaksanakan oleh Kantor
ｃｾ｢｡ｮｧ＠
Bank Indonesia (KCBI) :
a. Berdasarkan Surat Perintah Pembeba-

nan yang dikirim oleh KPKN nonKCBI, maka KCBI membukukan
debet

: rekening antar kantor

kredit

: rekening KPKN lnduk.

b . Menyampaikan advis kredit kepada
KPKN lnduk.
c. Mengirim nota debet dengan telex (NDT)
kepada Kantor Pusat Bank Indonesia
(KPBI) cq. UO/Bagian AkDv atau UAk/
Bagian Akt yang memuat data nomor
loan, nomor rekening khusus, nomor,
tanggal dan nilai SPM-GB, nama rekanan
serta KPKN penerbit SPMGB yang
bersangkutan. Setiap NOT sebanyakbanyaknya mencantumkan tiga SPM-GB.
5. Prosedur yang dilaksanakan oleh Kantor
Pusat Bank Indonesia (KPBI) :
a. Berdasarkan NOT yang diterima dari
KCBI, UO/ Bagian AkOv atau UAk/
Bagian AKT membukukan sebagai
berikut
debet
: rekening khusus
kredit

: rekening antar kantor

b . Apabila dana rekening khusus tidak .
mencukupi,
UO/Bagian
AkOv
membukukan sebagai berikut :
debet : rekening
antara
karena
pinjaman dari IBRO/ AOB/
OECF/EXIM
kredit : rekening antar kantor dan
selanjutnya pada akhir hari
keria semua mutasi pada
rekening antara diperhitungkan atas beban rekening BUN
dengan membuat nota debet
dengan surat (NOS) untuk
masing-masing
rekening
antara dan menyampaikannya
ke UAk/Bagian AkT.
c. UAK/Bagian AkT berdasarkan NOS
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ya n g dite rima m e mbukukan sebaga i
berikut :

SURAT PfRINTAH Pf:MMYARAN CSPB-SPM)

debet

: rekening BUN

NO.

kredit

: rekening antar kantor

Kepada Yth.
Pemimpin Cabang Bank Indonesia ...
di

d. UD/Bagian AkDv atau UAk/Bagian AkT
menyampaikan rekening koran, rekening
khusus dan rekening koran rekening antara
kepada Direktorat TUA sesuai jadwal yang
ditentukan.
6 . Prosedur ya ng dilaksanakaan oleh DIA cq.
Direktorat TUA :
a . Meneliti lembar ke-4 SPM yang diterima
d a ri KPKN non-KCBI antara lain
m e nge na i p e rsentas e pembiayaan ,
p eng gunaa n kate go ri pengeluaran ,
kele ngkapan
persyaratan
yang
ditentukan PPHLN dan sebagainya .
b. Mene lit i mutasi rekening koran yang
di sa mpaika n oleh KPBI (cq . UD/
Bagia n AkDv atau UAk/ Bagian AkT)
antara lain untuk melihat apakah .transaksi
ya ng dicantumkan sesuai dengan SPM
Iembar ke-4 yang diterima dari KPKN nonKCBI dan nilai equivalen valasnya.
c. Be rd asa rkan SPM Iembar ke-4 dan
rekening koran rekening khusus yang
be rs angkutan ,
Direktorat
TUA
m e ng ajuka n p e rmintaan pengis ia'n
re ke ning khus us (replenishment)
ke pada PPHLN .
d . Apabila SPM berkenaan membebani
rekening BUN dalam hal rekening khusus
kosong , maka Direktorat TUA segera
m ene rbitka n SPMRK pengganti untuk
untung rekening BUN atau mengajukan
pe rmintaan penggantian langsung ke
PPHLN.

Lampiran I

Hendaklah Giro SPM-SPM yang tersebut
di bawah ini diteuskan ke Kantor Pusat Bank
Indonesia Up. Bagian Akunting Devisa atau
UAk/ Bagian AkT untuk penyel e saian
pembebasan ke rekening khusus No . ... Loan
No . . .. (nama PPHLN : ... misalnya IBRD).
No .
Urut

Nomor SPM Ta ngga nilai SPr ｾ＠ Nama rekanan
SPM
(Rp . )

Jumlah

Nama KPKN :
Kode KPKN :

Rp .

· ······· ···· 19 .. .

( ...... ...... ... .. )

Tembusan :
KPKN (lnduk)
*) Kepala KPKN atau pejabat yang
berwenang .
Petunjuk Pengisian Lamp iran I
1 . Daftar SPM yang dimuat dalam Surat Perintah
Pembebanan (SPB) menurut contoh lampiran
I harus mempunyai rekening khusus yang
sama. Dengan kata lain, untuk setiap nomor
rekening khusus atau nomor pinjaman, harus
dibuat SPB tersendiri.
2 . Satu SPB tidak diperbolehkan memuat lebih
dari tiga SPM. Dengan demikian , apabila
pada hari yang bersangkutan diterbitkan
tujuh SPM, maka SPB-nya harus · terdiri dari
tiga lembar, yaitu dua Iembar masing-masing
berisikan tiga SPM , dan satu Iem bar lagi
hanya memuat satu SPM.
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Hal ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan jumlah maksimum SPM
yang dapat dimuat dalam satu advfs kredit
KCBI. Selain itu agar memudahkan KPKN
induk untuk mencocokkan advis kredit
dengan tembusan Surat Perintah
Pembebanan (SPB) yang diterima dari
KPKN non-KCBI. Selanjutnya, hal ini
akan membantu proses pembukuan mulai
dari KCBI sampai KPBI dimana satu NOT
juga hanya dapat memuat maksimum tiga
nomor SPML
3. SPB ditandatangani oleh Kepala KPKN
atau pejabat yang berwenang seperti
dimaksud dalam butir lg prosedur
pelaksanaan pembayaran.
Ｌ

No.

Kantor Cabang Bl

1

2

11 .

Jambi

12.

Bandar Lampung

13.

Bengkulu

14 .

Thamrin

ｾ＠

15.

Jakarta Kota

16.

Bandung

17 .
18.

Cirebon
Tasikmalaya

19.

Serna rang

20 .
21.

Tegal
Purwokerto

22 .
23 .

Surakarta
Yogyakarta

24 .

Surabaya

25 .
26 .

Malang
Kediri

27 .

Jember

28 .

Pontlanak
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MITRA KERJA KPKN

No.
1

Kantor Cabang BI
2

1.

Banda Aceh

2.

Lhokseumawe

3.

Medan

4.

Pematang Siantar

5.
6.

padang Sidempuan
Sibolga

7.

· Padang

8.

Pekanbaru

9.

Batam

0.

Palembang

KPKN
3

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

KANWIL I
Banda Aceh
Meulaboh
Tapak Tuan
Takengon
Lhokseumawe
Langsa
Kutacane

KANWIL II
1. Medan I
2. Medan II
3. Gunung Sitoli
4 . Rantau Prapat
5 . Tanjung Balai
Asal-tah
6 . Tebing Tinggi
7. Sidikalang
1. Pematang Sianta
2. Balige
Padang Sidempuan
Sibolga
KANWIL Ill
1. Padang
2. Bukittinggi
3 . Sijunjung
4 . Solok
5 . Lubuk Sjkaping
1. Pekanbaru
2 . Rengat
3 . Dumai
1. Batam
2. Tanjung Pinang
1 . Palembang
2 . Pangkal Pinang
3 . Baturaja
4 . Lubuk Unggau

Keterang;m
4

KPKN
lnduk

KPKN
lnduk

KPKN
lnduk

KPKN
lnduk
KPKN
KPKN
lnduk

KPKN
5.
1.
2.
3.

3
Tanjung Pandan
Jambi
Sungal Penuh
Muara Bungo

KANWIL V
1 . Bandar Lampun
2 . Kotabumi
Ｓ ｾ＠ Metro Lampung
1. Bengkulu
2 . Manna
KANWIL
1. Jakarta
2. Jakarta
3. Jakarta
Jakarta II

!Keterang;m
4

KPKN
lnduk

KPKN
lnduk
KPKN
lnduk

VI
I
Ill

IV

KANWIL VIII
1. Bandung I
2. Bandung II
3. Serang
4 . Bogor
5 . Purwakarta
6. Karawang
7. Surnedang
8 . Garut
9 . Cimahi
10. Sukabumi
Cirebon
Tasikmalaya
KANWIL VIII
1. Semarang I
2. Semarang II
3. Pekalongan
4. Pati
5 . Kudus
Tegal
1. Purwokerto
2 . Cilacap
Surakarta
1. Yogyakarta
2. Magelang
3. Purworejo
KANWIL IX
1. Surabaya I
2. Surabaya II
3. Pamekasan
4 . Bojonegoro
5 . Mojokerto
Malang
1. Kediri"
2 . Madiun
3 . Pacitan
1. Jember
2. Bondowoso
3. Banyuwangi
KANWIL X
1. Pontianak
2 . Singkarang
3. Ketapang
4 Sinta"no

KPKN
lnduk

KPKN
lnduk

KPKN
lnduk
KPKN
lnduk

KPKN
lnduk

KPKN
lnduk
KPKN
lnduk

KPKN
lnduk
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No.

Kantor Cabang BI

KPKN

1

2

3

Keterangan
4

5 . Putusibau
29 .

Banjarma sin

30 .

Palangkaraya

31
32.

.S am pit
Samarinda

33.

Balikpapan

34 .

Denpasar

35 .

Mataram

36 .

37 .

38 .

Kupang

Dili

Ujungpandang

39.

Kendari

40 .

Manado

41.

Palu

KANWIL XI
I . Banjarmasin
2 . Barabai
3 . Kotabaru
I . palangkaraya
2 . Buntok
3 . Pangkalan Bun
1. Sampit
1. Samarinda
2 . Tarakan
1. Balikpapan
KANWIL XII
1. Denpasar
2 . Singaraja
1. Mataram
2 . Bima
3 . Sumbawa Besar
KANWIL XIII
1. Kupang
2 . Ende
3 . Waingapu
4 . Ruteng
1. Dili
2 . Baucau
KANWIL XIV
1. Ujungpandang I
2 . Ujungpandang I
3 . Watampone
4 . Banaeng
5 . Pare-pare
6 . palopo
7 . Majene
1. Kendari
2 . Bau-bau
KANWIL XV
1. Manado
2 . Gorontalo
3 . Tahuna
1. Palu
2 . Poso

KPK N
lnduk
KPKN

KPKN

KPKN
lnduk
KPKN

Ambon

43 .

Ternate

44 .

Jayapura

KANWIL XVI
1. Ambon
2 . Tual
3 . Saumlaki
4 . Tobelo
1. Ternate
KANWIL XVII
1. Jayapura
2 . Biak
3 . Manokwari
4 . Sorong
5 . Merauke
·6 . Fak-fak
7. Nabire
8 . Wamena
9 . Serui

Lampiran III
REKAPITULASI PEMBEBANAN SPM
Bulan

Kepada Yth.
Kepala K_PKN . . . . . . (lnduk)
diBersama ini kami sampaikan Surat
Perintah Pemebebanan yang diterbitkan
selama bulan ... . 19 ... Loan No .. .. (Nama
PPHLN, .. . misalnya IBRD}, Rekening No .
. . . . . sebagai berikut :
No .
Urut

No. Perintah

Tgl
SPM

nilai SPM Nama rekanan
(Rp. )

KPKN
Jnduk
Jumlah

KPKN
lnduk

KPKN
lnduk

Kp .

....... ..... 19 ...
Nama KPKN
Kode KPKN
( . . . . .. . . .. .. .. . . . )

Tembusan :
KPKN
lnduk

KCBI .. ... .... .
*) Kepala KPKN atau pejabat yang

KPKN
lnduk

berwenang .

KPKN
lnduk

DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
.D IREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN KANTOR PUSAT
GEDUNG ANGGARAN, JALAN
LAPANGAN BANTENG TIMUR
NOMOR 2-4 TELP. 38C5130,
370107, FAX 374530
PO BOX 1139, JAKARTA 10710
Jakarta , 3 Oktober 1994

3 . Luwuk
4 . Toli-toli
42 .

Ｍ
ｅＳｾＲｭ

ｾＭ］

KPKN
lnduk

KPKN
lnduk

Lampi ran
Perihal

Ketentuan tambahan tentang
pembayaran
penegasan
proyek bantuan · luar negeri
(IBRD/ADB) melahii tata cara
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Rekening Khusus o leh KPKN non KCBI.
Kepada Yth .:
1 . Para Kepala Kantor Wilayah
2 . Para Kepala Kantor Perbendaharaan
Dan Kas Ne gara
3 . ｐ｡ｲｾ＠
Kepala ka nto r Tata Usaha
Anggaran .
OiSELURUH INDONESIA

SURAT - EDARAN
NO .: SE- 143/ A/ 61 / 1094
Untuk lebih
memperjelas
prosedur
pem bayaran proyek yang mendapat
bantuan IBRD / ADB sebagaimana telah
diatur pada butir I lampiran Surat Edaran
Direktur J enderal Anggaran No . SE-53a/
A/ 61 / 0494 tanggal 2 April 1994 Juncto
SE-94/ A16110694 ta nggal 25 Juni 1994,
dengan ini ditegaskan sebagai berikut :
1 . Penerbitan ·· Surat Perintah Pembebanan " (SPB) o leh KPKN oleh KCBI
lccpata KCBI mitra kerjanya dilakukan
terhadap SPM -LS , SMP-TU isi dan
SPMGU nihil po tongan prosi bantuan
luar negeri. Sedangkan untuk SPM-DU
dan SPM-TU tidak diterbitkan SPB .
2. Agar diperhatikan bahwa SPB untuk
SPM-GU nihil potongan adalah sebesar
jumlah
pengeluaran /
pembayaran
(MAK),walaupun SPM-GU tersebut
d inihilkan atau dipotong. Dengan
demikian maka " Nilai SPM" yang
dicantumkan pada SPB adalah jumlah
pengeluaran/ pembayaran
yang
tercantum pada SPM tanpa dikurangi
potongan-potongan .
3. Dalam hal KPKN non KCBI telah
menerbitkan SPM bantuan luar nggeri
sebelum Surat Edaran ini berlaku, agar
diterbitkan SPM atas SPM tersebut

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran
ini.
4 . Sesuai dengan Sur at Edaran Direktur
Jenderal Anggaran No . SE- 115/ A/
6111293 tanggal 28 Desember 1993,
KPKN non KCBI diwajibkan mengirim
rekaman (foto copy) SPM kepada PPDIA
Bandung dan lembar 4 SPM (kecuali
SPM-DU/ TU) kepada Direktorat TUA ,
sekaligus (tidak terpisah-pisah) bersama
pendukungnya sebagai berikut :
Untuk SPM LS
- Berita Acara Pembayaran (BAP),
sesuai SE-88/ A161 / 0792 tanggal 30
Juli 1992 untuk Pinjaman IBRD dan
SE-18/ A/ 611 0293
tanggal
4
Pebruari 1993 untuk pinjaman ADB .
- Surat Persetujuan PPHLN (NOL dari
IBRD , Approval dari ADB), sepanjang
dipersyaratkan .
- Dokumen-dokumen lainnya yang
dipersyaratkan sebagaimana diatur
dalam SE DJA tentang p elaksanaan
Pembayaran
NPLN
yang
bersangkutan.
Untuk SPM-GU lsi nihil/potongan :
- Daftar Rincian Pembayaran (lembar B,
SE-39/ A/ 1990 tanggal 14 Maret
1990) .
- Rekapitulasi pengeluaran perkategori
I BPLN (Lampiran SE-2 0 / A/ 61 /
0291 tanggal 11 Pebruari 1991).
5 . Pengiriman dokumen-dokumen tersebut
pada butir 4 diatas kepada Direktorat
Tata Usaha Anggaran agar dilaksanakan
setiap hari Senin untuk semua SPM porsi
IBRD/ ADN (kecuali SPM-DU/ TU) yang
diterbitkan pada minggu sebelumnya .
Pengiriman dialamatkan kepada :
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Direktorat Tata Usaha Angggaran
Jalan Lapangan Banteng Timur No . 2 - 4
Kotak Pos 1376 Jakarta Pusat - 10001
6 . Bersama ini ditegaskan pula bahwa
penerbitan SPMRK Pengganti atas SPM
GU Nihil potongan. porsi pinjaman
IBRD/ADB sebagaimana diatur dalam
SE41/ A/ 61 / 0394 tanggal 17 Maret
1994 hanya dimaksud untuk KPKN
Induk (KPKN her KCBI) dan tidak
dilaksanakan oleh KPKN non KCBI.
Demikian untuk dilaksanakan sebaikbaiknya.
Direktur Jenderal Anggaran,
ttd.
DARSJAH

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Keuangan ,

Jakarta, 27 Pebruari 1995
Kepada Yth.:
1 . Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Anggaran
2 . Para Kepala Kantor Perbendaharaan dan
Kas Negara
3. Para Kepala Kantor Tata Usaha
Anggaran
di
Seluruh Indonesia
Perihal

NIP. 060031003

1 . Bapak Menteri
laporan ;

DEPATEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA DIREKTORAT
JENDERAL ANGGARAN KANTOR
PUSAT GEDUNG ANGGARAN
JALAN LAPANGAN BANTENG
TIMUR 2-4 TELP. 38651301
370107, FAX. 374530 PO. BOX.
139, JAKARTA 10710

sebagai

2 . Bapak Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional Ketua Bappenas
u.p . Deputi V;
3 . Kepala Bad an Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP);
4 . Para Sekjen Departemen/ Lembaga Non
Departemen:
5. Direksi Bank Indonesia up . Kepala
Urusan Luar Negeri;
6. Direktur TUA, DLN, PAP, PAL, PBN
pada Ditjen Anggaran;
7. Repala PPDIA di Bandung;
8. IBRD-RSI Jakarta;
9 . ADB - IRQ Jakarta;
10. Perwakilan OECF di Jakarta;
11 . Seluruh Kantor Cabang Bank Indonesia.

: Pembayaran dalam mata uang
asing/ valuta asing (valas)
SURAT - EDARAN
NO . SE-32/ A/ 63/ 0295
Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal
Anggaran (SE-DJA) tanggal 26 Maret 1992
No. SE-43/ A.61 / 0392 telah diatur tentang
pembayaran mata uang asing/ valuta asing
(valas) atas beban Rekening Khusus
Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN) .
Pembayaran dalam valas yang membebani
Rekening Khusus pada dasamya dilaksanakan
oleh Kantor Pusat Direktur Jenderal
Anggaran/Direktorat Tata Usaha Anggaran
dengan pertimbangan untuk menghindari
adanya kerugian/ keuntungan kontraktorI
pemerintah sebagai akibat perbedaaan nilai
tukar/kurs, dan juga untuk mempermudah
penyelesaian administrasinya.
Mengingat bahwa dalam kenyataanya
terdapat juga kontrak-kontrak valas yang
didanai dari 2 sumber, PHLN dan rupiah
murni APBN, maka agar terdapat
keseragaman pembayaran valas atas beban
rupiah mumi APBN perlu diberikan petunjuk
sebagai berikut :
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1 ｾ＠ Kontrak-kontrak dalam valas pad a
dasarnya harus dibayar dengan ｶｾｬ｡ｳ＠
bersangkutan.
2 . KPKN tidak diperkenankan melaksanakan
pembayaran terhadap kontrak-kontrak
tersebut pada butir I di atas dengan cara
merupiahkan berdasarkan nilai tukar/kurs
yang berlaku pada saat itu.
3 . Pemimpin proyek agar mengajukan SPP
untuk pembayaran valas kepada Kantor
Pusat Direktur Jenderal Anggaran
Direktorat Tata Usaha Anggaran dengan
catatan apabila dalam DIP atau dokumen
yang disamakan dengan DIP kantor
bayarannya masih tercantum KPKN,
maka terlebih dahulu harus diajukan revisi
kantor bayar kepada DJA.
4. Pelaksanaan ketentuan surat edaran ini

berlaku sejak ditetapkan.
5. KPKN
diminta
untuk
segera
memberitahukan maksud surat edaran ini
kepada proyek-proyek yang berada dalam
wilayah pembayaran masing-masing.
Der:nikian agar dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya.
Direktur Jenderal Anggaran.
ttd.

DARSJAH
NIP. 060031003
Tembusan, disampaikan kepada Yth.
1 . Direktur TUA, DLN, PAP, PAL dan Ditjen
Anggaran;
2 . Kepala PPDIA, di Bandung.
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CONTOH-2

CONTOH-1
No.
Lamp. : .............berkas
Hal

Penyampaian Usulan Proyek PHLN
dalam _rangka Penyusunan DRPHLN
(buku biru) Th. .... .
Kepada Yth.
Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Ketua
BAPPENAS u/ p Deputi Bidang
Kerjasama Luar Negeri
Sesuai Surat Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional /
Ketua Bappenas, Nomor .. ./KMK. .... / 1995
dan Nomor : KEP .... /Ket/ ... /1995,
tanggal.... 1995, bersama ini kami sampaikan
usulan proyek-proyek dari instansi kami
yang memerlukan pinjaman/hibah luar
negeri untuk dicantumkan dalam Daftar
Rencana Pinjaman/Hibah Luar Negeri
(DRPHLN atau Buku Biru) tahun .. ..
meliputi :
a. Bantuan Proyek ..... usulan, senilai ekivalen
USD
b.Bantuan Teknis ...... usulan,senilaiekivalen
USD
Untuk melengkapi usulan tersebut di
atas, bersama ini kami sampalkan lampiranlampiran sebagai berikut :
a. Daftar Usulan Proyek
b.Lembar !sian untuk setiap usulan dan
telah diisi lengkap
c. Kerangka Acuan Kerja a tau Studi
Kelayakan untuk setiap usulan
Demikian terirna kasih atas perhatiannya.
a .n Menteri Departemen Ketua
Lembaga Pemerintah Non Departemen
Sekjen Departemen/Sekretaris Ketua
Lembaga Pemerintah Non Dept.

Tembusan Yth. :
1. Dirjen/Deputi terkait
2. Deputi Ketua Bappenas tarkait
3. Dirjen Anggaran

Lampiran Surat Nomor : ......
Tanggal: ..... .
USULAN PROYEK-PROYEK PHLN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN BUKU
BIRUTAHUN ....... .
I. BANTUAN PROYEK :
No.

Nama Proyek

Total Biaya

1.
2.
dst.

II. BANTUAN TEKNIS :
No.
1.
2.
dst.

Nama Proyek

TOR•)

Total Biaya

TOTAL

Keterangan : Nomor tidak menunjukkan urutan prioritas
•) Diberi tanda V, apabila FS atau TOR dilampirkan

CONTOH II

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SURAT KUASA PEMBEBANAN (SKP) ATAS
PENARIKAN PINJAMAN/HIBAH LUAR
NEGERI TAHUN ANGGARAN :
Nomor:

/SKP/

Tanggal

Dengan memperhatikan Surat Keputusan
Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua
Bappenas Nomor ......, tanggal ....... .
Surat Kuasa Umum Menteri Keuangan Nomor
SKU .....,· tanggal : ..... dengan ini diberikan kuasa
kepada Bank Indonesia untuk melakukan
pembebanan Rekening Bendahara Umum Negara
Nomor 502.000.000 atas penarikan pinjaman/hibah
luar negeri melalui PL, LC dan PP untuk proyek
sebagai berikut :
1. Kode/Nama Proyek
2. Dokumen Pendanaan
Nomor
Tanggal
3. Kode/Nama Donor
NomorLoan
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Nomor Reg. Pinjaman :
: Rp .... (... dengan huruf
4. Alokasi Dana

...... )
: US$ ... dengan huruf ... )
: Lihat lampiran

Eqivalen
5. Resume kontrak

Atas pelaksanaan pembukuan tersebut di atas,
Bank Indonesia agar mengirimkan Nota Debet/
Kredit berkenaan kepada Direktur Jenderal
Anggaran u.p. Direktur Tata Usaha Anggaran.
An Menteri Keuangan RI
Direktur Jenderal Anggaran

( ..................... )

ModelSKP:
Lembar 1
Lembar2
Lembar3
Lembar4

:
:
:
:

Bank Indonesia di Jakarta
proyek yang bersangkutan
PPDIA di Bandung
Pertinggal

dokumen lain yang disamakan
Bagian Proyek, Tolok Ukur dan
U.raian Pengeluaran
Pemberi PHLN
Nomor dan Tgl. NPPHLN
No. dan Tgl. Surat persetujuan
penetapan penetapan pelelangan/penunjukkan
langsung *) :
·Untuk melengkapi permintaan tersebut di atas
bersama ini kami sampaikan lampiran-lampiran
sebagai berikut :
1. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ)
2. Dokumen DIP atau dokumen lain yang
disamakan
3. Persetujuan penetapan pemenang lelang/
penunjukkanlangsung
4. Surat persetujuan alokasi Kredit Ekspor dan
Menko EKKU dan WASBANG *)
5 ...............
Pemimpin Proyek/Pejabat yang
diberi wewenang oleh Penerima
Penerusan Pinjaman

CONTOH III -1
No.
Lamp. : ......berkas
Hal
Permintaan Persetujuan Kontrak
Kepada Yth.
Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Ketua
BAPPENAS
diJakart 'a'
Sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri
Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Nomor
..... ./KMK...../1995 dan Nomor : KEP ....KEP... /Ket/
... . /1995, tanggal.. .. 1995, bersama ini kami
mengajukan permintaan persetujuan kontrak
pengadaan barang dan jasa dalam rangka
pelaksanaan :
Proyek/Paket Kontrak
Nomor/tanggal kontrak
Rekanan
Nilai kontrak
Tahun anggaran/Kode DIP atau :

Tembusan Yth. :
1 . Dirjen Anggaran
2. Deputi yang bersangkutan
3. Bank Indonesia
*) Coret yang tidak perlu
CONTOH 111-2
Lampiran Surat Nomor/Tgl.:
Untuk Kontrak Nomor/Tgl. : antara ... (nama
instansi) dan
(nama rekanan)
PERINCIAN PEMBIAYAAN KONTRAK
Nilai kontrak
yang lalu
No. Sumber Pembiayaan
Urut
1.

2.

Pinjaman/ Hibah Luar
Negeri
a.
b ..
Pemerintah/ BUMN/
BUMD
a.
b.
TOTAL
PPN 10%
Total Kontrak

Val as

Rupiah

Nilai kontrak yg
dimintakan persetujuan
Valas

Rupiah
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CONTOHIV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
(BAPPENAS), IL. TAMAN SUROPATI 2, JAKARTA

No.
Lamp : (KPB) yang
bersangkutan
Hal : Persetujuan
· Kontrak Pengadaan
Barang/jasa, antara

Kepada Yth.
Direksi Bank Indonesia
Jl KebonSirih No. 82-84

di
Jakarta

Bersama Im diberitahukan bahwa kami dapat
menyetujui Kontrak Pengadaan Barang/jasa:
Nomor dan tanggal
:
Antara
Dengan Rekanan
Untuk Proyek
Nilai kontrak
Sehubungan NPPHLN, Nomor dan
Tanggal
Tanggal dan Nomor SLA (apabila ada) :
Pemberi PHLN
Tahun Anggaran/Kode· DIP a tau
dokumen lain yang disamakan
denganDIP
Nomor dan J'gl Surat per.;etujuan penetapan:
pemenang pelelangan/penunjukkan
langsung *)
Nomor /Tanggal Surat Permohonan
Persetujuan
Kontrak Pengadaan Barang/jasa
Catahn :
Persetujuan Kontrak ini tidak mengurangi
kewajiban BPKP untuk mengadakan pemeriksaan
kemudian (post audit).
Surat Persetujuan Kontrak ini berlaku sebagai
dasar bagi pembukaan L/C.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Ketua Bappenas

Tembusan Yth :

CONTOHV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL (BAPPENAS), JALAN TAMAN
SUROPATI 2, JAKARTA

Nomor:
Lamp : KPBI yang
bersangkutan
Perihal : Persetujuan
Kontrak
Pengadaan
Barang/jasa,

Kepada Yth.
Menteri Keuangan
cq. Direktur Jenderal
Anggaran
Jl. Lapangan Banteng
Trmur 2-4
JAKARTA, 10710

Bersama ini diberitahuhan bahwa kami dapat
menyetujui Kontrak Pengadaan Barang/ jasa :
Nomor dan Tanggal
:
An tara
Dengan Rekanan
Untuk proyek
Nilai kontrak
Sehubungan NPPHLN, Nomor dan Tgl. :
Pemberi PHLN
Tahun anggaran/ Kode DIP, atau
Dokumen Anggaran lain yang
disamakan dengan DIP
Nomor dan Tanggal Surat Persetujuan
Penetapan pemenang pelelangan/
penunjukkan langsung *)
:
Nomor dan Tanggal Surat Pemmohonan:
Persetuguan Kontrak Pengadaan
Barang/jasa
Catatan : ..........
Persetujuan Kontrak ini tidak mengurangi
kewajiban BPKP untuk mengadakan pemeriksaan
kemudian (post audit)
.
ｓｵｲｾｴ＠
Persetujuan Kontrak ini berlaku sebagat
dasar bagi permintaan pembayaran langsung dari
Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN)
kepada rekening rekanan.
Badan Perencanaan
Pemba.ngunan Nasional
.
.
Ketua Bappenas

1. Dirpn AnggCU"an
2. Dirjen Bea Cukal

3. Dirjen Pajak
4. Pimpro yang bersangkutan
5. Biro PPKELN BAPPENAS

Tembusan yth:
1. Direksi Bank Indonesia
2. Dirjeh Pajak
3. Pimpro yang bersangkutan
4. Biro PPKELN Bappenas
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CONTOHVI-1

No.
: Penyampaian Laporan Realisasi
Penyerapan dan Perkembangan
Penyelesaian Kontrak
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Kepada Yth.
Menteri Keuangan
c/ q Direktur Jenderal Anggaran
Jl. Lapangan Banteng Tunur 2-4
Jakarta 10710
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Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Keuangan dan Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua
Bappenas Nomor .... /KMK .. /1995 dan Nomor
KEP.... /KET/ .. .. /1995 tanggal . . April 1995,
bersama ini kami sampaikan Laporan Realisasi
Penyerapan Dana Pinjaman/Hibah LuarNegeri
dan Perkembangan Penyelesaian Kontrak yang
dibiayai Pinjaman/Hibah Luar Negeri (terlampir),
dalam rangka pelaksanaan proyek :
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1. Nama Proyek
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2. Kode Proyek
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3. Nama Pemimpin Proyek/NIP
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4. Nomor /Tanggal DIP atau Dokumen Anggaran
yang disamakan dengan DIP:
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5. Departemen/LPND
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6. Tanggal Pelaporan
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Demikian, atas perhatiannya disampaikan
terima kasih.
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Pemimpin Proyek,

0

c

.... 0

Nama Jelas

1-

c
-"'
.!'! ti t!
.:! ..:..:
IIIO'"o
::: .... :..:

Tembusan Yth :
Perencanaan Pembangunan
Menteri ｎｾｧ｡ｲ＠
Nasional/Ketua Bappenas.
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DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN KANTOR PUSAT
GEDUNG ANGGARAN JALAN
LAPANGAN BANTENG TIMUR
NO. 2-4 TELP. 3865130, 370107
FAX. 374530 PO. BOX. 139, JAKARTA 10710
Jakarta, 13 Juni 1995
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Lampi ran : 2 Lembar
Perihal : Perubahan Tata Cara Penarikan/
Pengajuan Aplikasi Pinjaman/
Hibah Luar Negeri melalui PL dan
Penggantian PP.

0

Kepada Yth :
1. Para Sekretaris Jenderai Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara;
2 . Para Sekretaris Jenderal Departemen;
3 . Para Sekretaris/ Deputi Lembaga
Pemerintah Non Departemen;
di Jakarta
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Menunjuk Keputusan Bersama Menteri
Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas
Nomor: 185/ KMK.03/ 1995 dan Nomor :
KEP. 03/ KET I 5 / 1995 tanggal 5 Mei
1995, tentang Tata Cara Perencanaan,
Pelaksanaan/ Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/ Hibah Luar Negeri dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, dengan ini diberitahukan beberapa hal sebagai berikut :
1 . Pemmohonan Aplikasi Penarikan Dana
(APD) dengan tata cara Pembayaran
Langsung (PL) dan
Penggantian
Pembiayaan Pendahuluan (PP) kepada
Pemberi Pinjaman/ Hibah Luar Negeri
(PPHLN) terhitung mulai tanggal 3 Juli
1995 disampaikan melalui Ditjen
Anggaran c.q.
Direktorat Tata Usaha Anggara11 Jalan
Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta.
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ｾ］ＭＮｭ
2 _APD dimaksud wajib dilengkapi dokumen
pendukung sesuai yang disyaratkan oleh
PPHLN .

3 _ Bagi APD yang baru pertama kalinya
diajukan ke Ditjen Anggaran atas kontrak
yang sedang berjalan, agar di lampirkan
copy Kontrak berkenaan yang telah
dilegalisasi oleh Pemimpin Proyek.
4 _Dengan adanya perubahan tata car a
pengajuan APD tersebut diatas , agar
proses pengalihannya berjalan lancar,
maka diminta :
a. Setiap Pimpro mengtst formulir
Realisasi Pembayaran Kontrak sesuai
form I (terlampir);
b . Melampirkan copy SK pengangkatan
sebagai
Pimpro/ Bendaharawan
beserta Specimen tanda tangan dan
parap sesuai form II (terlampir).
Berkenaan dengan hal-hal diatas ,
diminta bantuan Saudara untuk
memberitahukan maksud Surat Edaran
tnt kepada Pemimpin Proyek di
lingkungan
Departemen/ Lembaga
Pemerintah Non Departemen masingmasing.

Ｍ

Ｍ

6. Para Kepala Kantor Wilayah Oitjen
Anggaran;
7 . Para Pimpro Departemen/Lembaga
Pemerintah Non ｄｾ｜Ｉ｡ｲｴ･ｭｮ
Ｎ＠
Form :l
DAFTAR REALISASI PEMBIAYAAN
KONTRAK
NAMA PROYEK
NO.:

KONTRAK TGL./
NILAI KONTRAK:
PORSI PL/PP *):
REKANAN:

Nc
Tanggal
2

1

PENGAJUAN
No . WA Jumlah
3
4

REALISASI

SLISll- KET
(4- 6)
7

Tanggal Jumlah

6

5

R

T nt>ol

Sisa Kontrak IPorsi PL/ PP *I - R ..ＬＮｊ［Ｂｾｩｬ＠

-

.. .. .. ... ...... ... ,

Mengetahui
Tanggal
Pemimpin Proyek

Bendahara

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan
terima kasih _
Direktur Jenderal Anggaran

Form : II

ttd .

DAFTAR SPECIMEN TANDA DAN
PARAF
PIMPRO DAN BENDPRO

DARSJAH
NIP. 06003•1003
Tembusan disampaikan kepada Yth .:
1. Bapak Menteri Keuangan (sebagai
laporan);
2 _ Bapak Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Ketua
Bappenas ;
3. Oireksi Bank Indonesia up. Kepala Urusan
Luar Negeri;
4 . Sekretaris dan semua Oirektur dalam
lingkungan Ditjen Anggaran;
5 . Kepala Pusat Pengolahan Data dan
lnformasi Anggaran (PPDIA) di Bandung;

No Nama/ NIF abatan Struktura abatan dalam anda tangar Para! Ket.
1

2

3

4

5

6

7

Mengetahui
Atasan Langsung
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PETUNJUK TEKNIS PENARIKAN
PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
DENGAN TATA CARA PEMBIAYAAN
LANGSUNG (PL) DAN
PENGGANTIAN PEMBIAYAAN
PENDAJ-iULUAN (PP) (DIRECT
PAYMENT AND REIMBURSEMENT)
1. PEMBIAYAAN LANGSUNG :
1. Proyek mengajukan Aplikasi Penarikan
Dana (APD) Pembiayaan Langsung (PL)
kepada Direktorat TUA.
2 . Petugas penerima APD memberikan
tanda terima (apabila APD diantar) yang
segera
Petugas
selanjutnya ,
mengagendakan , melengkapi isian routin·g slip dan meneruskannya kepada Kasub
Dit. PBLN yang memproses aplikasi.
3. Dengan referensi Loan Agreement, Disbursement Hand book/ Guidelines, Banking Arrangement maupun kontrak ,
petugas yang memproses aplikasi
dimaksud harus meneliti kelengkapan
dokumen APD antara lain :
- Bilateral :

- Kontraktor : Nama , Alamat, Bank
(Devisa , Account No.)
- Tanda tangan Pimpro yang Authorize

* Khusus OECF : WA dibuat Dit.
TUA
e . Bank Garansi - dalam hal tagihan uang
muka (besarnya ditentukan dalam
kontrak) .
f. Laporan kemajuan Proyek (Dasar
kontrak/
sesuai
Penagihan) ,
permintaan lender.
- Civil Works :
Berita acara kemajuan pekerjaan; Interim Certificate; Monthly Certificate;
NOL dan sejenisnya sepanjang
dipersyaratkan ; Invoice
- Goods :
Berita Acara S e rah Terima dan
pemeriksaan/ uji coba ; NOL dan
sejenisnya sepanjang dipersyaratkan ;
Invoice
- Konsultant :

Dokumen yang disampaikan Pimpro
adalah rangkap 5 (3 dalam full dokumen)

- Umum:
a . Ceklist antara lain :
No . WA; No . NPLN; Nilai Aplikasi ;
No. / Tgl. Kontrak ; Nama Rekanan ;_
Nama dan Kode Proyek; No. SPKPBJ
(Contoh V Bappenas); Rincian Nilai
Kontrak :

* Porsi Lender
* Realisasi
* Saldo

sejenisnya
dan
NOL
Invoice ;
sepanjang dipersyaratkan .
Catatan Khusus : Banking Arrangement
(Rek. Bl)
- QECFIBOT
- Korea/ Koexbank
- ltalia
NIB
• NDF (50%) USD - SDR
• NIB (50%) USD-USD
Multilateral :

b. Surat Pengantar Pimpro
c . SPKPBJ (Contoh
Ammandment).

- Bentuk standar dari lender - Nilai WA

V

Bappenas/

d . Withdrawal Application! Payment Request :

Dokumen yang disampaikan Pimpro
adalah rangkap 5 (3 dalam full dokumen)
Umum :
a . Cek list antara lain
Nomor W/ A, Nomor Loan; Nilai Aplikasi;
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Kontrak ; Nama
Nomor/Tanggal
Rekanan; Nama dan Kode Proyek.
Nomor SPKPBJ (Contoh V Bappenas)
- Rincian Nilai Kontrak :
Porsi Lender; Realisasi; Saldo.
b. Surat Pengantar Pimpro.
c . SPKPBJ/Contoh
Ammandment

V

Bappenas/

d. Withdrawal Application/Payment Request:
Bentuk standar dari lender; Nilai WA;
Nama Kontraktor, alamat, Bank
(Devisa) Account No.
e. Bank Garansi - dalam hal tagihan uang
muka (besarnya ditentukan dalam
kontrak).
f. Laporan Kemajuan Proyek (Dasar
Penagihan), sesuai kontrak/permintaan lender.
- Civil Works :
Be.rita Acara Kemajuan ｐｾｫ･ｲｪ｡ｮ［＠
Interm Certificate; NOL dan
sejenisnya sepanjang dipersyaratkan;
Invoice
- Goods :
Berita Acara Serah Terima dan
pemeriksaan/uji coba; NOL dan
sejenisnya sepanjang dipersyaratkan;
Invoice.
Konsultant :
Invoice; NOL dan sejenisnya sepanjang
dipersyaratkan.

4. Penelitian

agreement
loan
pada
diperlukan untuk mengetahui apakah loan
agreement . tersebut mempunyai fasilitas
penarikan Direct Payment (PL), misalnya :
a. Bank Dunia :
Untuk loan dari Bank Dunia sistem
penarikan tercantum dalam General
Conditions Applicable to Loan ifnd

Guarantee Agreement of the Bank,
telah disepakati antara DJA dan Bank
Dunia bahwa setiap loan agreement
yang mempunyai fasilitas rekening
kh4sus, penarikan dananya atas loan
tersebut harus dilaksanakan melalui
Rekening Khusus (RK). Dengan
demikian, tidak lagi diperkenankan
penarikan dana dengan cara PL, Reimbursement d·an L/ C . Penarikan
dana PL loan dari Bank Dunia hanya
untuk loan agreement yang tidak
rekening khusus .
mempunyai ｦ｡ｳｩｬｴｾ＠
b. ADB:
Untuk loan dari ADB sistem penarikan
tercantum dalam Ordinary Operations
Loan Regulations to the Bank. Sesuai
dengan Loan Disbursement Handbook
hanya
RK
bahwa
dinyatakan
digunakan untuk pembayaran mata
uang Rupiah. Pembayaran valas dapat
dilaksanakan melalui penarikan RK
hanya untuk training dan fellowship .
Dengan demikian, loan agreement
ADB walaupun tersedia Reksusnya ,
semua pembayaran valas untuk
kegiatan selain training dan fellowship
harus dilaksanakan dengan PL. Untuk
loan agreement ADB yang tidak
mempunyai fasilitas RK, dapat
mayoritas
dengan
dilaksanakan
penarikan PL Dalam hal loan agreement terdapat fasilitas Retroactive Financing , pengeluaran tersebut ditarik
dengan cara Reimbursement.
c. OECF :
Masing-masing loan agreement OECF
biasanya telah mencantumkan cara
penarikan dana, bahkan terdapat loan
agreement secara jelas bahwa untuk
kategori dar jumlah tertentu ditarik
dengan PL dan kategori dan jumlah
tertentu lainnya ditarik dengan RK.
d. Loan Agreement dari Lenders lainnya :
Beberapa lender menetapkan formulir
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khusus dan ketentuan-ketentuan yang
harus dilengkapi dalam penarikan
dengan _c ara PL, misalnya Bank Du_nia
menggunakan formulir 1903. Oleh
karena itu petugas diharuskan
mempelajari klausula penarikan yang
terdapat dalam loan agreement masingmasing.
5 . Pencocokan dokumen APD dengan DIP
atau dokumen yang disamakan .
Petugas mencocokan dokumen APD
dengan DIP atau dokumen yang disamakan seperti RAT, SRP3 dan SP3LN atau
SKO dan dokumen lain yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan. Masa berlakunya
DIP atau dokumen lain yang disamakan
harus mengikuti ketentuan SE : SE-64/
a/ 21/ 0595 tanggal 5 Mei 1995 tentang
pelaksanaan DIP 264 7 / D . VI/ 5 / 1995
atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan DIP yang dibiayai dari pinjaman
hibah luar negeri.
6 . Penelitian SPKPBJ (Contoh V Bappenas) :
Petugas meneliti kebenaran SPKPBJ
(Contoh V dari Bappenas)
7 . Penelitian Kontrak :
Petugas secara mutlak harus memeriksa
isi kontrak, khususnya klausula mengenai
syarat penarikan dengan cara PL antara
lain :
a. Meneliti kebenaran termin pembayaran
berikut jumlahnya sesuai kontrak;
b. Meneliti keabsahan semua dokumen
pendukung temmasuk visum (sertifikasi)
atas invoice oleh Pimpro;
c. Meneliti persyaratan lain sebagaimana
disyaratkan dalam kontrak.
8. Kartu Pengawas :
Dalam penarikan PL terdapat 2 kartu
pengawasan, yakni :
a . ·Kartu
Pengawasan
Langsung;

Pembayaran

b . Kartu Pengawasan Kontrak.

Kartu Pengawasan digunakan sebagai alat
kontrol alokasi dana suatu tolok ukur agar
tidak melampaui plafond tolok ukur yang
disediakan dalam DIP atau dokumen lain
yang disamakan. Kartu Pengawasan
kontrak
digunakan
sebagai
｡ｬｾｴ＠
pengawasan antara lain agar aplikasi PL
yang dibuat tidak melampaui nilai kontrak
bersangkutan. Kartu Pengawasan ini juga
dipergunakan sebagai alat kontrol untuk
penerbitan SPM Pengesahan.
9 . Aplikasi Penarikan Dana (APD) :
Setiap APD yang diajukan telah diisi dan
dilengkapi dengan dokumen pendukung
yang dipersyaratkan, harus diteliti sesuai
dengan butir 3 s/d 8 di at as sebelum
ditandatangani oleh Pejabat DJA c.q. Dit.
TUA yang ditunjuk untuk menandatangani APD tersebut.
10. Pejabat yang menandatangani APD :
Pejabat DIA yang berwenang untuk
menanda tangani APD adalah :
a . Direktur Jenderal Anggaran;
b. Direktur Tata Usaha Anggaran;
c . Kasubdit Dabimtek, PBLN I, 11 , Ill ,
PBUN dan APBLN;
d . Para Kepala Seksi di lingkungan Dit.
TUA .
Pada dasarnya semua pejabat DJA diatas
berwenang untuk menandatangani APD,
namun
sebagai
pedoman
guna
kelancaran pelaksanaan ditetapkan
bahwa nilai APD :
a . Diatas Rp . 500 Juta ditandatangani
oleh Dir. Jen. Anggaran/Dir. TUA
b . Diatas Rp. 250 Juta sampai dengan
Rp . 500 Juta ditandatangani oleh
Kasubdit
c. Sampai dengan Rp. 250
ditandatangani oleh Ka. Sie
11. Waktu yang
memproses APD :

diperlukan

Juta
untuk

Batas waktu penyelesaian APD sejak
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diterima di Dit. TUA sampai dengan
pengiriman selambat-lambatnya 10 jam
kerja . APD yang tidak memenuhi
persyaratan dan atau tidak lengkap,
selambat-lambatnya 10 jam kerja harus
diterbitkan· surat penolakan dengan
mencantumkan alasan pengembalian
yang jelas dan terinci yang ditandatangani
oleh Kasubdit.
1.2 . Debit Advice (DA) dan SPM Pengesahan :
Atas dasar DA dan Kurs BI, petugas
bersangkutan
menerbitkan
SPM
Pengesahan dalam waktu 2 hari setelah
diterimanya DA.Dalam hal APD disetujui
oleh lender sebagian dari nilai APD, maka
petugas menerbitkan SPM Pengesahan
senilai DA. Sisa yang belum disetujui agar
tetap diupayakan kelengkapan dokumen
yang diperlukan, sehingga apabila DA atas
nilai sisa telah diterima , SPM Pengesahannya dapat segera diterbitkan.
13.

Debit - Kredit Rek. BUN oleh BI :

SPM Pengesahan yang telah diterbitkan
bit. TUA, dipergunakan sebagai dokumen
untuk debit-kredit Rekening BUN oleh BI.
Selanjutnya, BI akan menyampaikan nota
perhitungan rekening BUN secara reguler
kepada Dit. TUA.
14. Surat Kuasa Pembebanan (SKP) :
SPM Nihil awal tahun untuk PLmaupuJ;l
PP yang selama ini diterbitkan Dit. TUA,
dengan SKB-185 tidak diperlukan lagi.
Khusus penarikan dengan tata cara L/ C
diperlukan SKP sesuai dengan Contoh II
pada
lampiran
SKB-185
sebagai
pengganti SPM Nihil awal tahun untuk L/
C. Yang dimaksud secara otomatis dalam
pasal 12 ayat (1) SKB-185 tersebut
berdasarkan · DIP a tau dokumen lain yang
disamakan dan setelah diterimanya

SPKPBJ (Contoh V Bappenas).
II. PENGGANTIAN

PEMBIAYAAN
PENDAHULUAN (PP)/REIMBURSEMENT UNTUK DANA BUMN/D DAN
PEMDA
1 . Proyek mengajukan Aplikasi Penarikan
Dana (APD) melalui Cara Penggantian PP
untuk dana BUMN/ D dan atau Pemda
kepada Direktorat _Jata Usaha Anggaran.
2. Petugas penerima APDm emberikan
tanda terima (apabila APD diantar) yang
selanjutnya ,
petugas
segera
mengagendakan. melengkapi isian routing slip dan meneruskannya kepada Ka
Sub . Dit. PBLN dan atau PBUN yang
memproses aplikasi.

3 . Petugas meneliti kelengkapan dokumen
APD PP, yaitu :
a . Kontrak (KPBJ);
b . Summary Sheet a tau SOE;
c . Invoice a tau faktur;
d . Kwitansi a tau bukti pengeluaran;
e . Nota transfer ;
f. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan atau
Berita Acara.
Pemeriksaan Barang;
g. Berita Acara Pembayaran ;
h. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan .
Perlu diperhatikan bahwa nomor
rekening yang ditunjuk dalam APD
untuk menerima hasil Reimbursement
tersebut harus sama dengan nomor
rekening nota transfer pada butir e .
4 . Setelah Dit. TUA menerima debit advice
(DA) dari lender, petugas Dit. T.UA
menerbitkan SPM Pengesahan senilai DA
sebagai realisasi penarikan pinjaman/
hibah luar negeri.
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DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN KANTOR PUSAT
GEDUNG ANGGARAN JALAN
LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.
2-4 TELP. 3865130, 370107. FAX.
3745·30 PO. 80. 139,
JAKARTA 10710

Jakarta, 7 Juli 1995
KEPADA Yth :
1 . Kepala Kanwil Ditjen Anggaran

Dokumen ini sebagai pengganti untuk
Surat Pengesahan Anggaran Biaya
Proyek (SPABP) yang digunakan selama
tnt ,
dengan maksud untuk tidak
menimbulkan kerancuan dengan Surat
Pen.gesahan
Anggaran
Bantuan
Pembangunan Daerah (SPABP-Inpres).
2 . Sesuai Surat Ed a ran Bersama Menteri
Keuangan
dan
Menteri
Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/
Ketua Bappenas tanggal 5 Mei 1995
No .SE-64/AL21/0595
masa
berlakunya DIPP-LN

2. Kepala KPKN

2647 ID.VI/51 1995

3. Kepala KTUA. Dl SELURUH INDONESIA

adalah 3 (tiga) tahun anggaran,
sepanjang pinjarnanl hibah luar negeri
berkenaan belum berakhir (closing date).

SURAT - EDARAN
No. SE-97 I Al4310795
PERIHAL :
Pelaksanaan Pembayaran melalui Rekening Khusus proyek-proyek yang dibiayai dari dana Pinjaman/
Hibah Luar Negeri yang
diterus pinjamkan (PPPI
SLA) kepada/BUMD

Dalam rangka pencairan dana untuk
proyek-proyek yang dibiayai dari dana
pinjamanl hibah
luar
negeri
yang
diteruspinjamkan berdasarkan Perjanjian
Penerusan Pinjamani Subsidiary Loan
Agreement (PPP I SLA) kepada Pemdal
BUMD, dengan ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut :
1 . Dokumen anggaran yang digunakan
untuk pencairan dana pinjamanlhibah
luar negeri yang diteruspinfamkan (PPPI
SLA) mulai tahun 199511996 adalah
Daftar lsian Penerusan Pinjaman Luar
Negeri a tau disingkat dengan DIPP-LN.

3. Dengan berpedoman pad a SE DJA
tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran masing-masing pinjamanlhibah
hibah luar negeri bersangkutan, pencairan beban rupiah atas beban Rekening
Khusus (BLN) pinjamanlhibah luar
negeri yang diteruspinjamkanl Subsidiary Loan Agreement (PPPISLA) kepada
Pemdai BUMD, yang semula dilakukan
terpusat (melalui Direktorat Tata Usaha
Anggaran) mulai tahun anggaran 19951
1996 dilaksanakan melalui Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara setempat Sedangkan pencairan dana
dalam bentuk valuta asing (valas} sesuai
Surat Edaran Ditjen Anggaran tanggal 27
Februari 1995 No. SE;.32/6310295
dilaksanakan oleh Direktorat Tata Usaha
Anggaran .
4. Sebagaimana ditentukan dalam Surat
Keputusan Menteri Keuangan tanggal 12
Mei 1995 No. 191KMK.04/1995 jo
Surat Edaran Bersama Ditjen Anggaran,
Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea dan Cukai

ｬ ｮｾｯ

ｲｭ｡ｳｩ＠
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tanggal 24 Mei 1995 No. SE-75/A/61/
0595 SE-39/PJ/1995 dalam ｰ･ｮｧｾｪｵ｡＠
SE-08/ BC/ 1995
SPP atas beban DIPP-LN kepada KPKN,
Bendaharawan
proyek
wajib
melampi'rkan bukti penyetoran PPN dan
PPnBM serta PPh terhutang.
5 . Kepala Kantor Wilayah Ditjen Anggaran
diminta melakukan pengawasan atas
pelaksanaan Surat Edaran ini dan mengkoordinasikannya dengan instansi terkait.
Demikian agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
ttd.

DARSJAH
NIP. 060031003
Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bapak Menteri
laporan;

Keuangan,

sebagai

2 . Direktur Jenderal Lembaga Keuangan ;
3 . Para Direktur di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran ;
4 . Kepala PPDIA, di Bandung;
5 . Kepala Biro P4R, Bappenas.

D.ANGGARAN PENDAPATAN BEIANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 18 Maret 1997)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
Menimbang:

a.

b.

c.

d.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 1997/ 1998
disusun berdasarkan prinsip anggaran
berimbang yang dinamis;
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 1997/ 1998
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Keempat pelaksanaan
rencana pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam Bab IV Garis-garis Besar
Haluan Negara tentang Pembangunan Uma
Tahun Keenam;
bahwa Anggaran Pendapatan daf} Belanja
Negara Tahun Anggaran 1997/ 1998 pada
dasamya merupakan rencana kerja tahunan
pemerintahan negara dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pelaksanaan
pembangunan
tahun-tahun
sebelumnya serta meletakkan landasan bagi
usaha -usaha pembangunan selanjutnya;
bahwa untuk menjaga kelangsungen
jalannya pembangunan, dipandang perlu diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit
anggaran proyek-proyek dalam anggaran
pembangunan Tahun Anggaran 1997 I

1998;
e.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 1997/ 1998 perlu
ditetapkan dengan Undang-undang.

Mengingat:

1.
2.

Pasal 5, Pasal 20, ､ｾ＠
Pasal 23 ayat (1} dan
ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
lndische Comptabiliteitswet (Staatsblad
Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968
tentang Perubahan Pasal 7 lndische
Comptabiliteitswet (Lembaran Negara

Tahun 1968 ｎｴｾｭｯｲ＠
53 , Tambahan
Lembaran Negara nbmor 2860).
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA ,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1997/ 1998.
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud
dengan:
1. Pendapatan
negara
adalah
semua
penerimaan dalam negeri dan penerimaan
pembangunan yang digt: .· .1 kan untuk
membiayai belanja negara ;
2 . Penerimaan dalam negeri adalah semua
pen.erimaan yang diterima negara dalam
bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan
dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan
penerimaan negara bukan pajak;
3 . Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah
bantuan dan atau pinjaman luar negeri;
4 . Belanja negara adalah semua pengeluaran
negara untuk membiayai pengeluaran rutin
dan pengeluaran pembangunan;
5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas
umum pemerintahan dan pembangunan ,
baik pusat maupun daerah , serta untuk
memenuhi kewajiban atas hutang dalam
negeri dan luar negeri;
6. Pengeluaran pembangunan adalah semua
pengeluaran negara untuk membiayai
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proyek-proyek pembangunan
Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban
pembiayaan proyek pembangunan pada
akhir tahun anggaran;
8. Sisa anggaran lebih adalah selisih lebih
antara realisasi pendapatan negara dan
belanja negara;
9. Sektor adalah kumpulan subsektor;
1 0 . Subsektor adalah kumpulan program;
11 . Bantuan program adalah nilai lawan rupiah
dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri
dalam bentuk pangan dan bukan pangan
serta pinjaman yang dapat dirupiahkan;
12. Bantuan proyek adalah nilai lawan rupiah
dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri
yang digunakan untuk membiayai proyekproyek pembangunan.
7.

Pasal 2
(1)Anggaran Pendapatan Negara Tahun
Anggaran 1997/ 1998 diperoleh dari :
a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam
Negeri;
b . Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
(2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 88.060.700.000.000, 00.
(3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp 13.025.000.000.000, 00. , ·
(4)Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun
Anggaran 1997/1998 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan
sebesar Rp 101.086.700.000. 000,00.
Pasal 3 ·
(1) Penenimaan Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud 9alam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari
sumber-sumber penerimaan:
a . Penerimaan perpajakan sebesar- Rp 64.
714.600.000.000, 00.
b . Penerimaan dari sektor minyak bumi .dan ..
gas alam sebesar Rp 15.120.300.000.
000,00.
c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar
Rp 8.225.800.000. 000,00.
(2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari
sumber-sumber penerimaan:

a. Bantuan program sebesar nihil;
b. Bantuan proyek sebesar Rp 13.026.000.
000.000,00 .

Pascd 4 .
(1)Anggaran Belanja Negar;,:.Tahun Anggaran
1997/ 1998 terdiri dari: ｾ＠
a. Pengeluaran Rutin;
b. Pengeluaran Pembangunan.
(2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp 62.158.800.000.000,00.
(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 38.927 .900.000. 000 60.
(4)Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun
Anggaran 1997/ 1998 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan
sebesar Rp 101.086.700.000.000,00.
Pasal 5
(1) Pengeluaran rutin ..sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor:
01 . Sektor industri sebesar
0 2 . Sektor pertanian dan kehutanan sebesar
03 . Sektor Pengairan sebesar
kerja
tenaga
04. Sektor
sebesar
0'5 . Sektor perdagangan. pengembangan usaha na sional. keuangan dan koperasi sebesar
06 . Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika
sebesar ·
07. Sektor pertambangan dan
energi sebesar
08 . Sektor pariwisata, pos dan
telekomunikasi sebesar
peml_)zmgunan
09 . Sektor
daerah dan trans migrasi
sebesar 1\
10. Sektor-. lingkungan hidup
dan tata ruang sebesar
11 . Sektor. pendidikan, .kebudayaan nasional . kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, pemuf:la
.,dan olah raga sebesar
12 ,.Sektor kependudukan dan
keluarga sejahtera sebesar
kesejahteraan
13. Sektor
peranan
sosial, ｫ･ｳｨ｡ｴｾｮＮ＠
wanita, anak dan remaja
sebesar

Rp .

73.593.122.000,-

Rp .
Rp .

579.010.522 .000. 37 .300.824.000.-

Rp.

141.729.400.000.-

Rp. 28.979.275.973.000.Rp .

301.:?73.894.000,-

Rp .

127.379.962.000.-

Rp.

74.Z71.27:5.000, -

Rp. 11.707.532.111.000.Rp.

256.104.073.000,-

Rp .

4.192 .871.391.000,-

Rp.

315.870.504.000,-

Rp.

582.769.507.000,-
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14 Sektor perumahan da n
permukiman sebesar
15 . Sektor agama sebesar
16 . Sektor ilmu pengetahuan
dan teknologi sebesar
1 7 . Sektor hukum sebesar
18. Sektor aparatur negara
dan pengawasan sebesar
19. Sektor politik, hubungan
lua r negeri, penerangan,
komunikasi dan media
massa sebesar
20 . Sektor pertahanan dan
keamanan sebesar

Rp.
Rp.

20.083.759.000.1.195.776.517.000,-

Rp .
Rp.

383.659.477.000.689.994.885.000,,

Rp.

4 .805.542.495.000 ,-

Rp.

1.417.040.649.000,-

Rp.

6 .277.720.660.0000 ,-

(2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) ke ·dalam subsektor dicantumkan
dalam penjelasan ayat ini.
(3)Pengeluaran Pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci
menurut sektor:
0 1 . Sekto r industri sebesar
02 . Sektor pertanian dan kehutanan sebesar
03 . Sektor Pengairan sebesar
04 . Sektor
tenaga
kerja
sebesar
05 . Sektor perdagangan , pengembangan usaha nasional. keuangan dan koperasi sebesar
06 . Sektor transportasi , meteorologi dan geofisika
sebesar
07 . Sektor pertambangan dan
energi sebesar
08 . Sektor pariwisata, pos dan
telekomunikasi sebesar
09 . Sektor
pembangunan
daerah dan transmigrasi
sebesar
10. Sektor lingkungan hidup
dan lata ruang sebesar
11 . Sektor pendidikan, kebudayaan nasional. kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, pe muda
dan olah raga sebesar
t2 . Sektor kependudukan dan
keluarga sejahtera sebesar
13 . Sektor
kesejahteraan
sosial, kesehatan, peranan
wanita , anak dan remaja
sebesar
14 . Sektor perumahan dan
permukiman sebesar
15 . Sekto r agama sebesar
16 . Sektor ilmu pengetahuan
dan teknologi sebesar
1 7 . Sektor hukum sebesar
18 . Sektor aparatur negara
dan plmgawasan sebesar
19 . Sektor politik , hubungan
luar negeri , penerangan ,
komunikasi dan media
massa sebesar
20. Sektor pe{tahanan dan
keamanan sebesar

Rp .

589.747 .000.000.-

Rp.
Rp .

1.512. 993.000.000.2 .616.136.000.000,-

Rp .

269.406.000.000,-

Rp.

549 .927 .000 .000.-

Rp .

6 .849.854.000.000,-

Rp .

4 .422 . 982.000.000,-

Rp .

962.667 .000.000,-

Rp .

7 .164.086.000.000. -

Rp.

685.760.000.000,-

Rp.

4 .676. 944.000.000. -

Rp.

690.941.000.000,-

Rp .

2 .097 .216.000.000,-

Rp.
Rp .

1.533. 757 .000.000,304.034.000.000,-

Rp.
Rp.

881 .778.000.000,195.028.000.000.-

Rp.

910.974.000.000,-

Rp.

286.119.000.000,-

Rp.

1.727.551.000.000.-

(4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan
dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6
Rincian Jebih lanjut dari sektor dan subsektor
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)
dan ayat (2) ke dalam program dan kegiatan
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Pasal 7
Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
dan ayat (4) ke dalam program dan proyekproyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Pasal 8
(1) Pad a pertengahan Tahun Anggaran 1997I
1998 Pemerintah membuat· laporan Semester I mengenai:
a. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri;
b . Realisasi Penerimaan Pembangunan;
c . Realisasi Pengeluaran Rutin;
d . Realisasi Pengeluaran Pembangunan;
e . Perkembangan Moneter dan Perkreditan;
f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan
Perdagangan Luar.
(2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk
6 (enam) bulan berikutnya.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya akhir
bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh
Dewan
Perwakilan
Rakyat
dengan
Pemerintah.
(4)Penyesuaian Anggaran Pendap·atan dan
Belanja Negara dengan perkembangan dan
atau perubahan keadaan dibahas b.ersamasama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan
Pemerintah dalam rangka penyusunan
perkiraan Perubahan atas Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahur
Anggaran 1997/ 1998.
Pasal 9
(1)Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada
Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran
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1997/ 1998 yang masih diperlukan untuk
penyelesaian proyek, dengan Peraturan
Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran
1998/ 1999 menjadi kredit anggaran Tahun
Anggaran 1998/ 1999.
(2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa
Keuangan selambat-lambatnya pada akhir
triwulan I Tahun Anggaran 1998/ 1999.
Pasal 10
Sisa Angaran Lebih Ta hun Anggaran 1997I
1998 dapat digunakan untuk membiayai
anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran
berikutnya.

setelah Tahun
berakhir.

Anggaran

1997/1998

Pasal 13
Ketentuan-ketentuan
dalam
Indische
Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925
Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor ·
9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7
Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara
Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan
bentuk, susunan, dan isi undang-undang ini
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal
1 April 1997.

Pasal 11
Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-·
undang tentang Perllbahan atas Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 1997/ 1998 berdasarkan Perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)
untuk mendapatkan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran
1997/ 1998 berakhir.

Pasal 12
(1) Setelah Tahun Anggaran 1997/ 1998 berakhir,
Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran
Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang
bersangkutan.
(2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) setelah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh
Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan

Agar
setiap
orang
mengetahuinya ,
memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 1997
PRESIDEN REPUBLIK iNDONESIA
ttd.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBUK INDONESIA T.f.\HUN 1997 NOMOR 16
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PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1997
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

UNUM
Pembangunan nasional untuk mewujudkan
tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
yang arah kebijaksanaannya ditetapkan
Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Garisgaris Besar Haluan Negara (GBHN),
merupakan
rangkaian
proses
yang
berkesinambungan. Arah kebijaksanaan
pembangunan tersebut dijabarkan dalam
Rencana
Pembangunan
Lima Tahun
(Repelit .),
sedangkan
pelaksanaan
operasional tahunannya dituangkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Dengan demikian hal-hal yang
dituangkan dalam APBN senantiasa sejalan
dengan arah kebijaksanaan GBHN maupun
Repelita.
Dalam hubungan itu , s ejak dimulainya
pembangunan secara berencana pada tahun
1969, pembangunan berbagai sarana dan
prasarana serta pembangunan bidang-bidang
lainnya telah dapat mengurangi jumlah
penduduk miskin, dan secara bertahap
berhasU meningkatkan kesejahteraan rakyat .
Dalam Repelita VI sebagai. -awal dari periode
pembangunan jangka panjang kedua hasilhasil pembangunan tersebut terus diperbaharui, diperdalam, dan diperluas dengan
tetap bertumpu pada Trllogi Pembangunan,
yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-

hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan
dinamis. Adapun pelaksanaannya didasarkan
pada nilai luhur dan pengamalan semua sila
Pancasila sebagai kesatuan yang utuh .
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun
Anggaran
1997/ 1998 ,
yang
merupakan APBN tahun keempat Repelita
VI ,
merupakan
proses
kelanjutan ,
peningkatan , perluasan , dan pembaharuan
pembangunan , yang mencerminkan t ekad
untuk mewujudkan bangsa yang maju dan
mandiri serta makin berkualitas , dengan
memberikan prioritas kepada pembangunan
ekonomi, dengan keterkaitan antara industri
dan pertanian serta bidang pembangunan
lainnya sebagaimana yang tertuang dalam
Repelita VI. Penyusunan APBN Tahun
anggaran 1997/ 1998 juga di s esuaikan
dengan perkembangan eko no mi, baik internal maupun eksternal, sepe rti pertumbuhan
ekonomi dunia , harga minyak di pasar
internasional , fluktuasi nilai tukar mata uang
dunia , serta perkembangan suku bunga
internasional.
APBN Tahun Anggaran 1997/ 1998 tetap
menganut prinsip anggaran berimbpng yang
dinamis , yang pada dasarnya mengandung
arti bahwa jumlah pengeluaran tidak melebihi
jumlah penerimaan dan diupayakan dibentuknya tabungan pemerintah yang sem akin
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m e ningkat. Prinsip tersebut memungkinkan
dibe ntuknya dana cadangan apabila penerimaan n egara melebihi yang direncanakan ,
dan dim a nfaatkannya dana tersebut pada
ma sa penerimaan kurang dari yang
dire ncanakan atau tidak cukup mendukung
program yang telah direncanakan dan atau
yang sangat m e ndesak seh ingga terjamin
kesinambungan pembiayaan yang diiringi oleh
sta bilitas
ekonomi
yang
mantap .
P e mbentukan tabungan pemerintah , yang
m erupakan selisih antara penerimaan dalam
negeri dan pengeluaran rutin, sangat penting
te rutama
dalam
kaitannya
dengan
pemupukan investasi dari sektor pemerintah,
ya ng b e rsama-sama dengan investasi dari
sektor swasta, mendorong laju pertumbuhan
e ko no mi. Sedangkan bantuan luar negeri ,
sep a nja ng tidak memiliki ikatan politik dan
tidak m emberatkan pereko nomian nasional ,
masih dapat dipergunakan sebagai pelengkap
p embiayaan pembangunan .
Da la m rangka menegal<kan kemandirian
p e mbiayaan pembangunan, sumber penerimaan dalam ne geri di· luar migas semakin
ditingkatkan pencapaiannya melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara.
Untuk itu, pelaksanaan Undang-undang baru
d i bida ng pajak 1994 , yang merupakan
penyempurnaan atas Undang -undang di
bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Paja.k Penjualan
atas Barang Mewah , serta Pajak Bumi dan
Bangunan, yang telah diberlakukan sejak 1
Januari 1995 akan semakin diintensifkan .
S e lain itu , dalam rangka menghadapi era
globalisasi dalam perdagangan internasional
di masa-masa mendatang , di bidang
kepabeanan dan cukai juga telah disahkan
Undang-undang tentang Kepabeanan dan

Undang-undang tentang Cukai yang telah
diberlakukan sejak tanggal 1 April 1996.
Dengan diberlakukannya kedua Undangundang ｾｮｩ Ｌ＠ maka Indonesia telah melangkah
lebih inaju di bidang peraturan perundangundangan, yaitu dengan meninggalkan aturan
warisan kolonial yang dirasakan sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian nasional . Sejalan dengan itu,
penerimaan neg a ra bukan pajak juga
diusahakan peningkatannya, melalui berbagai
.'
kebijaksanaan se&uai
ketentuan perundangan
yang berlaku . Sedangkan penerimaan
pembangunan yang berasal dari bantuan luar
negeri direncanakan tidak.. ｪｦＧＡｬｾ＠
berbeda
dengan yang diperkirakan ､｡ｾ＠ ..
Repelita
VI,
.
serta digunakan untuk memb1.qyai proyekproyek pembangunan yang · mendapat
prioritas tinggi, terutama yang meningkatkan
ekspor non mig as .
Di bidang belanja negara, terus diupayakan
peningkatan efisiensi dan efektivitas berbagai
jenis pengeluaran rutin melalui penghematan
beberapa pos pengeluaran, namun dengan
tetap memperhatikan peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu,
percepatan pembayaran hutang lual\?;negeri
akan terus diupayakan yang dananya
diperoleh dari hasil penju*lan saham
Pemerintah dari BUMN dan atau dari Sisa
Anggaran Lebih . Di bidang pengeluaran
pembangunan ,
kebijaksanaan
.alokasi
anggaran belanja pembangunan diuPayakan
• tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan
dan skala prioritas seperti yang tertuang dalam
Repelita VI.
Guna, mendorong laju
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi,
pemerataan pembangunan nasional , serta
penciptaan stabilitas nasional yang sehat dan
dinamis , pembangunan daerah yang masih
tertinggal , terutama di Kawasan ｔｾｭｵｲ＠
indonesia, serta pembangunan berbagai sarana
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dan prasarana ekonomi seperti jalan ,
jembatan , pelabuhan, pengairan, transportasi ,
pembangkit tenaga listrik, dan telekomunikasi
yang sangat dibutuhkan oleh ｰｾｲ｡＠
investor,
tetap memperoleh perhatian 'yang besar.
Dalam rangka mempersempit kesenjangan
pembangunan antar daerah dan menurunkan
jumlah penduduk yang hidup di bawah garis
kemiskinan, alokasi anggaran bagi sektor
pem'bangunan daerah dan transmigrasi
semakin ditingkatkan, khususpya penyediaan
dana lnpres Daerah Tingkat II dan lnpres Desa
Tertinggal , serta lnpres Program Makanan
Tambahan Anak Sekolah untuk daerah
tertentu dalam batas-batas kemampuan
keuangan negara.
Demi terciptanya iklim lnvestasi yang
kondusif bagi perkembangan berbagai jenis
usaha swasta di berbagai daerah serta untuk
meninskatkan daya saing produk Indonesia
di pasar internasional , kebijaksanaan
deregulasi dan debirokratisasi, baik di sektor
riil maupun sektor non riil terus dilanjutkan .
Sejalan dengan upaya-upaya tersebut ,
maka penertiban keuangan negara , baik
pendapatan maupun belanja, perlu terus
ditingkatkan termasuk pengawasannya .
Dalam rangka kesinambungan kegiatan
pembangunan , sisa kredit anggaran proyekproyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek pada anggaran pembangunan
Tahun Anggaran 1997/ 1998 dipindahkan
kepad.a Tahun Anggaran 1998/ 1999 , dan
menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran
1998/ 1999.
Dengan memperhatikan hal-hal 1 tersebut di
atas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 1997/ 1998 disusun
berdasarkan asumsi sebagai berikut:
a. bahwa keadaan ekonomi global diperkirakan ttetap mengalami pertumbuhan ;
b. bahwa
perekonomian
Indonesia

diperkirakan cukup m a nta p dan stabil;
c . bahwa perkembangan harga minyak
...J
bumi di pasaran internasional masih
tidak menentu;
d. bahwa kesinambungan pelfl.bangunan
perlu dipertahankan derigan terus
meningkatkan pengerahan sumbersumber dana di Juar minyak bumi dan
gas a lam, sehingga peranan penerimaan
dal?ffn negeri di dalam pembiayaan
.
pef!lbangunan dapat terus ditingkatkan;
e. ｢ｾｨｷ｡＠
· kestabilan moneter dan tersediart:ya ｢ｾ ﾷ ｲ｡ｮｧＭ｢＠
kebutuhan pokok
sehari-hari yang cukup tersebar merata
dengan harga yang stabil dan terjangkau
oleh rakyat banyak , dapat terus
dipertahankan;
f. bahwa program pemerataan kesejahteraan terutama dalam menikmati hasil
pembangunan bagi masyarakat harus
mendapat perhatian yang lebih besar.
ﾷＧ

ｾＧ＠

PAS!\L DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal ini memuat rumusan mengenai
pengertian umum yang digunakan
Anggaran Pehdapatan dan Belanja Negara
dalam Undang-undang ini . Dengan adanya
pengertian tentang istilah-istilah tersebut
dapat dicegah adanya salah pengertian atau
salah penafsiran dalarrt' pasal-pasal yang
bersangkutan , sehingga dapat dicapai
kesatuan cara pandang dan kelan caran
dalam pelaksanaan . Pengertian ini
diperlukan karena bersifat teknis dan baku,
khususnya daiam pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara .

Pasal 2
Cukup jelas
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PASAL 3
Ayat (1)
Penerimaan perpajakan sebesar
yang terdiri dari :
0110 Pajak penghasilan (PPh)
0120 Pajak pertambahan nilai
0140 Pajak bumi dan bangunan
0210 Penerimaan bea masuk
0220 Penerimaan cukai
0230 Penerimaan pajak ekspor / pungutan
ekspor
024"0 Bea meterai
0250 Bea lelang

(dalam rupiah)
Rp

64 .714.600.000 .000,00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

29.117 700.000 .000,00
24 .601.400.000 .000,00
2 .505.000.000.000,00
3.321. 700.000.000,00
4.436 .300.000.000,00

Rp
Rp
Rp

100.000.000.000,00
610 500 000 000,00
22.000 .000 .000,00

Rp

15.120.300.000.000,00

Rp
Rp

14.871.100.000 .000,00
249.200.000:000,00

Penerimaan negara bukan pajak sebesar :
0410 Penerimaan pendidikan
0411 Uang pendidkkan
0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan
akhir pendidikan
0413 Uang ujian untuk menja-lankan praktek

Rp
Rp
Rp

8.225.800.000.000 ,00
61.409.400 .000,00
60.688.700 .000,00

Rp
Rp

690 .700.000,00
30.000 .000 ,00

0480
0481
0510
0511
0512
0513
0514
0515
0516

Penerimaan pendidikan swadana
Penerimaan pendidikan swadana
Penjualan hasil produksi, sitaan
Penjualan hasil pertanian, perkebunan
Penjualan hasil peternakan
Penjualan hasil perikanan
Penjualan hasil sitaan
Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi
Penjualan penerbitan, film, dan hasil
cetakan lainnya
0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan
0519 Penjualan lainnya

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

453.065 .400.000,00
453.065.400.000,00
018.399 .100.000,00
001 .029 .300 .000,00
006. 194.900 .000,00
697.200.000,00
3 .000 .000.000,00
126.000.000,00

Rp
Rp
Rp

492 .000 .000,00
6.506 .800 .000,00
352 .400.000,00

0520 Penjualan aset ｴ･ｾｰ＠
0521 Penjualan rumah, gedung,bangunan,

Rp

14.164.400.000,00

Rp
Rp
Rp

785.500.000,00
182.500.000,00
12.100.000 .000,00

Rp
Rp

1.096.400.000,00
11.598.000.000,00

Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam
sebesar
yang terdiri dari :
0310 Penerimaan minyak bumi dan gas alam
0320 Penerimaan laba bersih min.y ak (LBM)

dan tanah

0522 Penjualan kendaraan bermotor
0523 Penjualan sewa beli
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebihan,
0530

rusak, dihapuskan
Penerimaan sewa

0
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rumah din as, rumah negeri
gedung, bangunan, gudang
benda-benda bergerak
benda-benda tak bergerak lainnya

Rp
Rp
Rp
Rp

3.979.600.000 ,00
2.754 .800 .000,00
4 .228 .900.000,00
634 .700 .000,00

0540
Penerimaan jasa I
0541 Penerimaan rumah sakit dan instansi
kesehatan lainnya
0 54 2 Penerimaan tempat hiburan, taman, museum
0543 Penerimaan surat keterangan, visa ,
paspor dan SIM, SINK,BPKB
0544 Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah
0545 Penerimaan hak dan perijinan
0546 Penerimaan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan
054 7 Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerjaan
0548 Penerimaan jasa kantor urusan agama
0 54 9 Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan

Rp

329 .058 .300 .000,00

Rp
Rp

7 .195 .000.000,00
230.000.000 ,00

Rp
Rp
Rp

96 .100.000 .000 ,00
22 .854. 000 .000 ,00
164.504.800 .000 ,00

Rp
Rp
Rp
Rp

4 .902 .500 .000 ,00
5 .026 .600 .000 ,00
5 .556 .000 .000 ,00
21 .889.400.000 ,00

'0550 Penerimaan jasa II
0 55 1 Penerimsan jasa lembaga keuangan (jasa giro)
0552 Penerimaan iuran hasil hutan, hasil laut,
royalti dan denda
0 55 3 Penerimaan iuran lelang · untuk fakir miskin
0554 Peneriman jasa kantor catatan sipil
0555 Penerimasn biaya penagihan pajakpajak negara dengan surat paksa
0556 Penerimaan uang kewarga negaraan
0 55 7 Pendapatan be a lelang
0558 Pendapatan biaya pengu-rusan piutang
negara dan lelang negara
0559 Penerimaan jasa lainnya

Rp
Rp

275.4 70 .000.000 ,00
33.261 .400 .000,00

Rp
Rp
Rp

140.000 .000.000 ' 00
2.300 .000 .000 ,00
11 .050 .000.000 ,00

Rp
Rp
Rp

1. 751.000 .000,00
250 .000.000 ' 00
27 .500 .000 .000 ,00

Rp
Rp

40 .000.000.000,00
19.357.600 .000,00

0560
0 5 61
0562
0 56 9

Rp
Rp
Rp
Rp

18 .000.000 .000 ,00
4 .000 .000 .000 ,00
4 .000.000.000,00
10 .000.000 .000,00

Rp
Rp
Rp
Rp

1 .250 .190 .000 .000,00
5 .395.500 .000,00
1.222 .100 .000,00
1.243.580.400.000,00

Rp
Rp
Rp

17 .636 .000.000 ,00
80 .000.000 .00
20 .000.000,00

0 5 31
0532
0533
0539

Sewa
Sewa
Sewa
Sewa

Penerimaan rutin dari luar negeri
Bea visa dan paspor
Bea konsuler
Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri

0580
Penerimaan penjualan, sewa dan jasa
swadana
0581 Penerimaan penjualan swadana
0582 ｐ･ｮｲｩｭｾ｡＠
sewa swadsma
0583 Penerimaan jasa swadana
0610
0611
0612
0613

Penerimaan kejaksaan dan peradilan
Legalisasi tanda tangan
Pengesahan surat di bawah tangan
Uang meja (leges) dan upah pada

4-fYl
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panitera badan pengadilan
0 6 14 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya
0615 Ongkos perkara
0 6 1 9 Penerimaan. kelaksaan ｾ｡ｮ＠
peradUan lainnya

Rp
Rp
Rp
Rp

2 .075.000 .000,00
11.000.000.000,00
1.230.000 .000,00
3 .231.000.000,00

0710
Penerimaan dari investasi
0711 Bagian Jaba dari BUHN
0713 Pelunasan piutang (penerimaan kembali
pinjaman)

Rp
Rp

4 .125 .000 .000 .000,00
1 .925.000 .000 .000 ,00

Rp

2. 200 .000 .000.000,00

Rp
Rp

36.912.000.000,00
1.442.800.000,00

Rp
Rp
Rp

3 .000.000.000 ,00
2 .000 .000.000,00
30 .079 .000 .000,00

Rp

390.200.000,00

Rp
Rp
Rp

2 .361.300 .000,00
1.312.200.000,00
107.300.000 ,00

Rp

941.800.000,00

0890
Penerimaan lain-lain
0891 Penerimaan kembali persekot , uar1g
muka gaji
0892 Penerimaan denda ｫ･ｴｲｬ｡Ｇｽｾｦ
ﾷ ｮ＠
penyelesaian pekerjaan
0893 Penerimaan kembali, ganti _rugi
0894 Pe.nerimaan kembali perhitungan sica
lebih subsidi gaji PNS daerah otonom
. berdasarkan SPM nihil KPKN

Rp

1 .612 .528.100 .000,00

Rp

750 .100.000,00

Rp
Rp

2.393 .600 .000,00
1.881 .800.000 ,00

Rp

200.000 .000 .000,00

0899

Rp

1.407 .502 .600 .000 ,00

0810
0 8 11
0812

0813
0 814
0815

Penerimaan kembali belanja tahun
anggaran berjalan
Penerimaan kembali belanja pegawai pusat
Penerimaan kembali belanja pegawai
daerah otonom
Penerimaan kembali belanja pensiun
Peherimaan kernbali belanja rutin lainnya
Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya

0820

Penerimaan kembali belanja tahun
anggaran yang lalu
0 8 2 0 Penerimaan kernbali belanja pegawai pusat
0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya
08 25 Penerimaan kembali belanja ｰ･ｭ｢｡ｮｧｵ
ｾ＠
nan rupiah lainnya

Penerimaan anggaran lainnya

Ayat (2) :

Cukup jelas
I)

Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1) :

Cukup jelas
Ayat (2)
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Pengeluaran Rutin Sebesar
yang terdiri dari :
0 1 SEKTOR INDUSTRI
0 1 .1 Subsektor lndustri

Rp .

02 SEKTOR PERTANIAN .DAN KEHUTANAN
02 .1 Subsektor Pertanian
0 2 . 2 Subsektor Kehutanan

Rp .
Rp .
Rp .

579.010 .522 .000,00
184.956.423 .000 ,00
394.054 .099 .000,00

SEKTOR PENGAIRAN
03 .1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya
Air
0 3 . 2 Subsektor lrigasi

Rp .

37 .300.824.000 ,00

Rp .
Rp .

19.907 .941.000,00
17 .392 .883 .000 ,00

0 4 SEKTOR TENAGA KERJA
04 .1 . Sub Sektor Tenaga Kerja

Rp.
Rp.

141.729.400.000,00
141 .729.400 .000 ,00

05 SEKTOR PERDAGANGAN , PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN,
DAN KOPERASI
05 .1 Subsektor Perdagangan D.Negeri
05 .2 Subsektor Perdagangan L.Negeri
05.4 Subsektor Keuangan
05:5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha
Kecil

Rp .
Rp.
Rp .
Rp .

28 .979.275 .973 .000 ,00
69.119.462.000 ,00
42.836 .220 .000 .00
28.778.487 .075 .000 ,00

Rp .

88.832.416 .000 ,00

Rp .
Rp .
Rp .
Rp .
Rp .

301.273 .894 .000 ,00
31.966 .151.000,00

Rp.

46.089.912 .000 ,00

SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
07 .1 Subsektor 'P ertambangan
07.2 Subsektor Energi

Rp .
Rp.
Rp .

127.379 .962 .000 ,00
122.340 .386 .000 ,00
5 .039 .576 .000 ,00

08 SEKTOR
PARIWISATA,
POS
DAN
TELEKOMUNIKASI
.08.1 Subsektor Pariwisata
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi

Rp .
Rp .
Rp .

74.271.275 .000 ,00
17 .658 .846 .000 ,00
56.619.429 .000 ,00

Rp .

11.707.532.111.000,00

03

06
SEKTOR TRANSPORTASI , METEOROe
LOGI DAN GEOFISIKA
06 .1 S\,lbsektor Prasarana Jalan
06 .2 Subsektor Transportasi Darat
06.3 Subsektor Transportasi Laut
06 .5 ' Subsektor Transportasi Udara
06 .5 Subsektor Meteorologi, Geofisika,
Pencarian dan Penyelamatan (SAR)
07

0 9 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI
@9.1 Subsektor Pembangunan Daerah
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman

62 .158.800 .000 .000 ,00
(dalam Rupiah)
Rp .
73.593 .122.000 ,00
Rp .
73 .593 .122 .000,00

•

ＲＴ

Ｎ ＴＱｾ

Ｎ ＱＴＮＰ

Ｌ Ｐ＠

141.053.047 .000 .00
57 .751.640 .000 ,00

Rp . . 11.635.112.852.000,00
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Rp·.

72 .419.259 .000,00

Rp .
Rp .
Rp .

256.104.073.000,00
8.864.526.000,00
247 .239.547 .000,00

Rp.
Rp .

4 .192.871.391.000 ,00
3 .767 .128.244.000,00

Rp .

318.233.770 .000,00

Rp .
Rp .

96.839 .220 .000,00
10.670.157.000,00

Rp .

315 .870 .504.000 ,00

Rp .

315.870 .504.000,00

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL ,
KESEHATAN , PERANAN WANITA , ANAK
DAN REMAJA
13. 1 Subsektor Kesejahteraan Sosial
13 . 2 Subsektor Kesehatan

Rp.
Rp .
Rp .

582.768.507.000 ,00
104.704 .868 .000 ,00
478 .063 .639 .000 ,00

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
14 . 1 Subsektor Pe ru mahan dan Pemukiman
14. 2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan

Rp .
Rp .
Rp.

20 .083 .759 .000 ,00
13 .304 .849 .000 ,00
6 .778.910 .000,00

Rp .

1.195 . 776.517 .000 ,00

Rp.

185.296.377 .000,00

Rp.

1.010.480.245.000,00

Rp .

383.659.4 77 .000 ,00

Rp.

253.301 .376 .000,00

Rp .
Rp .
Rp.

32.922 .209.000 ,00
2 .129 .020 .000,00
95.306 .873.000 ,p0

Perambah Hutan
1 0 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA
RUANG
10 .1 Subsektor Lingkungan Hid up
10 .2 Subsektor Tata Ruang

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL , KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA
11 .1 Subsektor Pendidikan
11 . 2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan
Kedinasan
11 .3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa
11 .4 Subsektor Pemuda dan 0. Raga
12 SEKTOR
KEPENDUDUKAN
DAN
KELUARGA SEJAHTERA
12 . 1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga
Be re ncana

15 SEKTOR AGAMA
15 .1 Subs e ktor
Pelayanan
Beragama
15 2 Subs ektor Pembinaan
Agama

Kehidupan
Pendidikan

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
16 .2 Subsektor llmu Pengetahuan Terapan
Dasar
16 . 3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan
Sarana llmu Pengetahuan dan Teknologi
16 .5 Subsektor Kedirgantaraan
16 . 6 Subsektor Sistem lnformasi dan Statistik
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17 SEKTOR HUKUM
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional
17 .2 Subsektor Pembinaan Aparatur Huklim

Rp .
Rp .
Rp .

689.994.885 .000 ,00
602.336 .845 .000 .00
. 87.658.040 .000 ,00

Rp.
Rp.

4.805 .542.495.000,00
4 .529 .268.897 .000 ,00

Rp.

276.273 .598.000 ,00

1·9 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
NEGERI , PENERANGAN, KOMUNIKASI
DAN MEDIA MASSA
1 9 . 1 Subsektor Politik
1 9 . 2 Subsektor Hubungan L. Negeri
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan
Media Massa

Rp .
Rp .
Rp.

1.417.040.649 .000 ,00
89.217.440 .000,00
961.701 .054 .000 ,00

Rp.

366.122.155 .000,00

20 SEKTOR HAN KAM
20.2 Subsektor ABRI
20.3 Subsektor Pendukung

Rp.
Rp.
Rp .

6.277. 720.660 .000,00
6.022.019.356.000,00
255.701 .304 .000 ,00

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
PENGAWASAN
18 . 1 Subsektor Aparatur Negara
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sis tern dan
Pelaksanaan Pengawasan

Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4) :
Pengeluaran pembangunan
sebesar
yang terdiri dari :

Rp . 35.927 .900 .000 .000 ,00

01 SEKTOR INDUSTRI
01 . 1 Subsektor lndustri

Rp .
R p.

244 .953 .000 .000,00
244 .953 .000 .000,00

Nilai Rupiah Bantuan Proqek dan
Kredit Ekspor
344 .974 .000 .000 ,00
Rp .
344 .794 .000 .000 ,00
Rp .

02 SEKTOR PERTANIAN DAN
KEHUTANAN
02 .1 Subsektor Pertanian
02 .2 Subsektor Kehutanan

Rp .
Rp .
Rp .

966 .796 .000 .000 ,00
954 .110.000 .000,00
12 .686 .000 .000 ,00

Rp.
Rp .
Rp .

Rupiah

(dalam rupiah)
Jumlah
589 .747 .000 .000,00
589 .747 .000 .000.00

Rp .
Rp .

546 . 197 .000 .000 ,00
522 .4 78 .000 .000 ,00
23 .719 .000 .000 ,00

Rp . 1.512.993 .000 .000 ,00
Rp . 1.476.588 .000.000 00
Rp .
36 .405 .000 .000 .00

03 SEKTOR PENGAIRAN
03 .1 Subsektor Pengembangan
Sumber Daya Air
03 .2 Subsektor lrigasi

Rp . 1.472 .580 .000 .000 ,00

Rp . 1. 143 .556 .000 .000 ,00

Rp . 2 .616 . 136.000 .000 .00

Rp .
399 .300 .000 .000 ,00
Rp . 1.073 .280 .000 .000 .00

Rp .
Rp .

660 . 173.000 .000 ,00
483 .383 .000 .000,00

Rp . 1.059 .4 73 .000 .000 ,00
Rp . 1. 556 .663 .000 .000 ,00

04 SEKTOR TENAGA KERJA
04. 1 Sub Sektor Tenaga Kerja

Rp .
Rp .

197 .860.000 .000 ,00
197 .860 .000 .000,00

Rp .
Rp .

71 , 546 .000 .000 .00
71 .546 .000 .000 .00

Rp .
Rp .

26 9 .406 .000 .000 .00
269 .406 .000 .000 .00

Rp .

226.220 .000 .000 ,00

Rp .

323:707 .000 .000 ,00

Rp .

549 .927 .000 .000 .00

Rp .

25 .725 .000 .000 ,00

Rp .

9 .600 .000 .000 ,00

Rp .

35 .325 ,000 .000 ,00

Rp .

73 .645 .000.000 ,00

Rp .

110.055 .000 .000 .00

Rp .

183.700 .000 .000 .00

Rp.
Rp .

6 .895 .000 .000 ,00
6 .855 .000 .000 ,00

Rp .
Rp .

6 . 748 .000.000 .00
154. 799 .000 .000 ,00

Rp .
.Rp .

13 .643 .000 .000 ,00
161.654.000 .000 ,00

Rp .

113.100 .000 .000 ,00

Rp .

42 .505 .000 .000 ,00

Rp .

155.605 .000 .000 ,00

OS SEKTOR PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN USAHA
NASIONAL, KEUANGAN,
DAN KOPERASI
05 .1 Subsektor Perdagangan
D.Negeri
05 .2 Subsektor Perdagangan
L.Negeri
05 .2 Sub ｓ･ｫｴｯｾ＠
Pengembangan Usaha Nasional
05 .4 Subsektor Keuangan
05 .5 Subsektor Koperasi dan
Pengusaha Kecil
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0 6 SEKTOR TRAN5PORTASI, METEOROL<::>G Qo\N GEOFlSil<A
06 . 1 Subsektor Prasarana Jalan
06 . 2 Subsektor Transportasi Darat
06.3 Subsektor Transportasi Laut
0 6 .S Subsektor Transportasi lJdara
06 .5 ｓｵ｢
ｳ ･ｾ ｴｯｲ＠
Meteorologi,

Rp . 4 .687 .886.000 .000,00
Rp . 3. 728.466.000.000 ,00
Rp .
409 .925 .000.000,00
Rp .
275 .610 .000 .000 ,00
Rp .
250.385.000 .000 ,00

Geofisika, Pencarian dan
Penyelamatan (SAR)

Rp .

07 SEKTOR PERTAMBANGAN

23 .500.000.000,00

Rp . 2 . 161.968.000 .000 ,00
Rp .
818.724 .000.000,00
Rp.
646.424 .000.000 ,00
Rp .
393.482 .000.000 ,00
Rp.
290.366.000.000 .00

Rp .

12.972 :ooo.ooo.oo

Rp . 6 .849.854.000 .000,00
Rp . 4 .547 . 190.000 .000 .00
Rp . 1 .056 .349.000 .000.00
669.092 .000 .000,00
Rp .
540.751 .000 .000,00
Rp .

Rp .

36.4 72 .000 .000,00

Rp: 4 .422 , 982.000 .000 ,00
60 . 175.000 .000,00
Rp .
Rp . 4 .362 .807 .000 .000,00

Rp . 1.080 . 975.. 000 .000,00
Rp .
060.175.000.000,00
Rp . 1.020 .800.000 .000 ,00

Rp . 3 .342.007.000.000 ,00
0 ,00
Rp .
Rp . 3 .342.007 .000 .000,00

Rp .
Rp .
Rp .

107.4 75 .000 .000 ,00
69.383.000.000,00
38.092 .000.000,00

Rp.
Rp.
Rp.

855.192.00.0 .000,00
0 ,00
855.192 .000.000,00

Rp.
Rp .
Rp .

Rp . 6 .881 .852.000 .000,00

Rp .

282 .234 .000 .000,00

Rp . 7 .164.086.000 .000 ,00

Rp . 5 .402 .807 .000 .000,00

Rp .

273 .434.000 .000,00

Rp . 5 .676.241.000 .090 ,00

Rp . 1.479 .045 .000.000,00

Rp .

8 .800 .000.000,00

Rp. 1.487 .845.000 .000,00

Rp .
Rp .
Rp .

265 .003 .000.000.00
190.596.000.000,00
74 .407 .000.000 ,00

Rp .
Rp .

Rp . 3 .735.368.000.000 00
Rp .
397.759.000.000,00

Rp .
Rp .

941 .576.000 .000,00
i77 .224 .000 .000 ,00

Rp . 4 .676 .944 .000 .000,00
Rp . 4 .274 .983 .000.000,00

Rp.

172.964.000 .000 ,00

Rp .

64 .352.000.000 ,00

Rp .

237 .316.000.000,00

Rp .

94.020 .000.000 ,00

0,00

Rp .

94 .020 .000.000,00

Rp .

70.625 .000.000 ,00

0 ,00

Rp.

70.625.000.000,00

Rp .

634.840.000.000 ,00

Rp·.

56.101.000.000,00

Rp .

690.941.000.000,00 .

Rp .

634 .840.000.000 ,00

Rp.

56.101 .000.000 ,00

Rp .

690 .941.000.000,00

Rp . 1.527 .6_14.000.000,00

Rp .

569.602 .000.000 ,00

Rp . 2 .097 .216.000 .000,00

Rp .
118.401 .000.000,00
Rp . 1.131 .562.00t.OOO,OO

Rp.
Rp .

184.100.000 .000,00
373.364.000.000,00

Rp .
302.501 .000 .000,00
R, . 1.504.926.000 .000,00

Rp .

277 .651 .000.00t,OO

Rp.

12. 138.000.000,00

Rp .

67l .272 .000.000,00

Rp .

862.485 .000 .000,00

Rp . 1 .533. 757 .000.000,00

Rp .

649.027 .000.000 ,00

Rp .

789 .128.000.000,00

Rp . 1.438 .155.000.000,00

DA N ENERGI
07 . 1 Subsektor Pertambangan
07 .2 Subsektor Energi
ｐａｒｉｗｾｔ
Ｌ＠ POS
DAN TELEKOMUNIKASI
08 . 1 Subsektor Pariwisata
08.2 Subsektor PosTel

08 SEKTOR

962 .667 .000.000 00
69 .383 .000 .000 00
893 .284 .000 .000,00

09 SEKTOR PEMBANGUNAN
DAERAH
DAN TRANSMIGRASI
09 . 1 Subsektor Pembangurian
Daerah
09 .2 Subsektor Transmigrasi
dan Pemukiman ｐ･ｾ｡ｭ
Ｍ
bah Hutan

10 SEKTOR

LINGKUNGAN
HIDUP DAN TATA RUANG
10 . 1 Subsedor Ungl<ungan HXIup
10.2 Subsektor Tala Ruang

Rp .
Rp .
ｾｰ

Ｎ＠

420.757 .000 .000,00 .
25 .436.000.000,00
95 .321.000.000 ,00

R:f.·

685 .760 .000 .000,00
516.032.000 .000,00
169.728 .000 .000,00

1 1 SEKTOR

PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA · ESA,
PEMUDA DAN OLAI<i RAGA
11.1 Subsektor Pendidikan
11.2 Subsektor Pendidikan Luar
Sekolah dan Kedinasan
11.3 Subsektor Kebudayaan
Nasional dan Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa
11.4 Subsektor Pemuda dan
• Olah Raga

1 2 SEKTOR KEPENDUDU-KAN
DAN
KELUARGA
SEJAHTERA
12. 1 Subsektor Kependudukan
dan Keluarga Berencana

1 3 SEKTOR KESEJAHTE'llAAN
SOSIAL, ·.
KESEHATAN ,
PERANAN WANITA, ANAK
DAN REMAJA
13.1 Subsektor Kesejahteraan
Sosial
13.2 Subsektor Kesehatan
13. 3 Subsektor Peranan Wanita
Anak dan Remaja

Rp . .

289.789.000.000,00

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN

14.1 Subsektor . Perurnahan dan
Pemukiman

14.2 Subsektor Penataan ·Kola
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Bangunan
15 SEKTOR AGAMA
15. 1 Subsektor
Pelayanan
Kehidupan Beragama
15 2 Subsektor
Pembinaan
Pendidikan Agama
16 SEKTOR
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
16.2 Subsektor llmu Pengetahuan Terapan Dasar
16.3 Subsektor Kelembagaan
Prasarana dan Sarana
IPTEK
16.4 Subsektor Kelautan
16.5 Subsektor Kedirgantaraan
' 16.6 Subsektor Sistem lnformasi dan Statistik
17 SEKTOR HUKUM
17.1 Subsektor
Pembinaan
Hukum Nasional
17.2 Subsektor
Pembinaa·n
Aparatur Hukum
17.3 Sub:;ektor Sarana dan
Prasarana Hukum

Rp .
Rp .

22 .210 .000 .000 .00
226 .210 .000 .000 ,00

Rp .
Rp .

73 .357 .000 .000 ,00
77 .824 .000 .000 .00

Rp .
Rp.

95.602 .000.000 ,00
304 .034 .000 .000 .00

Rp .

34 .380 .000 .000 ."00

Rp .

0.00

Rp .

34 .380 .000.000 '00

Rp .

191.830.000.000,00

Rp .

77 .824 .1)00.000 ,00

Rp .

269 .654 .000.000 .00

Rp .

701.422.000 .000,00

Rp .

180.356 .000 .000 .00

Rp .

881 .778 .000.000 .00

Rp .

211.716 .000 .000,00

Rp .

47 .069 .000 .000 .00

Rp .

258.785 .000 .000.00

Rp .
Rp .
Rp .

99 .969 .000 .000,00
133.480 .000.000 ,00
95 .000.000 .000 ,00

Rp .
Rp .
Rp .

459 .000 .000,00
97 .627 .000 .000.00
28 .600 .000 .000 .00

Rp .
Rp .
Rp .

100.428 .000.000 .00
231.107 .000.000 .00
123.600.000 .000.00

Rp .
Rp .

35 .825 .000.000,00
125.432 .000 .000.00

Rp .
Rp .

4 . 918 .000 .000 ,00
1.683 .000 .000 .00

Rp .
Rp .

40.743 .000.000 .00
127. 115.000.000 .00

Rp .

193.648 .000 .000,00

Rp .

1.380 .000 .000,00

Rp .

195.028 .000 .000.00

Rp .

13 .870.000 .000 ,00

Rp .

1.380.000 .000 .00

Rp .

15.250.000.000 .00

Rp .

49 .237 .000 .000,00

0 ,00

Rp .

49 .237 .000.000 .00

1 8 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
. Rp .
18. 1 Subsektor Aparatur Negara Rp .
18. 2 Subsektor Pendayagunaan Rp .
Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan
Rp .

130.541.000 .000 ,00
689.242.000.000 ,00
672 .696 .000 .000 ,00

Rp .
Rp .

0 ,00
221.732.000.000 .00
218 .158.000.000 .00

Rp .
Rp .
Rp .

130.541 .000 .000 .00
910 .974 .000 .000 .00
890 .854 .000 .000 .00

16 .546 .000 .000,00

Rp .

3 .574 .000 .000 .00

Rp .

20. 120.000 .000 .00

Rp .
Rp .

148.737 :000.000 00
19.997 .000.000 00

Rp .
Rp .

137.382 .000 .000.00
0 ,00

Rp .
Rp .

286. 119.000 .000 .00
19.997 .000 .000 .00

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN
LUAR
NEGERI,
PENERANGAN , KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
19. 1 Subsektor Politik
19.2 Subsektor Hubungan Luar
Negeri
19.3 Subsektor Penerangan ,
Komunikasi dan Media
Massa

Rp .

7 .225 .000 .000 ,00

Rp .

0 ,00

Rp .

7 .225 .000.000 .00

Rp .

121.515.000 .000,00

Rp .

137.382 .000 .000 ,00

Rp .

258 .897 .000.000.00

20 SEKTOR HAN KAM
20. 2 Subsektor ABRI
20.3 Subsektor Pendukung
20.3 Subsektor Pendukung

Rp . 1.086 .193.000.000 .00
Rp .
3 .690 .000 .000 ,00
Rp .
926.110 .000 .000 ,00
Rp .
156.393 .000 .000 ,00

Rp .
Rp .
Rp .
Rp .

641.358 .000 .000 ,00
0 ,00
641 .358.000.000 ,00
0,00

Rp . 1. 727 .551 .000 .000.00
3.690.000.000.00
Rp .
Rp . 1.567.468 .000 .000.00
156.393.000.000.00
Rp .

Pasal 6
Keputusan Presiden sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan
April 1997.

Pasal 7
Keputusan Presiden sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal ini. ditetapkan pada bulan
April 1997.

Pasal 8
Ayat (1):
Huruf a, b, c, dan c:
Cukup jelas

Huruf e dan f:
Masalah perkembangan moneter dan
perkreditan serta neraca pembayaran. dan
perdagimgan luar negeri sebagian besa.r.--berada
di sektor bukan pemerintah. Oleh sebab itu,
penyusunan ｫ･｢ｩｪｾｳ｡ｮ＠
kredit dan devisa
､｡ｬｾ＠
bentuk ､ｾ＠
arti seperti Pengeluaran Rutin
dan Pe11geluaran Pembangunan sukar untuk
dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam
bentuk prognosa.
Ayat (2), (3), dan (4):
Cukup jelas
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Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 11 dan Pasal 12
Cukup jelas

dinyatakan tidak berlaku adalah:
1. Pasal 2 Ayat (1) tentang susunan anggaran
yang terdiri dari belanja pegawai, belanja
barang, dan belanja modal;
2 . Pasal 2. Ayat (3) ten tang kewenangan
Guben1ur Jenderal menetapkan perincittn
lebih lanjut pos; dan
3 . Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan
Perhitungan Anggaran Negara (PAN) kepada
Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat tiga
tahun setelah tahun anggaran yang
bersangkutan berakhir.

Pasal 13
Pasal-pasal lndische Comptabilitertswet yang

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 10
Apabila pada akhir tahun anggaran 1997/ 1998
terdapat sisa anggaran lebih, maka sisa tersebut
merupakan tambahan saldo kas negara , yang
dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja
tahun-tahun anggaran berikutnya.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 3672

E. PANDUAN PENATAAN RUANG

*

PFlAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN, SFRTA
BENTUK DAN TATACARA PERAN SERTA
MASYARAKAT DAIAM PENATAAN RUANG
',
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PANDUAN PEIAKSANAAN DAI.AM PENATAAN RUANG
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN, SERTA BENTUK DAN TATA CARA PERAN
SERTA .MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1996 tgl. 3 Desember1996)
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA,
Menimbang:

a. bahwa dalam mewujudkan proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang, pelaksanaaD hak dan kewajiban
serta bentuk dan tata cara peran serta
masyarakat dalam penataan ruang perlu
dilakukan dengan penuh kesadaran dan
tanggung jawab:
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut
dan dalam rangka pelaksanaan Undangundang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang, pelaksanaan hak dan
kewajiban, serta bentuk dan tata cara
peran serta masyarakat dalam penataan
ruang perlu diatur dengan ｐ･ｲ｡ｴｵｾ＠
Pemerintah:
Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945:
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992
Tentang Penataan Ruang (LN Tahun
1992 No.115, TLN No. 3501).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN,
SERTA BENTUK DAN TATA CARA
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENATAAN RUANG.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasall

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang
dimaksud dengan:
1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang
daratan, ruang lautan, dan ruang udara
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk lain hidup da n
melakukan kegiatan guna memelihara
kelahgsungan hidupnya.
2 . Tata ruang adalah wujud struktural dan
pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
3 . Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
4 . Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5 . Wilayah adalah ruang yang merupakan
kesatuan geografis beserta segenap unsur

terkait padanya yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
6 . Kawasan adalah wilayah dengan fungsi
utama lindung atau budi daya.
7 . Kawasan perde saan adalah kawasan
yang m empunyai kegiatan utama
pertanian· termasuk pengelolaan sumber
daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman
perde saan, pelayanan jasa pemerintahan , pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.
8. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang
mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi.
9 . Kawasan tertentu adalah kawasan yang
ditetapkan secara nasional mempunyai
nilai strategis yang penataan ruangnya
diprioritaskan .
10. Masyarakat adalah orang seorang,
kelompok orang, termasuk masyarakat
hukum adat, atau badan hukum.
11 . Peran serta masyarakat adalah berbagai
kegiatan masyarakat, yang timbul atas
kehendak dan keinginan sendiri di tengah
masyarakat, untuk berminat dan bergerak
dalam penyelenggaraan penataan ruang.
12. Hak atas ruang adalah hak-hak yang
diberikan atas pemanfaatan ruang
daratan, ruang lautan, dan ruang udara.

13. Menteri adalah menteri yang bertugas
mengkoordinasikan penataan ruang demi
keserasian dan kelestarian ruang daratan,
ruang lautan, dan ruang udara.
BAB II
PELAKSANAAN HAK DAN
KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Pertama
Pelaksanaan Hak Masyarakat
Pasal2
Dalam kegiatan penataan ruang
masyarakat berhak:
a . berperan serta dalam proses p"erencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang;
b. mengetahui secara terbuka rencana tata
ruang wilayah, rencana tata ruang
kawasan, rencana rinci tata ruang
kawasan, termasuk tata letak dan tata
bangunan;
c. menikmati manfaat ruang dan atau
pertambahan nilai ruang sebagai akibat
dari penataan ruang;
d. memperoleh penggantian yang layak atas
kondisi yang dialami sebagai akibat
pelaksanaan kegiatan pembangunan
yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal3
(1) Dalam rangka mewujudkan hak
masyarakat untuk mengetahui rencana
tata ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, maka rencana tat a ruang
diundangkan dan dimuat dalam:
a. Lembaran Negara, untuk Rencana

Tata Ruang wilayah Nasional dan
kawasan tertentu;
b. Lembaran Daerah Tingkat I, untuk
Rencana Tata Ruang wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I;
c. Lembaran Daerah Tingkat II , untuk
Rencana Tata Ruang wilayah
Kabupaten/ Kotamadya Daerah
Tingkat II.
(2) Dalam rangka memenuhi hak masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam ayat ＨＱＩｾ＠
Pemerintah berkewajiban mengumumkan/
menyebarluaskan rencana tata ruang
yang telah ditetapkan pada tempat
tempat yang memungkinkan masyarakat
mengetahui dengan mudah.

layak atas kerugian terhadap perubahan
status semula yang dimiliki oleh
masyarakat sebagai akibat pelaksanaan
rencana tata ruang diselenggarakan
dengan cara musyawarah antara pihak
yang berkepentingan .
(2) Dalam hal tidak -tercapai kesepakatan
mengenai penggantian yang layak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
maka penyelesaiannya dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kewajiban Masyarakat
Pasal6

Pasal4
(1) Pelaksanaan hak masyarakat dalam

menikmati manfaat ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 termasuk
pertambahan nilai ruang sebagai akibat
penataan ruang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan atau kaidah yang berlaku.
(2) Dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, menyebarluaskan informasi dan memberikan
penjelasan kepada masyarakat tentang
ketentuan peraturan perundangundangan atau kaidah yang berlaku .

Pasal5
(1) Hak memperoleh penggantian yang

Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat wajib untuk:
a.

berperan serta dalam memelihara kualitas
ruang;

b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya
dalam proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan menaati
rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 7
Pelaksanaan kewajiban masyarakat
dalam penataan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan
mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah,
baku mutu, dan aturan-aturan penataan
ruang yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan.
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BABDI
BENTIJK PERAN SERTA
MASYARAKAT

Bagian Pertama
Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam
Penataan Ruang Wilayah Nasional
Pasa18
· Peran serta masyarakat dalam proses
perencanaan tata ruang wilayah Nasional
termasuk kawasan tertentu dapat berbentuk:

Pasal9
Peran serta masyarakat dalam
pemanfaatan ruang wilayah Nasional dapat
berbentuk:
a. bantuan pemikiran atau pertimbangan
berkenaan dengan kebijaksanaan
pemanfaatan ruang;
b. bantuan teknik dan pengelolaan
pemanfaatan ruang.

PasallO
a. pemberian masukan daiam penentuan
arah pengembangan wilayah Nasional
termasuk kawasan tertentu yang
ditetapkan;
b. pengidentifikasian berbagai potensi dan
tnasalah pembangunan , termasuk
bantuan untuk memperjelas hak atas
ruang wilayah, termasuk kawasan
tertentu;
c. pemberian masukan dalam perumusan
rencana tata ruang wilayah Nasional
termasuk kawasan tertentu;
d. pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan
strategi dan arahan kebijaksanaan
pemanfaatan ruang wilayah negara,
termasuk perencanaan tata ruang
kawasan tertentu;
e. pengajuan keberatan terhadap rancangan
Rencana Tata Ruang wilayah Nasional
termasuk kawasan tertentu;
f. kerjasama dalam penelitian dan
pengembangan;
g. bantuan tenaga ahli.

Peran serta masyarakat dalam
pemanfaatan ruang kawasan tertentu dapat
berbentuk:
a. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan
keserasian dalam pemanfaatan ruang
daratan, ruang lautan, dan ruang udara
berdasarkan peraturan perundangundangan, agama, adat, atau kebiasaan
yang berlaku;
b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan
berdasarkan rencana tata ruang yang
telah ditetapkan;
c. perubahan atau konversi pemanfaatan
ruang sesuai dengan Rencana Tata
Huang wilayah Nasional;
d. kegiatan menjaga, memelihara, dan
meningkatkan kelestarian fungsi
lingkungan.

Pasalll
Peran serta masyarakat dalam
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
Nasional termasuk kawasan tertentu dapat
berbentuk:
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a. pengawasan terhadap pemanfaatan
ruang wilayah Nasional dan kawasan
tertentu, termasuk pemberian informasi
ata laporan pelaksanaan pemanfaatan
ruang; dan atau
b. bantuan pemikiran atau pertimbangan
berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

BagianKedua
Bentuk peran serta Masyarakat
Dalam Penataan Ruang Wtlayah
Propinsi Daerah Tingkat I

Pasall2
Peran serta massyarakat dalam proses
perencanaan tata ruang wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I dapat berbentuk:
a. pemberian masukan dalam penentuan
arah pengembangan wilayah yang akan
dicapai;
b. pengidentifikasian berbagai potensi dan
masalah pembarigunan, termasuk
bantuan untuk memperjelas hak atas
ruang di wilayah, dan termasuk pulaperencanaan tata ruang kawasan;
c. bantuan untuk merumuskan perencanaan tata ruang wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I;
d. pemberian informasi saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan
ruang wilayah Propinsi Daerah Tmgkat I;
e. pengajuan kaberatan terhadap rancangan
Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I;

f. kerjasama dalam penelitian dan
pengembangan; dan atau
g. bantuan tenaga ahli.

Pasall3
Peran serta -masyarakat dalam
pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I dapat berbentuk :
a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang
udara berdasarkan peraturan perundangundangan, agama, adat, atau kebiasaan
yang berlaku;
b. bantuan pemikiran dan pertimbangan
berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang
mencakup lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan
berdasarkan rencana tata ruang wilayah
dan kawasan yang meliputi lebih dari satu
wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat II;
d. perubahan atau konversi pemanfaatan
ruang sesuai dengan Rencana Tata
Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat II;
e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam
pemanfaatan ruang; dan atau
f.

kegiatan menjaga, memelihara dan
meningkatkan kelestarian fungsi
lingkungan.

Pasall4
Peran serta masyarakat dalam
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pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I dapat berbentuk:
a . pengawasan terhadap pemanfaatan
ruang wilayah dan kawasan yang meliputi
lebih dari satu wilayah Kabupaten/
Kotamadya Daerah Tingkat II, termasuk
pemberian informasi atau laporan
pelaksanaan pemanfaatan ruang
kawasan dimaksud; dan atau

sunan strategi pelaksanaan pemanfaatan
ruang ｾｩｬ｡ｹｨ＠
Kabupaten/ Kotamadya
Daerah Tingkat II;
e. pengajuan keberatan terhadap rancangan
Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/
Kotamadya Daerah Tingkat II;
f.

kerjasama dalam penelitian dan
pengembangan; dan atau

b. bantuan pemikiran atau pertimbangan
berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

g. bantuan tenaga ahli.

Bagian Ketiga
Bentuk Peran Serta Masyarakat
Dalam
Penataan Huang Wilayah Kabupaten/
Kotamadya
Daerah Tingkat II

Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat II dapat berbentuk:

Pasall 6

a.

Pasall5

pemanfaatan ruang daratan dan ruang
udara berdasarkan peraturan perundangundangan, agama, adat, atau kebiasaan
yang berlaku;

Peran serta masyarakat dalam proses
perencanaan tata wilayah Kabupaten/kota·.madya Daerah Tingkat II dapat berbentuk:

b. bantuan pemikiran atau pertimbangan
berkenaan dengan wujud struktural dan
pola pemanfaatan ruang di kawasan
perkotaan dan perdesaan;

a. pemberian masukan untuk menentukan
arah pengembangan wilayah yang akan
dicapai;

c.

b. pengidentifikasian berbagai potensi dan
masalah pembangunan termasuk
bantuan untuk memperjelas hak atas
ruang wilayah, termasuk perencanaan
tata ruang kawasan;
c.

pemberian masukan dalam merumuskan
perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II

d. pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyu-

penyelenggaraan kegiatan pembangunan
berdasarkan rencana tata ruang yang
telah ditetapkan;

d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air,
udara, dan sumber daya alam lain untuk
tercapainya pemanfaatan ruang yang
berkualitas;
e. perubahan atau konversi pemanfaatan
ruang sesuai dengan Rencana Tata ruang
wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat II;
f.

pemberian masukan untuk penetapan

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur Ke-PU-an 27 Propinsi

lokasi pemanfaatan ruang; dan atau

e.

bantuan tenaga ahli; dan atau

g. kegiatan menjaga , memelihara, dan
meningkatkan kelestarian fungsi
lingkungan.

f.

bantuan dana.

Pasall 7
Peran serta masyarakat dalam
pengendalia_n pemanfaatan ruang wilayah
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
dapat berbentuk:
a. pengawasan terhadap pemanfaatan
ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat II, termasuk pemberian
informasi atau laporan pelaksanaan
pemanfaatan ruang; dan atau
b. bantuan pemikiran atau pertimbangan
untuk penertiban kegiatan pemanfaatan
ruang dan peningkatan kualitas
pemanfaatan ruang.

Pasall8
Peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan di
wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat II dapat berbentuk:
a. pemberian kejelasan hak atas ruang
kawasan;

Pasall9
Peran serta masyarakat dalam
pemanfaatan ruang _kawasan di wilayah
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
dapat berbentuk:
a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang
udara berdasarkan peraturan perundangundangan, agama, adat, atau kebiasaan
yang berlaku;
b. bantuan pemikiran dan pertimbangan
berkenaan dengan pelaksanaan
pemanfaatan ruang kawasan;
c.

d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air,
udara, dan sumber daya alam lain untuk
tercapainya pemanfaatan ruang kawasan
yang berkualitas;
e. perubahan atau konversi pemanfaatan
ruang sesuai dengan rencana rinci tata
ruang kawasan;
f.

b. pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan rencana pemanfaatan ruang;
c.

pemberian tanggapan terhadap
r:ancangan rencana rind tata ruang
kawasan;

penyelenggaraan kegiatan pembangunan
berdasarkan rencana rinci tata ruang
kawasan;

pemberian usulan dalam penentuan
lokasi dan bantuan teknik dalam
pemanfaatan ruang; dan atau

g. kegiatan menjaga, memelihara, dan
meningkatkan kelestarian fungsi
lingkungan kawasan.

Pasal20
d. kerjasama dalam penelitian dan
pengembangan;

Peran serta masyarakat dalam
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pengendalian pemanfaatan ruang kawasan
di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat II dapat berbentuk:
a. pengawasan terhadap pemanfaatan
ruang kawasan di wilayah Kabupaten/
ｋｯｴ｡ｭ､ｹｾ＠
Daerah Tingkat II, termasuk
pemberian informasi atau laporan
pelaksanaan pemanfaatan ruang
kawasan; dan atau
b. bantuan pemikiran atau pertimbangan
untuk penertiban dalam kegiatan
pemanfaatan ruang kawasan dan
peningkatan kualitas pemanfaatan ruang
kawasan.

BABIV
TATA CARA PERAN SERTA
MASYARAKAT
Bagian Pertama
Tata Cara Peran serta Masyarakat
Dalam Penataan Ruang Wilayah
Nasional

kepada Menteri.

Pasal22
(1) Tata cara peran serta masyarakat dalam
pemanfaatan ruang wilayah Nasional
termasuk kawasan tertentu dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pelaksanaan peran serta masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal23
Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Nasional
termasuk kawasan tertentu disampaikan
secara lisan atau tertulis kepada Menteri.

Bagian Kedua
Tata Cara Peran Serta Masyarakat
Dalam Penataan Ruang Wilayah
Propinsi
Daerah Tingkat I

Pasal21
Pasal24
(1) Tata cara peran serta masyarakat dalam
proses perencanaan tata ruang wilayah
Nasional temasuk kawasan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dilaksanakan dengan pemberian saran,
pertimbangan, pendapat, tanggapan,
keberatan, masukan terhadap informasi
tentang arah pengembangan, potensi dan
masalah, serta rancangan Rencana Tata
Ruang wilayah Nasional.
(2) Penyampaian saran, pertimbangan,
pendapat, tanggapan, keberatan atau
masukan sebagaiinana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan secara lisan atau tertulis

(1) Tata cara peran serta masyarakat dalam
proses perencanaan tata ruang wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan
dengan pemberian saran, pertimbangan,
pendapat, tanggapan, keberatan, masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah yang
sesuai dengan peraturan yang berlaku,
serta rancangan Rencana Tata Ruang
wilayah Propnisi Daerah Tingkat I.
(2) Penyampaian saran, pertimbangan,
pendapat, tanggapan, keberatan atau masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat
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(1) dilakukan secara lisan atau tertulis kepada Gubemur Kepala Daerah Tingkat I.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
peran serta masyarakat dalam proses
perencanaan tata ruang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh
Menteri Dalam Negeri.

Pasal25
(1) Tata cara peran serta masyarakat dalam
pemanfaatan ruang wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Pelaksanaan peran serta masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dikoordinasi oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat ·I

Pasal26
Peran serta masyarakat dalam
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I disampaikan secara
lisan atau tertulis kepada Gubemur Kepala
Daerah Tingkat I dan pejabat yang
berwenang.

Bagian Ketiga
Tata Cara Peran Serta Masyarakat
Dalam Penataan Ruang Wilayah
KabupatenfKotamadya
Daerah Tingkat II
Pasal27
(1) Tata cara peran serta masyarakat dalam
proses perencanaan tata ruang wilayah
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat
II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
dilaksanakan dengan pemberian saran,

pertimbangan, pendapat, tanggapan,
keberatan, masukan terhadap informasi
tentang arah pengembangan, potensi dan
masalah, serta rancangan Rencana Tata
Huang wilayah Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat II.
(2) Penyampaian saran, pertimbangan,
pendapat, tanggapan, keberatan atau
msasukan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan secara lisan atau tertulis
kepada Bupati/Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
peran serta masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh
Menteri Dalam Negeri.

Pasal28
(1) Tata cara peran serta masyarakat dalam
pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/
Kotamadya Daerah Tingkat II dan dalam
penyusunan rencana rind tata ruang
kawasan dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Pelaksanaan peran serta masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dikoordinasi oleh Bupati/Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II termasuk
pengaturannya pada tingkat kecamatan
sampai dengan desa.
·
Peran serta masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara
tertib sesuai dengan rencana tata ruang
yang telah ditetapkan.

Pasal29
Peran serta masyarakat dalam pengendalian ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya
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Daerah Tingkat II dan ka·w asan di
Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II
disampaikan secara lisan atau tertulis dari
mulai tingkat desa ke kecamatan kepada
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II dan pejabat yang berwenang.
BABV
PEMBINAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT

dan atau pelatihan;
b. menyebarluaskan semua informasi
mengenai proses penataan ruang
kepada masyarakat secara terbuka;
c. mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada
masyarakat;

Pasal30

d. menghormati hak yang d imiliki
masyarakat;

(1) Masyarakat dapat memperoleh informasi
penataan ruang dan rencana tata ruang
secara mudah dan cepat, melalui media
cetak, media elektronik atau forum
pertemuan.

e. memberikan penggantian yang layak
kepada masyarakat atas kondisi yang
dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang
sesuai dengan rencana tata ruang;

(2) Masyarakat dapat memprakarsai upaya
peningkatan tata laksana hak dan
kewajiban masyarakat dalam penataan
ruang melalui penyuluhan, bimbingan,
pendidikan , atau pelatihan untuk
tercapainya tujuan penataan ruang;

f.

(3) Untuk terlaksananya upaya peningkatan
tata laksana hak dan kewajiban sebagajmana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah menyelenggarakan pembinaan untuk
menumbuhkan serta mengembangkan
kesadaran, memberdayakan dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam
penataan ruang.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) dilakukan oleh instansi yang
berwenang, dengan cara:
｡ ｾ＠

memberikan dan menyelenggarakan
penyuluhan, bimbingan, dorongan,
pengayomal'\, pelayanan, bantuan
teknik, bantuan hukum, pendidikan,

melindungi hak masyarakat untuk
berperan serta dalam proses
perencanaan tata ruang, menikmati
pemanfaatan ruang yang berkualitas
dan pertambahan nilai ruang akibat
rencana tata ruang yang ditetapkan
serta dalam menaati rencana tata
ruang;

g. memperhatikan dan menindaklanjuti
·saran, usul, atau keberatan dari
masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penataan ruang.
BABVI
KETENTUAN PENUlUP
Pasal31

Semua peraturan perundang-undangan
yang mengatur pelaksanaan hak dan
kewajiban serta bentuk dan tata cara peran
serta masyarakat dalam penataan ruang yang
ada saat d iundangkannya Peraturan
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Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dan belum diganti dengan
ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 1996
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA

ttd

Pasal32
SOEHARTO

Peraturan Pemerintah irii mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara RI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA
REPUBUK INDONESIA
ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBUK INDONESIA TAHUN 1996 NOMQR 104
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tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Nomor

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBUK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 1996
. TENTANG
PELAKSANAAN HAK DAN
KEWAJWAN, SERTA BENTUK DAN
TATA CARA PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM
PENATAAN RUANG
I. U MUM

Peraturan Pemerintah ini merupakan
pelaksanaan ｕｮ､｡ｧ
ｾ ｵｮ､｡ｧ＠
Nomor 24
Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang
mengatur mengenai pelaksanaan hak dan
kewajiban serta bentuk dan tata cara peran
serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang . Peraturan Pemerintah ini erat kaitannya dengan per aturan
perundang-undangan lain yang memuat
ketentuan yang mengandung segi-segi
penataan ruang. Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan
tata cara peran serta masyarakat dalam pena:
taan ruang harus memperhatikan antara lain:
a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang ｐ･ｲ｡ｴｵｾｭ＠
Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembqran Negara Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2043l
b. bndang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di
Tahun .1974
Daerah (Lerribaran Ｂｩｾ･ｧ｡ｲ＠
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037);
c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982

3215);
d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982
tentang KetentuanKetentuan Pokok
Pertahanan Keamanan Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Tahun
1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3234), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor
1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun
1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3368);
e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985
tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor

3298);
f.

Undang-undang Nombr 10 Tahun 1992
tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
35, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3475).
Sebagaimana dijelaskan dalam Undangundang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan
ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan
peran serta masyarakat. Peran serta
masyarakat merupakan hal yang sangat
penting dalam penataan ruang karena pada
akhimya hasil penataan ruang adalah untuk
kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta
untuk tercapainya tujuan penataan ruang,
yaitu terselenggaranya pemanfaata:n ruang
berwawasan lingkungan, terselenggaranya
pengaturan pemanfaatan ruang kawasan
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lindung dan kawasan budidaya, serta
tercapainya pemanfa.atan ruang yang
berkualitas.
Penataan ruang adalah proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,
dan pengendalian pemanfaatan ruang yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat untuk
wilayah Nasional, Pemerintah Daerah Tingkat
I untuk wilayah Propinsi Daerah Tingkat I,
dan Pemerintah Daerah Tingkat II untuk
wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat II.
Jenis rencana tata ruang dibedakan
menurut hirarki administrasi pemerintahan,
fungsi wilayah serta kawasan, dan kedalaman
rencana.
Jenis rencana tata ruang menurut
hirarki administrasi pemerintahan terdiri atas
Rencana Tata Ruang wilayah Nasional,
Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I, dan ,_Rencana Tata Ruang
wilayah Kabupaten/Kotamadya. Daerah
Tingkat II.
Jenis rencana tata ruang menurut fungsi
wilayah serta kawasan terdiri atas rencana
tata ruang kawasan perdesaan, renca.na tata
ruang kawasan perkotaan, dan rencana tata
ruang kawasan tertentu.
Dalam wilayah Nasional, wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I, wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan
kawasan tertentu terdapat kawasan lindungdan kawasan budi daya.
ｫ･､｡ｬｭｾｮ＠

Jenis rencana tata ruang menurut
ｲ･ｮ｣｡
ｾ＠ terdiri atas strategi dan

arahan kebijaksbnaan pemanfaatan ruang
wilayah negara, strategi dan struktur
pemanfaatan ruang ｾｩｬ｡ｹｨ＠
Propinsi Daerah
.Tingkat I, dan strategi pelaksanaan
pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/
Kotamadya Daerah Tingkat II, termasuk
rencana rinci tata ruang kawasan.
Rencana rinci tata ruang kawasan
adatah rencana rinci tata ruang kawasan di
wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah
Tingkat II, yang meliputi:
(1) rencana terperinci (detail) tata ruang
kawasan yang menggambarkan, antara
lain, zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (block plan);. dan
(2) rencana teknik ruang pada setiap blok
kawasan yang menggambarkan, antara
lain, rencana tapak atau tata letak (site
plan) dan tata bangunan (building by out)
beserta prasarana dan sarana liigkungan
serta utilitas umum.
Yang dimaksud dengan tata letak adalah
susunan letak unsur-un!;ur kegiatan,
bangunan, bentang alam, sarana ｾ｡ｮ＠
prasarana yang secara keselurul1an
membentuk tata ruang kawasan.
Yang dimaksud dengan tata bangunan
adalah susunan rekayasa teknik bangunan
yang memanfaatkan Tl..lang luqr dan dalam
bangunan secara rinci di dalcnn suatu blok
kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.
Penataan ruang diselenggarakan ofeh
berbagai insf&lnsi pemerintah dan dengan
melibatkan masyarakat misalnya masyarakat
hukum adat, masyarakat ulama, masyarakat
intelektual, yang dalam pelal<sanaannya harus
dilakukan secara terkoordinasi,. baik . antar
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instansi pemerintah maupun antara
Pemerintah dan masyarakat sehingga
terhindar kesenjangan penanganan ataupun
penanganan yang tumpang tindih dalam
upaya mewujudkan tujuan penataan ruang.

yang hendak berperan serta. Bahkan,
Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat
mendorong masyarakat untuk lebih banyak
lagi berperan serta.
II. PASAL DEMI PASAL

Dalam. penyelenggaraan penataan
ruang, pelaksanaan hak dan kewajiban, serta
sangat diperlukan
peran serta ｭ｡ｳｹｾｲｫｴ＠
perencanaan ,
·mutu
memperhaiki
untuk
membantu terwujudnya pemanfaatan ruang
sesuai dengan rencana tata ruang yang telah
keputusanditetapkan, serta ｭｾｮｴ｡ｩ＠
keputusan dalam rangka penertiban
pemanfaatan ruang.
Masyarakat sebagai mitra Pemerintah,
diharapkan mendayagunakan kemampuannya secara aktif sebagai sarana untuk
rnelaksanakan peran sertanya dan sebagai
pGrwujudan dari hak dan kewajiban
masyarakat dalam penataan ruang. Peran
serta masyarakat d?pat dilakukan oleh orang
seorang, kelompok orang, dan badan hukum
Badan Usaha Mii'ik Negara dan badan
ｳ･ｰｾｲｴｩ＠
bentuk peran serta
usaha swasta. ｾ･､｡ｮｧｫ＠
dapat ·berupa usul, saran, pendapat ,
pertimbangan atau keberatan serta bantuan
lain terhadap penyelenggaraan penataan
ruang.
ｍ｡ｳｹｾｴ＠

yang makin maju menuntut
keterlibatan yang lebih besar dalam
penyelenggaraan penata?ln ruang. Oleh
karena itu, Peraturan Pemerfntah ini
memberikan pengaturan yang lebih
memberikan peluang bagi seluruh lapisan
masyarakat untuk berperan serta dalam
penataan ruang. Kesediaan masyarakat untuk
berperan serta dalam penataan ruang,
diharapkan tidak terlalu terkekang oleh
peraturan yang membatasi kegiatan orang
seorang, kelompok orang, atau badan hukurn

Pasall
lstilah yang dirumuskan dalam Pasal ini
dimaksudkan agar terdapat keseragaman
pengertian atas Peraturan Pemerintah ini
serta peraturan pelaksanaannya.
Pasal 2 Huruf a:
Cukup jelas
Huruf b
Masyarakat dapat mengetahui rencana
tata ruang wilayah, rencana tata ruang
kawasan, rencana rinci tata ruang
kawasan termasuk tata letak dan tata
bangunannya secara terbuka antara lain
melalui lokakarya dan sarasehan.
Huruf c
Sebagai contoh, pertambahan nilai ｲｵｾｮｧ＠
adalah meningkatnya harga pasar· dari
sepetak tanah akibat direncartakan,
dibangun, atau ditingkatkannya prasarana jalan di sisi petak tanah yang
bersangkutan.
Huruf d
Penggantian yang layak diberikan kepada
masyarakat yang melepaskan sebagian
atau sepenuhnya hak atas niang sebagai
akibat dari pelaksanaan rencana tata
ruang berdasarkan peraturan perundangundangan, hukum adat, atau kebiasaan
yang berlaku.
Besamya penggantian yang layak dapat
ditentukan berdasarkan nilai jual objek
pajak atau harga pasar yang berlaku saat
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itu, atau berupa penyertaan modal atau

unm saham, dan atau bentuk fisik lain
seperti konsolidasi tanah yang ditentukan
berdasarkan nilai tambah yang ditimbulkan sebagai akibat adanya perubahan
nilai ruang, dengan tidak mengurangi
tingkat kesejahteraan dari masyarakat
yang bersangkutan.

Pasal 3 Ayat (1):
Cukup jelas
Ayat (2):
Pengumuman atau penyebarluasan
rencana tata ruang yang telah ditetapkan
diJakukan dengan menempelkan rencana
tata ruang yang bersangkutan pada
tempat-tempat umum dan kantor-kantor
yang secara fungsional menangani
rencana tata ruang tersebut.
Pasal 4 Ayat (1):
Masyarakat mempunyai hak untuk
menikmati dan memanfaatkan ruang
beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, atas dasar pemilikan,
penguasaan atau pemberian hak tertentu
terhadap ruang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan ataupun
atas hukum adat dan kebiasaa n yang
berlaku atas ruang pada masyarakat
setempat sehingga masyarakat dapat
menikmati manfaat ruang. Manfaat ruang
tersebut dapat berupa manfaat ekonomi,
sosial, dan atau manfaat lingkungan, yang
timbuJ akibat pemanfaatan ruang yang
sesuai dengan rencana tata ruang.
Ayat (2):
Cukup jelas
PasalS Ayat (1):
Kesadaran masyarakat untuk menyeleng-

garakan musyawarah untuk mencapai
kesepakatan juga merupakan bentuk
peningkatan peran serta masyarakat.
Yang dimaksud dengan pihak yang
berkepentingan adalah masyarakat yang
memiliki hak dengan pemerintah atau
masyarakat yang -rnemiliki hak dengan
masyarakat.
Ayat (2):
Cukup jelas
Pasal6
Huruf a:
Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam
menjaga, memelihara dan meningkatkan
kualitas ruang lebih ditekankan pada
keikutsertaan masyarakat untuk lebih
mematuhi dan menaati segala ketentuan
normatif yang ditetapkan dalam rencana
tata ruang, dan mendorong terwujudnya
kualitas ruang yang lebih baik.
Huruf b:
Cukup jelas
Pasal 7
Pemeliharan kualitas ruang dapat
dilaksanakan dengan upaya-upaya
pemanfaatan ruang dan sumber daya
alam yang ada di dalamnya oleh masyarakat yang mengindahkan faktor-faktor:
daya dukung li ngkungan , estetika
lingkungan , lokasi, dan struktur
pemanfaatan ruang . Faktor-faktor
tersebut tertuang dalam kriteria, kaidah,
baku mutu , dan aturan-aturan yang
digunakan dalam proses penyusunan
rencana tata ruang maupun yang termuat
dalam rencana tata ruang yang telah
ditetapkan. Kaidah dan aturan peman-
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faatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun-temurun dapat
diterapkan sepanjang memperhatikan
faktor-faktor di atas dan dapat menjamin
pemanfaatan ruang yang serasi, selaras,
dan seimbang.
Pasal8
Rencana Tata RuaAg wilayah Nasional
merupakan kebijaksanaan Pemerintah
yang menetapkan rencana struktur dan
pola pemanfaatan ruang Nasional
beserta kriteria dan pola pengelolaan
kawasan yang harus dilindungi, kawasan
budi daya, dan kawasan lain. Kebijaksanaan tersebut dimaksudkan untuk
mewujudkan keterpaduan, keterkaitan,
dan keseimbangan perkembangan
antarwilayah serta keserasian antar
sektor, dan dijadikan acuan bagi instansi
pemerintah dan masyarakat untuk
mengarahkan lokasi dan memarifaatkan
ruang daratan, ruang lautan, dan ruang
udara.
Penyusunan rencana tata ruang kawasan
tertentu dan koordinasi penyusunan
rencana tata ruang kawasan yang
meliputi lebih dari satu wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I diselenggarakan oleh
Menteri yang bertugas mengkoordinasi
penataan ruang.
Rencana tata ruang kawasan tertentu
mencakup rencana rinci tata ruang, yang
meliputi rencana terperinci tata ruang
dan rencana teknik ruang termasuk tata
letak dan tata bangunan di kawasan
tertentu yang secara Nasional mempunyai
nilai strategis yang penataan ruangnya
diprioritaskan.
Rencana· tata ruang kawasan perkotaan

dan perdesaan yang meliputi lebih dari
satu wilayah Propinsi Daerah Tingkat I
berisi ·kebijaksanaan yang memberikan
arahan pengelolaan kawasan dan arahan
pengembangan sistem pusat pemukiman , sistem prasarana wilayah, dan
arahan kebijaksanaan tata guna tanah,
tata guna air, tata guna udara, dan tata
guna sumber daya alam lain, sumber daya
buatan d enga n memperhatikan
keterpaduan dengan sumber daya
man usia.
Huruf a s/ d Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Strategi dan arahan kebijaksanaan
pemanfaatan ruang wilayah negara
termasuk kawasan tertentu dirumuskan
dengan mempertimbangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta data dan informasi dari berbagai
pihak untuk terciptanya upaya pemanfaatan ruang secara berhasil guna dan
berdaya guna, terpeliharannya kelestarian
kemampuan lingkungan hidup, dan
terwujudnya keseimbangan kepentingan
kesejahteraan dun keamanan.
Huruf e
Pengajuan keberatan harus disertai
dengan alasan yang jelas, dapat
dipertanggung jawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan pefundangundangan yang berlaku.
Huruf f
Kerjasama yang dimaksudkan adalah
kerjasama antara masyarakat dan semua
pihak lainnya yang terkait dalam proses
perencanaan tata ruang wilayah
Nasional.
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Huruf g
Bantuan tenaga ahli yang berasal dari
masyarakat diharapkan dapat diberikan
kepada para perencana ataupun badanbadan perencanaan.
Pasal 9 Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan bantuan teknik
adalah Technical assistance,
sedangkan yang dimaksud dengan
bantuan pengelolaan adalah Management assistance.
Pasal 10 dan Pasal 11
Cukup jelas
Pasal12
Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I adalah kebijaksanaan
yang memberikan arahan pengelolaan
kawasan lindung, kawasan budi daya,
kawasan perdesaan, kawasan perkotaan,
dan kawasan yang diprioritaskan, serta
arahan pengembangan sistem pusat
permukiman, sistem prasarana wilayah,,
dan arahan kebijaksanaan tata guna
tanah, tata guna air, tata guna udara, dan
tata guna surnber daya alam lain, sumber
daya buatan dengan memperhatikan
keterpaduan dengan sumber daya
manusia.
Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I bertujuan mewujudkan
keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di
Propinsi Daerah Tingkat I serta keserasian antarsektor, menjadi pedoman bagi
instansi pemerintah dan masyarakat
untuk mengarahkan lokasi dan memanfa-

atkan ruang, sekaligus m enjadi dasar
dalam pemberian rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang.
Penyusunan rencana tata ruang kawasan
perkotaan dan perdesaan yang meliputi
lebih dari satu wilayah Kabupate n/
Kotamadya Daerah Tingkat II diselenggarakan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I.
Rencana tata ruang kawasan perkotaan
dan perdesaan yang meliputi lebih dari
satu wilayah Kabupaten/ Kotamadya
Daerah Tingkat II berisi kebijaksanaan,
yang menetapkan lokas\. kawasa n yang
harus dilindungi dan dibudidayakan, serta
wilayah yang diprioritaskan pengembangannya, dan dapat dijadikan pedoman
bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan yang
ruang serta menyusun
ｭ ｾ ｭ｡ｮｦｴｫ＠
program pembangunan yang berkaitan
dengan pemanfaatan ruang di daerah.
Huruf a s/ d Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Strategi dan struktur pemanfaatan ruang
w ilayah Propinsi Daera h T ingkat I
dirumuskan dengan mempertimba ngkan
kemampuan ilmu p e ngetahuan dan
teknologi, serta data dan informasi dari
berbagai fihak untuk terciptanya upaya
pemanfaatan ruang secara berhasil guna
dan berdaya guna, terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup, dan
terwujudnya keseimbangan kepentingan
kesejahteraan dan keamanan
Huruf e
Lihat Penjelasan Pasal 8 huruf e
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Huruf f
Lihat penjelasan Pasal 8 huruf f
Huruf g
Lihat penjelasan Pasal 8 huruf g
Pasal13
Peran serta masyarakat dapat pula
dilaksanakan dalam penyusunan arahan
pemanf.aatan ruang wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I melalui pemberian
bantuan pemikiran dan pertimbangan,
misalnya dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Lima Tahun Daerah
Tingkat I Arahan pemanfaatan ruang
wilayah Propinsi Daerah Tingkat I disusun
· dalam rangka menyelaraskan kebijaksanaan pemanfaatan ruang tingkat Pusat
dengan tindakan pemanfaatan ruang
pada tingkat Daerah Tingkat II, termasuk
di dalamnya arahan-arahan dalam
penyelenggaraan pembangunan; konsolidasi tamih, air, udara, dan sumbQr daya
alam lain; konversi pemanfaatan ruang
konservasi sumber daya alam dan
lingkungan
Pasal14
Cukup jelas
Pasal15
Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II
adalah kebijaksanaan yang menetapkan
lokasi kawasan yang harus dilindungi dan
dibudidayakan, serta wilayah yang
diprioritaskan pengembangannya, dan
dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi
kegiatan pembangtinan yang memanfaatkan ruang serta menyusun program
pembangunan yang berkaitan dengan
pemanfaatan ruang di daerah.

Termasuk dalam lingkup wilayah
Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat
II adalah kawasan perkotaan dan
perdesaan yang berada di dalam wilayah
tersebut
Huruf a s/ d Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang
wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat II dirumuskan dengan mempertimbangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta data dan
informasi dari berbagai pihak untuk
ruang
terciptanya upaya ｰ･ｭｾｦ｡ｴｮ＠
secara berhasil guna dan berdaya guna,
terpeliharanya kelestarian kemampuan
lingkungan hidup, dan terwujudnya
keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan
Strategi pelaksanaan pemanfaatan ｾ＠
wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat II berisi pengelolaan kawasan
lindung, kawasan budi daya, kawasan
perdesaan, kawasan perkotaan, dan
kawasan tertentu serta sistem pusat
permukiman, sistem prasarana wilayah,
dan penatagunaan tanah, penatagunaan
air, penatagunaan udara, dan penata
gunaan sumber daya alam lain, sumber
daya buatan, dengan memperhatikan
keterpaduan dengan sumber daya
manusia
Huruf e
Uhat Penjelasan Pasal 8 huruf e
Huruf f
Uhat penjelasan Pasal 8 huruf f
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Huruf g
Uhat penjelasan Pasal 8 huruf g
Pasal16
Huruf a
Da.l am pemanfaatan ruang ini dapat
diperhatikan ketentuan dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 1998 tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-benda Yang· Berkaitan Dengan
Tanah Selain itu perlu diperhatikan juga
pemanfaatan ruang yang didasarkan
pada hukum adat dan kebiasaan yang
ｾｵ＠

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, hak ulayat dan hakhak semacam itu yang berasal dari
masyarakat hukum adat masih diakui
Oleh kMena itu, hak-hak tersebut akan
diperhatikan sepanjang menurut kenyataannya masih ada pada masyarakat hukum
yang bersangkutan Dalam pelaksanaannya, hak-hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
Huruf b s/d Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Perubahan atau konversi pemanfaatan
ruang atau perubahan fungsi ruang suatu
kawasan dapat berupa psrubahan bentuk
fisik (bentang alam) dan pemanfaatannya
sebaoai akibat kejadian alam maupun
perbuatan manusia
Huruf"f dan Huruf g
Cukup jelas

Pasal17
Cukup jelas

Pasal18
Huruf a dan Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Uhat Penjelasan Pasal 8 buruf e
Huruf d
Uhat Penjelasan Pasal 8 huruf f
Huruf e
Uhat penjelasan Pasal 8 huruf g
Huruf f
Cukup jelas
Pasal19
Huruf a s/d Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Uhat penjelasan Pasal 16 huruf e
Huruf f dang
Cukup jelas
Pasal20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Dengan perspektif menuju ke keadaan
pads masa dapan yang diharapkan dan
arah pengembangan wilayah yang akan
dicapai, penemukenalan potensi dan
masalah pembangunan barti tik tolak dari
data, informasi, ilmu pengetahuan, dan
teknologi, serta memperha tikan
keragaman wawasan kegiatan tiap sektor

Selain itu, diperlukan penemukenalan poten9
dan masa1ah pembangunan yang bertitik tolak
dari perkembangan masyarakat dan
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lingkungan hidup yang berlangsung
secara dinamis. Untuk itu, masyarakat
perlu memberikan tanggapan atau
masukannya.
Ayat (2}
Cukup jelas
Pasal22
Ayat (1}
Peraturan perundang-undangan yang
dimaksud antara lain adalah ketentuan
perundang-undangan yang mengatur
mengenai peran serta masyarakat dalam
pemanfaatan ruang di bidana kehutanan,
permukiman, pertanian, industri.
Ayat (2}
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal24
Ayat (1}
Pemerintah perlu mengumumkan akan
disusunnya Rencana Tata Ruang wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I dalam rangka
mengembangkan wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
Dalam mengembangkan wilayah
dimaksud , perlu ditentukan arah
pengembangan yang akan dicapai. Untuk
itu, diperlukan saran, pertimbangan atau
pendapat dari masyarakat Anggota
masyarakat yang diharapkan dapat
memberikan saran, pertimbangan, ataupendapat dimaksud adalah orang
.seorang, kelompok orang, dan badan
hukum yang berwawasan Nasional.
Dengan memperhatikan saran, pertim-

bangan atau pendapat masyarakat,
Pemerintah menentukan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai.
Ayat (2} dan Ayat (3}
Cukup jelas
Pasal25
Ayat (1}
Uhat Penjelasan Pasal 22 ayat (1}
Ayat (2}
Cukup jelas
Pasal26
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1}
Pemerintah perlu mengumumkan akan
disetujuinya Rencana Tata Ruang wilayah
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat
II dalam rangka mengembangkan wilayah
Kabupaten Kotamadya Daerah Tingkat
II yang bersangkutan.
Dalam mengembangkan wilayah
dimaksud, perlu ditentukan arah pengernbangan yang akan dicapai. untuk itu,
diperlukan saran pertimbangan atau
pendapat dari masyarakat. Anggota
masyarakat yang diharapkan dapat
memberikan saran, pertimbangan, atau
pendapat dimaksud adah:th orang
seseorang, kelompok orang, dan badan
hukum yang berwawasan Nasional.
Dengan memperhatikan saran,
pertimbagan a tau pendapat masyarakat,
Pemerintah menentukan arah pengembangan Wilayah yang akan dicapai.
Pasal28
Ayat (1)
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Uhat Penjelasan Pasal 22 ayat (1).
Ayat (2) dan Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal29
Cukup jelas
Pasal30
Ayat (1) s/d Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang ､ｩｲｮｾｵ＠

dengan menyebarluaskan

Huruf d
Pengertian menghormati hak yang
dimiliki masyarakat adalah suatu pengertian yang mengandung arti menghargai
menjunjung tinggi , mengakui , dan
menaati peraturan yang berlaku terhadap
hak yang dimiliki Il}asyarakat..
Yang dimaksud dengari hak yang dimiliki
masyarakat adalah segala kepentingan
hukum yang diperoleh atau dimiliki
berdasarkan peraturan perundangundangan, hukum adat atau kebiasaan
yang berlaku. Kepentingan hukum
tersebut antara lain berupa pemilikan
atau penguasaan tanah atas dasar sesuatu
hak yang diakui dalam Undang undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

semua informasi mengenai proses

penataan ruang kepada masyarakat
secara terbuka adalah bahwa setiap orang
seorang, kelompok orang atau badan
hukum dapat memperoleh keterangan
mengenai proses yang ditempuh dalam
penataan ruang serta produk perencanaan tata ruang, sehingga upaya
menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan
kualitas ruang dapat dilakukan secara
lebih terarah, berdaya guna dan berhasil
guna.
Huruf c
Cukup jelas

Huruf e
Uhat penjelasan Pasal 2 huruf d.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Saran, usul ataupun keberatan harus
disertai dengan alasan yang jelas, dapat
dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
Pasal 31 dan Pasal 32
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBUK INDONESIA NOMOR 3660

F. PEDOMAN TATACARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI
UNGKUNGAN DEP. PU
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PANDUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
DIUNGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 158A/KPTS/1995
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA 01 UNGKUNGAN
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
MENTERI PEKERJAAN UMUM
Menimbang:
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
a. bahwa tata cara pengadaan barang dan jasa
Nasionai/Ketua Badan Perencanaan
merupakan bagian penting dalam administrasi
Pembangunan Nasional:
pemerintahan dan pembangunan dalam
KEP.27 /MK3/ 8/ 1994
rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna
Nomor
pengadaan barang dan jasa yang diperlukan
KEP166/KET/ 8/1994
oleh Departemen Pekerjaan Umum;
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keppres
b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Presiden
Nomor 16 Tahun - 1994 tentang Pelaksanaan
Republik Indonesia nomor 16 Tahun 1994
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, dianggap perlu untuk
4 . Keputusan Menteri Negara Perencanaan
meninjau dan mengatur kembali Pedoman Tata
Pembangunan Nasional/ Ketua Badan
Cara Pengadaan Barang dan Jasa di
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor:
lingkungan Departemen Pekerjaan Umum,
KEP.122/KET/ 7/ 1994 tentangTata Cara
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Pengadaan dan Biaya Jasa Konsultansi;
Pekerjaan Umum Nomor: 27 4/KPTS/ 1990
5 . Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
211/KPTS/ 1994 tentang Susunan Organisasi
Barang dan jasa dengan Penunjukan
dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.
Langsung; dan Nomor: 646/KPTS/ 1991
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
MEMUTUSKAN:
Barang dan Jasa di lingkungan Departemen
Pekerjaan Umum;
Menetapkan :
c. bahwa untuk peninjauan dan pengaturan
PERTAMA
kembali Pedoman Tata Cara Pengadaan
Mencabut Keputusan Menteri Pekerjaan
Barang dan Jasa dimaksud butir b perlu
Umum Nom or 27 4 / Km/ 1990 tentang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Pedoman
Tata Cara Pengadaan Barang dan
Pekerjaan Umum.
Jasa dengan Penunjukan Langsung dan
Nomor 646/KPIS/ 1991 tentang Pedoman
Mengingat:
Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di
Ungkungan Departemen Pekerjaar. 1 lrnum.
1. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun
KEDUA
1993 tentang Pembentukan Kabinet
Serempak dengan ketentuan diktum
Pembangunan VI;
PERTAMA, menetapkan Pedoman Tata Cara
2. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994
Pengadaan Barang dan Jasa di Ungkungan
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Departemen Pekerjaan Umum sebagaimana
dan Belanja Negara;
termaktub dalam Lampiran Keputusan ini,
3. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Rl dan
yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

dengan keputusan ini dan selanjutnya disebut
Pedoman Tata Cara Pengadaan.
KETIGA
Pedoman Tata Cara Pengadaan yang dimaksud
dalan diktum KEDUA digunakan dalam
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di
lingkungan Oepartemen Pekerjaan Umum dan
wajib diikuti oleh seluruh unit kerja di
lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
KEEMPAT
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
TEMBUSAN
Keputusan ini beserta lampirannya disampaikan dengan horrnat kepada:

1.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi,
Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Ketua Bappenas;
3 . Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara/ Sekretaris Negara;
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

6.
7.
8.
9.
10.

Negara;
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan;
1. s.d. 6. untuk diketahui;
Para Pejabat Eselon I Departemen Pekerjaan
Umum;
Para Pejabat Eselon II Departemen Pekerjaan
Umum terrnasuk Para Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pekerjaan Umum Propinsi;
Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah
Tingkat I;
Para Kepala Kan tor/Satuan Kerja dan
Pemimpin Proyek/ Bagian Proyek di
lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
7. s.d 10. untuk diindahkan dan dilaksanakan
dengan penuh rasa tanggung jawab.
DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 28 APRIL 1995
MENTERI PEKERJAAN UMUM

TTD
RADINAL MOOCHTAR
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Lampiran Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
ｎｯｭｲＺｬＵＸａｾｔｓＯＱＹ＠

Tanggal : 28 April 1995

PEDOMAN TATA CARA
PENGADAAN BARANG DAN JASA
BABI
KETENTUAN UMUM

Bahwa tata cara pengadaan barang dan jasa
merupakan bagian penting dalam administrasi
pemerintahan dan pembangunan dalam rangka
meningkatkan dayaguna dan hasilguna pengadaan
barang dan jasa yang diperlukan oleh Departemen
Pekerjaan Umurn.
Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
1994, maka Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang dan Jasa di lingkungan Departemen
Pekerjaan Umum ini ditetapkan guna memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai pelaksanaan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 1994 di bidang Pengadaan Barang
dan J'asa agar dapat dicapai ketertiban dan
kelancaran dalam pelaksanaannya serta dapat
digunakan sebagai pegangan bagi segenap
kantor/ satuan kerja, proyek/bagian proyek di
lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
Pasall
Pengertian

Dalam Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang
dan Jasa ini, yang dimaksud dengan:
·

1.

"Menko Ekku dan Wasbang" ialah
Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi
Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan
selaku Ketua Tim Evaluasi Pengadaan (TEP);
2. "Menteri/Departemen" ialah : Menteri/
Departemen Pekerjaan Umum;
3 . "Pejabat Eselon I" ialah : Sekretaris Jenderal,
lnspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Pekerjaan Umurn di lingkungan departemen;
4. "Unit Eselon I" ialah : Sekretariat Jenderal
lnspektorat Jenderal Direktorat Jenderal dan

Badan Utbang ｐｾ｡ｮ＠
Umurn eli lingkungan
departemen;
5. "atasan" ialah : pejabat eselon I untuk proyek
yang bersangkutan;
6 . "Atasan Langsung" ialah : pejabat yang
ditetapkan oleh menteri sebagai atasan
langsung untuk proyek yang bersangkutan;
7 . "Kepala Kantor/Satuan Kerja" ialah :
kepala kantor/ satuan kerja di lingkungan
departemen , yang menyelenggarakan
pengadaan barang dan jasa dengan
menggunakan anggaran belanja rutin;
8. "Pemimpin ProyekJBagian Proyek" ialah :
pernimpin proyek/bagian proyek eli lingkungan
departemen, yang memenuhi ketentuan Pasal
64 Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun
1994, yang menyelenggarakan pengadaan
barang dan jasa dengan menggunakan
anggaran belanja pembangunan;
9. "Jasa Konsultansi Standar" ialah :
pekerjaan jasa konsultansi yang sudah baku
cara pelaksanaannya atau sudah ada standar
prosedumya;
10. "Jasa konsultansi Non-Standar" ialah :
pekerjaan jasa konsultansi yang belurn baku
cara pelaksanaannya, jenis pekerjaan dan
volurnenya belurn dapat dispesifikasikan secara
pasti;
11. "Produksi Dalam Negeri" ialah : semua jenis
barang dan jasa yang dibuat atau dihasilkan eli
dalam negeri;
12. "Pelelangan Umurn" ialah : pelelangan yang
dilakukan secara terbuka dengan pengumurnan
secara luas melalui media massa, media cetak,
dan pada papan pengurnuman resmi untuk
penerangan umurn secara serentak, sehingga
masyarakat luas dunia usaha yang berminat
baik yang terdaftar dalam daftar rekanan
mampu (DRM) maupun tidak terdaftar dan
memenuhi kualifikasi dapat mengetahuinya,
serta memberikan penjelasan secara tertulis

atau lisan kepada Kamar Dagang dan lndustri
(KADIN) dan asosiasi profesi Pelelangan
Umum dilakukan apabila pekerjaan yang
dilelangkan tidak terdapat/belum tercakup
dalam DRM walaupun sudah dilakukan
perluasan wilayah operasi rekanan ·
13. "Pelelangan Terbatas" ialah : pelelangan
untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh
sekurang-kurangnya lima rekanan yang
tercantum dalam daftar rekanan terseleksi yang
diundang (DRT-U) yang dipilih di antara
rekanan yang terr..C'tat dalam DRM atau daftar
rekanan terseleksi (DRT) sesuai dengan bidang
usaha atau ruang lingkupnya atau kualifikasi
kemampuannya, dengan pengumuman secara
ll'.as melalui media massa, media cetak, dan
pada papan pengumuman resmi untuk
penerangan umum secara serentak sehingga
masyarakat luas dunia usaha dapat
mengetahuinya, serta memberikan penjelasan/
menyampaikan copy pengumuman kepada
KADIN dan asosiasi profesi;
14. "Pemilihan langsung" ialah: pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa tanpa melalui
pelelangan umum atau pelelangan terbatas,
yang dilakukan dengan membandingkan
sekurang-kurangnya tiga penawar, dan untuk
pekerjaan tertentu dengan mengupayakan
sekurang-kurangnya tiga penawar atau
langsung ditunjuk satu penawar dan melakukan
negosiasi baik teknis maupun harga, sehingga
diperoleh harga yang wajar dan teknis yang
dapat dipertanggungjawabkan dari rekanan
yang tercatat dalam DRM, maupun tidak
tercatat d&am DRM untuk pekerjaan tertentu,
sesuai bidang usaha, ruang lingkupnya, dan
kualifikasi kemampuannya;
15. "Pengadaan langsung" ialah : pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di
antara rekanan golongan ekonomi lemah (GEL)
tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas atau pemilihan langsung dengan
batasan nilai sampai dengan lima juta rupiah
ditunjuk dari perusahaan GEL tanpa surat
perintah kerja, sedangkan yang di atas lima
juta rupiah sampai dengan lima betas juta
rupiah dilakukan dengan surat perintah kerja
(SPK) dari satu penawar perusahaan yang
tercantum dalam daftar GEL bupati/

walikotamadya;
16. "HPS/OE" ialah : harga perkiraan sendiri/
owner's estimate yang memuat perkiraan biaya
yang disusun oleh panitia pengadaan secara
keahlian dan disahkan oleh kepala kantorI
satuan kerja, pemimpin proyek/bagian proyek;
17. "Penawaran yang paling menguntungkan negara" ialah:
a. penawaran secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;
b. perhitungan harga yang ditawarkan dapat
dipertanggungjawabkan;
c. penawaran tersebut adalah yang terendah
diantara penawaran-penawaran yang
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b;
d. telah mernperhatikan penggunaan
semaksimal mungkin hasil produksi dalam
negeri.
Pasal 2

(1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui:
a. Pelelangan Umum;
b. Pelelangan Terbatas;
c. Pemilihan Langsung;
d. Pengadaan Langsung.
(2) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) meliputi:
a. Pengadaan Jasa Pemborongan;
b. Pengadaan Jasa Konsultansi;
c. Pengadaan Barang/Jasa lainnya.
(3) Cara pelelangan sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf a dan b dilakukan dengan sistem satu
sampul. Apabila akan dilakukan dengan sistem
dua sampul atau sistem dua tahap harus terlebih
dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat
eselon I yang bersangkutan.
Khusus untuk pelelangan jasa konsultansi nonstandar dilakukan dengan sistem dua sampul.
(4) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana
dimaksud ayat (1) yang bersumber sebagian
atau seluruhnya dari Bantuan Luar Negeri
(BLN) diupayakan menggunakan Keppres 16/
1994 dengan memperhatikan ketentuan yang
ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Luar
Negeri (NPLN).
Pasa13

Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
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dan yang diatur dalam Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang dan Jasa ini diselenggarakan
oleh kantor/ satuan kerja, proyek/bagian proyek
di lingkungan departemen.
BABII
PERANGKAT ORGANISASI
PENYELENGGARAAN

Pasa14
(1) Kepala kantor/ satuan kerja atau pemimpin
proyek/ bagian proyek yang mengelola
｡ｮｧｾ＠
untuk pengadaan barang/jasa yang
akan dtadakan membentuk Panitia Pelelangan, ·
dan atau Panitia Pemilihan Langsung, yang
untuk selanjutnya disebut Panitia
(2) Panitia Pelelangan dapat pula ditugasi sebagai
Panitia Pemilihan Langsung dengan ketentuan
masing-masing tugasnya harus terinci dengan
jelas.
Pasal 5
(1) Panitia dibentuk dan ditetapkan oleh:
a.. kepala kantor/kepala satuan kerja untuk
pengadaan barang/jasa dengan menggunakan anggaran rutin;
b. pemimpin proyek/ pemimpin bagian proyek untuk pengadaan barang/jasa dengan
menggunakan anggaran pembangunan.
(2) Susunan keanggotaan panitia yang dimaksud
dalam ayat (1) berjumlah sekurang-kurangnya
5 orang anggota, terdiri atas unsur:
a. perencanaan pekerjaan/ kegiatan yang
bersangkutan;
b. penanggungjawab keuangan tetapi bukim
bendaharawan·
'
c. penanggungjawab perlengkapan/ pemeliharaan;
d. instansi teknis yang berwenang (bila
diperlukan).
Khusus untuk pekerjaan fisik dapat ditambah
anggota dari unsur pelaksanaan.
Yang dimaksud dengan unsur pada butir ini
ialah pejabat/petugas yang bekerja secara
struktural/ fungsional di kantor/ satuan kerja,
proyek/bagian proyek yang menyelenggarakan
pelelangan.
Dalam hal unsur dimaksud tidak ada, kepala

kantor/satuan kerja, pemimpin proyek/bagian
proyek dapat memintakan tenaga tersebut
kepada instansi lain yang dinilai mampu,
melalui atasan langsungnya.
Untuk pekerjaan yang rumit atau besar, atasan
dapat menetapkan personil yang perlu
dimasukkan sebagai anggota panitia.
(3) Panitia pelelangan yang dimaksud dalam ayat
(1) mempunyai tugas sebagaimana ditentukan
dalam Keputusan Presiden Rl Nomor 16
Tahun 1994 lamp iran I Bab II butir 2 huruf d
dan Juknis lampiran I Bab II.B. l.f. dan 2.a., b,
· dan c.
(4) Kualifikasi dan persyaratan panitia mengikuti
ketentuan sebagaimana diatur dalam Juknis
lampiran I Bab II.B.l.d.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal6
Kepala kantor/ satuan kerja, pemimpin
proyek/bagian proyek dalam mengambil
keputusan untuk menetapkan pemenang
lelang atau pemilihan langsung atas pekerjaan
dengan nilai yang termasuk dalam kewenangannya, didasarkan pada laporan/usulan dari
hasil evaluasi panitia.
Pejabat eselon I dalam mengambil keputusan
untuk menetapkan pemenang lelang atau
pemilihan langsung atas pekerjaan dengan nilai
yang termasuk dalam kewenangannya, dibantu
oleh Tim Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
pada tingkat unit eselon I (TE-l).
TE-l dibentuk oleh pejabat eselon I yang bersangkutan dengan susunan anggota terdiri dari:
a . Sekretaris Direktorat J enderal :
Ketua merangkap Anggota
b. Ka Bag Administrasi Perlengkapan Oitjen:
Sekretaris merangkap Anggota
c. Para Direktur di lingkungan Ditjen:
Anggota
Tugas TE-l adalah membantu pejabat eselon I
melakukan penelitian atas usulan caJon
pemenang lelang yang bemilai di atas Rp 2
milyar sampai dengan Rp 5 milyar dan usulan
penetapan pemilihan langsung yang bemilai
di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 1 milyar.
Menteri dalam mengambil keputusan untuk
menetapkan pemenang lelang atau pemilihan
langsung atas pekerjaan dengan nilai yang

Ir fonnasi Pemb<: -.f m m :nh struktur ke-PU-an 27 Propinsi
..1

-=====

Konsultansi r;,:_:rangkap Anggota.
e. Kabag Pembinaan Pengadaan Barang,
Biro Perlengkapan :
Sekretaris III Koordinator Bidang Barang/
Jasa lainnya merangkap Anggota.
f. Wakil dari Ditjen Pengairan : Anggota.
g. Wakil dari Oitjen Bina Marga : Anggota.
h. Wakil dari Ditjen Cipta Karya : Anggota.
i.
Para Kasubbag pada Bagian Pembinaan
Pengadaan Jasa Pemborongan, Jasa
Konsultansi dan Barang Biro Perlengkapan:
Anggota.

tennasuk dalam kewenangannya, dibantu oleh

Tim Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
Departemen Pekerjaan Umum (fED).
(6) TED dibentuk oleh Menteri dengan susunan
anggota terdiri dari:
a. Sekretaris Jenderal :
Ketua merangkap Anggota.
b. Inspektur Jenderal :
Wakil Ketua I merangkap Anggota.
c. Staf Ahli Menteri PU Bidang Pengkajian
Sistem Pengelolaan Pelaksanaan PU:
Wakil Ketua II merangkap Sekretaris I,
merangkap Anggota.
d. Staf Ahli Menteri PU Bidang Pengembangan Jasa Konstruksi :
Wakil Ketua III merangkap Anggota.
e. Kepala Biro Perlengkapan :
Sekretaris II merangkap Anggota.
f. Sekretaris Balitbang PU
: Anggota.
g. Sekretaris Ditjen Pengairan : Anggota.
h. Sekretaris Ditjen Bina Marga : Anggota.
i.
Sekretaris Ditjen Cipta Karya: Anggota.
j. Pejabat lain yang dianggap perlu: Anggota.
Tugas TED adalah membantu menteri
melakukan penelitian atas usulan caJon
pemenang pelelangan yang bemilai di atas Rp
5 milyar dan usulan penetapan pemilihan
langsung yang bemilai di atas Rp 1 milyar serta
neneliti berkas usulan panitia yang tidak
disetujui oleh pejabat eselon I atau kepala
kantor/ satuan kerja, pemimpin proyek/bagian
proyek.
(7) Pelaksanaan tugas TED, yang dimaksud dalam
ayat (6), sehari-hari dilakukan oleh Tim Evaluasi
Harlan (fEH).
TEH dibentuk oleh Ketua TED dengan
susunan anggota terdiri dari:
a. Staf Ahli Menteri PU Bidang Pengkajian
Sistem Pengelolaan Pelaksanaan PU :
Ketua merangkap Anggota.
b. Kepala Biro Perlengkapan :
Wakil ketua merangkap Anggota.
c. Kabag Pembinaan Pengadaan Jasa
Pemborongan, Biro Perlengkapan :
Sekretaris 1/Koordinator bidang Jasa
Pemborongan merangkap Anggota.
d. Kabag Pembinaan Pengadaan Jasa
konsultansi Biro Perlengkapan :
Sekretaris II/ Koordinator Bidang Jasa

ｾＭ

BAB III
PROSES DAN CARA PENYELENGGARAAN

Pasal 7
(1) Pengadaan barang dan jasa diselenggarakan
menurut tata cara sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Presiden Rl Nomor 16
Tahun 1994; Keputusan Bersama Menteri
Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Ketua Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional
KEP.27!MK.3/ 8/ 1994
Nomor :
KEP. 166/KET/ 8/ 1994
dan Keputusan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Ketua Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor:
KEP. 122/KET/ 7I 1994 tentang Tata Cara
Pengadaan dan Biaya Jasa Konsultansi
(2) Pejabat yang berwenang mengambil keputusan
untuk menetapkan pemenang lelang dan
pemilihan langsung adalah sebagai berikut:
NO

Nilai

Wewenang menetapkan

Pemilihan
langsung

Pelelangan
1

Kepala Kantor/Satuan Kerja, s/ d Rp 2 Millar
Pemimpin Proyek/bagian
Pro;ek

2

Pejabat Eselon I

> Rp 2 Miliar s/ d > Rp 50 Juta s/d

3

Menteri

> Rp 5 Millar s/ d > Rp 1 Millar s/ d

4

Rp 10 Millar

Menteri setelah ｭ･ｮ､｡ｾ＠

ｾ＠

Rp 5 Miliar

MErl<D 8<NJ

> Rp 10 Millar

s/d Rp 50 Juta

Rp 1 Miliar
Rp 5 Miliar

> ｾｰ＠

5 Millar

(3) Secara urn um bagan alur penetapan
p emenang digambarkan pada Lampiran 1
sampai dengan 5 .
(4) Menteri, untuk mendapatkan persetujuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) nomor
4 , mengajukan surat permohonan persetujuan
kepada Menko Ekku dan Wasbang yang
dilampiri dengan Surat Pernyataan yang
ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, sesuai
Lampiran 27.
PENGADAAN DENGAN CARA PELELANGAN

Pasal8
(1) Panitia menetapkan calon pemenang lelang
dan menyampaikan laporan hasil pelelangan
kepada pejabat yang berwenang menetapkan
pemenang lelang. Laporan hasil pelelangan
dilengkapi usulan calon pemenang dan resume
berkas usulan yang memuat keterangan yang
dianggap perlu.
(2) Calon pemenang lelang sudah harus
ditetapkan panitia selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari kerja, terhitung:
a. setelah pembukaan dokumen penawaran
dalam sistem satu sampul atau setelah
pembukaan penawaran sampul II pada
sistem dua sampul dan sistem dua tahap;
b. setelah dilakukan penetapan peringkat
teknis oleh pejabat yang berwenang,
khusus untuk pengadaan Jasa konsultansi
non-standar.
(3) Khusus untuk pengadaan pekerjaan yang
sifatnya tidak sederhana, batas waktu tersebut
ayat (2) sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan panitia.
(4) Laporan yang dimaksud dalam ayat (1), disampaikan untuk ditetapkan pemenangnya kepada:
a. kepala kantorl satuan kerja atau pernimpin
proyek/bagian proyek untuk yang bernilai
sampai dengan Rp 2 miliar;
b. pejabat eselon I yang bersangkutan untuk
yang bemilai di atas Rp 2 miliar sampai
dengan Rp 5 miliar;
c. menteri untuk yang bemilai di atas Rp 5
miliar.
Khusus untuk usulan penetapan pemenang
lelang dengan nilai di atas Rp 10 miliar disertai
dengan Surat Pemyataan dari kepala kantorI

satuan kerja, pemimpin proyek/bagian proyek,
sesuai Lampiran 27.

Pasal9
(1) Kepala kantorI satuan kerja , pemimpin
proyek/bagian proyek setelah meneliti laporan
hasil pelelangan yang bemilai sampai dengan
Rp 2 miliar selanjutnya menetapkan pemenang
lelang dalam waktu selambat-lambatnya tujuh
hari keria.
(2) Pejabat eselon I dengan dibantu oleh TE-l
melakukan penelitian atas laporan hasil
pelelangan yang bemilai di atas Rp 2 miliar
sampai dengan Rp 5 miliar, selanjutnya
menetapkan pemenang lelang, dalam waktu
selambat-lambatnya empat belas hari kerja.
(3) Menteri dengan dibantu oleh TED melakukan
penelitian atas hasil pelelangan yang ben)ilai
di atas Rp 5 miliar dan selanjutnya menetapkan
pemenang lelang dalam waktu selambatlambatnya empat belas hari kerja; khusus yang
bemilai di atas Rp 10 miliar ditetapkan setelah
mendapat persetujuan Menko Ekku dan
Wasbang.
PasallO
(1) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan
pemenang lelang tidak sependapat dengan
calon pemenang lelang dan cadangan yang
diusulkan oleh panitia, pejabat tersebut
melaporkan perbedaan pendapat tersebut
disertai alasannya kepada menteri untuk
dimintakan petunjuk lebih lanjut.
(2) Petunjuk menteri dapat berupa:
a . menyetujui usulan penetapan pemenang
lelang yang dibuat panitia, atau
b. memerintahkan agar panitia melakukan
evaluasi ulang sesuai dengan petunjuk
apabila ternyata terdapat kekeliruan
panitia.
(3) Petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (2) a,
disampaikan kepada pejabat yang berwenang
menetapkan pemenang lelang.
(4) Petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (2) b,
disampaikan kepada kepala kantorlsatuan
kerja, pemimpin proyek/bagian proyek.
(5) Apabila panitia menganggap bahwa
pelaksanaan evaluasi yang dilakukan telah
sesuai dengan prosedt...r dan syarat-sycwat yang

ditetapkan dalam dokumen lelang dan atau
telah sesuai dengan peraturan yang berlaku,
panitia mempunyai hak untuk menyampaikan
surat keberatan beserta alasannya kepada
menteri untuk mendapat pertimbangan dan
keputusan.
Petunjuk dan keputusan yang diberikan oleh
menteri merupakan keputusan akhir (final).

Pasal 11
(1) Pelelangan dinyatakan gaga! apabila:
a. setelah benar-benar diumumkan secara
luas melalui media massa, media cetak dan
papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, serta telah dilakukan perluasan kualifikasi rekanan dan wilayah operasi
dengan pengumuman ulang di papan
pengumuman resmi dan pemberitahuan
kepada Kadin dan asosiasi profesi di
daerah yang bersangkutan, temyata caJon
peserta pelelangan yang memenuhi syarat
untuk diundang (DRT-U) kurang dari tiga
untuk pelelangan umum atau lima untuk
pelelangan terbatas;
b. dalam acara pembukaan penawaran, tidak
ada wakil peserta yang hadir, walaupun
telah dilakukan pengunduran waktu;
c. setelah dilakukan pembukaan kotak
pelelangan dalam pelelangan umum ,
ternyata peserta yang memasukkan
penawaran kurang dari tiga;
d. setelah dilakukan pembukaan kotak
pelelangan dalam pelelangan terbatas,
ternyata peserta yang memasukkan
penawaran kurang dari tiga untuk
pengadaan jasa pemborongan dan jasa
konsultansi atau kurang dari lima untuk
pengadaan barang/jasa lainnya;
e. setelah dilakukan evaluasi administrasi dan
teknis, temyata peserta pelelangan yang
memenuhi persyaratan (lulus) kurang dari
tiga;
f. setelah dilakukan evaluasi administrasi dan
teknis, jumlah rekanan yang lulus adalah
tiga rekanan atau lebih, tetapi temyata
sebagian besar a tau seluruh peserta lelang
yang lulus tersebut berada dalam satu
kekuatan pengaruh (kendali) pemilik modal dan atau pengurus perusahaan swasta

g.

tertentu yang dapat diperkirakan bahwa
akan dapat terjadi pengaturan atau
kerjasama antara para peserta lelang
dalam mengajukan penawarannya ,
sehingga tidak akan terjadi persaingan
(persaingan hanya bersifat semu dan
formalitas belaka).
Pengertian dalam satu pengaruh pemilik
modal perusahaan tersebut tidak termasuk
BUMN/BUMD yang bertindak sebagai
peserta lelang, karena BUMN/BUMD
pemilik modal/sahamnya sama yaitu
pemerintah/ pemerintah daerah, tetapi
mereka tetap bersaing dalam pelelangan;
setelah seluruh proses pelelangan
dilaksanakan temyata:
1) harga penawaran terendah melebihi
harga standar yang telah ditetapkan
oleh lembaga/ departemen teknis
yang berwenang;
2) harga penawaran terendah melebihi
dana yang tersedia dalam DIP/DIK
atau dokumen yang disamakan;
3) berdasarkan analisis tertulis yang
dilakukan panitia temyata tidak ada
penawar yang menawarkan harga
yang wajar;
4) sanggahan rekanan atas prosedur
pelelangan temyata benar;
5) pelaksanaan pelelangan tidak sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan
dalam dokumen pelelangan;
6) pemenang urutan pertama, kedua,
dan ketiga tidak bersedia ditunjuk
sebagai pelaksana pekerjaan.

Pasal12
(1) Apabila pelelangan gaga! sebagaimana
dimaksud pasal 11 ayat (1).a, maka panitia
membuat berita acara pelelangan gaga! dan
melaporkan hal tersebut kepada kepala kantor/
satuan kerja, pemimpin proyek/bagian proyek
untuk diusulkan proses pemilihan langsung.
(2) Apabila pelelangan gaga! disebabkan oleh halhal sebagaimana tersebut dalam pasal 11 ayat
(1) huruf b sampai dengan f, g.3), g.4), gS),
dan g6), maka panitia melakukan pelelangan
ulang dimulai dari proses penyusunan DRT-U.
Khusus yang menyangkut pasal 11 ayat (1)

huruf g.6) penyusunan DRT-U tanpa mengikutsertakan rekanan urutan I, II, dan III yang tidak
berseclia ditunjuk.
(3) Apabila pelelangan gagal disebabkan oleh halhal sebagaimana tersebut dalam pasal 11 ayat
(1) huruf g.1) atau 2) maka panitia melakukan
pelelangan ulang dengan DRT-U lama.
Dalam hal pelelangan gagal disebabkan karena
alasan tersebut pasal 11 ayat (1) huruf g angka
4) atau 5), maka untuk pelelangan ulang
dibentuk panitia pelelangan yang baru.
(4) Pelelangan ulang sebagaimana tersebut ayat
(2) dan (3) dilakukan hanya satu kali dan
diselenggarakan setambat-lambatnya lima hari
kerja setelah pelelangan dinyatakan gaga!.
(5) Dalam hal pelelangan ulang dilakukan
pengurangan volume atau penyesuaian
spesifikasi teknis pekerjaan, maka dalam proses
pelelangan ulang harus dilakukan penjelasan
kepada peserta pelelangan tentang perubahan
tersebut.

Pasal13
Apabila pelelangan ulang gagal, panitia membuat
berita acara pelelangan ulang gagal dan melaporkan
hal tersebut kepada kepala kantor/ satuan kerja,
pemimpin proyek/bagia n proyek dan sekaligus
mengusulkan untuk dilakukan proses dengan cara
pernilihan langsung.

PENGADAAN DENGAN CARA
PEMIUHAN lANGSUNG

(3) Usulan penetapan pemilihan langsung disertai
dengan alasan pemilihan langsung, Berita
Acara Evaluasi dan Negosiasi yang dibuat oleh
Panitia, serta berkas lain yang diperlukan.
Khusus untuk usulan penetapan pemilihan
langsung dengan nilai di atas Rp 5 miliar disertai
dengan surat pemyataan dari kepala kantorI
satuan kerja, pemimpin proyek/bagian proyek,
sesuai Lampiran 27. _

Pasal15
(1) Kepala kantor/ satuan kerja, pemimpin proyek/bagian proyek melakukan penelitian atas
usulan penetapan pemilihan langsung dengan
nilai sampai dengan Rp 50 juta selanjutnya
menetapkan pemenang pemilihan langsung.
(2) Pejabat eselor 1 dengan dibantu oleh TE-l
melakukan pE:nelitian atas usulan penetapan
pemilihan langsung dengan nilai di atas Rp 50
juta sampai dengan Rp 1 miliar, selanjutnya
menetapkan pemenang pemilihan langsung.
(3) Menteri dengan dibantu TED melakukan
penelitian atvs usulan penetapan pemilihan
langsung ｵｮ ｴﾷｾ＠
a. pekerjaan dengan nilai di atas Rp 1 miliar
sampai dengan Rp 5 miliar;
b. pekerjaan dengan nilai di atas Rp 5 miliar
setelah mendapat persetujuan Menko
Ekku dan Wasbang;
selanjutnya me 1etapkan pemenang pemilihan
langsung.

Pasal 16
Pasal14
(1) Usulan peneta pan pemenang pemilihan
langsung dengan nilai sampai dengan Rp 50
juta disampaikan oleh panitia kepada kepala
kantorI satuan kerja, pernimpin proyek/bagian
proyek.
(2) Usulan penetapan pemenang pemilihan
langsung degan nilai di atas Rp 50 juta disarnpaikan oleh panitia dengan persetujuan kepala
kantor/satuan kerja pemimpin proyek/bagian
proyek kepada:
a. pejabat eselon I yang bersangkutan untuk
nilai di atas Rp 50 juta sampai dengan
Rp 1 miliar;
b. menteri untuk pernilihan langsung dengan
nilai di atas Rp 1 miliar.

Secara umum baga n alur penetapan pemilihan
langsung digambarkan pada Lampiran 6 sampai
dengan 10.

PENGADAANLANGSUNG
Pasal17
Kepala kantor/ satuan kerja, pemimpin proyek/
bagian proyek dengan dibantu oleh staf proyek:
a . menyusun rencana pengadaan barang/
jasa yang akan diadakan dengan cara
pengadaanlangsung;
b. mengumpulkan data/ informasi tentan9
harga barang/jasa yang bersangkutan di
pasaran setempat dan menyusun HPS;
c. menugaskan staf untuk melaksanakan
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pengadaan langsung yang bemilai sampai
dengan Rp 15 juta dan menerbitkan Surat
Perintah Kerja (SPK) untuk pengadaan
dengan nilai di atas Rp 5 juta sampai
dengan Rp 15 juta.

Pasal18
SPK sekurang-kurangnya memuat:
a. pihak yang memerintahkan dan menerima
perintah pelaksanaan pekerjaan serta
ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas
meterai secukupnya;
b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan;
c. harga yang tetap dan pasti;
d. persyaratan dan spesifikasi teknis;
e. jangka waktu penyelesaian/ penyerahan; dan
f. sanksi dalam hal rekanan tidak memenuhi
kewajibannya.
BABIV
ADMINISTRASI DAN D OKUNMENTASI

Pasall9
(1)

Laporan hasil pelelangan yang disampaikan
kepada pejabat yang berwenang menetapkan
pemenang lelang, disertai usulan penetapan
pemenang lelang yang ditandatangani oleh
ketua panitia. Dalam hal yang berwenang
menetapkan pemenang lelang adalah menteri
atau pejabat eselon I, surat usulan tersebut
harus disetujui oleh kepala kantor/ satuan kerja,
pemimpin proyek/bagian proyek dilampiri
dokumen sebagai berikut:
a. Untuk pengadaan jasa pemborongan,
pengadaan barang/ jasa lainnya , dan
pengadaan jasa konsultansi standar:
1) Dokumen Lelang dilengkapi dengan
dokumen-dokumen pengumuman
lelang dan penjelasan kepada Kadin
serta assosiasi profesi Berita Acara
Penjelasan dan Addendum (bila ada);
2) Resume berkas usulan penetapan pemenang lelang yang dilengkapi HPS/
OE, analisis tertulis atas perbedaan
harga penawaran yang lebih rendah
dari 80% OE a tau lebih tinggi dari OE,
serta catatan penting lainnya (bila
ada);
3) Berita Acara Pembukaan Dokumen

Penawaran;
4) Berita Acara Hasil Pelelangan
(BAHP);
5) Dokumen Penawaran calon pemenang I, II, UI dan dokumen penawaran yang lebih rendah dari caJon
pemenang I namun dinyatakan gugur;
b. Untuk pengadaan jasa konsultansi nonstandar:
1) Dokumen Lelang dilengkapi dengan
dokumen-dokumen pengumuman
lelang dan penjelasan kepada Kadin
serta assosiasi profesi Berita Acara
Penjelasan dan Addendum (bila ada);
2) Resume berkas usulan penetapan
pemenang Ielang jas·a konsultansi
termasuic HPS/ OE, analisis tertulis
atas perbedaan harga penawaran
yang lebih rendah 80 % OE atau lebih
tinqgi dari OE, serta catatan penting
lainnva (bila ada);
3) Berita Acara Pembukaan Dokumen
Usulan;
4) Berita Acara Penilaian Usulan Teknis;
5) Surat penetapan peringkat te\.-n is dari
pejabat yang beruenang;
6) Berita Acara Pembukaan Usulan Biaya
7) Berita Acara Penilaian Usulan Biaya;
8) Berita Acara Penilaian Peringkat
Akhir;
9) Berita Acara Penetapan Konsultan
Terpilih;
10) Berkas Usulan Biaya, dari peserta
yang diusulkan sebagai caJon pe:rl1ffiiiDg;
Berita Acara butir 7) dan 8) dapat
digabungkan.
(2) Laporan hasil pemilihan langsung yang
disampaikan kepada pejabat yang berwenang
menetapkan pemilihan langsung disertai usu1an
penetapan pemilihan langsung yang
ditandatangani oleh panitia. Dalam hal yang
betvJenang menetapkan pemenang pemilihan
langsung adalah menteri atau pejabat eselon
I, surat usulan tersebut harus disetujui oleh
kepala kantor/ satuan kerja, pemimpin pro;ek/
bagian proyek dilampiri dokumen sebagai
berikut:
a. satu berkas dokumen pemilihan langsung;
b. satu berkas dokumen penawaran;
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satu berkas Berita Acara Evaluasi dan
Klasifikasi/Negosiasi (asli);
d. HPS/ OE;
e. kontrak terdahulu (untuk pekerjaan
tarnbah/lanjutan).
(3) Untuk pelelangan yang bernilai di atas Rp 10
rniliar dan pemilihan langsung dengan nilai di
atas Rp 5 miliar, laporan sebagaimana tersebut
dalam ayat (1) dan (2) disampaikan dalam dua
rangkap dan harus dilengkapi dengan:
bukti tersedianya dana untuk pekerjaan
tersebut;
surat keputusan pembentukan panitia;
surat pemyataan dari kepala kantorI
satuan kerja, pemimpin proyek/pemimpin
bagian proyek (contoh Lampiran 27).
c

BABV
KETENfUAN PENUTUP
Pasal20
Hal-hal yang belurn diatur dalam Pedoman Tata
Cara Pengadaan ini dan/ atau memerlukan
pengaturan lebih lanjut ditetapkan kemudian.
DITETAPKAN DI : J AKA R T A
PADATANGGAL: 28APRIL 1995
MENfERI PEKERJAAN UMUM

TID
RADINAL MOOCHTAR

Lampiran 1
BAGAN ALUR PENETAPAN PEMENANG LELANG BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 16 TAHUN 1994
PROSES

USULAN CALON PEMEGANG LELANG

IIN<:TA..C:O

KAKAN/
KASATKER,
PINPRO/
PINBAGPRO

PANITIA
BATASAN

ｾ＠

s/d Rp 2 Milar

I

> Rp 2 Mlliar s/d
RpS Miliar

ｾ＠

> Rp 5 Mlliar s/d
Rp 10Milar

ｾ＠

>Rp 10Miiar

00

II II

I

II II

I

Penjelasan : PE-l
Kakan
Kasatker
Pinpro
Pinbagpro

:
:
:
:
:

II II

PE-l

MENTER I

PENETAPAN PEMENANG LELANG

PERSEnlJUAN
MENKO
EKKU&
WASBANG

KAKAN/
KASATKER ,
PINPRO/
PINBAGPRO

KETERANGAN

ｾ＠

I

I

I

I

I

I

I•

I

I

I

I

I
II II

MENTER I

PE-l

II II

W EWENANG
M ENGUSIJLKI\•J

,

I
I

Pejabat Eselon I
Kepala Kantor
Kepala Satuan Kerja
Pemimpin Proyek
Pemimpin Bagian Proyek

•
•

IIIII

I

PERSET UJU AN

I
W EW ENAN G
MENETAPKAN

Lampiran 2
BAGAN ALUR PENETAPAN PEMENANG LELANG DENGAN NILAI SAMPAI DENGAN Rp 2 MIUAR
Panitla

KETERANGAN
ｋａｎｾｔｅｒＬｐｉｏＯ＠

=

PfNBAGPRO
A. JASA PEMBORONGAN, JA SJ :-<ONSl:! f ANSI STANOAR, DAN

I
B.

I

Usulan

ｾＺ｡ｮｧ＠

1

I

I

Us ulan

I

I

I

I

Us ulan

1

Perlngkat

2. Penetapan Pemenang

Penetapan

I

ａ ｎ＠

I

B A RANG/JASA lAINNYA

1

I

JASA KONSULTASI NON - ,ST.ANDAR
1. Persetujuan Peringkat Teknls

Usulan

I

ｐｅ ｾｇａｄ

Usulan
I

Pemenang

I

Persetujuan

I

Penetapan

I

I
I

1

Persetujuan
Peringkat
Teknis

ｾ＠

ｾ ｾ＠

Lampiran 3
BAGAN ALUR PENETAPAN PEMENANG LELANG DENGAN NILAI DIATAS Rp 2 MIUAR SAMPAI DENGAN
Rp 5 MIUAR
PANITIA

KAKAN/KASATKER, PINPRO/
PINBAGPRO

A. JASA PEMBORONGA ｾＮ＠

I
B.

Usulan

I

PEJABAT ESELON I

KETERANGAN

JASA KONSULTANSI STANDAR, DAN PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA

Usulan
Pemenang

ｾ＠ I

Persetujuan

I

I

)I

Penetapan

I
ｾ＠

PenonMig

I

JASA KONSULTANSI NON - STANDAR
1 . Persetujuan P4kat Teknk

I

Usulan

I ｾＺｵｴ＠

Persetujuan
Usulan

I

2. Penetapan P--;"ng

I

Usulan

Usulan

I

>I I
>EJ

Pemenang

I

)I

1

l

ｐ･ｲｳｴｵｾ｡ｮ＠ Perlngkat

l

Penctapan

I

Persetujuan
Perlngkat
Teknls

I

PW..•ra

ｾ＠

I
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Lampiran 4

BAGAN ALUR PENETAPAN PEMENANG LELANG DENGAN NILAI DIATAS Rp 5 MillAR SAMPAI DENGAN
Rp 10 MillAR

I

PANITIA

A. JASA

I
B.

ｐｅｍｂｏｒｎｾＬ＠

KAKAN/KASAll<ER, PINPRO/
PINBAGPRO

MENTERI

PEJABAT ESELON I

KETERANGAN

JASA KONSULTANSI STANDAR, DAN PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA

I

I

Usulan

I

Us ulan
Pemenang
I

>I

Persetujuan

I

I) I

I

Penetapan

J>wwoapn
,l'enewlg

.-

JASA KONSULTASI NON • STANDAR

1. Persetujuan Perintkat Teknls

I

U

Ia
su n

I

Usulan
Peringkat

>I

Persetujuan
Usulan

I

>I

Persetujuan

I

I

I

Persetujuan
)Perlngkat
Teknls

Persetujuan
) • Perlngkat :

I

2. Penetapan Pemenang
I

Usulan

I

ｉｾ＠

Usulan
Pemenang

I

I

I

Penetapan

II

ｾ＠

l'enewlg

Lampiran 5

BAGAN ALUR PENETAPAN PEMENANG LELANG DENGAN NILAI DIATAS Rp 10 MillAR
PANITIA

KAKAN/ KASATKER.
PINPRO/ PINBAGPRO

PEJABAT
ESELON I

MENTERI

KETERANGAN

MENKOEKKU
DANWASBANG

A. JASA PEMBORONGAN, JASA KONSULTANSI STANDAR, DAN PENGADAAN BARANG/ JASA LAINNYA

I

I

Usulan

ｾｳｵ＾＠

｟｣［ＺＭｾｴｵｪ｡ｮ＠

ＭＧｾ＾＠

ｾ＠

Persetujuanll-

CJPemenang

.

I ﾷＭｾ＠

1,. .-P.&. ers_etu_ju_a_n...,l

I Ｍｾ＠
1
<>

> Penetapan
Pemenang

B. JASA KONSULTASI NON - STANDAR
1.

ｐ･Ｚｾ｡ｮ＠

Perilngkat Teknis l

Usulan
,___ __, Per,ngkat

>

I

L
1

Persetujuan r----::rJPersetujuan ＱＡＭｾ＠
Usulan
Perlngkat

1

I

Persetujuan
Peringkat
Teknis

I

Usulan

2. Penetapan Pemenang

I
Usulan
1--U-sula_n__,Pemenang;:.

I

_c;:-...:..,._

>
Persetujuanlt

- - -

ｾｊＭ＠

ｾｊ＠

J

lr-'-------1Persetujuan

I

I

Penetapan
Pemenang

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

Lampiran 6
BAGAN Al..UR PENETAPAN PEMIUHAN LANGSUNG BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 16 TAHUN 1994
PROSES

USUIAN PEMENANG PEMIUHAN LANGSUNG

INSTANSl

PANITIA
BATASAN
s/d Rp 50 Juta

I

> Rp 50 Juta s/d
Rp 1 Millar

ｾ＠

> Rp 1 Millar s/d
Rp 5 Millar

ｾ＠

I

I
I

ｾ＠

>Rp5Miiar

KAKAN/
KASATKER.
PINPRO/
PINBACPRO

II II
II II
II II

PE-l

PENETAPAN PEMIUHAN lANGSUNG

PERSETUJUAN
MENKO
EKKU&
WASBANG

MENTER!

KAKAN/
KASATKER,
PINPRO/
PINBAGPRO

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

II II

II II

KETERNHiiAN

ｗｅｾｎａｇ＠

I

I

I

MENTER I

PE-l

•

MENGUSULKAN

I

Penjelasan : PE-l

: Pejabat Eselon I
Kakan
: Kepala K.antor
Kasatker : Kepala Satuan Kerja
Pinpro
: Pemimpln Proyek
Pinbagpro : Pemimpin Bagian Proyek

'

•
•

IIIII

PERSEl'UJUAN

I
WEWENANG
MENETAPKAN

Lampiran 7

BAGAN Al..UR PENETAPAN PEMIUHAN LANGSUNG DENGAN NILAI SAMPAI DENGAN Rp 50 JUTA

I

PANITIA

I

KAKAN/ KASATKER. PINPRO/
PINBAGPRO

KETERANGAN

JASA PEMBORONGAN. JASA KONSULTASI. DAN PENGADAAN BARANG/ JASA LAINNYA
I

ｾＭＧ＠

Usulan

ＱＭｾ＠

I

Usulan Penetapan

I
ｾＭ＠

Pemilihan ｾｮｧｳｵ＠

Penetapan
Pemilihan Langsung

I

Penetapan
_
_

Lampiran 8
BAGAN ALUR PENETAPAN PEMIUHAN LANGSUNG DENGAN NILAI Rp 50 JUTA SAMPAI DENGAN Rp 1 MIUAR

I

PANITIA

I

KAKAN!KASATKER.
PINPRO/PINBAGPRO

PEJABAT ESELON I

KETERANGAN

JASA PEMBORONGAN. JASA KONSULTASI. DAN PENGADAAN BARANG/ JASA LAINNYA
I

Usulan Penetapan
Usulan

Pemilihan Langsung

I

P"'"tuju•n

I

ｾ＠

I

ｾ＠

I

Penetapan

I

I

Penetapan
Pemilihan Langsung

Lampiran 9
BAGAN ALUR PENETAPAN PEMIUHAN LANGSUNG DENGAN NILAI Rp 1 MIUAR SAMPAI DENGAN Rp 5 MIUAR
PANITIA

I

KAKAN!KASATKER.
PINPRO!PINBAGPRO

I

PEJABAT
ESELON I

I

KETERANGAN

MENTERI

JASA PEMBORONGAN. JASA KONSULTASI. DAN PENGADAAN BARANG/ JASA LAINNYA
I

Usulan Penetapan
Usulan

Pemilihan Langsung

I

ｾ＠

persetujuan :

I

I

I > IPenetapan I

I

I

Penetapan
Pemilihan Langsung
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Lampiran 10
BAGAN Al..UR PENETAPAN PEMIUHAN LANGSUNG DENGAN NILAI DIATAS Rp 5 MIUAR
KAKAN/KASATKER.
PINPRO/PINBAGPRO

PANITIA

PEJABAT
ESELON I

MENKO EKKU DAN
lliAC::.RA,.NG

MENTERI

I

KETERANGAN

I

JASA PEMBORONGAN. JASA KONSULTASI, DAN PENGADAAN BARANG/ JASA LAINNYA
Usulan

ｂｾ＠

I

__,

)

enetapan
Pemillhan
Langsung

I

Perserujuan

I

ｧｾﾷ＠

I ｐ･ｲ Iｳ ･ｴｵｪ｡ｾ＠

IPm'"j" ｾＺ＠

Ｍ ｾ＠
__.;. Penetapan
Pemenang

I
Lampiran : 11
Bentuk : TED- 1
CONTOH SURAT USULAN PENETAPAN PEMENANG lEI..ANG
DENGAN NILAI SAMPAt DENGAN Rp 2 MILlAR

... .. ............. ... ... 19.. ...
Nomor :
Lamp .
Sifat
: RAHASIA
Kepada yang terhormat
Kepala Kantor/ Satuan Kerja, Pemimpin Proyek/
Bag ian Proyek ......... ..... .................. .......................... .
di

Perihal :. Usulan penetapan pemenang lelang pekerjaan ....... .. .
....... pada Kantor/ Satuan Kerja, Proyek/ BagianProyek
.......... ........ ... tahun anggaran ....... .. ..... .... ................. .
Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Keppres Nomor

16 Tahun 1994 beserta petunjuk pelaksanaanya dan Berita Acara
Hasil Pelelangan nomor .............. tanggal... .... .. untuk pekerjaan
tersebut di atas dengan sumber dana ....... tahun anggaran ....... .
dengan ini kami usulkan dengan hormat calon-calon pemenang
sebagai berikut:
CALON PEMENANG I:
Nama Perusahaan
Alamat
NPWP
H a rg a

I

CALON PEMENANG Ill:
Nama Perusahaan
Ala mat
NPWP
Harga

: Rp.... ( dengan huruf) termasuk PPN.

*) Catalan : 1. Jumlah Man Months (MM)

MM. lerdiri alas:
a. Tenaga Ahli Asing
MM.
b. Tenaga Indonesia
- Tenaga Ahli
MM.
- Tenaga Sub Ahli
MM .
- Tenaga Penunjang
MM.
2. Jangka waktu
bulan.
untuk mendapatkan penetapan pemenang dan pemenang cadangan.
Bersama ini dilampirkan bahan-bahan sebagai pertimbangan Bapak,
sebagai berikut:
1. Dokumen lelang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pengumuman
lelang dan penjelasan kepada Kadin serla assosiasi profesi, berila
acara penjelasan dan addendum (bila ada);
2. Resume berl<as usulan penetapan pemenang lelang yang dilengkapi HPS
/ OE. analisis lertulis alas perbedaan harga penawaran yang lebih rendah
dari 80% OE a tau lebih tinggi dari OE. serta catatan penting lain (bila ada};
3 . Berila acara pembukaan dokumen penawaran;
4 . Berila acara penilaian usulan leknis: *)
5 . Sural penelapan peringkal leknis dari pejabal yang berwenang; *)
6 . Tala acara pembukaan dan penilaian usulan biaya; *)
7 . Berita acara penilaian peringkal akhir clan penetapan konsultan lerpilih; *)
8. Dokumen penawaran calon pemenang I, II, Ill, dan dokumen penawaran yang lebih rendah dari calon pemenang I lapi dinyalakan gugur.
9 . Berila acara hasil perdangan (BAHP).
Atas perhalian Bapak. kami ucapkan lerima kasih.
Kelua Panitia Pelelangan ......................... .

: Rp .... (.. dengan huruf) termasuk PPN.
CALON PEMENANG II:

Nama Perusahaan
Ala mat
NPWP
Harga

: Rp .... (..dengan huruf) termasuk PPN.

Tembusan tanpa lampiran disampaikan kepada Yth :
1. lnspektur Jenderal Departemen PU.
2 ............................... (pejabat eselon Q.
3............................... (atlas).
4 . Pertlnggal.

Catalan :•) hanvo untuk pengodaan joso konstruksi non-standar
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Lampiran : 13
Bentuk : TED- 1

La mpiran : 12
Bentuk : TED-2
CONTOH SURAT PENETAPAN PEMENANG LELANG
DENGAN NILAI SAMPAI DENGAN Rp 2 MILlAR

CONTOH SURAT USULAN PENETAPAN PEMENANG L£I..ANG
DE1'GA.N NllAI MUL.AJ DARJ Rp 2 MILlAR SAMPAI DE1'GA.N Rp 5 MIUAR

.......... .............. 19 .....

No mo r :
Lamp :
: RAHASIA
Sifat

Nomor :
Lamp :
: RAHASIA
Sifat

Kepada yang terhormat
Ketua Panitia Pelelangan ........... ..... .... .
.
di

Kepada yang terhormat
Kepala Kansor/ Satuan Kerja, Pemimpin Proyek/
Bagian Proyek ..................................... ... ... ............ ... ·
di

Perihal : Penetapan pemenang lelang pekerjaan ............... ........ .
pada Ka ntor/ Satuan Kerja , Proyek/Bagian Proyek ..... .
....................................... tahun anggaran .................... .
Menunjuk sural Saudara nomor...... .... tanggal.. ...... perihal
tersebut di atas, setelah mempelajari usulan dirnakSUd serta meneliti
Berita At:.ara Hasil Pelelangan nomor............... tanggal ............ untuk
pekerjaan tersebut diatas dengan sumber dana .......... tahun
anggaran ........... ,dengan ini ditetapkan:
PEMENANG :
Nama Perusahaan
Alamat
NPWP
Harga

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Keppres Nomor
16 Tahun 1994 beserta petunjuk pelaksanaanya dan Berita Acara
Hasil Pelelangan nomor .............. tanggal. ........ untuk pekerjaan
tersebut di atas dengan sumber dana ....... tahun anggaran ........
dengan ini kami usulkan dengan hormat calon-calon pemenang
sebagai berikut:
CALON PEMENANG 1:

: Rp .... (..dengan huruO tennasuk PPN.
Nama Perusahaan
Ala mat
NPWP
Harga

PEMENANG CADANGAN 1: *)
Nama Perusahaan
Alamat
NPWP
Harga

Perihal : Usulan penetapan pemenang lelang pekerjaan ..........
.. ..... pada Kantor/ Satuan Kerja, Proyek/ BagianProyek
.................. ,.tahun anggaran ............................ ,. .... .

:

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

CALON PEMENANG II:

; ｒｪ［

Ｚ ＺﾷＨ

ＮＢ ｣ｩｾＹ

ﾷ ｾ ﾷ ｨｾｩｪ

ﾷ Ｑｾ

ﾷｾ

ﾷ ｐｎ

Ｎ＠

PEMENANG CADANGAN II: *)
Nama Perusahaan
Alamat
NPWP
Harga

Nama Perusahaan
Ala mat
NPWP
Harga

CALON PEMENANG Ill:

*) Catatan : 1. Jumlah Man Months (MM) :
a . Tenaga Ahli Asing
b . Tenaga Indonesia
- Tenaga Ahli
- Tenaga Sub Ahli
- Tenaga Penunjang
2 . Jangka waktu

MM. terdiri atas:
MM.
MM.
MM.
MM.
bulan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya
Kepala Kantor/ Satuan kerja,
Pemimpin Proyek/Bagian Proyek

Tembusan Kepada Yth :
1. Sekretaris Jenderal Departemen PU; ***)
2. lnspektur Jenderal Departemen PU;
3 .......................... (pejabat eselon I);
4. Kakanwil Departemen PU Propinsi ........ ;
5 . Kepala Dina.s PU ........................... ;
6. Pertinggal.
Cat<Jton:
•) opobila horgo penowaran colon pemenong 111111 do lam s ural usulon penel<lpon
pemenong dori ponitio ado yang lcbih tinggi dorl HPS, mom colon pemenong
tt!rsebut lidolc ditunjulc sebago! pemenong codongon.
• •) Honya untulc pengodoon joSCJ lconsuii<Jnsi non-stondor
... ) Dilampirl reknmon Resume Berlms Usulon Amel<lpon Pemenong Pelelangon
ｾＲＱＩ＠
Ｎ ｾＲＰｯｴ＼ｊｵ＠
Ｌ ｔｅｏＮｬＹ＠
(Bentulc ｾＱＸ

Nama Perusahaan
Alamat
NPWP
Harga

MM. terdiri atas:
MM.
a . Tenaga Ahli Asing
b . Tenaga Indonesia
MM.
- Tenaga Ahli
MM.
- Tenaga Sub Ahli
MM.
- Tenaga Penunjang
bulan.
2 . Jangka waktu
untuk mendapatkan penetapan pemenang dan pemenang
·
cadangan.
Bersama ini dilampirkan bahan-bahan sebagai pertimbangan
Bapak, sebagai berikut:
1. Dokumen lelang dilengkapi dengan dokumen-dokumen
pengumuman lelang dan penjelasan kepada Kadin serta
assosiasi profesi, berita acara penjelasan dan addendum (bila
ada);
2. Resume berkas usulan penetapan pemenang lelang yang
dilengkapi HPS / OE, analisis tertulis atas perbedaan harga
penawaran yang lebih rendah dari 80% OE atau lebih tinggi dari
OE, serta catatan penting lain (bila ada);
3 . Berita acara pembukaan dokumen penawaran;
4 . Berita acara penilaian usulan teknis; *)
*) Catalan : 1. Jumlah Man Months (MM) :
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5. Surat penetapan peringkat teknis dari pejabat yang berwenang; *)
6 .. Tata acara pembukaan dan penilaian usulan biaya; *)
7 . Berita acara penilaian peringkat akhir dan penetapan konsultan
ter ilih: *)
8. Dokumen penawaran caJon pemenang I, II. Ill, dan dokumen
penawaran yang lebih rendah dari caJon pemenang I tapi
dinyatakan gugur,
9. Berita acara hasil pelelangan (BAHP).
Atas perhatian Bapak. kami ucapkan terima kasih.
Menyetujui :

ｾＺｰＧｦＡ［Ｆｩｗｲｹ･ｫ＠

*) Catalan : 1. Jumlah Man Months (MM)

a. Tenaga Ahli Asing
b. Tenaga Indonesia
- Tenaga Ahli
- Tenaga Sub Ahli
- Tenaga Penunjang
2 . Jangka waktu

Catalan :•) hanya untuk pengadaan jasa konstruksi non-standar

. .. ........ (Pejabat Eselon 1)...... .
Tembusan Kepada Yth :
1. Setretans Jenderal Departemen PU; •• *)
2 . lnspektur Jenderal Departemen PiJ;
3 .......................... (pejabat eselon I);
4 . Kakanwil Departemen PU Propinsi ........ ;
5 . Kepala Dinas PU ... ........................ ;
6 . Pertinggal.
Catalan:

•) apabila harga penawaran colon pemenang II/III do/am surot usulan
penetapan pemenang dan panitla ada yang lebih tinggi dari HPS..
maka colon pemenang tersebut tidak ditunjuk sebagai pemenang
cadangan.
••) Hanya untuk pengadaan jasa konsultansl non-standar
•••) Dilamplri rekaman Resume Botos Usulan Penetapan Pemenang
Pelelangan (Bentuk ｔｅｾｬｂ
Ｌ＠ ｔｅｾＱＹ
Ｌ＠ TED-20 a tau TED-21)

Lampiran : 15
Bentuk : TED- 5

Lampiran : 14
Bentuk : TED- 4
CONTOH SURAT PENETAPAN PEMENANG LELANG DENGAN
NILAI DIATAS Rp 2 MIUAR SAMPAI DENGAN Rp 5 MIUAR

Kepada yang terhormat
Ketua Panitia Pelelangan ................ .
di
Perihal : Usulan penetapan pemenang lelang pekerjaan ......... .
.... ... .pada Kantor/ Satuan Kerja, Proyek/ BagianProyek
. . . ... . . . .. .. . ... . . ..tahun anggaran ..... ............................. . .
Menunjuk surat Saudara nomor.......... tanggal.. ...... perihal
tersebut eli atas, setelah mempelajari usulan dirnaksud serta meT)eliti
Berita A::ara Hasil Pelelangan nomor............... tanggal ............ untuk
pekerjaan tersebut diatas dengan sumber dana .......... tahun
anggaran ............ dengan ini ditetapkan:
PEMENANG :
Nama Perusahaan
Ala mat
NPWP
Ha rga

19.....
Nomor :
Lamp
Sifat
: RAHASIA
Kepada yang terhormat
Menteri Pekerjaan Umum
di
Jakarta
Perihal : Usulan penetapan pemenang lelang pekerjaan ......... .
. ...... pada Kantor/ Satuan Kerja, Proyek/ BagianProyek
.... ....... .......... tahun anggaran .............. ................. .... .
Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Keppres Nomor

16 Tahun 1994 beserta petunjuk pelaksanaanya dan Berita Acara
Hasil Pelelangan nomor ......... ..... tanggal untuk pekerjaan
tersebut di alas dengan sumber dana ....... tahun a nggaran ....... .
dengan ini kami usulkan dengan hormat caJon-caJon pemenang
sebagai berikut:
CALON PEMENANG I:

: Rp .... (..dengan huruO termasuk PPN.

PEMENANG CADANGAN I:
Nama Perusahaan
Ala mat
NPWP
Harga

CONTOH SURAT USULAN PENETAPAN PEMENANG L.B..ANG
DENGAN NILAI DIATAS Rp 5 MIUAR

............. .. ......... 19 .....

Nomor :
Lamp :
Sifat
: RAHASIA

Nama Perusahaan
Ala mat
NPWP
Ha rga

: Rp .... (..dengan huruO termasuk PPN.

: Rp .... (.. dengan huruO termasuk PPN.
CALON PEMENANG II:

PEMENANG CADANGAN II: *)
Nama Perusahaan
Ala mat
NPWP
Harga

MM.
MM.
MM.
bulan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ketua Panitia Pelelangan ...... .
....................... ................ .

Tembusan tanpa lampiran disampaikan kepada Yth :
1. lnspektur Jenderal Departemen PU.
2 ............... ............ .... (atlas).
3 . Pertinggal.

MM. terdiri atas:
MM.

: Rp .. .. (..dengan huruO termasuk PPN.

Nama Perusahaan
Ala mat
NPWP
Harga

:

·············· ······ ································· ·

: Rp .... ( de nga n huruO termasuk PPN.

Kepada yang terhormat
Ketua Panitia Pelelangan..................... .

CALON PEMENANG Ill :
Nama Perusahaan
Ala mat
NPWP
Harga

di
: Rp.: .. ( dengan huruO termasuk PPN.

*) Catalan : 1. Jumlah Man Months (MM)

MM. terdiri alas:
MM.

a . Tenaga Ahli Asing
b . Tenaga Indonesia
- Tenaga Ahli
- Tenaga Sub Ahli
- Tenaga Penunjang
2. Jangka .waktu

Menunjuk surat Saudara nomor.......... tanggal.. .... .. perihal tersebut di
alas, setelah mempelajari usulan dimaksud serla meneliti Berita Acara
Hasil Pelelangan nomor............... tanggal.. .......... untuk pekerjaan tersebut
dialas dengan sumber dana .......... tahun anggaran ............ dengan ini
ditetapkan:

MM.
MM.
MM.
bulan.

untuk mendapatlcan penetapan pemenang dan pemenang cadangan.
Bersama ini dilampirkan bahan-bahan sebagai pertimbangan Bapak,
sebagai berikut:

1. Dokumen lelang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pengumurnan
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

lelang dan penjelasan kepada Kadin serta assosiasi profesi, berita
acara penjelasan dan addendum (bila ada);
Resume berkas usulan penetapan pemenang lelang yang dilengkapi HPS
/ OE, analisis tertulis alas perbedaan harga penawaran yang lebih rendah
dari 80% OE atau lebih tinggi dari OE, serta catatan penting lain (bila ada);
Berita acara pembukaan dokumen penawaran;
Berita acara penilaian usulan teknis; • )
Surat penetapan peringkat teknis dari· pejabat yang berwenang; *)
Berita acara pembukaan dan penilaian usulan biaya; •)
Berita acara penilaian peringkat akhir dan penetapan konsultan terpilih; *)
Dokumen penawaran caJon pernenang I. II, Ill, dan dokumen penawaran yang lebih rendah dari calon pemenang I tapi dinyatakan gugur.
Berita acara hasil pelelangan (BAHP).

Alas perhatian Bapak. kami ucapkan terima kasih.
Menyetujui :
Kepala Kantor/ Satuan Kerja ,
Pemimpin Proyek/Bagian Proyek

Perihal : Penelapan pemenang lelang pekerjaan .................... ..
....... pada Kantor/ Satuan Kerja. Proyek/BagianProyek
tahun anggaran..

Ketua Panitia Pelelangan ......... ..

PEMENANG :
Nama Perusahaan
Alamat
NPWP
H arga

: Rp .... (.. dengan huruO termasuk PPN.
PEMENANG CADANGAN I:

Nama Perusahaan
Alamat
NPWP
Harga

: Rp.... (..dengan huruO lermasuk PPN.
PEMENANG CADANGAN II: *)

Nama Perusahaan
Ala mat
NPWP
Harga

: Rp .... ( dengan huruO lermasuk PPN.

*) Catalan : 1. Jumlah Man Months (MM)

a . Tenaga Ahli Asing
b. Tenaga Indonesia
- Tenaga Ahli
- Tenaga Sub Ahli.
- Tenaga Penunjang
2 . Jangka waktu

MM. lerdiri alas:
MM.
MM.
MM.
MM.
bulan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.
a .n. MENTER! PEKERJAAN UMUM
Seketaris Jenderal
Tembusan tanpa lamplran disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Jenderal Selaku Ketua TED
2 . lnspektur Jenderal Departemen PU
3 ............................... (pejabat eselon 1).
4 . Pertinggal.

RUSLAN DIWIRYO
NIP 110005966
Tembusan Kepada Yth :

Catalan:
Untuk ni/oi usu/on di alas Rp 10 mi/ior, dokumen tersebut nomor I
sampal dengan 9 dlsampalkan do/am duo rongkap dilengkapl ;
- buktl tersedlanya dana ;
- SK Pembentukan Ponitio ;
- Sural Pemyataan sebagalmana contoh lamplran 27;
- perhltungan kandungan loka/;
- Rekomendasl BPPT (pekerjaan khusus);
- Alasan perubahan HPSIOE (bi/a ada)

1. Setretaris Jenderal Departemen PU;
2 . lnspektur Jenderal Departemen PU;
3 .......................... (pejabat eselon I);
4 . Kakanwil Deparlemen PU Propinsi ........ ;
5 . Kepala Dinas PU ........................... ;
6 . Kepala Kantor/ Satuan Kerja. Pemimpin Proyek! Bagian Proyek .........
7 . Pertinggal.

Catalan:
•) apabila harga penawaran colon pemenang lVIII do lam sural usulan
penetapan pemenang dan panitla ada yang lebih tinggi dari HPS.
maka colon pemenang tersebut tidak ditunjuk sebagal pemenang
cadangan.
••) Hanya untuk pengadaan jasa konsultansl non-stcndar

•) Hanya untuk pengadaan jasa konsultansl non-standar

Lampiran : 17
Bentuk : TED- 7

Lampiran : 16
Bentuk : TED- 6

CONTOH SURAT USUlAN PENETAPAN PEMENANG L..El..ANG
CONTOH SURAT PENETAPAN PEMENANG LELANG DENGAN
NILAI DIATAS Rp 5 MILlAR SAMPAI DENGAN Rp 10 MILlAR

19.....
Nomor
Lamp
: RAHASIA
Sifat

DENGAN NILAI DIATAS Rp 10 MILlAR

19.....
Nornor
Lamp
: RAHASIA
Sifat
Kepada yang terhorrnat

Menteri Koordinato r Bidang Ekonomi.
Keuangan . dan Pengawasan Pembangunan
selaku Ketua Tim Evaluasi Pengadaan
di
Jakarta

Lampiran : 18
Bentuk : TED- 8
CONTOH SURAT PENETAPAN PEMENANG LELANG
DENGAN NILAI DIATAS Rp 10 MIUAR

Peri hal : Usulan persetujuan penetapan pemenang lelang PekeJjaan ............ .
..... .... pada Kamor/Satuan Kerja . Proyek/BagianProyek.............. .
tahun anggaran
Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Keppres Nomor 16 Tahun
1994 beserta petunjuk pelaksanaanya, setelah diadakan penelitian secara

cermat terhadap Berita Acara ｈｾｩｬ＠
Pelelangari nomor ..... .... ... ..!anggal. .. .
untuk pekerjaan tersebut di atas dengan s umber dana ..... tahun
anggaran....... kam1 mohon dengan honna! persetujuan Bapak alas usulan
penetapan calon-calon pemenang sebagai berikut :

19.....
Nornor
Lamp
Sifat

: RAHASIA

Kepada yang terhonnat
Ketua Panitia Pelelangan ..................... .
di

CALON PEMENANG I:
Nama Perusahaan : .... .. ............................................................... ..... .. .
Alamat
................. .... .. . ..... . . ... ... . .. ... .. . .. .... . .. ... .. . ... ... . .. .... . ..
NPWP
H a rg a
: Rp ........... (.. ......... ... .tlengan huruO termasuk PPN.
CALON PEMENANG II:
Nama Perusahaan : ............................ ...... ..... ... ....... ........ ......... .......... .
Alamat
.. ................ ................................... ....... ................. .
NPWP
Harga
: Rp ......... .. ... (..............dengan huruO termasuk PPN.

Nama Perusahaan : ...... ................. ......... ... ............ ............. ... ......... .... ..
Ala mat
NPWP
..............................................................................
Harga
: Rp ....... .......(.... .... ........dengan huruO termasuk PPN.
a . Tenaga Ahli Asing
b. T enaga Indonesia :
- Tenaga Ahli
- Tenaga Sub Ahli
- ｔ･ｮｾｧ｡＠
Penunjang
2. Jangka wak!u

Menunjuk sural Saudara nomor.......... tanggal.. ...... perihal tersebut di
atas dan setelah mendapat persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang
Ekonomi, Keuangan , dan Pengawasan Pembangunan selaku Ketua Tim
Evaluasi Pengadaan dengan nomor ....... tanggal. ...... (!erlampir). untuk
peke rjaan tersebut diatas dengan su mb er dana .......... tahun
anggaran ....... ... .. dengan ini ditetapkan:
PEMENANG :

CALON PEMENANG Ill:

*) Catalan : 1. Jumlah Man Months (MM)

Perihal : Penetapan pemenang lelang pekerjaan ............................... .... .
. ..... pada Kantor/ Satuan Kerja. Proyek/Bagian Proyek........... .
tahun anggaran

MM. terdiri atas:
MM.
MM.
MM.
MM.
bulan.

Atas perhatian dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.
MENTER! PEKERJAAN UMUM
RADINAL MOOCHTAR
Tembuslon ｴ｡ｮｰｾ＠
lampiran ､ｩｳ｡ｭｰｾｫｮ＠
kepllda Yth :
1. Wakil Ketua Bappenas selaku Pelaksana Harian nm Evaluasi Pengadaan:••)
2. Sekretaris Jenderal ｄ･ｰｾｲｴｭｮ＠
PU:
PU:
3. lnspekrur Jenderal ｄ･ｰｾｲｴｭｮ＠
4 . .............................. (pejabat eselon 1):
5. Pertinggal.
Catalan :
•1 Honya unluk pengadoon joso konsullonsi non-slondor
• •J Oi/ompiri bohan·bohon sebogai berikul :
1) Dokumen /e/ong dilengkopi dokumen-dokumen pengumumon /e/ong don
penjelason kepoda Kadln serto ososiosl profesl, berilo ocoro penje/oson
dan addendum (bila ado);
2) Sural Pernyaloon Sekretaris Jenderol Deportemen Pekerjoon Umum
no......... .tSPN/SY19..... Tonggal .... ten long Pene/ilion Pelelongan;
3) Resume berkos usulon penetopon pemenang lelang yang dilengkopi HPSI
OE. ana/isis lertu/is alas perbedoan horgo penoworon yang /ebih rendoh
dori 8(JX, OE atou /ebih Iingg/ dori OE. serla coloton penling loin (bila
ado);
4) Berito ocoro pembukoon dokumen penoworon;
51 Berilo acoro peni/oian usu/on leknis;•]
61 Surol penelapon peringkal teknis dar/ pejobol yang berwenong;•)
7) Berito acoro pembukoan don peni/aian usulan bioya;• I
8) Berito ocora peni/oian akhlr don penetopon konsulton terpilih;•)
9) Dokumen penawora n co lon pemenong I. II, /11, don dokumen penaworon
yang lebih rendah dar/ colon pemenang I to pi d inya tokon gugur;
JO)Berilo acorn hosil pe/e/angon (BAHP);
11)- bukti tersedionya dana ;
- S K Pembentukan Ponilia ;
- Rekomendosi BPPT {pekerjoon khusus);
- perllitungan kondungan lokol (pekerjoan khususl;
- Surot usulan penetapon pemenang lelong dari ponitla pengadoon;
- A/oson perubohan HPSIOE {bl/o ada).

Nama Perusahaan : .......... ................................................................... .
Alamat
.. .. ......... ....... .......................................................... .
NPWP
..................... ...... ........................ ..... ......... ............. .
H a rg a
: Rp ......... .....(.. ........ ...dengan huruO termasuk PPN.
PEMENANG CADANGAN I: *)
Nama Perusahaan : .................. ... ....................................................... ..
.... ....... ........... ....................... ........ ........... .............. .
Alama!
NPWP
..................... ........ ................ ........ ......................... .
PEMENANG CADANGAN II: *)
Nama Perusahaan : ...... .. .... ............. ... ..... ........ .. .. ................................ .
Alamat
. ................ ...................... ... .................................... .
NPWP
....................................... ... ..... ............................... .
*) Catalan : 1. Jwnlah Man Months (MM)

a . Tenaga Ahli Asing
b. Tenaga Indonesia :
- T enaga Ahli
- T enaga Suo Ahli
- Tenaga Penunjang
2 . Jangka waktu

MM. terdiri atas:
MM.
MM.
MM.
MM.
bulan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.
MENTER! PEKERJAAN UMUM
RADINAL MOOCHTAR
Tembusan Kepada Yth :
1. Setre!aris Jenderal Departemen PU;
2 . lnspektur Jenderal Departemen PU;
3 ........ .................. (pejabat eselon I);
4 . Kakanwil Departemen PU Propinsi ...... .. ;
5 . Kepala Dinas PU ...... ... ................ .. ;
6 . Kepala Kan!or/ Satuan Kerja . Pemimpin Proyek/ Bagian Proyek ........ ;
7 . Pertinggal.

Catalan :
•) apabila harga penawaran colon pemenang lVIII do/am surot usulon
penetapan pemenang dan panitia ada yang lebih tingyi dari HPS.
maka colon pemenang tersebut tidak dllunjuk sebago/ pemenang
cadangan.
• • I Han yo untuk pengadaan jasa konsul(ansi non-standar

-

Informasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

Lampiran : 19
Bentuk : TED- 9
COI'ITOH SURAT USUU\N PENETAPAN PEMENANG LElANG
DENGAN NlLAl SAMPAI DENGAN Rp 50 JUTA

Lampiran : 20
Bentuk : TED-1 0
CONTOH SURAT PENETAPAN PEMILIHAN LANGSUNG
DENGAN NILAI SAMPAI DENGAN Rp 50 JUTA

... ..... ,....... .. ...... 19 .... .

Norr.:>r :
Lan-.p :
Sifat
: RAHASIA

Kepada yang terhormat
Kepala Kantor/ Satuan Kerja, Pemimpin Proyek/
Bagian Proyek ....... .......................................... .
di

19 .....
Nomor:
Lamp
Sifat
: RAHASIA
Kepada yang terhormat
Ketua Panitia Pemilihan langsung ......... . .
di

Perihal : Usulan penetapan pemilihan langsung Pekerjaan ............ .
.. ..... pada Kantor/ Satuan Kerja, Proyek/ BagianProyek
..................... tahun anggaran ...... ................ .., .......... .
Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Keppres Nomor
16 Tahun 1994 beserta petunjuk pelaksanaanya dan Berita Acara
Hasil Evaluasi dan Negosiasi Pemilihan Langsung nomor:
.............. tanggal. ... untuk pekerjaan tersebut di atas, dengan ini
kami mengusulkan dengan hormat pemilihan langsung dengan
penjelasan sebagai berikut :
l. KETERANGAN PEKERJAAN
1. Lokasi pekerjaan
2. Sasaran/uraian pekerjaan
II . KETERANGAN PERUSAHAAN DAN PEMBIAYAAN
1. Nama Perusahaan
Alamat
NPWP
2. Harga

: Rp .... (.........dengan huruf) termasuk PPN.

3 . Sumber dana
4. Tahun anggaran

Peri hal : pen etapan pemilihan langsung pekerjaan .....
....... pada Kantor/ Satuan Kerja. Proyek/ BagianProyek
..................... tahun anggaran ............. ................. ... .
Menunjuk sural Saudara nomor.......... tanggal. ....... perihal
tersebut di atas, setelah mempelajari usulan dirnaksud serta meneliti
Berita Acara Hasil Evaluasi dan Negosiasi Pemilihan Langsung
nomor............... tanggal. ........... untuk pekerjaan tersebut diatas.
dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetuju1 usul saudara
untuk menetapkan:
Nama Perusahaan
Alamat
NPWP
Untuk melaksanakan
Harga
Sumber dana
Tahun anggaran
Catatan

: Rp .... (.. dengan huruf) termasuk PPN .

Ill. ALASAN PEMIUHAN LANGSUNG
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya
Bersama ini clilampirkan bahan-bahan sebagai pertimbangan Bapak
sebagai berikut :
1. Satu berkas dokumen pemilihan langsung;
2. Satu berkas dokumen penawaran;
3. Satu berkas Berita Acara Hasil Evaluasi dan Negosiasi Pemilihan
Langsung;
4. Satu berkas HPS/ OE yang disahkan oleh kepala kantor/satuan
kerja, pemimpin proyek/ bagian proyek

Kepala Kantor/ Satuan Kerja.
Pemimpin Proyek/ Bagian Proyek

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terirna kasih.
Ketua Panitia Pemilihan Langsung....... .

Tembusan Kepada Yth :
Tembusan tanpa lampiran disampaikan kepada Yth :

1. lnspektur Jenderal Departemen PU;
2............................... (pejabat eselon 0:

3............................... (atlas);
4 . Pertinggal .

1. Setretaris Jenderal Departemen PU;
2 . lnspektur Jenderal Departemen PU;
3 ........ .. ................ (pejabat eselon I);
4 . Kakanwil Departemen PU Propinsi ........ ;
5 . Kepala Dinas PU .. ...................... ... ;
6 . Pertinggal.

Lampiran : 21
Bentuk : TED-11
COf'ITOH SURAT USUlAN PENITAA<\N PEM!UHAN LANGSUNG
DENGAN NILAI Rp 5( JUTA SAMPAI DENGAN Rp 1 MIUAR

··············· ···· ····· 19 .... .

Nomor :
Lamp .
Sifat
: RAHASIA

Lampiran : 22
Bentuk : TED-12
CONTOH SURAT PENETAPAN PEMIUHAN LANGSUNG
DENGAN NllAI DIATAS Rp 50 JUrA
SAMPAI DENGAN Rp 1 MIUAR

19.....

Kepada yang terhormat
......... ..... ... ............ ... ........ (pejabal eselon I)
di
Peri hal : Usulan penetapan pemilihan langsung Pekerjaan ............ .
... . .. pada Kanlor/ Satuan Kerja. Proyek/ BagianProyek
....... ........ ...... tahun anggaran .......... .. ........ ........... .... .
Memperhatikan ketentuan-kelentuan dalam Keppres Nomor
16 Tahun 1994 beserta petunjuk pelaksanaanya dan Berita Acara
Hasil Evaluasi dan Negosiasi Pemilihan Langsung nomor:
.............. langgal. ... untuk pekerjaan lersebul di alas. dengan
hormat kami mengusulkan pemilihan langsung dengan penjelasan
sebagai berikut :

Nomor :
Lamp
Sifat
: RAHASIA
Kepada yang terhormal
Ketua Panilia Pemilihan langsung ......... . .
di

Perihal : penetapan pemilihan langsung pekerjaan ...... ...... .... .
....... pada Kanlor/ Saluan Kerja. Proyek/ BagianProyek
.. ............ ... .... lahun anggaran ................... .. .............. .

l. KETERANGAN PEKERJAAN

1. Lokasi pekerjaan
2. Sasaran/ uraian pekerjaan
II. KETERANGAN PERUSAHAAN DAN PEMBIAYAAN
I . Nama Perusahaan
Ala mat
NPWP
2. Harga

: Rp .... (........ .dengan huruf) termasuk PPN.

3. Sumber dana
4 . Tahun anggaran
Ill. ALASAN PEMIUHAN LANGSUNG

Bersama ini dilampirkan bahan-bahan sebagai pertimbangan Bapak
sebagai berikut :
1. Satu berkas dokumen penunjukan langsung;
2 . Satu berkas dokumen penawaran;
3 . Satu berkas Berita Acara Hasil Evaluasi dan Negosiasi Pemilihan
Langsung;
4 . Salu berKas HPS/ OE yang disahkan oleh kepala kanlor/ satuan
kerja, pemimpin proyek/ bagian proyek
5 . Copy kontrak terdahulu (untuk pekerjaan lambah/lanjulan).

Menunjuk sural Saudara nomor...... .... tanggal.. ...... perihal
lersebul di alas. selelah mempelajari usulan dirnaksud serta meneliti
Berila Acara Hasil tvaluasi dan Negosiasi Pemilihan Langsung
nomor............ ...tanggal ............ untuk pekerjaan tersebut diatas.
dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui usul saudara
untuk menetapkan:
Nama Perusahaan
Ala mat
NPWP
Untuk melaksanakan
Ha rga
Sumber dana
Tahun anggaran
Catalan

: Rp .... (.. dengan huruf) termasuk PPN.

Demikian untuk dikelahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya
...... .... (pejabat eselon 1)..........•...

Atas perhatian dan persetujuan Bapak kami ucapkan lerirna kasih.
Menyetujui :
Kepala Kantor/ Satuan Kerja,
Pemimpin ｐｲｯｹ･ｫＯｂ｡ｾｩｮ＠
Proyek

Ketua Panitia Pelelangan .......... .

Tembusan lanpa lampiran disampaikan kepada Ylh :
1. lnspektur Jenderal Deparlemen PU;
2 .................. ........... (atlas);
3. Perlinggal.

Tembusan Kepada Yth .

1. Selrelaris Jenderal Depa rtemen PU;
2 . lnspeklur Jenderal Departemen PU:
3 ..... .................... . (pejabat eselon I);
4 . Kakanwil Departemen PU Propinsi ........ ;
5 . Kepala Dinas PU ......................... .. :
6 . l<epala Kantor/ Saluan Kerja, Pemimpin Proyek/ Bagian
Proyek. ....... ;
7. Pertinggal.

Lampiran : 23
Bentuk : TED- 13
CONfOH SURAT USULAN PENETAPAN PEMILIHAN
LANGSUNG DENGAN NILAI DIATAS Rp 1 MILlAR
Nomor :
Lamp :
Sifat
: RAHASIA

........ , ........... .... 19 .... .

Lampiran : 24
Bentuk . TED-14
CONTOH SURAT PENETAPAN PEMILIHAN LANGSUNG
DENGAN NIL.AI DIATAS Rp 1 MILlAR SAMPAJ DENGAN Rp 5 MILlAR

19 .. ...
Nomor :
Lamp
Sifat
: RAHASIA

Kepada ｾ｡ｮｧ＠
terhormat
Menteri Pekerjaan Umum
di
Jakarta
............ .
Perihal : Usulan penetapan Remilihan langsung ｰ･ｫｾｮ＠
... .... pada Kantor/ Satuan Kerja, Proyek/ BagianProyek
.... ............... .. tahun anggaran ..................... ..... ... ..... .

Kepada yang terhormat
Ketua Panitia Pemilihan langsung ..... .

Mempertlatikan ketentuan-ketentuan dalam KepJ2res Nomor
16 Tahun 1994 beserta petunjuk 12elaksanaanya dan Berita Acara
Hasil Evaluasi dan Negosiasi Pemilihan Langsung nomor:
...... .. ... ... tanggal.. .. untuk pekerjaan tersebut di atas, dengan ini
kami mengusulkan penetapan pemilihan langsung dengan
penjelasan sebagai berikut :

di

I. KETERANGAN PEKERJAAN

1. Lokasipekerjaan
2 . Sasaran/ uraian pekerjaan
II. KETERANGAN PERUSAHAAN DAN PEMBIAYAAN
1. Nama Perusahaan
Ala mat
NPWP
2 . Harga
3 . Sumber dana
4 . Tahun anggaran

Ill. ALASAN PEMILIHAN LANGSUNG

ｳｾ｡ｩ＠

Bersama ini dilampirkan bahan-bahan sebagai pertimbangan Bapak
berikut :
1 . satu berkas dokumen pemilihan langsung;
2. Satu berkas dokumen penawaran·
3 . Satu berkas Berita Acara Hasil Evaiuasi dan Negosiasi Pemilihan
la!._l9SUI19;

4 . Siitu berka.s HPS/ OE yang disahkan oleh kepala kantor/satuan
kerja, pemimpin proyekl bagian proyek

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.
Menyetujui :

Kepala Kantor/ Satuan Kerja,

Pemimpin Proyek/ Bagian Proyek

Ketua Panitia Pelelangan ..... .
... ...... .... .... ....... ........... .. .

Te mbusan tanpa lampiran disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Departemen PU;
2 . lnspektur Jenderal Departemen PU;
3 .... ... .... ......... ........... (pejabat eselon I);
4 . Pertinggal.
Col<ltan :
Untuk usu/an dengan niloi d iotos Rp. 5 mi/ior, /ompiron tersebut diotos
disampoilum dolom duo rongkop dilengkapi dengan :
- bukti tersedionyo dono ;
- SK Pembentukan Ponitia ;
- Sural Pemyolaon sebaJOimano contoh Lampiron 27.

Perihal : penetapan pemilihan langsung pekerjaan .. .... .
.. ..... pada Kantor/ Satuan Kerja. Proyek/ Bag1anProyek
............. . .. .... tahun anggaran ...... ... ........ .. .. .
Menunjuk surat Saudara nomor...... ....tanggal. .. .... perihal
tersebut di atas, setelah mempelajari usulan dimaksud serta meneliti
Berita Acara Hasil Evaluasi dan Negosiasi Pemilihan Langsung
nomor............... tanggaL. ......... untuk pekerjaan tersebut diatas.
dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui usul saudara
untuk menetapkan:
Nama Perusahaan
Ala mat
NPWP
Untuk melaksanakan

H a rg a
Sumber dana
Tahun anggaran
Catalan

: Rp .... (.. dengan huruO termasuk PPN.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya
a .n .MENTERI PEKERJAAN UMUM
Sekretaris Jenderal

RUSLAN DIWIRYO
NIP. 110005966
Tembusan Kepada Yth :
1 . Setretaris Jenderal Departemen PU:
2 . lnspektur Jenderal Departemen PU;
3 ... ... .... .. .... .. ..... .. . (pejabat eselon I);
4 . Kakanwil Departemen PU Propinsi ... .. ... ;
5 . Kepala Dinas PU ......... .................. ;
6 . Kepala Kantor/ Satuan Kerja , Pemimpin Proyek/ Bagian
Proyek....... . ;
7 . Pertinggal.

Lampiran : 25
Benluk : TED- 15

Lampiran : 26
Bentuk : TED-16

CONfOH SURAT USULAN PENETAPAN PEMILIHAN
LANGSUNG DENGAN NILAI DIATAS Rp 5 MIUAR

.......... ... ......... .. 19.....

Nomor
Lamp . Tanpa lamp1ran
: RAHASIA
Sifal

19.... .

Kepada yang lerhormal
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi.
Keuangan . dan Pengawasan Pembangunan
se!aku Ke tua Tim Evaluasi Pengadaan
di
Jakarta
Periha · Usulan penetapan Remilihan langsung pekerjaan............ .
.... ...pada Kanlor/ Saluan Kerja. Proyek/ BagianProyek
..... ..... .... ....... lahun anggaran ............................ ... ..
Mempe rhalikan ketentuan-ketentuan dalam Keppres Nomor

16 Tahun 1994 beserla perunjuk IJelaksanaanya dan Berila Acara

Hasil Evaluasi dan Negosiasi Pemilihan Langsung nomor:
... ......... tanggal. ... unruk pekerjaan tersebul di alas. kami mohon
dengan hormal persetujuan Bapak alas usulan penetapan
pemilihan langsung dengan penjelasan sebag31 berikul :
I. KETERANGAN PEKERJAAN
1. :..okas• peker)aan
2 . Sasaran/ uraian peke rjaan

II. KETERANGAN PERUSAHAAN DAN PEMBIAYAAN
1. Nama Perusahaan

Ala mat
NPWP
2. Harga
3. Sumber dana
4 . Tahun anggaran

CONTOH SURAT PENETAPAN PEMIUHAN LANGSUNG
DENGAN NILAI DIATAS Rp 5 MIUAR

: Rp .. .. ( dengan huruO lermasuk PPN.

III. ALASAN PEMIUHAN LANGSUNG

Alas perhatian dan persetujuan Bapak kami ucapkan lerirna kasih.
MENTER! PEKERJAAN UMUM
RADINAL MOOCHTAR
Te mbusan disampaikan kepada Yth :

Nomor :
Lamp
: RAHASIA
Sifat
Kepada yang lerhormat
Kelua Panilia Pemilihan langsung .......... .
di

Perihal : penetapan pemilihan langsung pekerjaan .............. ... .
....... pada Kantor/ Satuan Kerja. Proyek/BagianProyek
.. ... ................ tahun anggaran ....... .......... ...... ..... .... ... .
Menunjuk sural Saudara nomor.......... tanggal... .....perihal
tersebul di atas dan selelah mendapat perserujuen dari Menteri
Negara Koordinator Bidang Ekonomi. Keuangan. dan Pengawasan
Pembangunan selaku Ketua Tim Evaluasi Pengadaan nomor ....
..... langgal. .. ......... (terlampir). unluk pekerjaan tersebul diatas.
dengan ini diberilahukan bahwa kami dapat menyerujui usul saudara
untuk menelapkan:
Nama Perusahaan
Ala mal
NPWP
Untuk melaksanakan
Ha rga
Sumber dana
Tahun anggaran
Catalan

: Rp .... (.. dengan huruO termasuk PPN.

Demikian untuk dikelahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya
MENTER! PEKERJAAN UMUM

1. WakiJ Kaua Bappenasse!aku Paaksana Harian TrnEval.asi Pergadaan;*)
2. Sekretaris Jenderal Deparlemen PU:
3. lnspektur Jenderal Departemen PU:
4 ............. .... .............. (pejabat eselon I);
5. Pertinggal.
Cototon :
• } Dilompiri bahon-bohan sebogoi berikut :
1} Bukti tersedionya dana:
2} SK Pembentukon ponitia;
3} Satu berkas dokumen pemilihan longsung;
4} Sural Pernyatoan Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaon
Umum no...... . ./SPN/SYI9.. .. . Tanggal .. .. ten tong Penelition
Pemilihan langsung;
5} Sotu berkas dokumen penoworan.
6} Be rita Acora Hasi/ Euoluasi don Negosiasi Pemilihon Langsung;
7} Sotu berkas HPS/OE yang disohkon oleh kepo/o kantor/Sotuon
kerja, pemimpin proyek/Bagion proyek;
8} copy kontrok terdahulu (untuk pekerjaon tamboMonjutan}.

RADINAL MOOCHTAR
Tembusan Kepada Ylh :

1. Selretaris Jenderal PU selaku Kelua TED;
2. lnspektur Jenderal Departemen PU:
3 . ... ... ............. ...... (pejabal eselon I);
4 . Kakanwil Deparlemen PU Propinsi ... ..... :
5. Kepala Dinas PU ......... .. ................ ;
6. Kepala Kantor/ Saluan Kerja. Pemimpin Proyek/ Bagian
Proyek ....... .:
7. Perlinggal.

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

Lamparan: 27
Bentuk : TED-1 7

5 . Kami telah me lakui<an penelitian terhadap kewajaran harga
dan rekanan yang diusulkan. dengan cara:

CONTOH SURAT PERNYATAAN
SURAT PERNYATAAN
Nomor: .. ........................ .
Dalam rangka usulan .... ...... (masalah yang diusulkan) yang
tercantum dalam sur3t (Pejabat yang mengusulkan) nomor .......... .
tertanggal. ... ........kepada .............. (Pejabat yang diluju). dengan
ini kami menyatakan sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan penelilian terhadap keseluruhan
dokumen lelang/pemilihan langsung*) yang nantinya akan
menjadi dokumen kontrak.
Berdasarkan penelilian yang telah kami lakukan dengan ini
kami menyatakan bahwa:
a.

Keseluruhan dokumen lelang/pemilihan langsung *)yang
menjadi dasar dari usulan ini Ielah disusun sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan/atau perjanjian pinjaman
yang bersangkutan serta petunjuk dan conloh yang
dilerbilkan oleh pemberi pinjaman.
b. Dokume n lelang/ pemilihan langsung*) yang akan
menjadi kontrak tidak mengandung ketentuan-kelentuan
yang merugikan pemerintah, merugikan kepentingan
nasional dan bertentangan dengan ketentuan perundangundanga n yang berlaku. Dalam kepentingan Nasional
termasuk keharusan penggunaan produksi dalam negeri
seperti diatur dalam Pasal24 Keputusan Presiden nomor
16 Tahun 1994 dan Lampiran II Keputusan tersebut.
Pelunjuk Teknis Pelaksanaan Keppres nomor 16 tahun
1994 serta ketentuan lain yang mengatur tata cara
pelaksanaannya.

2. Kami telah melakukan penelitian terhadap pelaksanaan
lelang/ pemilihan langsung*) dan evaluasi hasil lelang/
pemilihan langsung*) yang menjadi dasar usulan ini.
Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, dengan ini kami
menyatakan bahwa pelaksanaan lelang/pemilihan langsung
*) dan evaluasi hasil lelang/pemilihan langsung*) yang
menjadi dasar d<tri usulan ini telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam dokumen lelang/pemilihan
langsung*) yang bersangkutan dan tidak bertentangan
dengan keteratuan yang berlaku, baik formal maupun material.
3. Kami telah ｭ･ｬ
｡ｫ ｵ ｾ｡ｮ＠
penelitian terhadap lcemampuan dan
reputasi caJon pemenang yang diusulkan dengan cara meneliti
kualitas dan ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan
rekanan yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam
lampiran.
Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, dengan ini kami
menyatakan bahwa eaton pemenang yang diusulkan memang
benar-benar mampu dan memiliki reputasi yang baik,
sehingga kualitas dan jangka waktu penyelesaian diyakini
akan dapat dipenuhi oleh caJon rekanan yang bersangkutan.

4 . Kami telah menyusun Harga Perhitungan Sendiri/ Owner's
Estimate (HPS/ OE) secara profesional/keahlian sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam petunjuk leknis
pelaksanaan Keppres nomor 16 tahun 1994 Bab I bulir 6 .

(1) meneiit1 analisis harga satua n pekerjaan yang harus
terdapat pada dokumen penawaran:
(2) melakukan p erbandingan dengan Harga Perhitungan
Sendiri/ Owner's Est1mate (HPS/ OE).
Berdasarkan penelit1an yang kami lakukan. dengan am kami
menyatakan bahwa harga yang diusulkan memang benarbenar telah memenuhi persyaratan menguntungkan negara
da n dapat dipertanggun9Jawabkan dengan memperhatika n
cara pembayaran . valu• ,, pembayaran. dan ketent uan
penyesuaian yang ada dalam kontrak yang bersangkutan.
6 . Kami telah melakukan penelitian terhadap tersedianya
sumber dana untuk membiayai kontrak ini. Berdasarkan
penelitian yang kami lakukan . dengan ini kami menyatakan
bahwa sumber dana untuk membiayai kontrak yang
bersangkutan telah tersedia dan tidak menyimpang dan
kelenluan yang berlaku.Sumber dana yang bersangkutan
berasal dari : (1) ...... .. ........ . .
: (2) ............ .. ......... .

7 . Kami Ielah melakukan penelilian terhadap ko nsep dokumen
kontrak yang berkaitan dengan unsur-unsur harga kontrak
yang merupakan sumber penerimaan negara. Berdasarka n
penelilia n yang ka mi lakukan. dengan ini kama menyatakan
bahwa pajak. bea masuk atau unsur-unsur lamnya ya ng
merupakan sumber penerimaan Negara yang merupakan
unsur harga kontrak akan dibayarkan langsung oleh .
(inslansi yang bersangkutan) ke rekening Kas Negara .
8. Kami telah melakukan penelitian terhadap keselur uha n
dokumen pengadaan yang menyangkut penggunaa n
produksi dalam negeri.
Berdasarkan penelitian yang kami lakukan penggunaan
produksi dalam negeri Ielah maksimal de ng a n
memperhatikan kemampuan/ potensi nasional.
Besaran kandungan lokal!produksi dalam negeri dalarn
us ulan ini adalah .... % dengan rincian perhitunga n
sebagaimana daftar terlampir.
Penelapan urutan calon pemenang pelelangan sudah
memperlimbangkan hasil evaluasi penggunaan produksi
dalam negeri , sesuai dengan Juknis Keppres Nomor 16
Tahun 1994 (perincian evaluasi terlampir).
9 . Sural Pemyataan ini kami buat dengan menyadari adanya
ketenluan Pasal 74 Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW Slbl.1925 Nomor 448).
... .......... ...... . .......... ......... 19 ..... .
Kepala Kanlor/ Saluan Kerja.
Pemimpin Proyek/ Bagian Proyek
materai

NIP ................... .. .... .
Kelerangan :
*)Corel yang lidak perlu.

Lampiran: 28
Bentuk : TED-18

penawaran yang tidak
12 Jumlah
lengkapl memenuhi syarat
Alasan-alasan bagi penawaran yg

RESUME BERKAS USULAN PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN
(JASA PEMBORONGAN)

13 tdk lengkapl memenuhi syarat

A. DATA PRA PELELANGAN

14 lengkapl memenuhi syarat

1
2

Ala mat

3

Atasan Langsung

4

Unit Eselon I

ｈ｡ｲｾ＠
(eng

0

Rp.. ................................
_ｾ

Ｎ ｵｰｳｭＯｈ｡ｲｧ＠

Satuan • )

--

hal kontrak dg Harga Satuan. Harga pasti (fixed price)/Harga
16 Dim
harga yang ditawarkan adalah
dengan Ekskalasi • )

Alasan-alasan yang jelas ｡ｾ｢ｩｬ＠

18 yang diusulkan oukan arga

6

DIP Rp .......
DIP 19../19..
Pagu biaya untuk ｾ･ｫｲｪ｡ｮ＠
yang dilelangkan (DI dan PO)
PO
Rp .......
Dim hal ada Bantuan L N u ntuk NPLN : Badan/Negara.........Nomor......
pekerjaan yang bersangkutan,
GO I. ....... .% - Rp/VA ........ !)
isilah porsi GOI dan Porsi BIN
BLN .........% - Rp/VA ......... •)
Nmr ､｡ｮｾ＠

KaKan I

9

Rp . .... .... ..... .....................

Nomor dan tanggal Berita
17 Acara
Hasil Pelelangan (BAHP)

Pekerjaan yang dilelangkan dan
Lokasinya

8

penawaran tertinggi yang
apl m e menuhi syarat

15 Jenis ko ntrak

5

7

untuk masing-masing penawar
Harga penawaran terendah yang

NamaKantori Satuan Kerja ,
Proyek/Bagian Proyek

... buah

.

ｾｳ･ｴｵｪ｡ｮ＠

Pro tahadap :
a. ｾ＠
F\!lelangan
b. Tclok Ulo..r EwUasi
c. Daftar Peserta Lelang

penawarifl!J terendah
Usulan tiga caJon pernenang
Nama & Alamat NPWP
19 Urutan Perusahaan

NomorSIWK

Harga Penawaran

Dalam hal kontrak harga satuan.
maka harga penawaran ini
20 adalah harga koreksi atau harga Harga Koreksi/Asli ·1

Pro/Bag

penawaran asli
Jangka Waktu Pelaksanaan

21 sesuai Dokumen Pelelangan

Nmrdan tanggal persetujuan Bdn
Pemberi Banluan terlladap: **)
a. Dokumen Pelelangan
b. ProsEdur ｐ･ｬ｡ｾ＠
c. Daftar Peserta
ng

Dalam hal ｰ･ｬ｡ｮｧｾｴＭ

22 kan alasan dan yang

· n

Perbandingan harga satuan a ...................
23 maupun
analisa harga satuan b ...................
pada kontrak sejenis di :

24 Pasal-pasal dokumen :

a. t idak merugikan kepentingan I
tidal< beTtentangan ､･ｮｧ｡ｾ
Ｍ
dang- undangan yang beT
b. mencantumkan ketentuan·ketentuan pengutan"lllan produksi dalam
negri

B. DATA PEI.ELANGAN

Pelelangan Nasional (LCB!NCB) I
1 Pelelangan
lnternasional (ICB )

2 Tg peng.li'T'UTlaTpemberitah.Jan
Jumlah perusahaan
yang mendaftarkan

4

Nomor dan tanggal Penetapan
DRT-U

5

Jumlah perusahaan yang masuk
DRT-U

... buah

6

Jumlah ferusahaan
mengarnb· dokumen

... buah

contoh kualitas n jangka waktu
penyelesaian eekerjaan rekanan
yang bersang ulan di :

... buah

8

Nornor dan tanggal Berita Acara
Penjelasan Pekerjaan (BAP)

9

I'mdan 19 Beria />ara F\rrhJ<aan
ｾ＠
Harga (BAPPH)

perusahaan yang
10 Jumlah
memasukkan penawaran

c. ..................
Pasal ...........

Pasal ...........

Untuk m:Jietahui reputasi caJon a ...................
25 pemenang
ｹ｡ｾ＠
diusulkan. beri

3

perusahaan yang ikut
7 Jumlah
Rapat Penjelasan

•1

izin peleangan ulang

10 Harga Perkiraan 5Erdri (HPSI OE)

yang

..... hari kalender/bulan

Mengetahui dan Menyetujui :
Kepala Kantor/ Satuan Kerja,
Pernimpin Proyek/Bagian Proyek

b ...................
c ...................

.. .... ......... ,.................. 19 .... ..
Ketua Panitia Pelelangan .. ... .

... buah

Keterangan :
• I Corel yang tidak perlu
• •) Do/am hal tidak diperlukan persetujuan tersebut agar dicantumkan
"tidak diperlukan"

... buah

penawaran yang
11 Jumlah
.. buah 1<80%0E ..
lengkap I mernenuhi syarat

buahi>OE .. Wah

Informasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

Lampiran: 29
Bentuk : TED-19

ａ

RESUME BERKAS USULAN PENETAPAN PEMENANG PElEI..ANGAN
(PENGADAAN BARANGI JASA LAINNYA)

penawaran yang tidak
11 Jumlah
lengkapl memenuhi syarat
Alasao-alasan bagj penav.r.van yg

12 tdk lengkapl memenuhi syarat
untuk masing-masing penawar
Harga penawaran terendah yang

Ｎ ｄａｔｐｒｾｇｎ＠

... buah

Rp...................................

13 lengkapl memenuhi syarat Rp ...... .............. ...............
ｈｾ＠
penawaran tertinggi yang

1 Nama Kantori Satuan Kerja,

leng

pi memenuhi syarat

Proyek/Bagian Proyek

2

Ala mat

3

Atasan Langsung

l...upsum/Harga Satuan *)

14 Jenis kontrak

om hal kontrak dg Harga Satuan,

15 harga yang ditaWarkan adalah

Harga ｾＨｦｩｸ･､＠
dengan

price)I Harga
lasi *)

Nomor dan tanggal Berita
16 Acara
Hasil Pelelangan (BAHP)

4

Unit Eselon I

Alasao-alasan ya6jeJas arabila

17 yang diusulkan ukan arga
5

Pekerjaan yang dilelangkan dan
Lokasinya

6

DIP 19../19..
DIP Rp .......
Pagu biaya untuk ｾ･ｫｲｪ｡ｮ＠
Rp .......
yang dilelangkan (DI dan PO)
PO
Dim hal ada Bantuan L N untuk NPLN : Badan/Negara .........Nomor......
pekerjaan yang bersangkutan,
GOI.. .......% • Rp/VA ......... *)
BLN .........% • Rp/VA ......... *)
isilah porsi GOI dan Porsi BIN

7

Nmr dan ｴ｡ｮｾ＠

8

penawaran terendah
Nama & Alamat
18 Urutan Perusahaan

INPWF

maka harga penawaran ini
19 adalah harga koreksi atau harga Harga KoreksilAsli *)
penawaran asli
Jangka Waktu Pelaksanaan

20 sesuai Dokumen Pelelangan

Nmr dan tanggal persetujuan Bdn

Pemberi Bantuan terhadap: *)
a. Dokumen Pelelangan
b. Proser:h.r ｐ･ｬＡ｡ｾ＠
c. Daftar Peserta
ng

Dalam hal ｰ･ｬ｡ｮｧ
Ｎ［ＺｬＰｾＧｴ＠
21 kan alasan dan yang Ｑ

· n

22 Persentase local content

(propduksi dalam negeri)

23 Pasal-pasal dokumen :

a. tidak merugikan kepentingan I
tidak bertentangan dengan penondang- undangan yang beriaku
b . mencantumkan ketentuan-ke tentuan pengutarnaan prod.aksi dalam
negri

B. DATA ｐｾｇａｎ＠
Nasiooal (I..CBINCB) I
1 Pelelangan
Pelelangan lnternasional (ICB )

2 Tg ｾｰ･ｮＭ｢ｲｩｴ｡ｨ＠
Jumlah perusahaan
yang mendaftarkan

... buah

4

Jumlah perusahaan yang masuk
DRT-U

... buah

6
7

Nomor dan tanggal Berita Acara
Penjelasan Pekerjaan (BAP)

8

Nn-dant9 Beia/'an Pe-rW<aan
Pmawaran Harga (BA.m-i)

perusahaan yang
9 Jumlah
memasukkan penawaran

% dari harga penawaran

Pasal ...........
Pasal ...........

Untuk m:yetahui reputasi calo'"! a ...................
24 pemenang
ｹ｡ｾ＠
d1usulkan; beri

3

Jumlah perusahaan yang ikut
Rapat Penjelasan

..... hari kalender

izin pelelangan ulang

10 Harga PeOOraan Senciri (HPSI<m

perusahaan yang
5 Jumlah
mengambil dokumen

Nomor&Nama Harga Penawaran
Asosiasi

Dalam hal kontrak harga satuan,
ｾｳ･ｴｵｪ｡ｮ＠

KaKan I KaSa ,
Pro/Bag
Pro terlladap :
a. Dolo..men P9elargan
b. Tolok lJio.r EwLa9
c. Daftar Peserta L..elang

9

UsWn tiga calon pemenang

... buah

contoh kualitas n jangka waktu
penyelesaian kekerjaan rekanan
yang bersang utan di :

Mengetahui dan Menyetujui :

b...................
c ...................

............... ,.................. 19 ..... .

Ketua Panitia Pelelangan ..... .
Kepala Kantor/ Satuan Kerja,
Pemimpin Proyek/Bagian Proyek ........................................... .... .
... buah

... buah

10 Jumlah penawaran yang .. buah I<80'lWE .. buahl > OE .. buah
lengkap I memenuhi syarat

Keterangan :
•) Dalam hal tidak diperlukan persetujuan tersebut agar d icantumkan
"tidak diperlukan "
••) Corel yang tidak perlu

Infonnasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

Lampiran: 30
Bentuk : TED-20

RESUME BERKAS USUlAN PENETAPAN P£MENAliK3 PEl..El.ANGAN
(JASA KONSULTANSI STANDAR)

Nomor dan tanggal Berita
12 Acara
Hasil Pelelangan (BAHP)
Alasan-alasan ya"g jelas ahabila

13 yang diusulkan ukan arga
penawaran terendah

UsUan tiga caJon pernenang
Urutan Nama & Alamat NPWP
14
Perusahaan

A. DATA PRA PELELANGAN

1 Nama Kantor/ Satuan Kerja,

ｾ＠

UsUan Biaya

Proyek/Bagian Proyek

2

Alamat

Usulan biaya terendah yang
ｌｾｰ
Ｏ ｭ･ｮｵｨｩ＠
syarat ·

Rp...........

Lengkap/ memenuhi syarat

Rp...........

15 Usu an biaya tertinggi yang

3

Alasan Langsung

4

Unit Eselon I

16 sesuai Dokumen Pelelangan

5

Pekerjaan yang dilelangkan dan
Lokasinya

17 kan alasan dan yang

6
7

Jangka Waktu Pelaksanaan

ｾｐ＠
.......
ｾ＠
biaya untuk pekerjaan yang !DIP 19../19.. [)IP
di ngkan (DIP dan PO atau
PO
Rp ... ....
dokumen lain yanQ disamakan)
DOK l..ainRp .......
Dim hal ada Bantuan L N untuk NPLN : Badan/Negara......... Nomor......
pekerjaan yang bersangkutan,
GOI. ........% • RpNA ......... *)
BLN .........% • Rp/VA ......... *)
isilah porsi GOI dan Porsi BIN
Nmr ｾ＠
tanggal An Pro/Bag Pro

ｾｎ･ｬ｡ｲｧｮ＠

8

No ........... ... ...
No .................

b. Tolok lJku- Ewllcisi

9

Dalam hal ｰ･ｬ｡ｮｧｾＭ

ＺｾＱ＠

:::::::::::::::::::

Nmrdan tanggal ｾ＠
Bdn
PerOOeri Bartuan t
p: *)
a. Dokumen Pelelangan
b. Prasedur ｾ＠
c. Daftar Peserta
(short list)

10
ｾ＠

ｾＵｅｲ､ｩＨｈＧｓＮｉｏＩ＠

·

..... hari kalender/ rninggu./Wan *)

n

izin pelelangan ulang

18

ｐ｡ｳｬｾ＠
dokumen :
a. t
merugikan kepentingan I
tidal< bertentangan ｾ＠
daf"9" undangan yang
b. mencantumkan ketentuan-ketentuan pengutamaan prOO.Jksi dalam
negri

Pasal ...........
Pasal ...........

Untuk m:retahui reputasi caJon a ...................
pernenang yang diusulkan, beri

19 contoh kualitas dan jangka waktu b ...................
penyelesaian eekerjaan rekanan
yang bersang ulan di :

c. ..................

Mengetahui dan Menyetujui :

.................................. 19 ......

Kepala Kantori Satuan Kerja,
Perrurnpin Proyek/Bagian Proyek

Ketua Panitia Pelelangan ......

B. DATA PELELANGAN

1

l'elelargan Na9cnal (l.CBINCB) I
PeiElangan lnternasional (ICB )

2

Tg peng..rn.man/pe-rberitahlan

peru.sahaanｾｮｧ＠
3 Jumlah
DRT-U/ Short List

masuk·
*)

... buah

4

Jumlah perusahaan yang
mengambll dokumen

... buah

5

Jumlah perusahaan yang ikut
Rapat Penjelasan

... buah

6

Nomor dan tanggal Berita Acara
Pmjelasan Pekerjaan (BAP)

7
ｾ＠

!'bmor dan langgl1 Beria Para
Dokumen usulan

Jumlah perusahaan yang
8 .memasukkan
penawaran

... buah

9 Jumlah penawaran yang .. buah I<80% OE .. buahl >OE .. buoh
lengkap I ｲｮ･ｭＮｾｨｩ＠
syarat
usulan yang tidak
10 Jumlah
lengkap/memenuhi syarat

Alasan-alasan ｢｡ｧ［ｾ＠
yg
11 tdt lengkapl rnemeruhi syarat
tniJ< ma.sing-friasin penawilraJl

... buah

Keterangan :
•) Do/am ha/tidalc diperlulcan persetujuan tersebur aga r dicantumlcan ' tidalc
diperlulcan •
••) Corel yang tidalc perlu
•• •) Untulc Kcnsulton Asing mencantumlcan Nomor Registrosi di Oepartemen
Pelcerjaan Umum sesuai SK Me nteri PU Nomor 502/KPTS 1985 ta nggal
18 November 1985 .

Lampiran: 31
Bentuk : TED-21
RESUME BERKAS USULAN PENETAPAN PEMENANG PEl..ELANGAN
(JASA KONSULTANSI NON-STANDAR)

Tekris tebai<, tekris dan l:iao,.a d1:xXd
dengan bobot teknis ...%biao,e ...% **)

12 Sistim Penilaian
13 Nomor dan tanggal Berita
Acara Penilaian Usulan Teknis

14 Urutan Peringkat Teknis
Nama

_Urutan

A . DATA PRA PELELANGAN

Peringkat

Peusahaan

KonsUtan

ｾｉｎ＼ｩ､ｯ

Negara :-:Nilai IKetemASal Usulan ngan
Teknis

1

Nama Kantor I Satuan Ke rja .
Proyek/Bagian Proyek

2

Ala mat

3

Atasan langsung

15 Nomor dan tanggal Berita

4

Unit Eselon I

16 Beban Bi¥ F'e"sonil ( Billing Rate) Tetap/Nai< beri<ala (bukan eskalasi) * *

5

Pekerjaan yang dilelangkan dan
Lokasinya

17 Usulan Penetapan Hasil Pelelangan

6

Pagu biaya untuk pekerjaan yang
dilelangkan (DIP dan PO ｡ｴｾｬ＠
dokumen lain vanq disamakan
Dim hal ada Bantuan L N untuk
pekerjaan yang bersangkutan,
isilah porsi GOI dan Porsi BIN
Nmr dan tanggal Pin Pro/Bag Pro
terhadap :
a. Dol<tmen Pelelangan
b. Tclok lJku- EvaUasi

7
8

9

10

I

D

m

.

ArOOang batas teknis minimal (Passing grade) :..................
Acara Penilaian Peringkat Akhir

No ｾＦａｩ｡ｲｮｴ＠

DIP f9: ./N . DIP
ｾｐ＠
.......
PO
Rp .......
DOK lainRp .......
NPLN : &dan!Negara......... Nomor......
GOI.. .......%- Rp/VA ..........)
BLN .........% - Rp/VA ........ _.)

No ......... ........
No .............. ...

Nmr dan tanggal persetujuan Bdn
Pernberi Bantuan teri1adap: *l
a. Dokumen Pelelangan
b. ProsOOur ｐ･ｬ｡ｾｮ＠
c. Daftar Peserta
ng

ｾＺ＠ :::::::::::::::::::

18 Nomor dan

ｴ｡ｮｧｾＡ＠

Acara Penetapan
Terpilih

19 Jangka Waktu Pelaksanaan
sesuai Dokumen Pelelangan

Hasil

klasifikasi

..... hari ｫ｡ｬ･ｮ､ｲ

ｬ ｭｾ＠

*l

Ｍ

· n

i2in pelelangan ulang
Pasal-pasal dokumen :

21

Usulan
biao,e

Berita
onsulta n

Dalam hal pelelanganｾ

ＱＭｗｧ｡ｾｓ･ｏ［＠

a. tidak meruglkan kepentlngan I
tidak bertentangan ｾ＠
dang- undangan yang
b. mencantumkan ketentuarH<etentuan ｾｴ｡ｭｮ＠
proc1Jksl dalam
negri

Pasal ...........
Pasal ...........

Untuk m:yetahui reputasi caJon a ...................

Pelelangan Nasional (LCB!NCB) I
Pelelangan lntemasional (ICB )

pernenang ｹ｡ｾ＠

diusulkan, beri
n jangka waktu
per-,efesaian ｾ･ｫｲｪ｡ｮ＠
rekanan
yang bersang ulan eli :

22 contoh kualitas

2 Tg penpn.anan/perrberitaruan
3

Jumlah perusahaanｾｮｧ＠
DRT-UIShort Ust *l

4

Jumlah perusahaan yang
mengambil dokumen

... buah

5

Jumlah perusahaan yang ikut
Rapat Penjelasan

... buah

6

Nomor dan tanggal Berita Acara
Penjelasan Pekerjaan (BAP}

7

Dokumen Usulan

8

Jumlah perusahaan yang
memasukkan usulan

... buah

9

Jumlah penawaran yang
lengkap I mernenuhi syarat

... buah

masuk

NPWP Nilai gabungan
teknis dan biaya

Perusahaan

20 kan alasan dan yang

B . DATA PELELANGAN

1

SIWK

ｬ＠

b ...................
c. ..................

... buah

Mengetahui dan Menyetujui :

.. .... ......... ,..................19 ..... .

Kepala Kantor/ Satuan Kerja,
Permmpin Proyek/Bagian Proyek

Ketua Panitia Pelelangan......

No dan tg Bma />i::;;ra F\!rbJ<aan

usulan ｹｾ＠
10 Jumlah
lengkapl tidak mern

tidak
i syarat

AJasan.alasan bagj ｾ＠
yg
11 Iii< lef9<ap/1Xlak!TleJ"'ll?Jili Sl,.lll'al:
lrii< rnasirq-masing perar.er

... buah

Keterangan :
•) Do lam hal tidak diperlukon perselujuan tersebur agar dicantumkon "tidak
d lperlukon •
••) Corer !!0"9 lidak perlu
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PANDUAN PELAKSANAAN
PENYERAHAN PROYEK SELESAI
KEPUTUSAN MENTER! PEKERJAAN UMUM NOMOR: 128/KPTS/1995
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYERAHAN PROYEK SELESAI DI UNGKUNGAN
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
MENTER! PEKERJAAN UMUM
Menimbang:

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 81
Keputusan Presiden RI No. 16 tahun 1994
mengenai Penyerahan Plujek selesai, dipandang
perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
b. bahwa dengan adanya perubahan peraturan
dan kebijaksanaan di bidang pengurusan
proyek Selesai. maka perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
No. 347/ KPTS/ 1986 Tanggal 1 Agustus
1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyerahan Proyek Selesai di Ungkungan
Departemen Pekerjaan Umum;
c. bahwa sehubungan dengan hal-hal
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,
perlu dikeluarkan suatu Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Proyek Selesai di Ungkungan
Oepartemen Pekerjaan Umum;
d. bahwa untuk maksud tersebut perlu
ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum.
Mengingat:

Undang-Undang Pendaftaraan Indonesia
(ICW Stbl. tahun 1925 No. 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir
dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1968;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1987
tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum
kepada Daerah;
3 . Keputusan Presiden Rl No. 96/M Tahun

4.

5.

6.

7.

8.

1.

9.

1993 tentang Pembentukan Kabinet
Pembangunan VI;
Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1994
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara;
Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1994
tentang perubahan atas Keputusan Presiden
RI No. 15 Tahun 1994 tentang Susunan
Organisasi Departemen Pekerjaan Umum
sebagaimana telah Dua Puluh Dua Kali
diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden
No. 14 Tahun 1994;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 57I
PRT/ 1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum
Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan
Pemerintah Daerah Tingkat II;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
58/ PRT/ 1991 tentang Penyelenggaraan
Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis
Bidang Pekerjaan Umum Ke pada Dinas
Pekerjaan Umum;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
62/ PRT/ 1992 tentang Hubungan Kerja
antara Pemimpin Proyek di Lingkungan
Departemen Pekerjaan Urn um denga n
Atasan Langsung atau Atasannya;
Keputusan Menteri Pekerjaan Urnurn Nornor
19/ KPTS/ 1986 tentang Pelaksanaan
lnventarisasi barang ｋ･ｾ｡ｹｮ
Ｏ ｍｩｬｫ＠
Negara
di Lingkungan Departeme n Pekerjaan
Urn urn;
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10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
211/KPTS/1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan
Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan No 4 70/
KMK. 01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Kekayaan
Milik Negara.
Memperhatikan :
Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan
dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/KetuaBappenas No. 6850/D.VI/12/1994
15/N31 /1294
perihal Penyerahan Proyek Yang Seluruhnya atau
Sebagian Telah Selesai.
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
lENTANG PETUNJUK F£LAKSANAAN PENYERAHAN PROYEK SELESAI DI UNGKUNGAN
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.
PERTAMA :
Memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan
Penyerahan Proyek Selesai di Lingkungan
Departemen Pekerjaan Umum sebagaimana
diatur dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
Kepada semua Unit C'rganisasi di lingkungan
Departemen Pekerjaan Umum wajib
melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut
dalam keputusan ini dan ketentuanketentuan lainnya yang berhubungan dengan
keputusan ini.
KETIGA
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
347 /KPS/1986 tanggal 1 Agustus 1986
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan

Proyek Selesai di Lingkungan Departemen
Pekerjaan Umum beserta lampirannya
dinyatakan tidak berlaku lagi.
KEEMPAT :
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan
ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut
oleh Sekretaris Jenderal Departemen
Pekerjaan Umum.
KEUMA
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala
sesuatunya akan diperbaiki sebagimana
mestinya apabila dikemudian hari temyata
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
:JAKARTA
Ditetapkan di
: 12 APRIL 1995
Pada Tanggal
MENTERI PEKERJAAN UMUM
ttd.
RADINAL MOOCHTAR
TEMBUSAN , disampaikan kepada Yang
Terhormat:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi,
Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasionai/Ketua Bappenas;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara/ Sekretaris Negara;
6. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara;
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan;
1 s/ d 7 untuk diketahui,
8. Para Pejabat Eselon I Departemen Pekerjaan
Umum;
9. Para Pejabat Eselon II Departemen Pekerjaan
Umum·
10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pekerjaan Umum;
11. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi;
12. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi,
Bidang Pengairan, Bidang Bina Marga dan
Bidang Cipta Karya;
13. Para Kepala Kantor/ Satuan Kerja/Pemimpin
Proyek/ Bagian Proyek di lingkungan
Departemen Pekerjaan Umum;
8 s/ d 13 untuk diindahkan dan dilaksanakan.
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Lomplran : Keputusan Menteri Pekerjoon Umum
Nomor
ＱＲＸ＼ｾＹＵ＠
Tongga/ : 12 Apri/1995
Tentong : Petunjuk Peloksonoon Penyerohon Proyek Selesol
Dtlingkungon Deportemen Pekerjaon Umum

BABI

PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
1.1. Proyek sebagai kegiatan lnvestasi
pembangunan merupakan suatu
kesatuan proses yang mempunyai titik
awal dan titik akhir. Pada setiap akhir
proses akan menghasilkan produk
tertentu yang telah ditetapkan
sebelumnya baik berupa produk yang
bersifat tetap (barang tidak bergerak),
produk yang dapat dipindahkan
(barang bergerak) dan Jasa (services).
Di lingkungan Departemen Pekerjaan
Umum kegiatan proyek pada
umumnya menghasikan asset/produk
tetap (barang tidak bergerak) yang
berupa prasarana dan sarana fisik
bidang Pekerjaan Umum dan atau
produk yang dapat dipindahkan
berupa sarana bidang Pekerjaan
Umum yang bersifat menunjang
tercapainya produk utama yang
berwujud barang bergerak (seperti
mesin dan peralatan) atau barang yang
tidak berwujud fisik (pelayanan/ jasa).
Pada akhir suatu proyek, produk
utama berikut seluruh kekayaan yang
dihasilkan harus dilaporkan dan
diserahkan kepada Menteri PU setelah
dilakukan penelitian dan penilaian
tentang kelayakannya maupun
fungsinya, dipergunakan lebih lanjut
dan atau diserahkan kepada Instansi
lain dan atau dipergunakan lebih laniut.
Bentuk dan jenis produk tersebut akan
sangat berpengaruh terhadap
mekanisme dan prosedur penyerahannya kepada Menteri Pekerjaan Umum
atau kepada pihak lain.
1.2. Pada proyek Fisik , produk yang

dihasilkan dapat berupa bangunan
baru atau pengembangan bangunan lama
yang telah ada sebelumnya, atau berupa
peningkatan kemampuan dari produk
lama sehingga menjadi lebih mantap agar
dapat memberikan pelayanan yang lebih
optimal atau dapat pula berupa
pemeliharaan (mempertahankan pada
kondisi semula) atau rehabilitasi
(mengembalikan pada kondisi semula)
atas produk lama agar selalu berada pada
kondisi semula dan dapat memberikan
pelayanan yang optimal.
Pada proyek non fisik, produk yang
dihasilkan umumnya berupa produk
perencanaan, hasil studi, hasil
pemetaan, hasil studi kelayakan dan
atau peningkatan manajemen sumber
daya manusia, yang dapat dituangkan
kedalam dokumen
1.3. Berpedoman pada pasal81 Keppres
16 Tahun 1994, Proyek-proyek yang
diserahkan. kepada Menteri Pekerjaan
Umum adalah proyek-proyek fisik
yang secara keseluruhan atau sebagian
telah Selesai dan telah dapat berfungsi
untuk mendapatkan penetapan
pengelola lebih lanjut.
Penyerahan proyek dimaksud tidak
termasuk proyek-proyek yang bersifat
pemeliharaan dan rehabilitasi (recurrent). Sedangkan proyek-proyek yang
berhenti tetapi belum dapat bertungsi
diserahkan kepada atasan Pemimpin
Proyek/ Pemimpin Ba gian Proyek
untuk mendapatkan penetapan
Pengurus Barang.
1.4. Berdasarkan penyerahan proyek
tersebut Menteri Pekerjaa n Umum
menetapkan status sementara proyek
Selesai dan menetapkan unit kerja
sebagai pengelola kekayaan proyek
Selesai, baik di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum maupun lnstansi Pemerintah di luar Departemen
Pekerjaan Umum.
Penentuan status selanjutnya atas
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proyek Selesai berikut kekayaannya
diatur oleh Menteri Keuangan.
2. Ruang Ungkup
Ruang lingkup proyek Selesai mencakup
sebagai berikut:
2.1. Proyek fisik yang diserahkan tidak
termasuk proyek fisik yang sifatnya
pemeliharaan dan rehabilitasi
(recurrement).
2.2. Seluruh stau sebagaian hasil proyek
selesai yang telah dapat berfungsi.
2 .3. Penetapan status sementara proyek
yang akan diserahkan.
2 .4 . Tanggung lawab pengelola sesuai
jenjang pengelolaan lnvestasi Negara.
2 .5 . Tata cara penyerahan proyek selesal,
baik sebagian maupun seluruhnya,
harus dilaksanakan secara berjenjang
dengan melalui penilaian dan
penelitian, tentang kelayakan maupun
kelancaran penyelenggaraan proyek
selesai sebagai berikut:
a . Anggaran pendapatan dan belanja
negara apabila pengelolaan proyek
selesai merupakan tanggung jawab
departemen.
b. Anggaran pendapatan dan belania
daerah apabila pengelolaan proyek
selesai menjadi tanggung Jawab
pemerintah daerah.
c. Anggaran unit swadana dan badan/
instansi lain yang ditetapkan sesuai
d e ng a n keten tuan perundangundangan yang berlaku masingma.sing unt"' 1k pengelolaan proyek
ｾ ･ ｬ･ｳ｡ｩ＠
yang menjadi tanggung
jawabnya.
d . Anggaran pendapatan dan belanja
badan usaha milik negara/badan.
usaha milik daerah untuk pengelolaan proyek selesai yang menjadi
tanggung jawabnya.
2.6. Secara diagram ruang lingkup proyek
Selesai digambarkan pada Diagram

lA.

BABII
PENGERTIAN POKOK
Pengertian :
Untuk menghindari kesalah pahaman dalam
penafsirannya, perlu diberikan batasa n
pengertian dari beberapa istilah yan g
digunakan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini
sebagai berikut :
1. Menteri
Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
2. Pejabat Eselon I
Pejabat Eselon I adalah Pejabat yang
memimpin Direktorat Jenderal atau yang
setingkat.
3. Kepala Kanwil
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) adalah
Pejabat yang memimpin Kantor Wilayah
Departemen Pekerjaan Umum yang berada
di setiap Propinsi/Dati I.
4. Proyek
Proyek adalah kegiatan yang dibentuk oleh
Menteri untuk melakukan kegiatan investasi
pembangunan di bidang prasarana dan atau
sarana fisik bidang Pekerjaan Umum untuk
mencapai s a s a ran/ tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya, dalam batas waktu
tertentu, ｾｩ｡ｹ＠
tertentu dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yan g
berlaku. Dalam pengertian Proyek ini adalah
proyek fisik tidak termasuk proyek yang
melakukan kegiatan berulang-ulang (recurrent) seperti pemeliharaan, rehabilitasi dan
seterusnya.
5. Proyek Selesai
Proyek Selesai adalah proyek yang secara
keseluruhan atau sebagian telah Selesai dan
telah dapat berfungsi.
6. Telah Dapat Berfungsi
Telah dapat bertungsi adalah pencapaian
atas semua persyaratan tehnis dan administratif yang telah ditetapkan, sehingga secara
tehnis telah siap operasional untuk memenuhi fungsi utamanya dan secara administratif dapat dipertanggungjawabkan.
7. Status Sementara Proyek Selesai
Menteri menetapkan:
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- Status sementara
- Unit Pengelola berikut hak dan kewajiban
- Unit Pengurus barang
terhadap proyek Selesai sebelum ditentukan
status selanjutnya oleh Menteri Keuangan.
8. Panitia Penilai
Panitia Peninai adalah Tim Kerja yang
bersifat sementara yang dibentuk khusus
untuk menilai kebenaranl kelayakan
terhadap hasil pelaksanaan proyekl sebagian
proyek S elesai yang akan diserahkan ,
dengan meneliti kebenaran fisik serta
dokumen pendukung berupa As Built Drawing , Bukti Pe mbe basan Tanah, Kartu
Invetaris Bara ng . Manual Operasional dan
Pemeliharaan serta dokumen lainnya .
Dalam hal Pengelola Proyek tidak dapat/bisa
menaksir nilai suatu barang karena dokumen
tidak ditemukanl tidak lengkap maka panitia
penilai dapat diberi kewena ngan untuk
menilai/menaksir barang tersebut.
9 . Kekayaan Proyek Selesai
Kekayaan proye k Selesai adalah semua
barang yang diperoleh dari proyek Selesai/
hasil Pekerjaan yang dibiayai dari Bagian
Anggaran Departemen Pekerjaan Umum
(Bagian XXI) atau sumber lain yang menjadi
hak dan tanggung Jawab De partemen
Pekerjaan Umum.

BAB Ill
MB<ANISMEDANPROSEIX.R PENYERAHAN

PROYEK FISIK SELESAI
1. Mekanisme Penyerahan Proyek Sele sai
1.1 Penyerahan Proyek Selesai
Penyerahan Proyek Selesai merupakan pertanggungjawaban Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagia n Proyek kepada Pejabat Eselon I.
Pelaksanaan penyerahan dilakukan secara
berjenjang sejalan dengan jenjang kepengurusan bara ng . J enjang Kepe ngurusan
Barang di lingkungan Departemen Pekerjaan
Umum adalah sebagai berikut:
(1) Presiden (Pembina Umum)
(2) Menteri Peke rjaan Umum (Pembina

Barang)
(3) Direktur Jenderal I Eselon I (Penguasa
Barang)
(4) Direktur I Kepala Kantor Wilayah (Sub
Penguasa Barang)
(5) Pemimpin Proyek (Pengurus Barang)
(6) Pemimpin Bagian Proyek (Pengurus
Barang)
1 .2 Mekanisme penye rahan proyek selesai di
lakukan secara berjenjang sebagai berikut:
1.2.1 Penyiapan Usulan Penyerahan Proyek
Selesai oleh Pemimpin Bagian
Proyek/Pemimpin Proyek.
1. 2 .2 Usulan Penyerahan Proyek Selesai dari
Pemimpin Bagian Proyek kepada
Pemimpin Proyek.
1.2. 3 Usulan Penyerahan proyek Selesai dari
Pemimpin Proye k kepada Pejabat
Eselon I!Atasan Pemimpin Proyek
yang diketahui Atasan Langsung
Pemimpin Proyek dan disetujui Kepala
Kantor Wilayah setempat.
1. 2 .4 Us ulan Penyerahan Proyek Selesai dari
Pejabat Eselon I yang bersangkutan
kepada Menteri sebag ai us ulan
penetapan status sementara proyek
selesai yang dilengkapi dengan hasil
penilaian panitia.
1.2.5 Pen eta pan Status Sementara oleh
Mente ri Pekerjaan Umum yang
dipersiapkan oleh Biro Perlengkapan
dan Biro Keuangan.
1.2.6 Penyeraha n Pengelolaan proyek
Selesai kepada unit kerja pengelola
yang ditetap kan dan dituangka n
kedalam Berita Acara Penyerahan
Pengelolaan. Seda ngkan kekayaan
Proyek masih tetap menjadi milikl
dikuasai Depanemen Pekerjaan
Umum.
1. 2. 7 Bagan alir penyerahan proyek Selesai
sampai dengan status sementara
tertera pada Diagram lB.
2. Prosedur Penyerahan Proyek Selesai
Prosedur penyerahan _proyek fisik selesai
tersebut adalah:
2 .1 Penyiapan Usulan Penyerahan Proyek

........................
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Selesai
(a)
Pemimpin Bagian Proyek sebagai
pengu_rus barang yang telah
menyelesaikan target fisiknya sesuai
DIP segera menyiapkan dokumen
penyerahan proyek Selesai. Pencapaian target fisik sesuai DIP dapat
terjadi dalam tahun anggaran atau
setelah berakhimya tahun anggaran.
(b)
Dokumen yang harus disiapkan terdiri
dari dokumen dan atau daftar sebagai
berikut:
(1) Usulan penyerahan Proyek Selesai
(Form PPS-2)
(2) Laporan Umum Proyek Selesai
(Form PPS-1)
(3) Daftar Rekapitulasi Penggunaan
Anggaran (Form PPS-11)
(4) Daftar Perincian ｾ｡ｭ＠
Seluruh
Pegawai (Form PPS-12)
(5) Daftar Perincian Nama Pegawai
Yang Akan Dipindahkan (Form
PPS-13)
(6) Daftar Perincian Barang lnventaris
Golongan Barang Tidak Bergerak
(Form PPS-14)
(7) Daftar Perincian Barang lnventaris
Golongan Barang Bergerak (Form
PPS-15)
(8) Daftar Perincian Barang Inventaris
Bidang Jalan (Form PPS16)
(9) Daftar Rekapitulasi Barang
Inventaris (Form PPS-1 7)
(lQDaftar Perincian Bahan Sisa (Form
PPS-18)
(ll)Daftar Dokumen Pendukung lainnya (As Built Drawing. Bukti Tanah,
KIB, dan sebagainya)
ｾｄ｡ｦｴｲ＠
biaya Peningkatan/Rehabi:
litasi (bukan milik Departemen
Pekerjaan Umum) (Form PPS-19).
(c)
Pengisian Formulir Penyerahan Proyek
Selesai (Form PPS), terutama Form
PPS-14 (Daftar Perincian Barang
lnventaris Golongan Barang Tidak
Bergerak), Form PPS-15 (Daftar

ｾＭ＠
Perincian Barang lnventaris Golongan
Barang Bergerak), Form PPS-16
(Daftar Perincian Barang lnventaris
Bidang Jalan) dan Form PPS-1 7
(Daftar Rekapitulasi Barang lnventaris)
dilaksanakan atas dasar catatan/ data
yang tercantum pada Buku lnventaris
Barang (BIB) . Untuk keperluan
tersebut, perlu dilakukan penelitian
terlebih dahulu atas kebenaran BIB
(berdasarkan keadaan fisik yang
sebenarnya), baik pengelompokkannya, nomor registrasi mau pun hal-hal
lain yang diperlukan sesuai dengan
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
No . 19/KPTS/1986 (Yang telah
disempumakan).
(d) Di dalam penyiapan usulan tersebut,
Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian
Proyek dapat melakukannya secara
jabatan atau dengan m embentuk
Panitia Penilai sesuai dengan
kebutuhan.
(e)
Dalam hal Bagian Proyek/Proyek yang
telah Selesai/berhenti dan belum
dapat berfungsi wajib diserahkan
kepada Pemimpin Proyek atau kepada
Eselon I diketahui Atasan Langsung
Pemimpin Proyek untuk penetapan
kepengurusan barang.
2.2 Usulan Penyerahan Proyek Selesai kepada
Pemimpin Proyek
(a)
Pemimpin Bagian Proyek yang telah
menyiapkan dokumen penyerahan
proyek Selesai, segera membuat usul
penyerahan kepada Pemimpin Proyek.
dengan mengisi Form Usulan
Penyerahan Proyek Selesai (PPS-2)
dengan dilampiri dokumen proyek
Selesai.
(b)
Berdasarkan usul penyerahan tersebut
Pemimpin Proyek melakukan penelitian dan penilaian atas kebenaran
dokumen penyerahan proyek selesai
yang disusun oleh Pemimpin Bagian
Proyek. Penelitian dan penilaian
dokumen proyek selesai oleh Pemim-
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pin Proyek dapat diakukan secara
jabatan atau dengan membentuk
Panitia Penilai sesuai dengan
kebutuhan.
(c)
Dari hasil penilaian tersebut pemimpin
Proyek dapat memutuskan menerima
atau menolak usul penyerahan proyek
seresai dari Pemimpin Bagian Proyek.
(d) Apabila Pemimpin Proyek memutuskan menerima usul penyerahan proyek
Selesai tersebut maka dibuat Usulan
Penyerahan kepada Pejabat Eselon I
atau Atasan Pemimpin Proyek dengan
mengisi Formulir Usulan Penyerahan
Proyek Selesai (Form PPS-5)
(e) Apabila Pemimpin Proyek memutuskan menolak usul penyerahan Proyek
Selesai tersebut maka berkas usul
tersebut dikembalikan kepada Pemimpin Bagian Proyek untuk diperbaiki/disempumakan.
2.3. Usulan Penyerahan proyek Selesai oleh
Pemimpin Proyek kepada Pejabat Eselon I
yang menjadi atasannya
(a)
Pemimpin Proyek yang telah
menyetujui usulan penyerahan proyek
Selesai, segera membuat usul
penyerahan proyek Selesai yang
diketahui/disetujui Atasan Langsung
Pemimpin Proyek kepada Pejabat
Eselon I yang merijadi atasannya ,
setelah terlebih dahulu memperoleh
persetujuan Kepala Kantor Wilayah
setempat (PPS-4) dengan mengisi
Formulir usulan Penyerahan Proyek
Se le sai (PPS-5) dilampiri dengan
do kumen PPS-1 , PPS-11 sampai
dengan PPS-19 serta dokumen lain
yang diperlukan.
(b) Apabila Pemimpin Proyek yang tidak
memiliki Pemimpin Bagian Proyek,
maka persoalan pengusulan proyek
selesai dilakukan seperti pada
Persiapan Penyerahan Bagian Proyek
Selesai.
(c)
Persetuguan oleh Kepala Kantor
Wilayah tersebut (PPS-4) diberikan

(d)

(e)

(f)

(g)

setelah melakukan evaluasi data dan
penilaian atas kebenaran formal dan
material usul tersebut. Dalam
melakukan evaluasi dan penilaian
dapat dilaksanakan oleh panitia yang
dibentuk Kepala Kanwil sesuai dengan
kebutuhan.
Berdasarkan persetujuan Kepala
Kantor Wilayah tersebut, Pemimpin
Proyek meneruskan usul penyerahan
proyek selesai kepada Pejabat Eselon
I yang menjac,ii atasannya.
Berdasarkan usul penyerahan proyek
selesai dari Pemimpin Proyek, Pejabat
Eselon I melakukan penilaian umum
dengan membentuk panitia penilai
Persiapan Penyerahan Proyek Selesai.
Susunan keanggotaan panitia ini terdiri
dari unsur-unsur:
• Tim Pengarah:
• Pejabat Eselon I yang bersangkutan.
• Biro Keuangan
• Biro Perlengkapan.
• Biro Hukum dan
• Instansi lain terkait
• Tim Pelaksana:
• Sekretariat Ditjen
• Direktorat Bina Program
• Direktorat \Ma;ah yang bersangkutan
• Direktorat lain terkait
• Bagian Keuangan
• Bagian Administrasi Perlengkapan
• Bagian Hukum
• Bagian Kepegawaian
• Instansi lain terkait.
dimana jumlah keanggotaan masingmasing disesuaikan dengan kebutuhan.
Apabila Pejabat Eselon I memutuskan
menerima usul penyerahan proyek
selesai dari Pemimpin Proyek maka
dibuat persiapan Usulan Penetapan
Status Sementara Proyek Selesai
kepada Menteri Pekerjaan Umum,
dengan mengisi Form PPS-6.
Apabila Pejabat Eselon I memutuskan
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menolak usul Penyerahan Proyek
Selesai tersebut, maka berkas usul
Penyerahan Proyek selesai dikembalikan kepada Pemimpin Proyek untuk
disempurnakan.
2.4 Usulan Penyerahan ｐｲｾ･ｫ＠
Selesai dari Pejabat
Eselon I kepada Menteri Pekerjaan Umum.
(a)
Berdasarkan usul penyerahan proyek
selesai dari Pemimpin Proyek yang
telah mendapatkan persetujuan dari
Kepala Kanwil dan hasil laporan
panitia penilai proyek selesai tersebut
diatas. Pejabat Eselon I mengajuka n
usul kepada Menteri melalui Sektretaris
Jenderal untuk mendapatkan penetapan status sementara dengan menggunakan/ mengisi Form PPS-6.
(b)
Dalam usul tersebut sudah termasuk
pula usulan Satuan Organisasi pengelola dan Pengurus Barang Proyek
Selesai tersebut. Satuan Organisasi
yang akan ditunjuk sebagai pengelola
dapat berada dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum atau diluar
lingkungan Departemen Pekerjaan
Umum.
(c)
Usul penunjukan satuan organisasi
diluar lingkungan Departemen Pekerjaan Umum sebagai pengelola proyek
selesai harus memperhatikan kemampuan caJon pengelola tersebut didalam
menyediakan biaya Pemeliharaan dan
Operasionalnya.
2.5.Penetapan Status Sementara Proyek Selesai
oleh Menteri Pekerjaan Umum.
Penetapan status sementara proyek selesai
oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri
Pekerjaan Umum sekaligus menunjuk satuan
organisasi sebagai pengelola berikut kekayaan dan menentukan hak dan kewajibannya
baik didalam maupun di luar Departemen
Pekerjaan Umum (Form PPS-7).
2 .6 .Penyerahan Pengelolaan Proyek Selesai.
Penetapan Stasus Sementara Proyek Selesai
tersebut, ditindak lanjuti dengan:
a.
Pelaksanaan penyerah terimaan pengelolaan proyek selesai dengan Berita Acara

Penyerahan Pengelolaan (PPS-8).
Pelaksanaan alih kepengurusan barang
dengan Berita Acara Alih Kepengurusan (PPS-9).
c.
Berita Acara Penyerahan Pengelolaan
(PPS-8) dan Berita Acara Kepengurusan (PPS-9) beserta lampirannya:
- Lembar I : Pihak Kedua (pihak
yang menerima)
- Lembar II : Pihak Kesatu (pi.1ak
yang menyerahkan)
- Lembar III : Sekretariat Ditjen/
Balitbang/ ltjen
- Lembar IV : Biro Perlengkapan
- Lembar V : Unit Eselon II ybs
3 . Pelaporan
3.1. Para Pejabat Eselon I pada bulan
pertama tahun anggaran berjalan wajib
menyampaikan laporan kepada Sekretaris J enderal atas nama Menteri melalui Biro Perlengkapa n m e ngenai
jumlah proyek selesa i yang telah
mendapatkan Pen e t a pan S tatu s
Sementara oleh Menteri.
3 .2 . Menteri Pekerjaan Umu m wajib
memberitahukan kepada Menteri
Keuangan/ Ketua Bappenas setiap
triwulan I tahun anggaran berjalan.
mengenai jumlah Proyek Selesai yang
telah mendapatkan penetapan Status
Sementara pada tahun anggaran yang
baru lalu, yang dipersiapkan oleh Biro
Perlengkapan dengan tembusan
kepada Biro Keuangan dan Biro
Perencanaan.
4 . Penetapan Status Selanjutnya oleh Menteri
Keuangan
4.1. Menteri Keuangan menyetujui/menetapkan Status Selanjutnya (Status
Tetap) atas usulan Menteri.
4 .2 . Menteri menerbitkan Surat Keputusan
Penghapusan dan penyerahan Hibah
kekayaan Proyek Selesai berdasarkan
penetapan status tetap.
4 .3 . Menteri menyampaikan laporan
pelaksanaan penetapan status tetap
kepada Menteri Keuangan , Dirjen
b.
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Anggaran, Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan/Ketua Bappenas.
4.4. Bagan alir penyerahan proyek Selesai
sampai dengan status tetap tertera
pada Diagram 1C.

Diagram lA
DIAGRAM RUANG UNGKUP PROYEK SELESAI

I

Proyek Selesai

1

BABIV

L

PENUTUP

Sebagian
Selesai

Dengan telah ditetapkannya status sementara
proyek selesai dan ditetapkannya unit kerja
sebagai pengelola Proyek Selesai berikut
kekayaannya maka:
1. Proyek sebagian Selesai dan telah berfungsi.
proyek tersebut dinyatakan proyek berlanjut.
2. Proyek seluruhnya telah selesai dan telah
dapat berfungsi, proyek tersebut dinyatakan
berakhir.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

I

L

Telah Dapat
Berfungsi

ttd.

l

Selesai
r Seluruhnya

I
I

I

r

Telah Dapat
Berfungsi
-¥

ｐ･ｮｾｲ｡ｨ＠

Proyek
Se atan Selesai
eserta
Seluruh Kekayaannya

Penyerahan Proyek
Selesai Beserta
Seluruh Kekayaannya

"'

..1.

I
I

: JAKARTA
: 12 APRIL 1995

MENTERI PEKERJAAN UMUM

I

ｾｳ｡ｩｬ＠

l

l
Status Sementara

l

I
I

Penetapan
Pengelolaan

l ----1
ｾ

Status
ﾷ＠ Penentuan
Ｐｾ＠
Oiatur
lanjutnya

Menter! Keuangan

.,J

Ungkungan
Departemen PU

-

--,I

RADINAL MOOCHTAR

.,J
J
l

.,J

.,J

.,
...1

Departemen
Lain

PEMDA

Unit Swadana

BUMN

-

-

I
I
I

I
I

I

I

I
I
I
I

-

-1

-

_j

I
BUMD

Catatan :
- - - - diatur oleh Menteri Keuangan
- - - - - diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum
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Diagram lB

BAGAN AUR PENYERAHAN PROYEK SELESAI
SAMPAI DENGAN STATUS SEMENTARA

Penyerahan Alih
Kepengurusan
Barang

5
Status S ementara

6

7
8

Penyerahan Pengelolaan

Diagram lC

BAGAN AUR PENYERAHAN PROYEK SELESAI
SAMPAI DENGAN STATUS TETAP
Pencoretan Dalam BIB

13

Status Selanjutnya
{Persetujuan Status
Tetap)

Sk. Penghapusan

PenyerahanAsset

12

11

10

Contoh No.1
Laporan Umum Proyek Selesai
(Formulir: PPS- 1)
I.

PENDAHULUAN
1. Sejarah lahimya Proyek
2. Ruang Lingkup Proyek
3. Sasaran Proyek

II.

PENJELASAN
1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Desain
3. Tahap Konstruksi
4. E&P

Demikian atas persetujuan usulan penyerahan
sebagian/seluruh bagian Proyek Selesai kami
ucapkan terima kasih.

Ill. PEMBIAYAAN

1.

1. Nama Proyek
2. Nama Bagian Proyek
3. Nama Pekerjaan
4 . Lokasi Pekerjaan
5. DIP Nomor
6 . Sumber Biaya
7. Realisasi Anggaran
8. Nilai Asset
9 . Kelompok Barang
10 .Alasan Permohonan
11.Kelengkapan

Yang bersumber dari APBN (Rupiah
Mumi/BLN)

Mengetahui
Atasan Langsung

..................tgl. ............ .
Pemimpin Bagian Proyek

IV. HASIL KEGIATAN PROYEK
V.

PERHITUNGAN AKHIR PROYEK

VI. LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU

Supaya dilampirkan hal-hal selengkaplengkapnya disesuaikan bidangnya antara lain
untuk penyelesaian.
1.
2.
3.
4.
5.

Tembusan:
1.
2.
3.
4.

Pejabat Eselon I bersangkutan (selaku atasan)
Pembina Tehnis
Ka Kanwil PU Setempat
Pertinggal.

Manual Pemeliharaan & Operasional
Gambar Skematika Bangunan
Peta Lokasi Proyek Selesai
Bukti Hak Tanah
Kartu Inventaris Barang
Contoh No.2

ｾｓｵｲ｡ｬ＠
lJs1an ｰｾ＠
ｾｓ･ｬｳ｡ｩ＠
Dati Panirtin &I ian PrQxi< Kep:rla Panirtin PrQxi<
(Formulir: PPS - 2)

Nomor
Lampiran
Kepada Yth:
Pemimpin Proyek
di. .. ...........···· ···· ··· .... .

Perihal: Usulan Penyerahan Sebagian Proyek
Selesai/Seluruh Proyek Selesai
Sehubungan dengan telah selesainya sebagian/
seluruh Bagian Proyek yang kami laksanakan serta
sesuai dengan Pasal81 Keppres No. 16 tahun 1994.
Bersama ini kami sampaikan dengan hormat usulan
penyerahan sebagian/seluruh Proyek Selesai tersebut
di bawah ini :

Contoh No.3

Nomor
Lampiran
Kepada Yth:
Bapak Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pekerjaan Umum
Perihal: Permohonan Persetujuan Penyerahan
Sebagian/ Proyek Seluruh Proyek Selesai
Sehubungan dengan telah selesainya sebagian/seluruh
Proyek Selesai pada Bagian Proyek ... ... .. ...dan
memperhatikan usulan penyerahan sebagian/ seluruh
Prcyek Selesai oleh Pemimpin Bagian Proyek..............
No.................sesuai dengan Pasal81 Keppres No. 16 tahun
1994 serta Kepmen PU No. 347/KPTS/ 86 (yang
disempumakan).
Bersama ini kami sampaikan dengan hormat usulan
ｾ＠
sebagianlseluruh Prcyek Selesai tersrout di
1. Nama Proyek
2 . Nama Bagian Proyek
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3 . Nama Pekerjaan
4 . Lokasi Pekerjaan
5. DIP Nomor
6 . Sumber Biaya
7 . Realisasl Anggaran
8 . Nilai Asset
9 . Kelompok Barang
10 .Alasan Perrnohontm
11 .Kelengkapan

ContohNo.S

&nat ｵｾ＠
Dart Bentuk
Pemirrpin
······ ·..························ ·

Demikian atas _persetujuan usulan penyerahan
sebagian/ seluruh bagian Proyek Selesai kami
ucapkan terima kasih.
Mengetahui
Atasan Langsung

.. .. ............... .... tgl. ............ .
Pemimpin Bagian Proyek

Tembusan:
1.
Pejabat Eselon I bersangkutan (selaku atasan)
2.
Pembina Tehnis
3.
Ka Kanwil PU Setempat
4.
Pertinggal.

AtasanPrcyeJ<SeJesai
Pemirnpin PrQJek

ｾＵＩ＠

Nomor
Lampi ran
Kepada Yth:
Atasan Pemimpin Proyek
(Pejabat Eselon I yang bersangkutan)
Perihal: Usulan Penyerahan Sebagian/ Seluruh Proyek
Selesai
Sehubunga n dengan telah selesainya sebagian/
seluruh Proyek Selesai pada Bagian
Proyek .. . ........ dan memP.erhatikan us_ulan

ｾ］［＿ｮｂｩ｡ｰＯｯｫ

Ｎ＠ ｾｎ＠

ｾ Ｍｾ ｾ Ｍ ｾ ｾ Ｍ ｾ Ｍ ｾ＠

_}_
dan Persetujuan ｋ･ｰｾｬ｡＠
Kantor Wilayah
Departemen Pekerjaan Umum No .... ... ｴ｡ｮｧｾｬＮ＠
............ serta sesuai dengan Pasal81 Keppre s o .
16 tahun 1994 , Bersama ini kami sampaika n
dengan hormat usulan penyerahan sebagian/
seluruh Proyek Selesai tersebut di bawah ini :

Contoh No.4
Bentuk Surat Persetujuan Penyerahan Proyek Selesai
Dari Kepala Kanwil PU Kepada Pemimpin Proyek
(Formulir: PPS - 4)
Nomor
Lampi ran
Kepada Yth:
Sdr. Pemimpin Proyek
Perihal : Persetujuan Penyerahan Proyek Selesai
Menunjuk Surat Saudara No ... .....tanggal... ...perihal
Permohonan Persetujuan Penyerahan sebagian/seluruh
Proyek Selesai Dengan ini kami beritahukan bahwa
saelah kami pelajari dan kami teliti, pada dasamya kami
dapat menyetujui permohonan tersebut.
Selanjutnya diminta agar saudara memproses sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikin atas perhatin saudara kaml ucapkan terima
kasih
........... tangga:L.:., .... .
Kepala Kantor Wilayah
ｾ＠
Pekerjaan Umrn

nip
Tembusan:
1.
Pembina Tehnis
2.
Atasan Langsung
3.
Pertinggal

1.
2.

Nama Proyek
Nama Bagian Proyek
3. Nama Pel<erjaan
4. Lokasi Pekerjaan
5. DIP Nomor
6 . Sumber Biaya
7 . Realisasi Anggaran
8. Nilai Asset
9 . Kelompok Barang
10. Ala san Permohonan
11 . Kelengkapan
Demikian atas persetujuan usulan penyerahan
sebagian/ seluruh bagian Proyek Selesai kami
ucapkan terima kasih.
Mengetahui
Atasan Langsung

......... ........... tgl. ....... ..... .
Pemimpin Bagian Proyek

Tembusan:
1.
Pembina Tehnis
2.
Ka Kanwil PU
3.
Arsip
*) Caret yang tidak perlu

ContohNo. 6
Bentuk Surat Usulan Penetapan Status Sementara
Dari Eselon I Kepada Menteri Pekerjaan Umum
(Formulir : PPS - 6)
Nomor
Lampi ran

Informasi Pembanglman Infrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

Kepada Yth:
Bapak Menteri Pekerjaan Umum

memperhatikan serta mempelajari Surat Saudara
No .......tanggal .......dengan ini dinyatakan:

Perihal: Usulan Penetapan Status Sementara Proyek
Selesai

1. Proyek/Bagian Proyek. ..... ... ... . sebagai proyek

Sehubungan dengan telah selesainya sebagiary'sek.uuh*)
ProiJek..................... serta sesuai usulan Pemimpin
Proyek. .. .... No ... ... tanggal... ... dan mempelajari hasil
laporan Panitia Penilai aengan hormat kami ajukan
hal-hal sebagai berikut :

1. Mengusulkan Proyek/Bagian Proyek .. ... ... .. .. .
sebagai proyek selesai dengan status sementara.

2. Menunjuk satuan organisasi sebagal unit pengelola
dengan kewajiban: .. ....... .............. ... ........ .......... .

selesai dengan status sementara.
2 . Menunjuk.........sebagai pengelola dengan kewajiban
untuk menyediakan biaya pemeliharaan dan ｾ＠
operasional serta melaksanakan pengelolaannya.
3. Kekayaan Proyek Selesai tetap dimiliki/ dikuasai
Departemen Pekerjaan Umum dan sebagai instansi
Pengurus Barang ditunjuk .. .. .... .......... . .

4. Untuk Tertib Administrasi Saudara Dirjen/Pejabat
Eselon I agar mengatur:
1. Pen;ernhan pengeJolaan Pro;ek Selesai terseb.rt
b..rt:ircLa ｹ｡ｮｧｾﾷ＠
ｾ＠
ﾷｾ＠
dalam BeritaA::ara.Serah

Terima PengeJolaan (PPS-8)

2. Penyerahan Kekayaan Proyek Selesai butir tiga

3. Kekayaan Proyek Selesai tetap dimiliki/dikuasai
Departemen Pekerjaan Umum dan menunjuk status organisasi. ... ............ menjadi instansi Pengurus
Barang

yang dituangkan dalam Berita N.:ara Serah Terima
Alih Kepengurusan Barang (PPS-9)

5. (lain-lain yang dianggap perlu)
Demikian Penetapan ini dibuat untuk dilaksanakan.

4. (lain-lain yang diperlukan).
Demikian usulan untuk mendapatkan status
sementara, dan atas perhatiannya kami
ｭ･ｮｾ｣｡ｰｫ＠
terima kasih.

Jakarta, Tanggal. .... .. .. ..... .
Sekretaris Jenderal a/ n
Menteri Pekerjaan Umum

Jakarta, Tang99l. ... .... .... ... .. . .
Pejabat Eselon I
Nip.

NIP........ ..... ....... .. ... .... .
Tembusan:
1.
Pembina Tehnis
2.
Biro Perlengkapan
3.
Biro Keuangan
4.
Kepala Kantor Wilayah PU. setempat
5.
Atasan Langsung
6.
CaJon Pengelola
7.
Proyek
8.
Arsip

Contoh No.7
Bentuk Surat Penetapan Status Sementars
Menteri Pekerjaan Umum
(formulir: PPS - T)
Nomor
Lampiran
Kepada Yth: Sdr. Pejabat Eselon I
Perihal : Penetapan Status Sementara Proyek Selesai
Berdasarkan Keppres 16 Pasal81 Tahun 1 994 dan

Tembusan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Menteri Keuangan a/ n Ditjen Anggaran
Pembina Teknis
Biro Perlengkapan
Biro Keuangan
Biro Perencanaan
Kepala Kantor Wilayah .. ..... ..... .
Pemimpin Proyek/Bagian Proyek
Unit Pengelola yang bersangkutan
Arsip

Contoh No.8
Bentuk Berita Acara Serah Terima Pengelolaan
Sebagian/ Seluruh Proyek Selesai
(Formulir: PPS - 8)
BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN
Berdasarkan Surat Penetapan Status Sementara
Menteri Pekerjaan Umum No ... .. ....... .tanggal..
...... pada hari ini tanggal. ... ..ta}:lun ... .... bertempat di
kantor...... .... .... ... .

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Menteri Pekerjaan Umum yang
diangkat dengan surat keputusan
. . . . . . . . . . . berkedudukan di ...... .... ..
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
yang diangkat dengan surat keputusan
keputusan .. .. berkeduduk'a n di . . . . . .
.. ｳｾｬ｡ｮｪｵｴｹ＠
disebut PlHAK KEDUA
Setelah melakukan penetitian dan penilaian atas
barang inventaris serta dokumen pendukungnya
terhadap sebagian/ seluruh Proyek Selesai pada
bagian proyek-proyek ........... ... .... ....yang dibuat PlHAK KESATU, kedua belah pihak setuju dan
sepakat untuk mengadakan serah terima pengelolaan
barang milik kekayaan pada proyek selesai tersebut.
sesuai Keppres No .16 tahun 1994 pasal 81 dengan
ketentuan sebagai berikut:
Pasal1
PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA
dan PlHAK KEDUA menyatakan menerima dari PlHAK
KESATU atas pengelolaan barang inventaris dari
sebagian/seluruh Proyek Selesai pada bagian proyek/
proyek ................. .... .
Pasal2
Penyerahan pengelolaan yang dimaksud dalam pasal
1 berupa kelompok barang sebagai berikut:
Kelompok: ........ .... .. .
Kelompok: ..... ......... .
Kelompok: .. ..... .. .. .. ..
Pasal3
Sebagai kelengkapan dari Berita Acara serah terima ini
dilampirkan :
1 . Daftar perincian barang invei'ttaris golongan
barang tidak bergerak (Form PPS-14)
2 . Daftar perincian barang lnventaris golongan
barang bergerak (form PPS-15)
3. Daftar Perincian barang lnventaris bidang jalan
(Form PPS-16)
4 . Daftar Rekapitulasi Barang lnventaris (form PPs17)
5 . Daftar Perincian Bahan Sisa (form PPS-18)
6. Daftar serta Dokumen Pendukung lainnya antara
lain:
AS Built Drawing, Bukti Tanah, KlB, Manual E&P,
Manual Peralatan
Pasal4
PIHAK KESATU berkewajiban: untuk menyediakan
biaya Pemeliharaan dan Biaya Operasional serta
m.elaksanakan pengelolaannya Dengan dilaksanakannya

serah terima pengetdaan sebagaimana dimaksud dalam
pasal-pasal tersebut di atas, maka tanggung Jawab
pengelola berakhir kepada Pihak KEDUA
Pasal 5
Kepengurusan barang inventaris yang dikelo la
tersebut tetap berada di lingkunaan Departemen
Pekerjaan Umum pada unit kerja .......... .. ........ ..
Berita Acara ini dibuat dalam rangkap .... .... asli dan
.. ...... tembusannya mempunyai kekuatan yang sama
PlHAK KEDUA

PlHAK KESATU

Contoh No.9
Bentuk Surat Perintah Alih Kepengurusan Barang
(Formulir PPS - 9)
SURAT PERINTAH .......... .... .. .... ...... .. ......... 1)
NOMOR .... .... ... .. ................... ... .
... .. .... ... .... .. .... ... .... ... .... ... .. ....... !)

Menimbang :
a. bahwa dengan selesainya sebagian/ seluruhnya
proyek selesai pada .. ....... ..serta sesuai ketetapan
status sementara Menteri PU No ........ .... ..tanggal
(diisi alasan-alasan Alih Kepengurusan Barang)
b.

bahwa sehubungan dengan hallersebut di atas.
perlu dilakukan alih kepengurusan barang
inventaris dari ......... (instansi yang menyerahkan
barang) kepada .... . .. . . .. . . .. . (instansi yang
menerima barang);

c.

bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di
atas perlu ditetapkan dengan surat perintah.

Mengingat:
1. Kep..rtusan Presrlen No. 16 tahun 1994 (tentang :..... )
2.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No ... ./ KPTS/
.. .. ... ... (tentang : Proyek Selesai)

3.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/
KPTS/ 1986 tentang Pelaksanaan Jnventarisasi
Barang Kekayaan/Milik Negara di lingkungan
Departemen Pekerjaan Umum.

ｾｅｍｒｉｎｔａｈｋ＠

KEPADA : 1 .. ...... ......... ..................... ...... ... ... ... .
Yang selanjutnya disebut TERSEBUT
SATU; (yang menyerahkan)
2 ............ ............ .... .. .... ................... .

Infonnasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

yang selanjutnya disebut TERSEBUT
DUA; {yang menerima)
UNTUI( :
TERSEBUT SATU menyerahkan
kepada TERSEBUT DUA dan
TERSEBUT DUA menerima dari
TERSEBUT SATU barang-barang
sebagaimana tercantum dalam Jampiran
Surat Perintah ini. dengan ketentuan:
a. penyerahan tersebut merupakan
serah terima kepengurusan barang
dan dalam pelaksanaannya ha rus
dibuatkan Berita Acara serah terima
barang;
b.TERSEBUT SATU dan TERSEBUT
DUA melaporkan pelaksanaan serah
terima barang tersebut kepada ... ...... .
{pejabat pembuat Surat Perintah).
c. Sejak berita acara serah terima barang
inventaris tersebut ditandatangani.
maka kepengurusan barang selanjutnya dialihkan dari TERSEBUT
SATU kepada TERSEBUT DUA;
d.TERSEBUT SATU mencoret catatan
barang tersebut dari buku lnventaris
Barang {BIB) dan selanjutnya
melaporkan barang tersebut dalam
laporan Mutasi Barang Triwulan
Kurang {LMB-K);
e. TERSEBUT DUA mencatat barang
tersebut dalam Buku inventaris
Barang {BIB) dan selanjutnya
melaporkan barang tersebut dalam
lapo ran Mutasi Barang Triwulan
Tam bah {LMB-T);
f. segala biaya akibat dikeluarkannya
Surat Perintah ini dibebankan kepada
.......... {sesuai kesepakatan);
g.Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan dan agar dilaksanakan
sebaik-baiknya. dengan penuh rasa
tanggung jawab.
TURUNAN : Surat Perintah ini disampaikan kepada Yth:
1 . Bapak Menteri PU {sebagat laporan)
2 . Kepala Biro Pe rlengkapan Dep. PU
3. ··· ····················· ···························
{Pelaksana lKMN tingkat Penguasa Barang)

Contoh no. 10
Bentuk Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris
{Formulir: PPS- 1 0)

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Nomor: .......... .......... . ....... ....... .
Berdasarkan Surat Perintah ..................... {Pembina Barang/
Penguasa Barang/Sub-Penguasa barang). No ....... .
..... .Tanggal ........ ,yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama ........ ........ ...... .. ............................... .
2. Jabatan : ............... , ..dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama ..... .... .... .... yang
selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
1.
2.

Nama .... .............. ... ..... ............ ..... ... ......... .
Jabatan : .................. dalam hal ini bertindak
untuk dan aras nama .. ........ .. ..... yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk
melakukan Serah rerima Barang lnventaris dengan
ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK
KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK
KESATU barang inventaris sebagaimana tercantum
dalam lampiran berita acara ini
Pasal 2
Sejak Berita Acara ini ditandatangani maka tanggung
jawab pengurusan barang inventaris tersebut sebagai
kekayaan Negara beralih dari PIHAK KESATU
kepada PIHAK KEDUA.
Pasal 3
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam
rangkap .......... 1) satu lembar/ berkas dipegang oleh
PIHAK KESATU dan satu lembar/ berkas dipegang
oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama dan
selebihnya untuk tembusan.

.. ..... ....... ,..... ...... 19 ..... .
PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

4 ... .... ..... ......... ... ....... .. ................... .
{lnstansi lain yang dianggap perlu)
DITETAPKAN Dl : ............... .
PADA TANGGAL : .. ............. .
........ ............ ................ ....... I)

NIP

NIP

MENGETAHUI/MENYETUJUI 2)
{atasan pejabat yang melakukan serah terima)
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum {sebagai laporan)
2 . Kepala Biro Perlengkapan Departemen PU

3 . ....... ....... ... ................. .... .. ............ .................. .
Nip.
Keterangan
1
) diisi nama jabatan pemberi perintah

{Pelaksana IKMN tingkat Penguasa Barang)
4. ··· ········ ······················································ ···· ·
{lnstansi lain yang dianggap perlu)
Keterangan :
1
) disesuaikan dengan kebutuhan
2
) bila diannggap perlu
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PETUNJUK PENGISIAN DAFfAR-DAFfAR
REKAPITULASI PENGGUNAAN ANGGARAN
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Direktorat Jenderai/Sekretaris : diisi nama
lnstansi Eselon I yang membawahi Proyek
bersangkutan .
Direktorat/Biro/ pusat/sekretariat : Diisi na ma
lnstansi Eseion II yang membawahi Proyek
bersangkutan.
Proyek : diisi nama Proyek yang diserahkan .
Bagian Proyek: diisi nama Bagian Proyek yang
selesai dan diserahkan .
Pada Tanggal : diisi tanggal posisi terakhir
penggunaan anggaran dari proyek/ bagian
proyek selesai.
Lajur 1 (No ) : diisi nomor urut.
Lajur 2 (tahun anggaran) : diisi tahun anggaran
DIP Proyek/ Bagian Proyek yang membiayai
Proyek/ Bagian Proyek selesai sejak awal
pembangunan s/ d diserahkan dengan
memperhatikan asal-usul proyek.
Lajur 3 (Kode Proyek) : diisi kode Proyek/Bagian
Proyek yang tertera pada DIP bersangkutan.
Lajur 4 (No. & tgl DIP/Revisi) : diisi nomor dan
tanggal DIP atau revisinya dari Proyek/ Bagian
Proyek lajur 3.
Lajur 5 (Jumlah Dana): diisi jumlah penggunaan
anggaran (Rupiah Murni dan BLN) yang
tercantum dalam DIP Proyek/ Bagian Proyek
tersebut dalam lajur 3 .
Lajur 6 Oumlah dana yang digunakan): diisi
jumlah realisasi berdasarkan penerbitan SPM/
surat otorisasl (BLN) secara kumulatif pertahun
yang membiayai Proyek/ Bagian Proyek
bersangkutan yang diseiesaikan/ diserahkan.
Lajur 7 (sisa) : diisi hasil pengurangan lajur 5
dengan lajur 6
Lajur 8 (keterangan) : diisi penjelasan yang
dianggap perlu,antara lain penjelasan tentang
BLN (asal Negara, Donor, NPLN).
....Tgl.. ... . : diisi nama tempat dan tanggal
dibuatnya laporan .
Pemimpin Proyek (. ...) : diisi nama dan tanda
tangan Pemimpin Proyek/ Bagian Proyek
bersangkutan.
Atasan Langsung Pemimpin Proyek : Nama
pejabat yang ditunjuk sebagai atasan langsung
proyek yang bersangkutan.
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PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR
PERINCIAN SELURUH PEGAWAI
( FORMUUR: PPS -12 )
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13.

Proyek : diisi nama Proyek yang diselesaikan
dan diserahkan.
Bagian Proyek : dlisi nama Bagian Proyek
yang selesai dan diserahkan.
Pada Tanggal : diisi tanggal posisi terakhir
kepegawaian proyek yang diselesaikan dan
ditugaskan.
Lajur 1 (No) : diisi nomor urut.
Lajur 2 (Nama Pegawai) : diisi nama Seluruh
Pegawai
Lajur 3 (Pangkat/Golongan) : diisi Pangkat
dan Golongan kepangkatan dari pegawai
bersangkutan.
Lajur 4 (Jabatan) : diisi nama jabatan yang
dipangku oleh seorang pegawai Proyek. Jika
pegawai tersebut tidak memangku jabatan
tertentu agar diisi (-).
Lajur 5 (Status Kepegawaian '' Pegawai
Negeri ")
diisi tanda (v) Jika yang
bersangkutan berstatus Pegawai Negeri.
Lajur 5 (Status Kepegawaian ''Pegawai
Organik ") diisi tanda (v) Jika yang
bersangkutan berstatus Pegawai Organik
Proyek.
Lajur 5 (Status Kepegawaian '' Pegawai
harian ")
diisi tanda (v) Jika yang
bersangkutan berstatus Pegawai Harian
Proyek.
....T gl. .. .. . : diisi nama tempat dan tanggal
dibuatnya laporan.
Pemimpin Proyek (.. .... ) : diisi nama dan
tanda tangan Pemimpin Proyek/ Bagian
Proyek bersangkutan.
Atasan Langsung Pemimpin Proyek: Nama
pejabat yang ditunjuk sebagai atasan
langsung pemimpin proyek.
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PETUNJUK PENGISIAN DAITAR-NAMA
PEGAWAI YANG AKAN DIPINDAHKAN
( FORMULIR: PPS -13)
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Proyek : diisi nama Proyek yang diselesaikan
dan diserahkan.
2 . Bagian Proyek : diisi nama Bagian Proyek
yang selesai dan diserahkan.
3 . Pada Tanggal : diisi tanggal posisi terakhir
kepegawaian Proyek yang diselesaikan dan
diserahkan.
4 . Lajur 1 (No) : diisi nomor urut.
5 . Lajur 2 (Nama Pegawai): diisi nama Pegawai
yang akan d ipindahkan/ PHK kan
6 . Lajur 3 (Pangkat/ Golongan) : diisi Pangkat
dan Golongan kepangkatan dari pegawai
bersangkutan.
7. Lajur 4 (Jabatan) : diisi nama jabatan yang
dipangku oleh seorang pegawai Proyek. Jika
pegawai tersebut tidak memangku jabatan
tertentu agar diisi (-).
8. Lajur 5 (Status Kepegawaian "Pegawai
N egeri ") : diisi tanda {v) Jika yang
bersangkutan berstatus Pegawai Negeri.
9 . Lajur 5 (Status Kepegawaian "Pegawai
diisi tanda (v) Jika yang
Organik")
bersangkutan berstatus Pegawai Organik
Proyek.
10. Lajur 5 (Status Kepegawaian "Pegawai
harian " ) : diisi tanda (v) Jika yang
bersangkutan berstatus Pegawai Harian
Proyek.
11 . Lajur 8 (Usul Penempatan) : Diisi nama
instansi penempatan
12 ... .. Tgl.. .... : diisi nama tempat dan tanggal
dibuatnya daftar.
13. Pemimpin Proyek (. .. ... ) : diisi nama dan
tanda tangan Pemimpin Proyek/ Bagian
Proyek bersangkutan.
14. Atasan Langsung Pemimpin Proyek: Nama
pejabat yang ditunjuk sebagai atasan
langsung proyek yang bersangkutan.
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Umum
a.
lntansi Penguasa Barang : diisi nama lnstans1
Penguasa Barang yang bersangkutan
b.
lnstansi Sub-Penguasa : diisi Sub-Penguasa
Barang yang bersangkutan.
c.
lnstansi Pengurus Barang : diisi nama Instansi pengurus Barang yang bersangkutan.
d.
Kelompok Barang : diisi nama Kelompok
barang yang bersangkutan.
e.
Sub-Kelompok Barang : diisi Sub-kelompok
barang yang bersangkutan.
f.
Subsub-Kelompok Barang : diisi SubsubKelompok barang yang bersangkutan.
2. Pengisian Lajur
Lajur 1
diisi dengan angka secara
berturut mulai angka 1.
Lajur 2
diisi nama Subsub-Kelompok
Barang yang bersangkutan.
Lajur 3
diisi ala mat barang yang
bersangkutan. Alamat dapat
juga dengan menulis nama
desa/kampung, dan nama kota.
tempat barang berada .
Lajur 4
diisi nomor registrasi barang
yang bersangkutan.
Lajur 5
diisi tahun perolehan barang
yang bersangkutan.
Lajur 6a
diisi dengan angka yang
menunjukkan jumlah kuantitas
barang yang bersangkutan.
Lajur 6b
diisi nama satuan kuantitas barang
yang dicatat.
Lajur 7a
cliisi dengan angka yang menunjukkan kapasitas/kemampuan
produks i/pembangkit dari
barang yang bersangkutan.
Lajur 7b
diisi nama satuan kapasitas
barang yang bersangkutan .
misalnya : liter/ detik (1/det,
buah/hari.M3/ jam dsb).
diisi dengan angka yang
Lajur 8
menunjukkan harga barang
yang dicatat dalam BIB dalam
ribuan rupiah dan dibulatkan
sampai dua angka dibelakang
koma. Bila dibelakang koma
tidak ada angkanya, ditulis
dengan 00.
diisi dengan angka sesuai
Lajur 9
dengan kondisi barang yang
bersangkutan
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PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PERINCIAN
BARANG INVENTARIS GOLONGAN
BARANG BERGERAK
( FORMULIR: PPS-15)
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Kelompok Barang :
diisi nama Kelompok Barang.
Sub-Kelompok Barang :
diisi nama Sub-Kelompok Barang
Subsub-Kelompok Barang :
diisi nama Subsub-Kelompok
Barang .
diisi dengan angka secara
berturut mulai angka 1.
diisi nama Subsub-Kelompok
Barang yang bersangkutan.
diisi nomor registrasi barang
yang bersangkutan.
diisi merk/ type barang yang
bersangkutan yang dikeluarkan
oleh pabrik atau pembuat barang.
diisi nomor mesin barang yang
bersangkutan.
: diisi nomor seri/ rangka barang
yang bersangkutan.
diisi harga barang dalam ribuan
rupiah dibulatkan sampai dua
angka di belakang koma.
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Contoh :

(/)

Harga yang ditulis
dalam rupiah
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1.234.567.89
123.450,9.876.543,21
6.712.003,45
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Lajur 9

Harga yang ditulis
dalam ribuan rupiah

1.234.57
123.45
9.876.54
6.712.00

diisi angka 1, bila barang yang
bersangkutan berkondisi baik (B).
diisi angka 1, bila barang yang
bersangkutan berkondisi Rusak
Ringan (RR).
diisi angka 1, bila barang yang
bersangkutan berkondisi Rusak
sama sekali (RS).
diisi keterangan yang dianggap
perlu.
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F£TUNJlJK PENGSIAN DAFTAR PERINOAN BA.RANG
INVENTARlS BIDANG JALAN
( FORMULIR: PP$-16)
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Umum
lnstansi Per}9Uasa Barang : diisi nama lnstansi
a.
Penguasa Barang yang bersangkutan
b.
lnstansi Sub-Penguasa Barang : diisi SubPenguasa Barang_yang bersangkutan .
lnstansi Pengurus Barang : diisi nama lnstansi
c.
Pengurus barang yang_ 6ersangkutan.
Kelompok Barang : aiisi nama Kelompok
d.
bara1_1g yang bersangkutan.
Barang : diisi Sub-kelompok
ｋ ･ｬｯｭｰｱｾ＠
ｓｵ｢Ｍ
e.
barang yc;tng oersangl<utan.
Subsub-Kelompok Barang : diisi Subsubf.
Kelompok barang yang bersangkutan.
2. Pengisian Lalur
: diisi dengan angka secara
a. Lajur 1
berurut mulai angl<a 1.
diisi nama ruas jalan yang
b. Lajur 2
bersangkutan.
Catatan :
- Untukjalan umum dapat dilihat
gada Daftar dan Peta Jaringan
Jalan Nasional dan Propmsi
seluruh Indonesia _':,lang
dikeluarkan Ditjen. Bina Marga
(Oirektorat Bina Pr99ram Jalan).
Untuk jalan khusus d.itentukan oleh

1.

u

..0

r§
c

0

.......

ｾ＠

0

.......

11

0\

ｾ＠

ｾ＠

ｾ＠

c

ｾ＠

lg

li

ｾ＠

ｾＰＮ＠

ｾ＠
ｾ＠

ｾ＠

ｾ＠

"'ＰＮｾ＠

c
tO
c

....
E "'

cＺ｡ｾ＠
ＺＱｾ＠

::J

ｾ＠

Ｍ
ｾ

ｾＰＺＮ＠

c

ｾ＠

"'

ｾ＠

00

"'"' "'
c:- 00
-"'
"
Ｚｾ＼＠

ｾ＠

'E

ｾ＠
ｾ＠

ｅｾ＠

ｾ＠

e
<3

..D

00

' c:

tO

E "'

ｾ｝＠

00

c
tO
c..c:::S
::J tO

ｾ＠

r--

"'

0..

ｾｳ＠

ﾷ ｾ＠

..D

3j

\D

3l

tO
,- e[!wea \D

tO
Ｚ｡Ｍｾ＠

Ｎｊｃｬｾ＠

:::sE:C

c:· c

Ｍｾ＠ co

E

E
::::>

....

"'ｾ＠
Ｍ "'

z0

ｾ＠

c:

ｾ＠

ｾ＠

ｾ＠

ｾ＠

""'
..c

0

E

c
6uen}:l
tO

ｾ＠

tO

ｾ＠

E:::l

...

z4

"'a.<»

Z:::)

o2

I. Lajur 10
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instansi

ruas jalan yang
diisi ｮｾｲ＠
bersangkutan
diisi nomor registras1 ruas ]alan
d. Lajur 3b
yang bersangKutan.
aiisi panjang ruas ]alan yang
e. Lajur 4
bersangkutan din':,latakan dalam
Km dengan ketelitian 2 (dua)
angka dioelakang koma.
diisi luas tanah jalan yang
f. Lajur 5
dibatasi patok-p_atok oatas
damija dalam (Ha) dengan
ketehtian 2 (dua) angka
dibelakang koma.
d.iisi Iebar rata-rata Daerah Milik
g. Lajur 6a
Jalan dalam Meter (M).
diisi Iebar rata-rata ｰｾｲｫ･｡ｳｮ＠
h. Lajur 6b
Jalan dalam Meter (M) dengan
ketelitian 2 (dua) angka
dibelakang koma.
diisi tahun selesainya jalan
i. Lajur 7
tersebut diban91::ln jika aibangun
sebelum tahun 1945 atau tioak
diketahui kapan selesai
diban_g_un, maka diisi dengan
5 .1945.
j. Lajur 8a,b,c,d ,e,f,g,h,i :
diis1 jumlah masing-masing
bangunan pelengkap pada ruas
jalan dimaksud.
diisi dnilai__talan dar ban9,Unan
k. Lajur 9
c. Lajur 3a

m. Lajur 11

aesain (tdak termasuk nilai tanah).

diisi ar}g_k9 yang menyatakan
jumlah KM yang berkonaisi baik,
rusak berat, dan rusak sama
sekali.
diisi keterangan-kete rangan
yang dianggap perlu.

PETUNJ UK PENGISIAN DAFrAR
REKAPITULASI BARANG INVENTARIS
( FORMULIR: PPS-17 )
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Lajur 1

diisi secara berurut mulai
angka 1.

Lajur 2

diisi nama barang atau nama
Subsub-Kelompok Barang
yang bersangkutan.

Lajur 3

diisi nomor registrasi Lajur
yang bersangkutan.

Lajur 4

diisi jumlah barang persub sub
kelompok

Lajur 5

diisi nama satuan kuantitas
barang yang dicatat.

Lajur 6

diisi jumlah harga barang
dalam
ribuan
rupiah
dibulatkan sampai dua angka
dibelakang koma (diambil dari
BIB).

Lajur 7a

diisi angka jumlah barang
yang bersangkutan berkondisi
baik (B)

Lajur 7b

diisi angka jumlah barang
yang bersangkutan berkondisi
. Rusak Ringan (RR).

Lajur 7c

diisi angka jumlah barang
yang bersangkutan berkondisi
Rusak Berat (RB).

Lajur 7d

diisi angka jumlah barang
yang bersangkutan berkondisi
Rusak Sarna Sekali (RS)
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Pengisian Lajur

Lajur 4
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PETUNJUK PENGISIAN DAFfAR
PERIN ClAN
BAHAN SISA
( FORMULIR: PPS-18 )
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PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR
PERINClAN
BIAYA PENINGKATAN BARANG (PP5-19)
( BUKAN MIUK/DIKUASAI DEP. PU )

Kolom 1
diisi nomor urut.
diisi nama jenis bahan.
diisi jumlah sisa bahan yang
akan diserahkan.
diisi nama satuan bahan.
diisi harga bahan.
diisi suatu penjelasan bila
diperlukan

N

Kolom 2
Kolom3
Kolom4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7

diisi secara berurut mulai
angka 1 .
diisi nama barang (sub-sub
kelompok).
diisi dengan kontrak/S\A.akebla.
diisi tahun peningkatan.
diisi nama pengurus barang
atau pemilik.
diisi biaya peningkatan.
diisi keterangan yang diperlukan.

H. INFORMASI HARGA SATUAN
PEMBANGUNAN
TERTINGGI
BANGUNAN GEDUNG NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998
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INFORMASI HARGA SATUAN TERTINGGI
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998
SURAT EDARAN BERSAMA BAPPENAS DAN DEPARTEMEN KEUANGAN
Ncnrr:351!D.W01/1997 Jakarta,20Janwri 1997
9:-{) 9 /Ai2 1/0197
Lampiran
Perihal

: Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Tahun Anggaran 1997/1998.

MENTER! NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KETUA
BAPPENAS
u.b
Deputi Bidang Pembiayaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Bappenas

Kepada Yth.
1. Para Sekretaris Jenderal Departemen
2. Para Sekretaris Lembaga Non Departemen
3. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga
Tertinggi dan Tinggi Negara
di-JAKARTA
Menindak lanjuti ketentuan dalam Keppres Rl
Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Pasal 28 (3); pembangunan gedung negara
untuk keperluan dinas seperti kantor dinas,
rumah dinas, gudang , gedung rumah sakit,
gedung sekolah dan lain-lain dilaksanakan
dengan mengikuti pedoman teknis yang
dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum,
dan Pasal 5 (3); harga standar untuk pelbagai
jenis barang dan kegiatan ditetapkan secara
berkala, sementara menunggu Pedoman Teknis
Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang
masih dalam taraf penyelesaian oleh
Departemen Pekerjaan Umum cq. Ditjen Cipta
Karya, maka ketentuan yang ada pada SEB
Bappenas dan Ditjen Anggaran tanggal 1 April
1993 Nomor 1342/D.VI/1993 masih tetap berS.E-40/N31/0493
laku kecuali lampiran C tabel 1 dan 2 yang telah
disesuaikan sebagaimana terlampir.
Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

ttd.
KUNARJO
NIP. 350000 1 7 2
MENTER! KEUANGAN
u.b
Direktur Jenderal Anggaran
ttd .
DARSJAH
NIP. 060031003
Tembusan:
Kepada Yth.:
1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Ketua Bappenas (sebagai laporan);
2. Menteri Keuangan (sebagai laporan);
3 Menteri Pekerjaan Umum;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan;
5. Para Gubernur Kepala Daerah Tk 1,
6. Direktur Jenderal Cipta Karya;
7 . Semua Kepala Kantor Wilayah Diljen Anggaran;
8. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan dan
Kas Negara;
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(Da lam Rlbuan R upiah)

PEDOMAN HARGA SAll.JAN PER-W TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA (BANGUNAN.GEDUNG
& RUMAH DINAS) TAHUN ANGGARAN 1997/ 1998

No

DAERAH

(Dalam Ribuan Rupiah)

DAERAH

No

8

A

1.

Harga
Gedung
Tidak
Bertingkat
Per-M 2

Harga
Gedung
Bertingkat
Per-M2

I OKJ JAKARTA

8

A

C

Harga
Rumah
Dinas
Per-M2
C 25C 120 ｾ＠

740 l 661 l5 51l67l l 599 4491450 43lll2_1

1. Kodya. Banda A ceh

347
426
405
349
425
397
373
387
365
373

396
465
439
389
471
426
397
410
406
408

707
806
764
726
797
759
761
725
730
733

631[473 92
720 540 20
682 512 79
648 486 37
712 534 99
41
678 ｾＰＹ＠
680 510 ｾＸＰ＠
647 4 85 ｾＵＴ＠
651 489[642
654[490 1647

529
554
606
568
624
572
607
584
574
577

3971449
415 503
455 ｾＵＴ＠
426 ｾＲＹ＠
468 492
429 1_54
4551t27
438[423
430 1427
434 ｾＲＵ＠

745
725
2 . Kodya. Binjai
3 . Kro,taPematangSiantal 720
Balai 725
4 . Kodya. ｔ｡ＡＺｬｊＮｵｾ＠
ﾷ＠ Tebir.!9_ Tinggi 730
5. ｾ
726
Sibo_lg_a
6 . ｾﾷ＠
725
7 . Kab Asahan
747
8 . Kab. Dairi
728
9 . Kab Deli Serclang
725
lO.KabTanahKaro
11 . Kab. Labuhan Batu 725
741
12. Kab. larl9._kat
847
13. Kab. Nias
720
14. Kab. ｓｩｭ｡ｬｵｮ＼Ｚｾ＠
Utara 731
15. Kab. ｔｾｮｵｬｩ＠
ｬ ｩ＠ Selatan 730
16. Kab. ｔｾｮｵ

665[499 71
647[485 25
643[482 18
647[485 60
651 488 58
648 486 45
ｾＳＲ＠
647 ｾＸＵ＠
1667 SOC >35
650 487 [636
647 ＸＵｾＴＶ＠
647 485 ｾ Ｑ Ｕ＠
6621t96 57
756 567 t721
643 1482 55
6521489 29
651 1488 35

599
558
552
589
587
576
564
1567
568
577
549
587
643
585
561
567
562

449[i30 411 388
4191438 379 352
4141428 387 354
408 380
441 ｾＲＹ＠
440 431 398 363
432 424 406 375
423 429 407 374
426 3: .398 .3M
394 369
426 ｾＳＰ＠
433 25 415 390
412 1430 393 361
4401430 412 369
482 531 500 461
4391432 427 397
4211440 426 380
4261430 418 387
4221433 411386

2 . Kodya. Saba!!S_
3 . Kab. Aceh Barat
4 . Kab. Aceh Besar
5 . Kab. Aceh Selatan
6 . Kab. Aceh Terl9._ah
7 . Kab. Aceh Tenggara
8 . Kab. Aceh Timur
9 . Kab Aceh Utara
10.Kab Aceh Pidie

S umatera Utara
1. KQ<Iya. Medan

3.

ＱＷ

Ｎ ｋ｡｢

ＶＵＲｾＸＹＳＰ＠

Ｎ ｔｾｮｵｬｩ･ＷＳＱ＠

4 . Sumate ra Barat
Ｎ＠ ｐ｡､ｾ＠
1. ｋ ｯ｣ｾ｡
2 . 1SQc ｾ｡ Ｎ＠ Bukitti!lllili
3.
4.
5.
6.

'IUt
1608 ＴＳ＠ｾ
1628 :>_ol '1£_1_
'122
ｾＶＲ＠
Koc ya Paclang ｐ｡ｮｪｾｬＶＳＰ＠
522
Koc ｾ｡ Ｎ＠ Payakumbuh 1641 ｾＷＳ＠
＠Ｎ Sawahlunto 1640 572 539
ｋｯ｣ｾ｡
1681 608 ｾＶ＠
Solok
ｾＯｋ｡｢Ｎ＠

8 . Kab. ｌｩｭｾｵｬｨ＠

Kota [1()4 ｾ＠

10 Kab. Pesisir Selatan

l..l.2....Ka.b. D;,t;u
13. Kab. Pasaman

ｦｬ ｟ ｾ＠

'lt.) ｾ＠

p.)u
ｾ＠ ＠ｾ
ｾＳＱ＠
ｾＳＷ＠

ｾＳＵ＠

ｾ＠

ｾＴＳ＠

ｾ＠

J/0[345 [335
Ｑ ＳＴ＠
3!.!1 ＱＳｾＸ
322
377 Ｓ ｟ ｾ＠
474 ｾＶ＠
4 79 360 378 355 332
477 359 380 358 339
428 407 364
ＴｾＶ＠
ｾ＠

IIV ｛ ＳＱＺｓｾ＠

[ .)'1':1

!OI:S3 b lU fi!:>I:S P '3 1!:> 1£ [31:S4 [41£ 131 ｾ＠
1632 64
713 [1>37

KQdya. Pakanbaru
Kodya. Batam
KotlJ:>. Dumai
Kab. Be119_kalis
Kab. lndragiri Hilir
Hulu
Kab. ｬｮ､ｲｾｩ＠
｟ ｾｲ＠
Kab. ｋ｡ｭ
Kab. KC!}:ltllauan Riau

6 . Ja mb!
1. Kodya. Jambi

724
f-153
[824
[I:SZI:S
[191:S
1192
781
1860

A

8

c

250 120

ｾ＠

455 582
454 596
444 ｾ＠
496 608
456 571

520
532
514
543
509

390
399
386
407
382

1436
[416
1417
[437
432

389 13_58
357 1328
374 [:!.33
369 ｾＳＹ＠
384 13_56

680
690
675
707

607
616
603
631

455 ｾＷ＠
462 ｾＷＹ＠
453 ｾＶＳ＠
473 "'-00

515
517
502
536

386
388
377
402

405
409
393
[418

353
371
372
399

3 16
323
337

701
763
636
708
787
696
730
695
735
702
695

626
681
567
632
703
62 1
652
620
656
627
621

470 ｾＸＵ＠
511 ｾＳＱ＠
425 ｾＵＰ＠
474 [b25
527 [b47
466 ｾＰＴ＠
489 t:95
465 t:90
492 ｾＳＶ＠
470 ｾＰＴ＠
466 ｾＹＵ＠

523
563
491
558
578
539
531
527
568
539
531

392
423
369
419
433
404
398
395
426
404
398

423
497
435
462
490
438
413
434
[441
427
477

408
456
377
455
473
458
390
358
427
403
414

369
381
357
425
420
4 12
365
340
393
373
370

675
685
685
680
685

603
612
612
607
612

452
459
459
455
459

85
87
67
80

522
524
507
5 18
520

392
393
380
388
390

[405
416
392
389
425

374
384
381
370
402

347
349
353
345
377

344

8. Sumatera Selatan
ﾷ＠ Palembang
. ｾ
Ｎ＠ ｐ｡ｮ＼Ｚｾｫｬｰｩｧ＠
. ｡ｾ
!;S. KotlJ:>. ｌｵ｢ｫｬｩｮ＼Ｚｾ｡＠
fl. Kab Bangka
ｾ Ｎ＠ Kab Belitung
ｾ＠ .. Kab. Lahat
. Kab. Muara Enim
Ｎ＠ Musi Rawas
ｾ ﾷ＠ ｾ｡｢
Banyuasin
Ｎ ｾｵｳｩ＠
ｾ ﾷ＠ ｾ
Kom . llir
Ａｑｊｓｾ｡ｮ＠
1.Kab. Qs_an Kom. Ulu

9.
ｾｭｵｮ｟ｧ＠

lampung
. ｂ｡ｮ､ｲ＠ｾ
Barat
. Kab ｬ｡ｭｄｕｮ＼Ｚｾ＠
Selatan
15. Kab. ｬ｡ｲｩｄｕｮ＼Ｚｾ＠
ｔ･ｮ＼Ｚｾ｡ｨ＠
fl . Kab. ｬ｡ｭｄｕｮ＼Ｚｾ＠
Kab. Lampung Utara
ｾ＠
Ito. ｾ｡ｷ＠

ｾＸＳ＠

Barat
4Q.l 77 i l l 1387
465 12_30 562 422
456 12.1 2 547 410
458 88 525 394
476 32 564 23
459 575 513 ｾＸＵ＠
459 559 499 1374
468 623 556 1417
452 560 500 1375
436 528 472 1353
491 1368
457 ｾＵＰ＠
456 ｾＸＰ＠
518 1388
455 ｾＸＵ＠
523 1392
525 [394
455 ｾＸＹ＠
448 p_65 505 [379
455 p88 525 94
452 t:63 503 ｾＷ＠
ｾＰＳ＠
Ｖｾ＠
ｾＱＴ＠
!'lUI
ｾ＠
ｾ＠
ｾ＠
ｾ＠
I"VZ
ｾ＠
ｾ＠
ｾ＠
ｾ＠
ｾ＠
450 ｾＹ＠
67 1 ｾＹ＠
535 401
535 401
680 "'-07 455 ｾＹ＠
518 389
681 "'-08 456 ｾＸＰ＠

420 4l_Q l32.a
410 390 353
418 378 337
433 413 373
1432 1405 364
41 7 366 336
41 5 1_07 348
422 391 360
415 407 348
412 1381 326
354
421 ｾＰ＠
415 [ll07 ｾＸ＠
1436 1'1_15 374
1436 1415 374
1410 1365 1327
1433 1'113 [373
j431 1'1_11 370
j422 f591 poo
1436 ｾ＠
Ｑ ｾＴ＠
420 [:i89 @58
436 1415 1374
1437 [416 375

675 ｾＰＳ＠
648 ｾＷＹ＠
673 1601
645 [!:>76

1440 1410
1406 1387
1411 [380
j401 E5_74

. Kod a/Kab. Bandurl9._ l22Q_ 16
Ｎ＠ Boqor
t2. ｾ｡｢
695 621
Ｎ＠ Cirebon 680 607
tl ｋｯ､ｾ｡｢
Ｎ＠ Sukabumi 684 610
ｋｯ､ｾ｡｢
ｾ＠
710 34
. Kab/Kotio. Bekasi
685 ｾＲ＠
. Kotip. Deook
. Kotip . Omahi
685 "'-11
. Kab/Kotip. Tangerang 698 "'-23
Kab/Kotip Tasikmalaya 675 603
ｾ＠
652 ｾＸＲ＠
O.Kab. Ciamis
1.Kab. Cianjur
682 "'09
2.Kab. Ganut
682 ｾＰＹ＠
3 .Kab. lndramayu
680 ｾＰＷ＠
680 ｾＰＷ＠
4 .Kab. Karawang
668 f596
S.Kab. Kuningan
679 1006
Ｎ＠ Lebak
ｾ ｢ Ｎ ｋｾ
./.MO. ｍ｡ｪｾｬ･ｮ＠

483 362 406 388 361
23 ｾ ＴＱ＠
78 p 80 5 18 388 4 19 402 396

85 t>92 529 396 458 387 370
ｾＴＶ＠
474
[851 o38 35 6::.6 492 607[ ＳＹ＠ｾ
[:>U:> 45·, 437
ｾ＠Ｔ
ｾｉ＠
f7Jo ｾＱ＠ ｾＲ＠
498 [ 453 [429
ｾ＠
ｾ＠
ｾ＠
ｉ Ｇｾ＠ ｾ＠
Ｍ 4':1'1 [ 'I/ ['131
ｉ ｬﾣｾＭＧ
,.... o ['II:S':i 1Ｇｬｯｙｾ＠
1ｯｾ＠
[/0/ !:>30 ｾｯＹ＠
1697 r>23 ｾＵ Ｑ＠ 581 436 487 443 422
58 677 508 534 490 461
[768 ｾＷＶ＠

c

Harga
Rumah
Dinas
Per-M2

607
606
592
661
609

80
Kab. Batanqhari
Kab. Bungotabo
1678
Kab. Kerinci
63
Kab. SaroianQun Banqkt: 84
Kab. Tanjunq Jabunq 82

Ｎ ｟ ｴＺｾｮｧｫｵｬ＠
.ｾ
. Kab. Be119_kulu Selatan
Utara
. Kab. ｂ･ ｮ＼Ｚｾｫｵｬ＠
Lebong
. Kab. ｾｮｧ＠ｒ

li:S.I\ao. 1-"anaeglang
1 '1.1\ao. ｴＧｵｲｷｾ｡＠
O.Kab. Seranq
1.Kab. Subang
2 .Kab. Sumedang

5 . Rlau
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8

7. ｾｫｵｬ＠

01 Aceh

2.

A
2.
3.
4.
5.
6.

Harga
Gedung
Tidak
BertinAAkat
Per- 2

Harga
Gedung
Bertingkat
Per-M2

11. ｾ｡ｷ＠

Tengah

. Kodya/Kab. Semaran9
. Kc::Oya/Kab. Pekalongan
Kodya. Salatiga
ｾ＠
fl._Koclya/Kab. Magelan9

453
434
451
432

t:99
t>_60
573
573

535
500
512
511

Catalan :

Hargo Sotuan Tersebut di alas sudah termasuk PPN 10%

401
1375
1384
1384

353
339
1345
337

Jnformasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

(Dalam Ribuan Rup1ah)

PEDOMAN HARGA SATI.JAN PER-W TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA (BANGUNAN GEDUNG
& RUMAH DINAS) .TAHUN ANGGARAN 1997/ 1998

DAERAH

No

(Do/am Ribuan Rupiah)

No

DAERAH

Harga
Gedung
Bertingkat
Per-M 2
A

8

C

Harga
Gedung
Tidak
Bertingkat
Per-M2
A

8

Harga
Rumah
Dinas
Per-M2

12. 01
1.
2.
3.
4.
5.

26.Kab.Sumenep
27 .Kab.Trenaaalek
28.Kab.Tuban
29 .Kab.T ulunaaaunq
30.Kab.Gresik

C 250 1201ｾ＠

1337
665 573 430 60 1 537 402 394 ｾＸＳ＠
5 . Kodva. Surakarta
ｾＳＴ＠
660 590 442 573 512 384 400 ｾＶＹ＠
6 . Kodya/Kab. Teqal
658 587 440 555 495 372 396 1371 1341
.
7 . l<rriB/R,b.
8. Kab/Kotin. Baowmas 670 598 449 616 550 413 404 b73 b30
9 . Kab/Kotio. Batang IQ<l8 579 434 570 509 1382 05 386 338
603 452 ls96 532 399 404 371 327
ｾＷＵ＠
10.KcrlJa.IKab. B1ora
594 445 555 496 372 402 358 320
ｾＶＵ＠
1l.Kab. Bovolali
M8 579 4:W ;s1 492 3_69 402 1383 335
12.K,b. Brebes
;52 ;R? 1416 1<;1R ;1(,387 141 2 1381 1326
IBK,h/Kotin Cilacao
407 1365
l6 9o 16!6 1462 1618 552 ｾＱＴＲＸ＠
lt 4 K"b o.. ｾＬｫ＠
675 602 452 570 509 tl82 433 388 337
15.Kah. Gro....,;;an
680 607 455 596 532 tl99 445 4 16 382
16.Kab. Jeoara
660 589 442 5 79 5 17 tl88 402 35 1 131!
17 .Kab. Kebumen
166" I c;q,; 1447 1<;!!1 1<;2( t:l2(1 t35 l 390 1339
118 K,.h K<>nrlal
653 1583 437 578 16 187 440 352l3 16
19 K>1h Klat<>n
690 6 !6 462 591 528 396 428 467l365
Ｎ＠ Kurlus
ＲＰ Ｎ ｋ＾ｾｨ
670 599 449 571 510 383 411 396l348
2l.Kab. Pati
665 593 446 563 503 377 403 372 327
22.Kab. Pemalana
41 8 37 1 330
669 597 448 570 509 ｾＸＲ＠
23.Kab Purbalinaaa
653 583 437 570 509 ｾ Ｘ Ｑ＠ 403 352 ｾＱＲ＠
24.Kab Purwore'o
670 599 450 575 514 1385 408 37313 19
25.Kab. Rembang
404 393 1328
670 598 449 598 534 ｾＰＱ＠
26.Kab Sraoen
417 376l326
6 72 600 450 599 535 ｾ ＰＱ＠
27 .Kab Sukohar"o
447 417lJ83
683 610 458 566 506 ｾＷＹ＠
28.Kab Temangqung
648 579 434 579 517 387 410 391 342
29.Kab. Wonoqiri
683 610 458 576 5 14 86 447 417 383
30.Kab. Wonosobo
665 594 446 574 513 385 410 395 347
3l.Kab. Karanganyar

616
598
589
626
657

550
534
526
559
587

412
400
395
419
440

575
534
554
575
579

5131385
476 [i57
494 131 1
5 131385
5 17 87

360
369
360
40 1
405

8

C

A

B

657
598
603
600
603

493
449
453
450
453

648
596
598
607
623

579
532
534
542
556

690 16 ! 6 462 6 17 551
1690 l 6!6 l462 l666 l 595
692 1618 464 650 580
692 618 463 613 548
690 6 16 462 615 550
692 6 18 463 595 53 1
692 6 18 464 543 485
169! 1617 463 1509 455
690 6 16 462 623 556

1. Kotio.Denoasar
12 K,.f.t.Baduna
3 . Kab.Banali
4 . Kab.Bulelena
5 . Kab.Gianvar
6 . Kab.Jembrana
7 . Kab.Karangasem
Is Kah Klunakuna
9 . Kab.Tabanan

15. Nusa Tenqqara Barat
670 599 450
1. Kotip. Mataram
489
ｴ ｾ Ｗ ＢＧＳＰ［ＬｴＶＵＲ＠
im=aＺ｣Ｎ］ＭＧ
B,:...
..;a:;.b.:...:."'
l---+;;c2.c.;K
4
:'-F4:-=-=-8
_ _ _+'-'72"-'24"-64':-'S
ｾ Ｎ Ｒ ｋｾ｡Ａ［｢Ｎｯ｟ Ｎ＠ ＭＢＧｄｾｯＺＡＮｭｴｵ＠
ｉＭｾＳ
670 599 450
4 . Kab. Lombok Barat
5 . Kab. Lombok Tenaah 690 6 16 463
6 . Kab. Lombok T imur 692 6 18 463
620 465
Ｎ ｾ ＶＹ［ＺＭＵ＠
［ ＮＺＭ［ ｋ Ｎ［Ｚ｡ｾ｢＠ . Ｎ［ｓＺｵｭ｢｡ｷ］Ｍ
ｉＭＫＷ
16. Nusa Tengqara Tlmur
1. Kab/ Kotip. Kupang
2 . Kab. Alor
3 . Kab. Belu
4 . Kab. Ende
5. Kab. Flores T imur
6 . Kab. ManQqarai
7 . Kab. Ngada
8 . Kab. Sikka
9 _ Kab. Sumba Barat
10.Kab. Sumba Timur

725
760
760
77 1
790
780
788
785
775
765
750
Ｑ Ｎ ｋ｡｢Ｎｔｲｯｾｓ･ｬＺ｣ｮ＠
12 .KabTiffiOrTenqahUtara 760

3471303
332 29 1
342 13o5
388 54
377 49

13. Jawa Tlmur
6 74 602 452 638 5 70 1127 421 39 1 362
1. Kodva Surabaya
675 603 452 605 541 405 414 375 353
2 . Kodva/Kab. Kediri
3 . Kodya/Kab Madiun 6 70 598 448 614 548 II 402 3 761329
680 607 456 596 533 00 41 5 395 1364
4 . Kodya/Kab Malang
5 . Kodya/Kab Mojokeno 660 589 442 600 536 02 4 05 362 1336
6 . Kodya/Kab Pasuruan 690 616 462 593 530 f398 4 79 369 1334
7. Kcdya/KabProbotinggo 676 604 453 618 552 14 4 30 39SIJSO
6 79 606 455 617 55 1 !'11 3 4 24 393 1364
I:S . Kodva./Kab Blitar
658 588 44 1 58 1 518 389 376 348 318
9 . Kab/KotioJember
695 621 466 624 557 41 8 4 23 395 358
10.Kab.Banakalan
680 607 455 6 10 545 409 406 389 348
1l.Kab.Banyuwangi
685 6 12 459 645 576 432 433 407 380
12.Kab.Bojonegoro
643 574 430 606 54 1 406 403 385 341
13.Kab.Bondowoso
690 6 16 462 623 556 417 479 369 334
14.Kab.Jombanq
602 452 608 543 407 41 5 383 339
6 ｾ＠
15 .Kab.Lamonqan
672 600 450 597 533 400 407 380 340
16.Kab.Lumajang
:>':Ill 448 o9 1 1o28 :396 388 37 113 18
ｴ＾ｾ＠
17.Kab.Maqetan
699 624 468 627 lo60 420 420 373 336
18.Kab.Nganjuk
673 601 4o 1 61 4 [o48 411430 392 ＳＵｾ＠
19Kab.Ngawi
416 [372 [3 18
1678[60o Ｔ Ｕ Ｔ Ｑ｢ｊｳＢｲ＾Ｖｩｾ＠
20.Kab Pacitan
:7121636 1477 !6o6 1o86 14J9 418 [403 [368
2 1 Kab.Pamekasan
673 60 I 45 1 614 548 4 II 405 388 338
22.Kab Situbondo
674 602 452 592 528 396 420 373 329
23.Kab.Ponorogo
402 367
ＴＱ Ｗ＠
Ｑ ＵｾＴＳＹ
｛ Ｖｯ
ＷＱＰＶＳＴ
24 .KabSampang
699 624 468 651 158 1 436 408 1388 349
25.K ab S1doaqo

A
736
6 70
675
672
675

Harga
Rumah
Dinas
Per-M2
C 250 120 ｾ＠
421 375
396 35 1
38 1 339
373 340
393 356

434 446
399 412
401 4 12
407 432
4 17 43 1

14. Ball

ｙｾ｡ｫｲｴ＠

Kodya. Yogyakarta
Kab. Bantu!
Kab. Sleman
Kab Gununa Kidul
Kab. Kulon Progo

Harga
Gedung
Tidak
Bertingkat
Per-M 2

Harga
Gedung
Bertingkat
Per-M2

ｾＭ］ｃ

ｉＭＫＶ

ｉＭＫＲｾ

647
679
679
689
705
696
704
701
692
683
669
679

586 523 39 410 384 327
659 588 441 454 443 379
636
571
555
590
598

607
625
597
6 14
694
589
651
605
644
6 18
625
622

486
509
509
5 17
529
522
528
526
5 19
512
502
509

1 7 . Kalimantan Tlmur
10-'""'7=23 543 655
in-.d-a- +;,-8'"'
..:..;S"'"a'-m-'-a:..:.r,_
［｣Ｚ ｬＮ Ｚ［ｋｯ､｣Ｎｬ］ｹ＼｡＠

Ｎ Ｍ Ｎ［ ｋ ｾｯ､ＺｬＮ］ｹ＼｡

Ｎ ＺＭ［ ｂ ［Ｒ｡ＺＬｃｩ

Ｍ

ｩ ｾ ｫ ｯＺＮ ｰ＼｡ ＢＧ ｾｰ｣Ｚ｟＼｡Ｎｮ

3 . Ko tio . Tarakan
4. Kab. Berau
5 . Kab. Bulungan
ＺＮ
［Ｎｾ ｋ ｾ ｡ｾ｢ ＺＮ＠ . Ｎ［Ｚｐｾ｡ｳｩｲ］

Ｍ

［ＺＭ ＭＺ［ Ｔ ＶＺ［Ｍｴ ｾ Ｖ ｪ Ｕ Ｍ［ Ｘ＠

Ｋ Ｘｾ Ｑ ＵＺＫＮ［ＷｾＲＸＭｴ

18. Kalimantan Tengah
1. K odva. Palangkaraya
2 . K ab. Barite Selatan
3 . Kab. Barite Utara
4. Kab. Barite Timur
5 . Kab. Gunung Mas
6 . K ab. Kapuas
7 . Kab. Katingan
8 . Kab. KotaWari____l!l__mBatat
9 . Kab.KolaW.vingnTnu
10. Kab. Muruna Rava
11. Kab. Serujan

568 Ｔ ｾ＠
510 ｾ＠Ｓ
495 37
526 39:

s34 ＴＰｩｾ

ｾｏｓ＠

465 ｾ＠

:m

Ｚｧｾ＠

405 367 340
408 370 337

345

ｾ＠

ｑｉ＠

1-:- :-;;: f =
40 463 4 ｾ ｊ＠ ｾ＠
41 ｾ＠ Ｔｵ Ｎﾧ｟ ｾｊＵ＠
Ｑ ｾ＠
4Qf 490 413 385
41146 1 ｾ＠
46 503 462 422
463 423 385
ＳＹｾ＠
4lE 4 7 1 44 0 422
40 458 415 373
43 1 489 455 432
454 416 378
ＴＱｾ＠
41 ' 468 4 18 385
41 1 462 422 380

542
558
533
548
620
526
58 1
540
5 75
552
558
555

ss s 43<.: 4451tf2o'39o
S88 1-;f,!c 460 436 407

840 750 562 675 602 45 487 462 418
878 784 588 745 665 49S 520 480 444
ｾ＠
5 18 ＵＰＹ
866 773 580 782 698 ＵＲｾ＠

Ｍ ｾＸＲ ｾＵ［Ｍ ｴＭＺ［ Ｗ Ｍ［｟ Ｓ Ｍ ＭＺ［Ｎ Ｌ ｬ ［ＺＭ ＵＳ＠

7 . Kab. Kutai

4! 3 435 424 407
4461452 1424 1389
435 435 409 382
411 434 408 381
412 431 406 379
398 446 420 375
364 430 401 389
.ill 431 1405 1375
417 445 4 16 382

ﾧｚ｟ｏｾ

iZ--?- Ｑｾ ｾＰ＠

ｾ＠

ｉ＠ ｾ＠

1
853 762 572 702 627 4 "7! 497 Ｍ ｾ＠
_ -

1-------

758
849
80 1
803
806
8 10
856
8 18
886
872
780

677
758
7 15
7 17
720
723
764
730
79 1
779
696

507
569
536
538
540
543
573
548
593
584
522

608
680
662
687
605
650
687
680
690
682
629

543 407
607 455
591 44 3
6 13 460
540 ｾ ＮＲ｟＿＠
580 ｾＶ
613 Ｔ ｾ＠
607 455
6 16 Ｔ Ｖｾ
609 457
561 421

ｾ＠

c:-:-::l2.!_ 340
45 1 394
452 414

-o:

445
479
480
4?..§

Ｔｾ＠
ｾ ＠ｾ

ｾ ｾ＠
Ｕ＠ ｾ

ｾ ｾ＠
ｾ ＠ｾ
Ｎ ｭ＠

471 446 41 0
470 448 407
ｾ ＵＰ＠
Ｕ ＱＲｲＭｑｬｾＴ

ｾ＠
｟Ｎｬ＠

4 70 397 328

19. Kalimantan Barat
1. Kodya / K ab.Pontianak 795 7 10 533 6 79 606 4 55 460 429 4 12
Catalan :
Hargo So t uan Tersebut di a tas sudan termasuk PPN 10 %

lnfo rmasi Pembanguna n lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

PEDOMAN HARGA SATUAN PER-M 2 TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA (BANGUNAN GEDUNG
& RUMAH DINAS) TAHUN ANGGARAN 1997/ 1998

(Do/am Ribuan Rup1ah )

DAERAH

No

(Dalam Ribuan Rupiah)

No

DAERAH

Harga
Gedung
Bertingkat
Per-M 2
A B c

12_. Kab . Keta QaJ1!l
Kapuas Hulu
r-- ｾｋ｡ｾ＠ Kab｢＠ Sambas
__
- ｾ＠ Kab ｾ｡ｮｧｵ＠
ｴ ｡ｮｧ＠
_Ｖ ｟ ｋ ｡ｾｭ

8 10
8!0
795
807
805

723 543
723 542
710 533
72 1 541
719 539

20. Kalimanta n Selatan
J.-_Kodya Ban armasm
2. Kab. Ban ar
3 . Kab Banto Kuala
4. Kab. Hulu Su_ngaJ Selatan
5. Kab. HukJ Su__[l9ili Tgngah
6 Kab. Hulu Su!:!9_al Utara
7 Kab. Kota Baru
8 Kab Tanah Laut
9 Kab. Tabalo129_.
10.Kab Tapin

768
73 1
80S
759
760
795
798
783
790
7S9

686
6S3
7 19
678
679
709
712
699
70S
678

2 1. Sulawesi Tengah
1 Kotm. ｾｉ＠
2 Kab ｂ ｡ｾ＠
3 Kab Buol Toh-Toh
4 Kab Dongg_ala
5 Kab Po so

72
724
768
7 15
752

45
646
686
638
672

-

-

22. Sula wesi Se latan
1 Kodya UJung Pandang 711
730
Pare-Pare
ｋ ｯ､ｹｾ＠
740
3. Kab Barru
t-Bone
ｴｱ ｾ ｋ ｡｢＠
766
S. Kab Bantaeng
748
6 Kab. Bul k mba
784
7. Kab Enrekang
770
8 . Kab. Gowa
760
9 Kab. ｊ･ｮ ｾ｟Ｙ
780
ｮｴｯ＠
10 Kab. Luwu
833
11.Kab Majene
770
12 Kab Mares
696
13 .Kab Mam'!.i_u
770
14.Kab Pangkajene Kep 804
15_l<_ab . Pinrang
760
16 Kab Polewalimamasa 780
17.Kab Selayar
780
Rappang 770
18. Kab. ｓｩ､･ｮｲｾ＠
19.Kab . SinJai
71S
76S
20.Kab ｓｾ･ＧＡ｟＠
2 l.Kab. Takalar
760
Kab. TanatOraJa
808
r-- 22
76S
23 Kab . ｗ ｾｯ＠

1--ｾ
J---

H arga
Gedung
Tidak
Bertingkat
Per-M 2
A

B

c

Ha rga
Rum a h
Dinas
Per-M2
25C 120

ｾ＠

464
470
450
472
472

490
5 17
455
495
506

460 436
490 439
407 390
446 431
453 402

51 4
490
S39
509
SIO
S32
S35
S24
529
509

6S4 S84 438
408
609 ｾ＠
469
70 1 ｉ ｾ＠
622 sss 417
672 600 4SO
692 618 463
660 S89 442
6S9 S89 441
679 606 45S
639 S7 1 427

427
420
523
472
478
495
491
446
488
470

393
406
483
412
43 1
450
469
409
457
423

484
485
S IS
478
S04

S64 S03
664 S93
59 1 S27
6 10 S4S

635 477
6S2 489
66 1 496
684 S l3
667 SOl
700 S25_
688 Sl6
679 S09
696 S22
744 SS8
688 SIS
622 467
688 Sl6
7 18 S39
679 S 10
697 S23
696 S23
688 S 16
638 478
683 S l 3
679 5 10
72 1 541
683 5 13

693 6 18
702 627
6ll '600
704 629
705 629

402
378
44S
39S
408

3S9
364
424
357
384
40S
430
350
409
383

420 -37' 132_8
422 38( 345
473 Ｔ Ｓｾ＠ 1395
3S7
43S ＴＰｾ＠
4S6 40( 341

S9 1 527 396 407
619 S52 414 424
S72 S IO 383 397
6 17 SS I 4 13 436
6 11 S4S 409 429
663 S92 444 449
630 S62 421 437
616 sso 41 3 433
S93 S29 397 448
62 1 sss 41 S 449
617 SS l 413 440
644 S75 43 1 40S
629 S62 421 (4S2
660 S89 442 (460
624 SS7 416 436
618 SS2 4 14 446
646 S77 433 46 1
606 S4 1 406 (4 16
616 sso 4 12 441
S7 1 509 382 (446
624 557 4 18 27
632 56S 424 (462
622 555 4 17 44 1

37 3S9
41 393
36( 3SO
42 399
37 3S2
43( 13S3
42( 400
40( 367
429 3S2
4 14 370
404 36S
37 336
43 416
41 ｾ＠ 4 10
42 40S
42 389
43 1 390
394 3SS
41 382
43 1 410
40 1 365
42 1 41 2
41 9 391

23. !Sulawesi Utara

ll

ＡｬｩｾＦ＠

ｍｾｬＧｩＡｑ＠

4.2.Q.
760 1679 15 10 ＲＷｾ＠
"'"'" 1765 .68.115.12 lfuiB 1.529 L!l_3<l_
1760 1678 1508 1635 1567 1426
r--- 14 l{;,b D BiiiiDQ
1760 1678 1509 1625 1558 1419
760 678 509 632 564 423
5 Kab. Minahasa
6 Kab. Sangihetalaud
866 773 580 7 14 638 478

12. ｋｯ､ｾ｟｡｢

IJ-..Ko.up

｟ ｇ＠

24. l§_ulawesi Te'!SS_ara
1. Kotip. Kendari

450 .339 .322
I QQ 4?7 1R7
4<;<; 14?7 ｉ ｾｒＷ＠
438 1412 13 73
438 412 373
53 5 480 1449

770 688 5 15 615 S49 4 11 444 4 18 360

Harga
Gedung
Tidak
Bertinr8tkat
Per- 2

Harga
Gedung
Bertingkat
P e r-M 2
A B c

A

B

c

Harga
Rumah
Dinas
Pe r-M 2
250 120

ｾ＠

790
795
744
790
780

706
710
665
705
696

530
533
499
529
S22

636
658
626
628
619

S68
588
559
561
5S3

42S
441
419
421
41 5

480
493
477
478
466

414
484
423
426
428

365
435
388
381
385

8 10
890
885
ｾ Ｍ Kab. Maluku Tengah
. Kab. Maluku Tenggara 960
986
::.. Kab. Maluku Utara

723
795
79 1
8S7
880

542
596
593
643
660

70 1
726
744
733
761

626
648
664
654
679

469
486
498
49 1
510

523
537
53 1
S74
580

491
Sl 3
496
S48
SlO

445
470
463
520
488

907 1.(0)
929 697 776
964 86 1 646 733
866 935
ＱＮｾ＠
ｾ＠
909 682 782
ＱＮＰ ｾ＠
1.34 l1Q' 902 1.00
934 834 62S 799
1.01 937 702 78S
955 7 17 869
ｾ＠

973
675
648
801
682
966
66 1
687
766

826
629
628
780
646
889
628
666
699

_KotiJ2c Bau·Bau
t3 . Kab. Buton
t'J . Kab. Kolaka
r:> . Kab. Muna .
ｾ Ｍ Kab. Kendari
25. t'ialuku

. Kod_j!_a. Ambon

rz.Kab. Halmahera Tenoah

26. rian ｊ ｾ＠
1. Kab. Fak·Fak
Kab. ｊ ｾ｡ｰｵｲ＠
3. Kab. Mano kwari
. Kab. Merauke
p. Kab. Paniai
p. Kab. Jayawrjaya
. Kab. Sorong
ｾ Ｍ Kab. Biak Numfor
Waropen
ｾ Ｇ＠ Kab. ｙｾ＠

1.0)1
1.634 ＱＮＴｾ＠
1.343 U?J 899
1.254 l.lal 840
1f£0 1.4al 1.0'>5
1.312 1.171 878
1.821 l.Ga> 12al
1.28) 1.143 8S7
1..340 1.1% 897
1.511 1.349 1.012

ｾ＠

Ｑｾ＠

ｾ＠

27. Timor Timur

1. Kotip./Kal;>. Dilli
2 . Kab. Ailleu
3 . Kab. Ainaro
4 . Kab. Ambeno
5 . Kab. Baucau
16 . Kab. Knbonaro
7. Kab. Ermera
8 . Kab. Covalima
9. Kab. Lautem
1O.Kab. L_!g__uica
11.Kab. Manatuto
12.Kab. Manufahi
ｾ

Ｍｾ

ｱｵ･＠

934 834 626 808 721 S41 S91 539 483
893 670 859 767 S7S 662 63 1 5 17
l.Oal 911 683 85 1 760 570 676 644 53
1.00> 898 674 848 757 568 638 S98 525
1_1)35 969 727 911 8 13 6 10 698 620 S91
1.00'>1897 73 1866 773 58( .638 16C 526
1.001 896 672 931 831 623 S92 567 499
1.146 ｉＮＨｾ＠ I 766 973 869 652 707 648 562
1.205 1.076 807 984 879 659 793 701 625
1.014 905 679 825 737 553 607 S83 466
1.021 912 684 920 821 61 6677 64S S40
1.151 1.018 77 1 997 890 668 741 68 1 595
1.139 1.017 ｾ＠
166( 1738 16!!0 16Ul
ｾ＠
ｾ＠

UXXl

Coto ton :
Horgo Sotuon Te rsebut di otos sudoh termosuk PPN 10 %

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

ah-:-J:--1
up,.;:R -;
ua n-r
;b:-:
"T:":
PEDOMAN HARGA SATIJAN PER-M' TERTINGGI BA- ....-........-------....-,......-----.--;-: "-(_D_a_larm-,R
7
Harga
ljarga
Harga
Harga
NGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA (BANGUNAN

GEDUNG & RUMAH DINAS) TAHUN ANGGARAN 1997I No

DAERAH

1998
(Do/om Ribuon Rupiah)

DAERAH

No

ｇ･､ｵｮｾ＠
A

8

ljarga
Pagar

ｂ･ｬｾＹＱ＠

SRmpnt?

Ｎ＠

ｐｕｾｍ｡

Per-M

C

8

2.
3.
14
Is
16

8

01

3.

4.

8) 8)

8)

121 121
[lOt: 106
97 97
I!Oi 107
[102 102
!()<; 109
91 91
88 88

12
!Of:
97
10
HY.
10'
91
88

ｾ＠ ｾ＠

Sumatera Utara
11 112
1 . Kodva. Medan
2 . Kodya . Binjai
99 99
.:L.IS_crl,.a PematanQ Siantar 99 99
4 . Kodya. Tanjung Balai 100 100
5 . Kodya . Tebing T inggi li2 112
6 . Kodya . Sibol\ja
[lOS 109
7 . Kab Asahan
101 101
8 . Kab. Dairi
94 94
[103 103
9 . Kab Deli Serdang
[i<i: 106
IO. Kab Tanah Karo
11. Kab. Labuhan Batu IJO: 105
12. Kab. Lanakat
118 118
13. Kab. Nias
115 115
112 112
14. Kab. Sirnalun(lun
15 . Kab. Tapanuli Utara 8585
16. Kab. Tapanuli Selatan 9393
17. Kab. Tapanuli Ten(lah 9090
Sumatera Barat
1. Kodya . Padang
2 . Kodya . Bukittinggi
f3. Kodya Padang Panjans
Ｎ＠ Payakurnbuh
[4 . ｾ｡
15. KOdva . Sawahlunto
(0. Kodya/Kab . Solak
. Kab. Aaarn
8 . Kab. Lirnapuluh Ko ta
9 . Kab. Padana Pariamar
10 Kab. Pesisir S..latan
11 Kab. Swint Sijunjung
12 Kab. Tanah Datar
13. Kab. Pasaman

11
99
99
!()(
11
10':
10
94
10:
101
ｉｾ＠

II
Ｑ

ｾ＠

11
85
93
90

86
118
107
95
112
100
122
96
94
107

113
171
ISO
137
151
144
154
129
Ｑｾ＠
12! 125
13'> 139

93
139
121
111
123
117
125
105
101
112

157
138
139
140
157
IS:: 153
141 141
13: 132
14' 144
14 149
14 147
16:: 165
161 161
15 157
12( 120
131 131
12" 127

129 104
113 89
115 95
116 93
128 ｾ＠
126 97
116 95
Jm 96
119 ｾ＠
122 107
12 1 103
136 105
132 126
129 109
99 104
108 99
105 101

11
171
15£
13
151
14'
IS<

15
13!
13'
14(
15

8383 83 II
8> II
8888 8812:;
8383 83 II
8888 88 12
101: 106 101 14.!
8686 86 12(
frlfrl frl 12:
74 74 74 10::
8888 881 2:;
8282 82 II!
78 78 7810':
8484 84 II
8)8)

116
113
123
116
124
148
120
122
103
123
115
109
118

86 frl
118
Ｑｾ＠
107 106
96 97
II 112
101 101
121
ｉｾ＠
95 94
94 94
JOE 105

103
141
129
114
134
121
146
115
112
129

ｾ＠

ｉｾ＠

11

103 124 12< JOE
88 107 10 93
96 114 11 @
93 112 II 99
117 II ｾ＠
ｾ＠
96 117 II 102
94 114 II 99
96 115 11 101
117 Ill 10::
ｾ＠
10: 128 12" 111
104 124 ｉｾ＠
10':
105 126 121: Ill
126 !51 15 133
108 130 JJ( 114
104 124 12< 11(
98 118 I II Io:!
!()( 120 12( .!Q<i

96 96
92 93
91 92
86 86

96
93
91
85
92 92
104 104
94 93
9393
frl 86
95 95
91 90
90 90
99 98

115 II 101
110 I I ｾ＠
109 10' 96
104 10 90
Ill II ｾ＠
126 I<! II(
112 II 99
112 I I 99
103 10: 9 1
114 til.: ｾ＠
109 _1()': 95
109 10' 95
119 I I 105

137 149 149 149
108 110 IIC 110
tt<J iti 4 1II4 i ll4
108 116 !If 116
119 104 104 104
106 101: 106
ｾ＠
131 145 14 14

179 1_7': 15
131 13 l l_f
136 1131: 111'
138 _!].! _@
124 12 ｉ ｾ＠
126 12 Ill
174 17< 15

92

105

ｾＹＴ＠

100 93
8486
101 95
94 91
89 91
97 99

. Kodva . Pakanbaru
Kodya . Batarn
13. Ko tio. Dumai

ｾ＠

16r7 .
18.

Kab.
Kab.
Kab.
Kab.

11 119 II lfX 166
93 93 93 13( 130
llr' il03 I!O:: Ii4' 1144
lndragiri Hilir
94 94 94 131 131
lndragiri Hulu
10:: 103 10: 14' 144
Karnpar
85 85 85 II 119
Keoulauan Riau 11< 114 11 15' 159

6 . IJambl
1 . Kodya. Jarnbi

81 81

81 II

113 93 99 99 99

Ｑ Ｙ Ｇｩｺ＼ｾ＠

77 Ti lOll 108 89 78
I .,., .,., ''""' 1m I RCJ I Rt
i 'll <>t ii2l' il 28 ll04 1<n
R!l I ｒ ｉ Ｑ Ｒｾ＠ I124 .102.188

10i

..18... 7!l ! <n I<n ' 82
IR?
l<n
I R!l

!l2 I en I en I!l6
l <n l!tO I I I%
I R!l Ito<; IIO< 192

I I IJOC
II 10
109 96
13' I <lC
lx ｉｾ＠
13( II<
Ｑｴ ｲＬ＠ IO<
ｴ＿ＧＱ
121 121 10<
117 n-; 12(
129 129 II
!.ill
119 ｬｾ＠

114
117
109
138
135
132

9 . ..amouno
I. Kodya .Banclar Larnpung 88 88 88 124 124 101 88 89 88 106 10 93
. Kab L.arnnuna Barat l<n ex lm l 1111 t"lfl ..lQP. ' <n I<n I R? I m lilY 186

p.

Kab. Lampung Selatan 91 91 91 128 128 105 101 101 101 122 121 101:
. Kab . ..arnouna 1e n!Ja h 93 I '1 I 93 13C 130 107 I <n 195 ?3 113 II 97
p. Kab . Larnouna Uta ra 96 96 96 134 134 110 95 96 95 113 II IOC

10. ｾ｡ｷ＠

Barat
94
1 . Kodya /Kab. Banduna 83 .<r l in l 116 116195 88 &f 90 ｗｾ＠
tz. Kody_a/Kab. Boger % % 96 134 134 110 111 Ill 95 132 13 !()(
ｾ Ｍ Kodva/Kab . O rebon 90 90 90 126 126 104 % ':8 ':8 116 111 10<
Kodya/ Kab. S u kabum1 frl 87 frl 122 122 <)) 101 101 101 122 12 10<
<J2 <J2 92 129 129 106 98 99 en 11 7 II! 10<
r;>. Ka b/ Ko tip . Bekasi
..!!§.
frl frl 87 12_1_ 121 100 84 85 Sl ｉｑﾣｾ＠
6 . Ko t1p Depok
79 79 79 Ill tl-1...!. <J2 ,2'1 194 'J:> .!..!} II • .!Q;
7 . Ko tip . Cima hi
94_ '7.'. ')',>_ 114 .!..!.. .22.
S. Kab/Ko tip. Ta nqera ng 82 82 1ｧ ｾ＠
ｾ Ｍ Kab!l<o tip Tasikmalaya 83 83 83 116 116 95 t*J_ &> t>:>_ ｈｘ＾ｾ＠
75 75 75 lOb 101:> frl &'"> 85 1-'-">7 IOJ 10:: 91
I O.Ka b . Ciarnis
S2 97 c27: 1>4
l!Q l_l(l 9 1 :'tJ ｾ＠
ｾ＠
79 ｾ＠
ll . Kab . Cia nJur
12. ｾ＠
ｾ＠
93 93 93 130 1.30 107 102 10 1 ＱＰｾ
12.Ka b . Garut
ﾷ ｾＱ＠ .9'1 ').) lill 11; j.22
l.2Q ｾ＠
186 S6 lso ｾ＠
13.Kab . iidrarnavu
ｾ＠
124 124 cill2 22. ')2
ffJ S9 ｾｊ＠
14 Kab . Karawang
113 II · JOC
ｾ＠
•):1 ｾ＠
ｾ ｾ＠
ｾＷ｣ＡＮＭ
8J ｾ＠
15 Kab . Kunmgan
•)l_ f)_IS ｩｬｾ＠
ｾ＠
94 94 94 .U2 .lE 108 ｲＭｾ＠
!6.Kab. Lebak
.!_20
ｉｾ＠
'Xi '}5 95 l;l2t-!E pill IＨｘＩｾ＠
17.Kab . Maialenqka
ｉＰＴ Ｑ ＮＡｑ［ ｾ＠
ｾ ｾ＠
ｾ ｾ Ｍ ｾ
72 72 72 tl-01 ｉｑＡＮ
18.Kab . Pandeglang
Ｑ
&{ 82 82 116 J IQ. '& 27 97 .22 1illtll'!lill
!9.Kab . Purwakana
'Tl 96 116 Ill !OJ
1f!_ 87 J..£2.m ＱｑｬｾＷ＠
_ ｾ＠
O.Ka b . Seranq
IQ:! 104 125 I:S !()<;
ｾ＠
ｾ＠
ｾ＠
87 87 ｾ＠
!.Kab . Subang
97 136 136 112 102 102 102 122 12: 101
97 y
2 .Ka b . Surnedang

!'!

ill..2!-

2? rU2

llS fill;

5 . ｾｵ＠

12.

ｬ ｾ ｬ ｩ ＲＵ ｉ Ｑ ＰＳ ｉ ｈｙＮＡ＠

193 1 <n I <n 129 129 106 1 96 % %
1 . Kodya . Palembana
2 . Kodva . Panakaloinana 83 83 83 116 116 95 ':8 98 98
3 . Kotip. Lubuklinaaau 90 90 90 125 125 103 91 91 91
98 98 137 137 112 115 114 114
ｾ＠
fl. Kab Ban(lka
103 103 -10: 144 144 118 113 113 113
5. Kab Belituna
109 109
frl 87 frl 122 122 ｾｴｬＭＰ＠
ｾ Ｍ Kab. Lahat
ｬ
ｬｯｴ
ｨ ｲｯ ｬ ｬｩ
)<Y) I m ICY\ ｬ ＿＼ ｬ ＿＼ ｬ ｭｾ
Kab. M""'" Fmm
90 90 90 126 126 104 100 100 99
. Kab. Musi Rawas
9. Kab. Musi Banvuasm Ql10 1 1m 141 114 1 116 114 H 111
O.Kab . Oaan Ke rn. llir 95 95 95 133 133 109 108 108 107
I en
ll.Kab. Oaan Ke rn. Ulu ffJ R<l ' R<J it?; i t?.S J.Q2.1""' ｉ ｾ＠

ｾ＠
ｉｾ＠

11

84 84 119 119 96 90 90 90 108 JOE 94
117197i89 1.R<l l 'lO it07 ltm i94
l on l on
i w. l w. II2C I!20 I 99 I9! 1<>t l <>t ltm1HY I95
J..Qlit22 IZ 101
I <n l <n

8 . lsumatera Selatan

Ｑｾ＠
ｉｾ＠

104
89
97
94
99
97
95
96
99
!Of:
104
10:
12f
JOE
104
98
102

95
91
10 1
95
101
122

In
? . Kab. B<>nok I S<>lata n l7!l
3. Kab. BenokuluUtara l<> l
ｾ Ｍ Kab. Re·ano Lebona IRR

10:: 92
14 12:;
11
ｉｾ＠
11 _1()(
13< lU
12 10

PlE

c

8
8
frl ru frl 122 122 100 91 91 91 109 lOS 95

K.,_b . Batanahari
85
Kab . Bunao tabo
IJn
KabKoc;nr;
l<>.hc:::.=.,R;,n-,kn. lw.
Kab. Taniuna Jahuno l<:o

7 . BellQkulu
I. Ked a . Benakulu

2 . 01 Aceh
1. Kodva. Banda Aceh
2. Kodva. Sabang
3 . Kab. Aceh Barat
4 . Kab. Aceh Besar
5 . Kab. Aceh Selatan
6 . Kab. Aceh Tenaah
7 . Kab. Aceh Tenaaara
8 . Kab. Aceh Tirnur
9 . Kab Aceh Utara
10.Kab Aceh Pidie

n Pagar

c

Harga
Pagar
Depan
Rumah
Per- M '

[CD
A
A 8 C A
89 89 89 125 125 102 103 103 HX: 124 124 10':

DKI JAKARTA

L

Harga
Pagar
Depan

Pagar
Pagar
Pagar
Depan Belakang/ Depan
'Samping Geduna Samping Rumah
Per-M '
ｾｵ｡＠
Per-M"'
ｾｮ＠
o A 8
A 8
A
A

ｾ＼ａＢｬＧｲＮｵ＠

ＱＭＴ

I - r::-::- 1-::-::- 1I22._ <J2 '!2
ＺＭＧｳ ｬＧ ＸＶ］Ｍｴ ﾷ ＦＧＮｬ＠ Jlf• Ｑ ＲＰｾ＠
ｾ Ｍ Ｎ［ ｋ ｣［Ｚｯ､ｾ ｪ ［］ｹ＼｡ ｩｋ ＺＬ［Ｎ｡］｢ｓ･Ｍｭｯｲｮ
. Kodya/Kab Pekalongan 83 83 In !If> 116 95 ｾ＠
1
<J2 93
8) 8) 8) 11 2 11 2
f3. Kodya Salatiga

11 . Jawa Tengah

?2

Cararon :
Ho rga Saruon Tersebul di otos sudo/1 re rmos uk PPN 10 %

-<fl. 110 II
Ｑ ＰＲｾ＠
ｾ＠

97

93 Ill II 98

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi
ｾ＠

(Do/am Ribuan Rupiah)

PEDOMAN HARGA SATIJAN PER-M' TERTINGGI BA- ＮｾＭｹＢＧｪＺ［ｲｮ｡ｑｔｈｍｩｬ＠Ｌ
NGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA (BANGUNAN
GEDUNG & RUMAH DINAS) TAHUN ANGGARAN 1997I No
1998

DAERAH

(Do/am Rl buan Rupiah)

No

DAERAH

Harga
Pagar

ｾ］＠

ｾ ］ｾ［＠

De pan
§";;;pi;g G d
e ｵｮｾ＠
ｬＧｾｮｳ＠ G d
Per-M
ABCAB

I24 .Kab Samoanq
25.Kab Sidoar"o
26.Kab.Sumenep
27 .Kab.Trenggalek
ZB..KaUuban
29.Kab.Tulungagung
O.Kab.Gresik

81
83
91
87
191
84

81
83
91
87
191
84

81
83
91
87
191
84

11 113
11( 116
127 127
122 122
121' 1128
111; 118
'17 '17 '17 131' 136

ｰ］ｾ＠

BelaJ<a.r:!J!

ｾ］［＠

De pan
Samping Rumah
Rumah
Per-M' Per-M'

CAB

DIABp>l

93 95 95 95
95 89 89 89
105 lOC 100 100
101 90 9<1 90
105L2Z. I 93 192
'17 87 87 87
112 104 105 104

114 11 ｾ＠
105 lOt 93
120 g< ｾ＠
109 ｾ＠
95
ill 1 L2Z.
107 10 93
126 !± 11

Ball

114

1.
.
3.
4.
5.

Kot!£:Denpasar
Kab.Badung
ｋ｡｢

Ｎ ｂ｡ｾｩ＠

Kab.Buleleng
Kab .Gianyar
Q. Kab .Jembrana
7 . Kab .Karangasem
18. Kab .Kiu'!!l_kunq
19. Kab.Tabanan

96 96 96 134 134
96 96 96 134 134
93 93 93 l:J(: 130
1Q2 102 I<Y< 142 142
ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠
137 137
93 93 93
130
ｾ＠
ｾ＠ ｾ＠
131 138
ｾ＠
105 Ａｾ＠
147 147
8J 81 81 112112

a

110
110
107
116
113
107
114
121
93

Ｑｾ＠

10!
104
102
11
95
104
HX
HX

105 105
108 108
104 104
102 101
109 111
95 95
105 103
104 103
100100

126 1.@ II
130 l:J(: 11
125 ｾ＠
II
122 l:U IU
134 ｾ＠
11
114 II lQ
125 ｾ＠
lQ
124 12 !Q
1191!.1!.Q

15.1Nusa Tenggara Barat
1. Koti.J2.. Mataram
87 87 87 122 122 100 92 92 93 110 11

13. Kab . Domou

86 86 86
84
1!>. Kab . Lombok Tenqah 87 87 87
kab.
mk imur 182 82 ｾ＠
7 . Kab . Sumbawa
87 87 87

KJili. _ombok Barat

84
9<1
93
84
84
91

84
9<1
93
83
84
91

84
9<1
93
83
84
91

118118
132 132
130 130
118 118
118 118
128 128

'17 83 82
l<l! 88 88
107 96 96
'17 84 84
96 9<1 9<1
105 95 95

8383 83 116 116 95
81 81 81 113 113 93
81 8 1 81 113 113 93
85 119 119 ｾ＠
95 95133133110
'17 136 136 112
ｾ＠
ｾ＠
137 137 113
92 92129129105
88123123102
8585 85 119 119 ｾ＠
85 85 85 119 119 ｾ＠
84 85 85 120 120 ｾ＠
81 81 81 114 114 9<1
93 93 93130130107
90 90 90126126104

86

86
79
83
83
90
81
83

84
86
91
81
9<1
88
76

86
80
83
83
90
81
83

86 120 120 99
80 112 112 92
83 116 116 95
83 116 116 95
90126126104
81 113 113 93
83 116 116 95

83
89
96
84
95
95

84 84 84
969696
929<192
87 91 90
92959<1
838383
848483
899090

84
86
92
81
9<1
89

84
86
91
82
9<1
89

n n

16. ｾｵｳ｡＠
ｔ･ｾ｡ｲ＠

12C 120 99 99 99
117 U7l2!i I 86 86
122 122 100 92 93
193 l in I R4
121 121 99 !OC 101

M .J!1!.

ｾ＠

99 119 1ｾ＠ 104
1Jl 1103 10< 192
92 110 l}l: 95
' R4 1100 110: l8a
101 119 Ｑ ｾ＠ 104

Timur

ｾ Ｍ Kab. Alor

12C 120 ｾ＠
134 134 110
[4 . Kab . Ende
@: 120 ｾ＠
15. Kab Flo_res 'imL r
4 4 11
16. Kab . Manqqarai
12( 126 103
7 . Kab. N_g_ada
14 1 141 115
ｾＭ
Kab. Sikka
ｾ＠
128 105
9 . Kab. Sumba Barat
ｾ＠
ｾ＠ ｾ＠
1}1 138 113
10.Kab. Sumba Timur
92 92 92 ｉｾ＠
129 106
ＱＮｋ｡｢ｔｭｯｲ
ｔＮＬｨｾ＠
91 91 9! @l 128 105
12 .KabTIIT10rTenaahUtan ｾ＠
＠ｾ ｾ＠
131 138 113

@. Kab. Belu

1 7. l<allmantan Timur
1. Kodya. Samarinda
12. Kodya . ｂ｡ｬｩｫｰｾｮ＠
13. Kotio . ｔ｟＼ｾｲ｡ｫｮ＠
11_. Kab. Berau
15. Kab. Bulungan
[6 . Kab. Pasir
7 . Kab. Kutai

85 85 85
95 95 95
85 85 85
I!OC 11m !HX
89. 89 89
ｾ＠
100 HX
91 91 91

Ｑｾ＠

96 96 96

93 93
102 102
92 93
I llll
IOC 101
107 107
ICX 103
112 112
11 113
103 103
121121

93 112 11< ｾ＠
102 122 ＠ｾ
107
92 110 Ill '17
133 113:: 7
101 120 12< ｾ＠
107 128 ｾｉ＠
104 124 ｾ＠
.!Q'!
112 134 ｾ＠
II
113 134 ｉｾ＠
I!!!
103 124 ｉｾ＠
121 14514 !l2

135 111 '17 '17 '17 117 11
ｉｾ＠
105 104 126 @

l!.Q; 103 10: 14 145 118
!.!.() 110
128
112 112
11,1' 126

11( 154 154 127 124 124
121' m 179 147 135 135
11 157 157 130 11( 109
12t m 176 146 11a 118

96
9<1
96
99

96
9<1
96
99
102
IOC
95
90

.!.?:!!

ｾ＠

_!Q'!

124
135
109
118

149 ＱＴｾ＠
ｾ＠
162 16 14
132 131 114
142 14 124

102
108
105
115
114
101
111
103

117 12
130 ｾ＠
126 @
138 ｾ＠
139 14
122 ｾ＠
133 ｾ＠
124 12!

18. ｾｬｭ｡ｮｴ＠

Tengah
1. Kodya . ｐ｡ｬＧＡ｟ｫｲｾ＠
Kab. Barite Selatan
Kab. Barite Utara
Kab. Barite Timur
Kab. Gunung Mas
I:J. Kab. Kapuas
(7 . Kab. Katingan
jB. Kab. KctaWaringinBara

96
9<1
96
99
ｾ＠
102
l!_Q( 100
95 95
90 90

ｾ＠

131
133
138
142
14C
133
13::

135
131
133
138
142
140
133
133

110
108
110
114
117
115
109
109

ｾ＠

108
105
116
116
101
111
1cr

Coraran :
Horga Saruan Tersebur di aras sudah rerrnasuk PPN 10%

102
108
105
116
117
101
Ill
103

!07
II
11
121

g
107
11
ｉｾ＠
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ｾ
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PEDOMAN HARGA SAnJAN PER-M' TERTINGGI BANGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA (BANGUNAN
GEDUNG & RUMAH DINAS) TAHUN ANGGARAN
1997/ 1998

No

DAERAH

(Do /a m R ibuan Rupiah)
H a rga
Harga
H a rga ··H arga
Pagar
In Pagar
Pa gar
Pa g a r
Belakang/
ｬ Ｇ｣Ｂｾ＠
De p a n
De pan
Sam ping
S a m ping ｇ･ ､ｵｮｾ＠
umah
R um a h R
Pe r-M '
Per-M
ｾｮ＠
Pe r-M '
A B c A B c A B 0 A B DE

19. Kab. Kcca WCI"nQrl Trn..r 07 107 107 151 151 123 11 1 I ll 111 133
ｾ＠ ＠ｾ
JO.Kab. Murung Raya
07 107 107 149 149 123 118 118 118 142 14 124
II Kab Serwan
8585 85120 120 98 '.)!99 101 118 11 106

19. l<allmantan Barat
1. Kodya ./Kab.Po ntianak
. Ka b. Ketaoana
13. Kab. Kaouas Hulu
14. Kab. Sambas
1'> . Kab. Sanaaau
16. Kab. Sintanq
20. ｾ｡ｬｭｮｴ＠

Selatan
1. Kodva . Ban·armasin
?. Kab. Banjar
3 . Kab. Barito Kuala
ｾ Ｎ＠ Kab. Hui.J 5un<l3i Selatan
5 . Kab. HuiJSunaaiTenqah
6 . Kab. Hulu Sunaai Utara
. Kab. Ko ta Baru
. Kab. Tanah Laut
19. Kab. Tabalona .
lO.Kab. Taoin

21. !sulawesi Tengah
1. Kotin. Palu
12. Kab. Banggai
13. Kab. Buol Toli-Toli
14. Kab. Do nggala
b . Kab. Poso

10!' 149
Ｑ ｾ＠ 160
84 118
91 128
113 158
92 129

149
160
118
128
158
129

12 1
132
97
106
130
106

114
120
127
108
126
110

115
120
127
11 0
127
110

114
120
127
109
126
111

137 131 120
143 14 126
152 15 133
130 1131 114
151 152 132
13 1 13 1 117

0 1 101 10 1 143
02 102 102 143
12 11 2 11 2 156
10 110 110 155
% % % 135
04104 104 147
8989 89 125
165
18 118 Ｑｾ＠
26 126 1!:21' 176
09 109 IlOS 152

143
143
156
155
135
147
125
165
176
152

117
117
129
127
110
120
103
136
144
125

105 107
Ill 111
124 124
110 114
117 117
117 117
106 106

106
Ill
124
114
118
117
105

126 11 28 111

88
79
92
77

125
Ill
129
108
ff7 ff7 ff7 122

125
Il l
129
108
122

102
91
106
89
99

85
79
105
89
89

88 101 10:< 91

84 117
101 140
81 113
%
83 116
ff7 122
115 160
88 124
126
lOC 140
104 145
'X> 126
9 1 127
104 146
84 118
'X> 126
78 109
79 111
89 124
92 129
86 120
140
95 136

117 %
140 115
113 93
111
116 95
122 100
160 132
124 102
126 104
140 115
145 120
126 103
127 105
146 120
118 97
126 104
109 ｾ＠
111 9 1
124 102
129 106
120 99
140 114
136 109

89
97
81
111
94
89
101
94
88
105
102
81
100
103
99
97
97
94
97
85
91
94
'.)!

05105
14 114
84 84
9 1 91
13 113
9292

88
79
92
77

88
79
92
77

22 Sulawesi Selatan
1. Kodya. Ujung Pandang 84 84
. Kodva. Pare-Pare
0 1 10 1
ｾ Ｍ Kab. Barru
8 1 81
14. Kab. Bo ne
% %
15. Kab. Ba ntaeng
83 83
(6. Kab. Bulukumba
ff7 ff7
17. Kab. Enrekano
15 115
(8. Kab. Gowa
88 88
(9. Kab. Jeneponto
'X> ｾ＠ ｾ＠
10.Kab. Luwu
00 100
11 .Kab. Maiene
04 104
12 .Kab. Maros
'X> 'X>
13 .Kab. Mamuju
91 91
14.Kab. Pang)(ajene Kep 04 104
15 .Kab. Pinranq
84 84
'X> ｾ＠
ｭ ＼ｾ ｭ｡ｳ＠
16 .Kab. ｐ ｯ ｬ ･ ｷ｡ｬｩ
17 .Kab. Selavar
78 78
ei)QRappang 79 79
18. Kab. Sidenr
19 .Kab. Sinjai
89 89
120.Kab. Soppeno
92 92
1.Kab. Ta kalar
86 86
I22 .Kab. Tanatoraja
ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠
123. Kab. Wajo
97 97

ﾷｾ＠

ﾷ ｾ＠

Ｑ ｾ

ｉｾ＠

Ｑ ＱＸ＠

149 ＱＴ ｾ＠ 130
132 ,136 119
140 1140 k 24
140 !140 123
128 128 ｾ ｉ＠
109 (lOS %
ｾ＠
ｾ＠
ｾ＠
107 107 107 120 )2( 113
'X> 92 9 1 108 )I(%

ff7

80 80 95 %84
105 105 125 125 110
90 90 106 [lex: 94
90 9 1 106 108 95

89
97
83
111
%
89
101
95
88
105
102
82
98
104
'J')
97
97
94
97
85
91
97
ｾ＠

89
95
81
110
94
89
100
95

90
105
102
83
98
101
98
97
97
94
97
85
91
%
97

ｾ＠

-

106
93
117 11 99
97 9985
133 13:: 115
112 Ｑ Ｑｾ＠ 98
104 llCX: 95
120 12( 105
112 112 ｾ＠
106 llCX: .94
125 llzt 111
122 123 108
99 ff7
ｾ＠
12 1 118 103
124 125 106
119 11 102
116 l iE 102
116 lH 102
112 11 98
116 lH 102
101 101
11( ｾ＠ %
113 lH 101
118 11! 103

't1o

23. lsulawesl Utara
1. Kodva. Manado
83 83 83 117 117 % 92 92 ｾ＠
11 1 111
12. Kodva/Kab.Goronta lo 75 75 75 105 105 86 101 101 101 121 121 ｾ＠ 106
3. Kotip. Bitung
88 89 89 124 124 102 9595 93 115 11: 100

Ｍ［ＺＮ ｾＺ＼

No

Ｚ ＮＬ｟ﾷｾＧＺ＠

DAERAH

(Dalam Ribuan R up•ah)
':larga
Harga
Harga
Paga r
Pagar
P agar
De pan Belakang/ De pan
Samp ing Rumah
Sampi;;"g
ｇ ･ ､ｵｮｾ＠
Ruma h
P e r-M '
Pe r-M
ｾ ｾ ｾ＠
Pe r-M '
A B c A B c A B 01 A B Fol

Ha rga
In Pagar

. Kab. Bolaangnongondow
f). Kab. Minahasa

. Kab. Sanqiheta aud

ff7 ff7 ff7 12< 122 100 8686 86 103 10: ｾ＠
77 7777 lOS 109 89 91 91 91 109 lOS %
10: 103 103 144 144 118 Ill 111 111 133 13: 117

24. Sulawesi Tenggara
1. Kotio. Kendari
. Kotip. Bau·Bau
B. Kab. Buron
ｾ Ｍ Kab. Kolaka
5 . Kab. Muna
. Kab. Kendari

77 77 77 107 107
89 89 89 124 -124
ff7 ff7 ff7 12< 122
86 86 86 m 119
81 8 1 81 11.1 113
76 76 76 10!' 106

25. t'-faluku
. Kodya . Ambon
. Kab. Halmahera Tenqah
t3. Kab. Maluku Tengah
!'l. Kab. Maluku Tenggara
. Kab. Ma uku tara

8585
102 102
9595
102 102
9898

26. nan Java
h. Kab. Fak-Fak
12. Kab. Javar;-ura
t3. Kab. Manokwari
14. Kab. Merauke
5 . Kab. Paniai
r:=;. Kab. Jayawijaya
17 . Kab. Sorona
B. Kab. Biak Numlor
J;l. Kab. Yapen Waropen

17S
144
147
175
ｩ ｬｾ＠
(19f
il:U
!13(
142

178
144
147
175
128
198
126
136
142

12(
13(
14 1
IS:

120
136
14 1
155

27.

imor Timur
Kotip./Kab. Dilly
Kab. Ailleu
3. Kab. Ainaro
Kab. Ambeno
5. Kab. Baucau
6. Kab. Bobonaro
17. Kab. Ermera
B. Kab. Covalima
9. Kab. Laurem
O.Kab. Liquica
1.Kab Manaturo
2 .Kab. Manulahi
13 .Kab. Viqueque

ﾷｾ＠ ﾷｾ＠ 151
12 1
116.:
16
IIZt:
137

h&:

116.:

85
102
95
102
98

Ｑｾ＠

14
!:32
14 1
137

178 ＲＴｾ＠
144 202
147 IZOt:
175 245
128 17':
198 m
126 m
136 )')(
142 19<:

ﾷｾ＠

119
143
133
141
137

88 92 92 93 Il l 111 '.)!
88 91 92 106 1)(%

101
100
99
93
ff7

95 114 11 100
% %84
% 98 97 115 11 101
85 85 85 102 l(Y. 89

98
117
109
117
113

117 117 117 141
160
ｉｾ＠
133 ﾷｾ＠
131 131 131 156
143 142 142 172
12:" 126 125 !50

95 95

8) 8)

8)

14 1 122
16(
15 l:ll:
171 )5(
IS: 13:

ﾷｾ＠

249 205 231 231
202 166 167 167
206 169 182 182
245 201 I22C 220
179 147 171 171
m 228 254 254
176 144 192 192
157 )8( )8()
ｉｾ＠
199 163 IBl: 188

231
167
182
220
171

m

132
141
153
159
172
!57
133
170
170
125
137
161
170

132
141
153
159
172
157
133
170
170
125
137
161
170

13')
158
169 Iff. 147
183 IS:: 161::
191 191 )(Xi
206 2cx: 180
ISS IBE 164
160 161:: ｉｾ＠
203 2o: m
204 120< 17':
150 15( 131
164 16' 144
193 19 IIff.
204 1204 Ａ ＱＷｾ＠

168
120
136 ) 9(
141 197 197
155 217 217
21€ 216
151 151 211 211
169
121 121 Ｑ Ｖｾ＠
163 163 122! 228
162 162 227 227
126 126 171 176
137 137 19: 192
160 160 224 224
229
163 163 ｉ ｾ＠

ﾷｾ＠

138
156
162
177
177
174
139
lffl
186
145
158
184
188

132
141
153
15':
172
157
133
17(
17
12:
137
161
17(

Catalan :
Hargo Satuan Te rsebut d i a tas sudah re rmasuk PPN 10 %

27 243
201 20 1176
218 21E 191
264 264 231
205 :Ia: II&
254 305 130: 267
192 230 123( 201
)8() 216 211 IJB'i
188 226 [z:u 197

ﾷｾ＠

I.

STANDAR DOKUMEN LELANG
PENGADAANBARANGDANJASA
DI LINGKUNGAN DEP. PU

* STANDAR DOKUMEN UNDANGAN UNTUK
*
*
*
*

*

PENGADAAN JASA KONSULTAN INTERNASIONAL DI DEP. PU
DOKUMEN STANDAR PENGADAAN JASA
KONSULTAN DAIAM NEGERI
DOKUMEN STANDAR PENGADAAN BARANG
DENGAN PELEIANGAN DAIAM NEGERI
STANDAR DOKUMEN LELANG PENGADAAN
JASA KONTRAKTOR PELELANGAN DALAM
NEGERI KONTRAK HARGA SAlUAN
STANDAR DOKUMEN LELANG UNTUK
PENGADAAN BARANG PELEIANGAN INTERNASIONAL (STANDARD BIDDING DOCUMENTS FOR PROCUREMENT OF GOODS INTERNATIONAL COMPEITitVE BIDDING)
STANDAR DOKUMEN LELANG UN1UK PENGADAAN JASA KONTRAKTOR DENGAN PEI.EI.ANGAN INTERNASIONAL KONTRAK HARGA
SAlUAN (STANDARD DOCUMENTS FOR TENDERING FOR PROCUREMENT OF CIVIL ENGINEERING WORKS INTERNATIONAL COMPETITIVE BIDDING UNIT PRICE CONTRACT)

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur Ke-PU-an di 27 Propinsi

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 172/KPTS/1993
TENTANG
STANDAR DOKUMEN LEIANG PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
MENTERI PEKERJAAN UMUM
MEMUTUSKAN

Menimbang :

a.

b.

bahwa dalam rangka me ningkatkan efisie nsi
dan kelancaran dalam pengadaan barang dan
jasa, dipandang perlu untuk menggunakan
bentuk standar dokumen lelang pengadaan
barang dan jasa;
bahwa untuk kepentingan sebagaimana
dimaksud dalam butir a , perlu ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum ;

Mengingat :

1.

Keputusan Presiden Rl. Nomor 44 Tahun 1974
Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

2.

Keputusan Presiden Rl. Nomor 15 Tahun 1984
Tentang SuS\man Organisasi Departemen.

3.

Keputusan Presiden Rl. Nomor 29 Tahun
1984 Tentang Pelaksanaan /\nggaran Pendapatan Belanja Negara;

4.

Keputusan Presiden Rl. Nomor 96/ M Tahun
1993 tanggal 17 Maret 1993 Tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

5.

lnstruksi Presiden Rl Nomor 1 Tahun 1988
Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa;

6.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
211/KPTS/1984 Tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

7.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Noll)or
646/KPTS/1991 Tentang Pedoman Tata
Cara Pengadaan Barang dan Jasil di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum ;

Menetapkan
PERTAMA:

Membe rlakukan penggunaan Standa r Dokumen
Lelang Pengadaan Barang dan J asa di lingkungan
De partemen P e kerjaan Umum sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan in i.
KEDUA :

Standar Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA, terdiri dari :
1.

Standar Dokumen Undangan untuk Pengadaan Jasa Konsul tan lnternasional (Standard
Documents fo r Procurement o f International
Consultancy Services) .
2. Standar Dokumen Undangan untuk Pehgadaan Jasa Konsultan Da lam Negeri .
3 . Standar Dokumen Lelang untuk Pengadaan
Barang dengan Pelelangan Internasional (Standard Bidding Documents for Procurement of
Gocx:ls International Competitive Bidding).
4 . Standar Dokumen Lelang untuk Pengadaan
Barang de ngan Pelelangan Dalam Nege ri :
5 . Standar Dokumen Lelang untuk Pengadaan
Jasa Kontra ktor denga n Pelelangan Internasional Kontra k Harga Satuan (Standard
Documents for Tendering for Procurement o f
Civil Engineering Works International Competitive Biddi ng Unit Price Contract) .
6 . Standar Dokumen Lelang untuk Pengadaan
Jasa Ko ntraktor dengan Pelelangan Dalam
Negeri Kontrak Harga Sa tuan.

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi
-.......,.

KETIGA :

Dokumen Lelang untuk pengadaan barang dan
jasa yang telah dibuat sebelum berlakunya
Ke pulusan ini dapat tetap digunakan dan tidak
perlu ､ｩｳ ･ｳ ｵ＿ｾｩｫ｡ｮ＠
dengan standar sebagaimana ,,
dimaksud dalam DIKTUM PERTt\Mt\.
KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku 45 (empat puluh lima) hari
sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada
yang terhormat :
1.

2.

Menteri Koordinator Bidang EKU dan
Pengawasan Pembangunan;
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasionai/Ketua Bt\PPENAS;

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Menteri Keuangan;
Menteri Negara Sekretaris Negara;
Menteri Negara Perdayagunaan t\paratur Negara;
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan; 1 s/d 6 untuk diketahui
Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
Para Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum; 7 dan 8 untuk
diindahkan dan disebarluaskan pada instansi
bawahannya yang berkepentingan .

DITETAPKAN : 01 JAKARTA
PAD/\ TANGGAL : 6 APRIL 1993
MENTER! PEKERJt\t\N UMUM

RADINAL MOOCHTAR

Informasi Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

STANDAR DOKUMEN UNDANGAN
UNTUK PENGADAAN
JASA KONSULTAN INTERNASIONAL
DI DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
1. PETUNJUK PENYUSUNAN DOI<UMEN
UNDANGAN JASA KONSULTAN

undangan dianggap sudah faham benar mengenai
apa yang diperlukan, sehingga dapat memilih
jenis dan lingkup jasa dengan tepat.

A. PENDAHULUAN

Namun harus diingat bahwa untuk keadaankeadaan tertentu, Kerangka Acuan Kerja yang
disusun secara kaku akan menghambat Konsultan
menyampaikan usulan terbaiknya .

Perangkat Dokumen Standar untuk Pengadaan
Jasa Konsultan ini disusun untuk digunakan oleh
semua instansi pelaksana proyek di lingkungan
Departemen Pekerjaan Umum (misalnya
perencanaan), yang selulruhnya atau sebagian
dibiayai oleh Lembaga Keuangan lnternasional
atau Lembaga Keuangan Bilateral.
Dokumen ini disusun dengan. tujuan agar dapat
digunakan untuk berbagai jenis proyek dan ruang
lingkup jasa yang berkenaan dengan rekayasa
maupun berbagai bidang lainnya.
Dalam pelaksanaannya, jasa tersebut dapat
diselenggarakan oleh berbagai jenis perusahaan
Konsultan dari berbagai kebangsaan, baik besar
maupun kecil. Meskipun demikian , dokumen
pengadaan untuk jasa konsultan perorangan,
perusahaan konsultan kecil atau masa penugasan
yang singkat, mungkin lebih tepat apabila
digunakan dokumen yang lebih sederhana.
Penyusunan dokumen standar ini bukanlah suatu
upaya penyusunan suatu dokumen standar yang
akan selalu cocok dengan ｾ･ｴｩ｡ｰ＠
pengadaan jasa
yang diperlukan. Upaya demikian itu mungkin
meng':lasilkan dokumen yang berkepanjangan dan
berisi banyak ketentuan yang tidak berkaitan
dengan kebanyakan aasa Konsultan. Atau sebaliknya, mungkin dihasilkan dokumen yang terlalu
pendek yang memerlukan penambahan yang
banyak pada penggunaannya, dengan resiko
terdapat hal-hal pokok tertentu yang terlupakan.
Dalam petunjuk ini tidak terdapat petunjuk
mengenai bagian mana dari Kerangka Acuan
Kerja yang berlaku pada suatu proyek tertentu.
Dalam hal ini petugas yang menyusun dokumen

Seyogianya Konsultan diperkenankan mengusulkan perubahan Kerangka Acuan Kerja atau )adwal
masukan yang telah ditentukan. Hal ini perlu,
khususnya apabila berkenaan dengan suatu jasa
studi yang berlangsung dalam berbagai tahap.
misalnya suatu studi kelayakan yang berlanjut ke
tahap rancangan pendahuluan , kemudian berlanji.lt ke tahap rancangan , maka pada masingmasing tahap dapat timbul berbagai alternatif
yang harus dipertimbangkan.
Berbagai alternatip pada tiap tahap tersebut
nantinya harus ditelaah sepenuhnya agar Konsultan dapat mengusulkan mana yang tepat dan
dipilih oleh Departemen , sebelum melanjutkan ｾ･＠
tahap berikutnya. Sampai batas-batas tertentu,
hendaknya Konsultan diperkenankan mengusulkan cara kerjanya, komposisinya serta masa
penugasan berbagai personil dalam timnya.
Harap diperhatikan Dokumen Undangan Bagian
4 (lnstruksi mengenai Usulan).
Dokumen ini disusun dengan mengingat pengajuan· usulan sering diajukan oleh asosiasi yang
terdiri dari satu atau lebih Konsultan lnternasional
dengan satu atau lebih Konsultan Nasional Indonesia, dan untuk itu Konsultan diminta menyampaikan surat perjanjian pembentukan asosiasinya
untuk dimasukkan ke dalam Lampiran Kontrak.
Dalam menyusun dokumen ini, Proyek dianggap
telah memiliki daftar nama perusahaan Konsultan
yang akan diundang; atau daftar nama perusahaan yang diperoleh dengan pengumuman pendahuluan yang menghasilkan daftar nama perusaha-
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permintaan atau mengambil dokumen selengkapnya apabila mereka selanjutnya ingin
diundang. Dalam hal ini . perlu diadakan
modifikasi terhadap contoh surat itu karena
perlu memberikan instruksi tentang pengambilan dokumen.

an Konsultan yang menyatakan mengikuti
undangan , dari apabila diharuskan, nama-nama
perusahaan yang akan diundang telah disetujui
oleh Lembaga Keuangan. Daftar tersebut dapat
mencakup perusahaan internasional dan perusahaan nasional Indonesia .

Dokumen Undangan dengan Lampirannya
(hal. INDOC dan INDOCAP)
Dokumen Undangan yang di sini diberikan
dalam bentuk garis besar, terdiri atas bagianbagian yang berikut :
1. lnformasi mengenai Jatar belakang
2. Kerangka Acuan Kerja (ferm of Reference)
3 . Barang dan Fasilitas
4 . lnstruksi mengenai Usulan
Lampiran Dokumen Undangan
Bentuk Kontrak dan Lampirannya Oihat di bawah)

Dokumen ini ·menetapkan sistem "dua amplop"
untuk pengajuan usulan dan untuk evaluasi yang
akan digunakan sebagai standar. Dalam sistem ini,
Konsultan mengajukan usulan teknis dan usulan
biaya dalam amplop yang terpisah. Usulan teknis
dari semua Konsultan dinilai terlebih dahulu.
Hanya konsultan yang usulan teknisnya memperoleh peringkat teratas dipanggil untuk mengadakan klarifikasi dan negcisiasi/setelah devaluasi
kontrak. dan usulan biayanya dibuka sebagai dasar
untuk negosiasi.

3.

Lembaga Keuangan menyadari bahwa dalam
keadaan tertentu, seperti misalnya apabila usulan
teknis dari para konsultan diperkirakan tidak rumit
dan mirip satu sama lain, evaluasi dapat dilakukan
berdasarkan gabungan dari usulan teknis dan
usulan biaya. tetapi kesesuaian teknis akan
dievaluasi terlebih dahulu dan menjadi pertimbangan yang menentukan.

Bentuk Kontrak dan Syarat Kontrak harus
diterbitkan bersama-sama dengan Dokumen
Undangan .
Garis besar Dokumen Undangan dalam bentuk pedoman atau judul yang harus dipertimbangkan secara rinci oleh Proyek serta diubah untuk
menyesuaikan dengan keperluan khusus Proyek
serta jasa yang harus diberikan oleh Konsultan
dan instansi lain. Bagian-bagian garis besar
Dokumen Undangan dicetak huruf tegak lurus
biasa. Bagian-bagian ini mungkin saja dapat dikutip secara harfiah .

Namun cara evaluasi yang demikian harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Lembaga
Keuangan Apabila cara evaluasi yang demikian akan
diteraokan maka Surat Undangan dan Dokumen
Undangan harus disesuaikan seperlunya.

1.

PETUNJUK ini, semata-mata disusun untuk
memberi petunjuk yang perlu kepada petugas
yang menyusun Dokumen Undangan dan
Dokumen Pengadaan. Petunjuk ini tidak
diberikan kepada Konsultan.

Sebagian, besar dicetak dengan huruf kursif
(miring). Bagian tersebut adalah untuk pedoman
bagi penyusun dokumen yang harus diterbitkan
untuk Konsultan . Bagian ini harus ditambah,
dihilangkan, atau diubah agar memberikan informasi yang cermat dan singkat kepada Konsultan
yang akan mengajukan usulan. Dokumen sebagaimana yang akhirnya diterbitkan biasanya dicetak
dengan huruf tegak dan hanya meliputi hal-hal
yang bertalian dengan usulan tertentu.

2.

Surat Undangan kepada Konsultan (halaman Ln
Surat Undangan diterbitkan sebagai surat
pengantar Dokumen Undangan . Namun
pada keadaan tertentu, Surat Undangan dikirim kepada para konsultan yang sudah diseleksi, mengundang mereka untuk mengajukan

Bentuk-bentuk yang disajikan dalam Lampiran 2 (Usulan Biaya) untuk menunjukkan format
keterangan yang diperlukan. Bentuk sebagaimana
yang kemudian disajikan bersama dengan usulan
mungkin lebih besar dan ditambah dengan lembar
tambahan beserta lembar penunjang untuk

B. URAIAN MENGENAI DOKUMEN

Berkas ini berisi :
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menunjukkan penyusunan rincian beban biaya
personil dan harga yang tercantum . Untuk
mengenali beberapa istilah yang digunakan dalam
Daftar Pembayaran lihat lampiran A (Catatan
mengenai lstilah yang digunakan dalam Rincian
Pembayaran) di belakang .
Untuk pengiriman dokumen ke dan dari
kantor pusat konsultan harus dicadangkan waktu
yang cukup . Keseluruhan Dokumen Undangan
harus diperiksa kembai sebelum dikeluarkan untuk
memastikan konsistensi isi dan terminologi ,
kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan Konsep
Kontrak, dan mencegah adanya salah pengertian.
Sebagai informasi kepada konsultan dapat
diberikan Informasi Pelengkap, tetapi biasanya
harus ditandai dengan "tidak dijamin", yang dalam
hal ini tidak akan menjadi bagian dari Kontrak.
Kontrak Jasa Konsultan.
Kontrak menetapkan ·hak, kewajiban dan
persyaratan yang kebanyakan belum disebut
dalam Dokumen Undangan Oleh sebab itu
kepada konsultan perlu diberikan bentuk Konsep
Kontrak disertakan pada Dokumen Undangan dan
akan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
usulan konsultan. Konsep Kontrak juga akan
menjadi dasar Kontrak selanjutnya .
4.

Bagian dalam Syarat Kontrak dan Lampiran
yang merujuk Peraturan Pemerintah dan Pajak
perlu ditinjau kembali untuk memastikan bahwa
persyaratan tersebut telah diperbahurui seperlunya.
Pada waktu Kontrak siap ditandatangani,
dokumen itu sendiri harus sudah lengkap. Karena
dalam Konsep Kontrak atau Surat Perjanjian terdapat
tempat-tempat kosong untuk keterangan-keterangan
khusus (mis: nama-nama dan alamat pihak-pihak
peserta, tanggal, waktu yang telah ditentukan, dsb).
maka keterangan tersebut harus dimasukkan dalam
dokumen yang sebenarnya, jika perlu diketik ulang
apabila tidak tersedia tempat yang cukup dari pada
dicantumkan dalam lampiran .tersendiri.
Kontrak terdiri atas Surat Perjanjian Kontrak yang
terdiri atas dua sampai empat halam (halaman
CA) yang menetapkan pencantuman nama kedua
pihak, nilai kontrak dan data khusus lainya dan
memuat tanda tangan kedua pihak.

Surat Perjanjian Kontrak ini menyatakan bahwa
Syarat Umum Kontrak Jasa Konsultan (halaman
GC) dan Syarat Penetapan Khusus (lihat halaman
CPA) bersama dengan Lampiran Kontrak
merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. Surat
Perjanjian dan Syarat Penetapan Khusus disajikan
dalam bentuk konsep dengan bagian kosong yang
harus dilengkapi, tetapi Syarat Umum Kontrak itu
sendiri sudah lengkap dan harus digandakan
tanpa perubahan baik ､ｾｬ｡ｭ＠
Dokumen Undangan
maupun dalam Dokumen Kontrak.
Uraian dibawah ini mengenai bagian-bagian yang
merupakan kesatuan:
(i). Surat Perjanjian
Keuntungan dari bentuk dokumen yang
singkat ini ialah bahwa untuk berbagai
keperluan, surat Perjanjian Kontrak yang
ditandatangani ini sudah cukup untuk
memenuhi keinginan instansi lain yang
berwenang untuk mengetahui adanya
Kontrak tanpa perlu . menunjukan
dokumen penunjangnya. Bila dimungkinkan nama kontrak dan nilai kontrak
dicantumkan pada lembar yang sama
yang memuat tanda tangan.
(ii). Syarat Umum Kontrak
Syarat Umum Kontrak akan digandakan
tanpa perubahan dan tidak ada bagian
kosong yang harus diisi. lni memungkinkan mencetak Syarat Umum Kontrak
dalam jumlah besar, dengan demikian
akan memperkecil resiko adanya kesalahan ketik yang cenderung bertambah
setiap kali diketik ulang Beberapa ayat
merujuk pada definisi atau persyaratan
tertentu dalam Syarat Penerapan Khusus.
(iii). Syarat Penerapan Khusus

Syarat Penerapan Khusus berisi ketentuan pilihan yang berhubungan dengan
situasi tertentu yang akan dicantumkan
bila dikehendaki. Syarat tambahan dapat
dicantumkan apabila perlu, tetapi beberapa hal lebih baik ditetapkan dalam
kerangka Acuan Kerja dan dengan
demikian dicantumkan dalam Lampiran.
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5.

Lampiran Kontrak
. Lampiran A sampai E berisi substansi Usulan
Teknis Konsultan, setelah adanya perubahan
selama klarifikasi dan negosiasi , dan menggantikan petunjuk dengan huruf kursif dalam konsep
lampiran Kontrak yang terlampir pada Dokumen
Undangan Lampiran F, berisi rincian biaya dalam
mata uang asing dan rupiah serta nilai tukar
sebagaimana disetujui dalam negosiasi . Lampiran
ini juga berisi jadwal perkiraan pembayaran
prestasi kerja, yang sangat diperlukan bila
Departenien memilih membayar dengan cara itu.
Lampiran-lampiran G. H. dan I berisi kewajiban
yang nyata, yang harus diperbaharui bila peraturan yang berkaitan berubah . Lampiran harus
dilengkapi sebagaimana ditunjukkan di atas sesuai
dengan pasal-pasal dalam Syarat Umum Kontrak
dan diteliti kembali sebelum Kontrak ditandatangani karena isinya akan berlaku sah sebagaimana bila dicantumkan dalam Kontrak atau Surat
Perjanjian Kontrak yang ditandatangani.
Setelah Lampiran Kontrak A sampai F dilengkapi
dengan benar, Dokumen Undangan (surat
undangan, dokumen undangan dan lampirannya)
tidak perlu dicantumkan dalam Dokumen
Kontrak . Curriculum Vital dan daftar staf
dicantumkan dalam lampiran C.
LAMPIRAN A

ｾ［＠

Contoh:
Beban biaya yang tetap
bulan-orang. lni adalah satuan
beban biaya yang akan dika kan dengan jumlah jangka waktu
masukan (dengan satuan
lan) untuk masing-masing orang
yang tercakup dalam penugasan.
Penerapan yang serupa : sewa rumah per bulan-rumah. atau
tunjangan di luar tempat tugas per hari (per diem)
Beban biaya dapat juga tidak berdasarkan waktu . misalnya
dapat saja merupakan beban biaya tetap per jumlah kendaraan yang ada , atau perkantor yang digunakan atau per kilometer perjalanan , dan sebagainya .

at:

3.

Harga Total Tetap

1\pabila suatu masukan atau jasa Ielah dipasok. Konsultan
akan dibayar dengan harga yang Ielah ditetapkan tanpa
memperhatikan rincian jasa tersebut . Hanya bukti sederhana
yang diminta untuk mendukung tagihan pembayaran Misalnya
hanya total tetap untuk mobilisasi atau menyediakan peralatan
kantor "" Harga Total Tetap"" dapat diterapka n pada setiap
pembayaran seperti itu .

4.

Biaya Langsung yang Mendapat Penggantian

Walaupun kontrak berisi suatu biaya perkiraan. yang harus
dianggap sebagai pagu pembayaran akan dilakukan
berdasarkan biaya nyata atas barang atau jasa dipasok sampai
sebesar pagu tersebut .
Permintaan pembayaran harus dilengkapi dengan bukt i
pembayaran (mis . kwitansi tagihan atau lembar petinggal ti ket
pesawat terbang) Misalnya pembelian peralatan khursus
(peralatan kantor yang utama . pelengkapan survey) tiket
pesawat (internasional dan lokal) Kadang-kadang biaya
perjalanan dinas , misalnya ongkos penginapan . sew a
kendaraan dan bahan bakan untuk peninjauan Lapangan
mendapat penggantian sebesar ""biaya nyata .. (al-cost).
Biaya untuk pengadaan peralatan dapat meliputi pula biaya
pelengkap untuk pembayaran biaya langsung yang ｢･ｲｫｮ｡Ｍｾ＠
ber-cukai, penyimpanan penyerahan pemasangan uji coba dsb.

CATATAN MENGENAI ISTILAH
YANG DIGUNAKAN DALAM RINCIAN PEMBAYARAN

I.

Bulan Orang

Waktu penugasan satu orang untuk masa satu bulan kalender
adalah satu bulan-ora"9. Peraturan Pemerintah menetapkan
bahwa untuk masa kurang dari satu bulan. satu bulan harus
dianggap tiga puluh hari ; pembayaran per hari kalender
sebesar dengan 1/30 dari beban biaya bulanan. Lampiran
Kontrak F (biaya) juga •mencantumkan keterangan rinci
mengenai masa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan
penggantian termasuk waktu perjalanan internasional, dll.

2.

Biaya Satuan Tetap

Biaya per satuan kwantitas adalah tetap. sedangkan jumlah
satuan dapat berubah Pembayaran dihitung berdasarkan
jumlah nyata dari satuan yang terpakai , biasanya sampal
mencapai jumlah satuan maksimum yang ditentukan; dengan
kata lain dikenal sebagai biaya satuan.

LAMPIRAN B
CATATAN MENGENAI PROSEDUR NEGOSIASI DAN
PENUNJUKAN

1.

Setelah melakukan evaluasi teknis. Departemen akan
mengundang Konsultan peringkat pertama untuk
mengadakan klarifikasi dan negosiasi berdasarkan
usulan-usulan teknis dan biayanya. Undangan ini adalah
undangan untuk mengadakan klarifikasi da n negosiasi
dan bukan merupakan sural yang menyatakan maksud
untuk menunjuk (letter of intent). J ika klarifikasi dan
negosiasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan
maka undangan yang serupa akan disampaikan kepada
Konsultan dengan peringkat berikutnya .
(")
Prosedur ini berdasarkan evaluasi usulan teknis
dan usulan biaya yang terpisah Jika yang dilakukan
adalah evaluasi gabungan (Lihat Petunjuk. Bagian
A , Paragraf 9) maka konsultan peringkat pertama
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2.

3.

4.

5.

6.

akan dipanggil untuk melakukan negosiasi setelah
evaluasi gabungan tersebut.
Setelah mengadakan klarifikasi dan negosiasi. serta
tercapal kesepakatan antara Departemen dan konsultan
mengenai syarat kontrak. maka kedua pihak akan
menandatangani Memorandum Negosiasi yang bersyarat yang mendasari konsep (tidak ditandatangani)
Sural Perjanjian Kontrak . dengan Lampiran pendukungnya dan sebagalnya yang akan disusun .
Konsep Kontrak yang tak ditandatangani disampaikan
kepada pejabat yang berwenang untuk disetujui. Jika
memerlukan perubahan lebih lanjut maka hal ini harus
dengan persetujuan Konsultan .
Kontrak tersebut ditandatangani oleh kedua pihak dan
disampaikan kepada Bapenas sebagai pemberitahuan
dan kepada Lembaga Keuangan untuk disetujui, setelah
disetujui maka kontrak berlaku sah .
Setelah Kontrak berlaku 5ah maka dikeluarkanlah Sural
Perintah Mulai Kerja yang menyebutkan Tanggal mulai
dihitung dari tanggal penerimaan Sural Perintah Mulai
Kerja sebagaimana ditentukan dalam Kontrak.
Waktu untuk pelaksanaan Kontrak dimulai pada Tanggal
Mulai. namun kecuali apabila dinyatakan lain maka jasa
yang diberikan sebelumnya tanggal ini tidak akan
dipertimbangkan untuk dibayar.

4.

5.
6.

Minta penyataan penerimaan sural ini dalam waktu
............ minggu sejak tanggal sural yang menyatakan
apakah Konsultan berminat mengajukan usulan atau
tidak.
Prosedur evaluasi usulan (bagian 4 .5)
Sebutkan tanggal penutupan pemasukan usulan, alamat
dan berapa rangkap yang harus dikirim kepada instansi
pelaksana dan lembaga keuangan.

Catalan :
Di dalam dokumen ini termasuk konsep Bentuk
1.
Kontrak, susunan kala yang dapat dianggap standar
dicetak dalam huruf tegak. Catalan untuk pedoman bagi
pemakai dalam menyiapkan dokumen akhir dicetak
dengan huruf kursif dan biasanya tidak terdapat dalam
dokumen akhir.
Contoh Sural Undangan terlampir
2.
Nama dan lokasi Proyek
•)

BENTUK STANDAR
SURAT UNDANGAN KEPADA PERUSAHAAN
KONSULTAN

. ...................................................................... 1)

Jakarta, ......................................
Referensi kami : .................. ..... :
Lampiran

2. SURAT UNDANGAN ISINYA SECARA GARIS BESAR

Nama dan alamat
Konsultan yang diundang

Yth : ............................ 2)

Dengan hormat.

Dengan hormat
Perihal : Pengadaan Jasa Konsultan untuk

Perihal : Pengadaan Jasa Konsultan untuk .............. .

. ................. .. 3)
................... .4)

... . ......................... .... ..... .... ....... ... .. ............. •)

1.

2.

3.

Berikan informasi singkat mengenai
lnstansi Pelaksana
Lembaga Keuangan
Jenis Jasa
Referensi daftar Konsultan yang diundang (dicantumkan
dalam Lampiran 6 dan 8 Dokumen Undangan)
Menunjuk rencana Bentuk Perjanjian Kontrak dan
Syarat Kontrak.
Undang Konsultan yang terdaftar untuk mengajukan
usulan , dan menunjuk Bagian 4 Dokumen Undangan
"lnstruksi mengenai Usulan"' ·
Sebutkan jumlah perusahaan yang diundang dan
peraturan mengenai penggabungan atau cantumkan
instruksi mengenai hal itu dalam sural ini.
Undang Konsultan meninjau tempat pekerjaan atau
meninta informasi selanjutnya. tetapi nyatakan bahwa
pengeluaran biaya untuk tinjauan ke tempat pekerjaan
atau kelambatan karena kurang informasi tidak akan
ditanggung .
Cantumkan tanggal dan tempat Rapat Penjelasan, bila
ada. Tunjuk jadwal waktu dalam Lampiran 3 .

oleh
diwakili
Indonesia,
Republik
Pemerintah
................................... 5) Departemen Pekerjaan Umum ,
mengadakan Jasa Konsultan un!U< mela.ksanakan.......................... 6)
yang dibiayai sebagian oleh ......................................... 7)
Apabila Saudara berminat memberikan jasa lni, kami minta
perhatian Saudara untuk hal-hal yang berikut:
1.

Jasa Konsultan akan diperoleh dan dibiayai sesuai
dengan pedoman. prosedur dan kriteria yang disetujui
Pemerintah Indonesia dan .. .. .... .. .. .. 7) Pihak yang
mengadakan ikatan Kontrak adalah ........................ 8)
Departemen Pekerjaan Umum.
.................. 9) perusahaan diundang untuk mengajukan
usulan (lihat Lampiran 6 Dokumen Undangan) .
Konsultan Asing sangat dianjurkan bekerja sama dengan
Konsultan Indonesia, tetapi kerja sama itu tidak akan
mengikutsertakan lebih dari ....................... 10)
perusahaan yang diundang. Salah satu dari perusahaan
yang diundang akan bertindak sebagai perusahaan
pemimpin , yang akan bertanggung jawab pada
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2.

3.

4.

5.
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. .. . . .. . . .. . .. . .
8) Departemen Pekerjaan Umum.
Satu set Dokumen Undangan yang terlampir. terdiri alas:
lnformasi Latar Belakang
Kerangka Acuan Kerja
Penyediaan Barang da11 Fasilitas
lnstruksi mengenai Usulan
Lampiran Dokumen Undangan
Bentuk Konsep Sural Perjanjian Kontrak
Syarat Umum Kontrak
Syarat Penerapan Khusus
Lampiran Kontrak
Seluruhnya merupakan dokumen yang mengikat yang
harus digunakan oleh Konsultan dalam mengikuti
Un9angan.
Agar konsultan mengenali Proyek dan unluk memungkinkan komsultan memperkirakan lingkup Jasa yang
akan diberikannya , dianjurkan agar konsultan meninjau
wilayah Proyek. Setelah peninjauan tempal pekerjaan
konsultan diundang untuk menghadiri Rapal Penjelasan
sebagaimana yang disebulkan dalam Bagian 4 .
Dokumen Undangan pada waktu dan tempat yang
ditentukan dalam Lampiran 3 .
Semua biaya yang dikeluarkan oleh konsultan untuk
pengumpulan informasi awal, meninjau tempat pekerjaan,
menghadiri rapat penjelasan, untuk penyusunan usulan
ataupun negosiasi tidak akan mendapat penggantian.
Jika ada diantara perusahaan yang diundang ingin
bergabung dengan perusahaan (-perusahaan) lainnya
dalam daftar pendek (short list), maka perusahaan
terseb1.,1t harus memberitahukan secara tertulis kepada
Departemen dalam waktu . . . . . . . . . . . . (. .. ............. . . )
minggu setelah penerimaan sural ini . Gabungan tersebut
tidak boleh mengikutsertakan lebih dari dua perusahaan
dalam daftar pendi k.
Saudara diminta agar memberlakukan usulan saudara selama 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal pemasukan dan selama masa tersebut tetap tidak mengganti
personil yang diusulkan dalam daftar penugasan . Departemen akan berupaya sebaik-baiknya memilih konsultan
selama masa tersebut. Apabila Saudara berpendapat bahwa tidak semua tenaga ahli yang diperlukan dalam
penugasan ini terdapat dalam perusahaan Saudara, maka
perusahaan Saudara dapat bergabung dengan perusahaan
lain agar seluruh tenaga ahli yang diperlukan dapat
terpenuhi. Apabila Saudara bermaksud bergabung dengan
perusahaan Indonesia, agar Suadara ketahui bahwa sualu
"perusahaan konsultan Indonesia diperbolehkan bergabung
hanya dengan salaJ1 satu perusahaan asing yang tercantum
dalam daftar undangan.
Saudara diminta memperhatikan Bagian 4 Dokumen
Undangan.
Jika Saudara sanggup dan bermaksud menangani
penugasan yang ditawarkan, Sauclara diminta mengajukan
usulan teknis dan usulan biaya secara terpisah, masingmaslng dalam sampul tertutup. Sampul usulan biaya tetap
tertutup sampai evaluasi teknis selesai dilakukan.
Kemudian, hanya sampul usulan biaya dari perusahaan
yang usulan teknisnya memperoleh peringkat pertarna

6.

berdasarkan evaluasi teknis akan dibuka unluk keperluan
negosiasi. Apabila negosiasi berhasil. maka semua sampul
tertutup yang berisi usulan biaya dari perusahaan lainnya
dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkulan .
Jika Saudara berminat mengikuti Undangan ini dan
memasukkan usulan . mohon nyalakan balasan sural ini
dengan telegram. telex a tau facsimile sebelum ......... . .
11) minggu selelah langgal sural ini dan kami berharap
menerima :
a) ... ...... .. .... .. 12) rangkap usulan saudara di alamat
yang berikut ....... ....... 13) sebelum ..... ..... ... .... 14)
pukul . .. . . .. . .. . . . 15) (. .. ....... ...... .. ) Waktu Indonesia
.. ..... ............... ) b) ... .................... 12) rangkap juga
harus dikirimkan kepada (.......... ...... .......... 7) dengan
alamat :
. ................. ... .......... 16)
Hormat kami.
Departemen Pekerjaan Umum
PETUNJUK PENYUSUNAN (Sural Undangan)

1)
2)
3)
. 4)

5)
6)
7)
8)

9)
10)
ｾ＠

11)
12) 13)
14)
15)

-

16)

-

Kop Sural Proyek
Nama dan alamat Konsultan yang diundang
Judul Proyek
Lelak Proyek
Nama Proyek
Uraian singkal konsullansi yang diminla
Nama Lembaga Keuangan
Nama Proyek Satmingkal dalam lingkungan
Deparlemen Pekerjaan Umum
Jumlah Perusahaan yang diundang
Jumlah maksimum perusahaan yang boleh
bergabung
Jumlah minggu yang diperkenankan
Jumlah rangkap
Alamat lengkap tempat pemasukan Usulan
Sebut , tanggal dan waktunya
(Waklu Indonesia Bagian) T imur. Tengah dan
Barat
Alamat Lembaga Keuangan

13. PENYUSUNAN DOKUMEN UNDANGAN
Bentuknya seperti dl bawah ini
DOKUMEN UNDANGAN
UNTUK
PENGADAAN JASA KONSULTAN
UNTUK
. .. . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . (JENIS JASA)
..... .............. (NAMA PROYEK)
................. (NAMA PROPINSI)
INDONESIA
1.

LATAR BELAKANG berisi

1.1 Pendahuluan

Informasi Pembangunan Infrastruktur Ke-PU-an 27 Propinsi

1.2

1.3

Lokasi Proyek dan batas-batas (Propinsi. kabupaten.
dae rah pe rencanaan sumber daya . bila ada)
Ciri-ciri geogralis yang penting
Peta lokasi Oalan. sungai. jalan kereta api. dan kota-kota)
Ke ra ngka kelembagaan (yang mengelola study. panitia
pengarah. bila ada. Lembaga keuangan)
Sitat dasar Jasa (misalnya . study kelayakan . Mekanika
Tanah dan Teknik Pondasi. Sistem lntormasi dan Proses
Komputer)
Jangka waktu Jasa dan perkiraan seluruh bulan orang
Jasa yang harus diberikan berdasarkan Bentuk Sural
P e rjanjian Ko ntrak , Syarat -syarat Kontrak dan
Lampiran-lampiran Kontrak terlampir.
Pertimbangan Proyek
Menguraikan persoalan
Tujuan pembangunan yang diusulkan

Keadaan Sekarang
Ringk(1san mengenai intormasi yang relevan yang Ielah
dike tahui seperti : fanah , iklim . aliran sungai ,
kepe ndudukan . kota-kota. komunikasi dan transportasi.
pertanian . studi lingkungan . industri. ekspor. impor,
rencana Pembangunan yang ada (Sumber air, Jalan &
Jembatan . Pembangunan Pertanahan. Pengembangan
Ke le mbagaan. dll) : persoalan lain yang tidak
berhubungan langsung dengan proyek ini.

1.4

Studl terdahulu
Daftar studi dan rencana yang relevan serta singkat
ke simpulannya masing-masing Uraian singkat data yang
tersedia : sesuai Lampiran 4 dan 5 .

1.5

Tindak Lanjut Pemerlntah
Mantaat yang diharapkan dari proyek
Kegiatan penunjang berikutnya.

2.

KERANGKA ACUAN KERJA

2 .1

Sasaran Jasa Konsultan
Dapat meliputi beberapa atau semua hal sebagai berikut :
Daerah . sitat-sitat fisik . struktur dan pekerjaanpekerjaan lain yang harus dipertimbangkan.
Tingkatan dan rincian sejauh mana pekerjaan itu
harus dilaksanakan (misalnya
kelayakan atau
peninjauan)
Pe ntahapan Jasa . yaitu menguraikan lingkup dan
jangka waktu masing-masing tahap studi.
Studi terdahulu yang disetujui. ditinjau kembali
atau diabaikan .
Studi yang terkail.
Perggunaan Sumber Pembangunan untuk te naga
air, dalam negeri. ko tapraja . industri dan lain-lain .
Studi sosio eko no mis . lingkungan dan atau
prasarana
Faktor-taktor lain yang terkait

2 .2

Jadwal Jasa Konsultan
Batas-batas jangka waktu. termasuk pentahapan
bila ada;
Batas-batas bulan-orang . bila ada . untuk stat Indonesia dan internasional. Jika dikehendaki. dapat

dinyatakan di sini jumlah bulan-=orang mtmmum
untuk stat Indone sia . berdasarkan pedoman yang
berlaku di lingkungan Departemen.
2 .3 . Jenis dan Ruang Ungkup Jasa Konsultan
2 .3 . 1 Jenis Jasa Konsultan
1.
Jasa Survei
a.
Survei Udara, Evaluasi gambar-gambar
hasil satelit
b.
Survei Geologi
c.
Survei Geofisika
d.
Survei "Hodrologi
e.
Survei Hidrograti
f.
Penyelidikan Tanah
g.
Survei Topografi
h.
Penyelidikan Sumber Alam
i.
Survei Kelautan
2.
Studi Makro
a.
Studi Sektor
b.
Studi Kebijaksanaan
c.
Rencana pengembangan Daerah
d.
Rencana Pengembangan Pedesaan dan
Perkotaan
3.

Studi Detail
a.
Studi Perencanaan
b.
Studi Kelayakan
c.
Studi Pemasaran
d.
Studi Ekonomi
e.
Studi Pendanaan
f.
Studi Tarif
g.
Studi Keteknikan
h.
Studi Pengoperasian
i.
Studi Lingkungan
j.
Disain Rise! dan Evaluasi Rise!
k.
Studi Masalah Hukum

4.

Jasa
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Disain dan Enjiniring
Disain, Arsitektur, Enjiniring, lndustri, dll
Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi
Studi Hidrolika dan Teknik Hidrolika
Teknik Gempa Bumi
Pencegahan Kelongsoran Tanah
Survei Kuantitas dan Perhitungan Bier . J
Penyiapan Dokumen dan Evalu a .
Penawaran

5.

Jasa
a.
b.
c.

Proyek
Jasa Pengadaan
Supervisi/Pengawasan Konstruksi
Supervis i/Pengawasan Pemasangan
Perala tan
Manajemen Proyek
Jasa Pelayanan dan Bantuan Teknik
Jasa Proyek Putar Kunci
Jasa Penyiapan Operas i Pabrik/
Sistem/lnstalasi
Manajemen Konstruksi

d.
e.
f.
g.
h.
6.

Jasa Produksi dan lndustri
a.
Teknologi Produksi dan Hasil Produksi
b.
Manajemen Produksi
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7.

8.

9.

c.

f.

d.
e.

g.

Evaluasi dan Seleksi Pro ses
Pengendalian Kwalitas
Pemasaran dan Distribusi
Pengepakan dan Penyimpanan
f.
Pergudangan dan Penge ndalian
g.
Persediaan
Distribusi dan Pengangkutan
h.
Jasa Pengoperasian. Pe rawatan dan Rehabilitasi
Pengoperasian dan Pe rawatan
a.
Perencanaan Perawatan
b.
Rehabilitasi Peralatan/lnstalasi
c.
Rehabilitasi Pabrik
d.
Rehabilitasi Pekerjaan Sipil
e.
Jasa lnformasi
Akuntansi
a.
Sistem lnformasi dan Pengolahan Data
b.
dengan Komputer
Teknologi Komputer
c.
Jasa Manajemen
Penyempurnaan Kelembagaan
a.
Konsultasi Manajemen
b.
Studi Manajemen
c.
Studi Pengembangan Organisasi
d.
Studi Kebutuhan Te naga Kerja
e.
Latihan dan Alih Teknologi
f.

h.
i.
j.

k.
I.

m.

3.

Pengawasan Konstruksi
Pe n ila ian penawaran dan p e n yusu nan
a.
kontrak
Survey topografi
b.
Mengukur kuantitas pekerjaan dan pengesahan
c.
pembayaran se la dan pembayaran akhir
kepada kontraktor.
Memperkirakan kebutuhan arus kas (cash flow)
Merencanakan pekerjaan dan menge lo la
d.
kontrak untuk menjamin penyelesaian
peke rjaan pada waktunya dan menghindari
persoalan-persoalan pada bat a s lingkup
antara kon trak-kontrak.
Meme riksa dan menguji mutu hasil kerja dan
e.
bahan-bahan.
Menjamin bahwa pondasi memenuhi syarat.
f.
P e nase hat mengenai perubahan peke qaa n
g.
dan tuntutan (claims) .
Rekomendasi pengoperasian dan pemeliharaan
h.
Faktor-faktor la in yang terkait misa lnya
i.
Tinjauan Desain jika diminta. pembuatan dan
atau pemeriksaan ·· Gambar Terbangun ··
Kewajiban tersebut di a las harus berhubungan
dengan wewenang Direksi Pekerjaan dan Direksi
Lapangan berdasarkan ko ntrak konstruksi yang
akan dikelola berdasarkan konsep tugas.

4.

Pengoperasian dan Pemeliharaan
Sebagai penghubung dengan semua pihak
a.
yang bersangkutan . termasuk Departeme n
Membuat rekomendasi-rekomendasi menge nai
b.
struktur o rganisasi 0 & M dan membantu
dalam melaksanakan rekomendasi ini.
Membuat rekomendasi berkenaan dengan
c.
pengadaan peralatan pemeliharaan dan suku
cadang.
Membuat rekomendasi mengenai anggaran
d.
biaya yang diperlukan untuk 0 & M dan
membantu dalam mendapatkann ya pada
waktu yang tepa! .
Perkiraan dari pembanguna n yang diperlukan.
e.
dan kebutuhannya: usulan dan pe laksanaan
metoda untuk menangani ke kurangan .

2 .3 .2 Lingkup Jasa Konsultan
Dapat meliputi beberapa atau semua hal sebagai berikut :
hanya jasa yang sebenarnya atau mungkin diperlukan
yang akan dicantumkan dan diberi nomor sebagaimana
perlu . Jasa tambahan dapat disiapkan .

1.

2.

Studi
Studi populasi dan gambaran masa depan
a.
Studi proyek padat karya
b.
Topografi dan pemelaan
c.
Klasifikasi tanah
d.
Data dasar yang tersedia
e.
lnformasi relevan dan informasi yang
f.
diperlukan yang tersedia
g _ Rencana pendahuluan
Aspek sosial dan lingkungan
h.
Biaya dan masukan
L
Manfaat dan hasil
j.
Analisa ekonomi dan keuangan
k.
Rencana induk
I.
m . Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan
spesiflkasi untuk penyelidikan dan studi lebih
lanjut
Faktor-faktor lain yang terkait
n.
Perencanaan Mendetil
Survey Topografi dan pemetaan
a.
Penyelidikan Geoteknik
b.
Percobaan model
c.
Kriteria perencanaan
d.
Rencana kerekayasaan yang mendetil dan
e.
gambar-gambar

Spesifikasi te knik
Pembuatan rencana kerja
Do kume n Lelang
Pe rkiraan biaya
Pra kualifikasi kontraktor
P eni laian p ena war a n & p e nyusunan
do kume n ko ntrak
Reko me ndasi un tuk p e ng o pera s1a n da n
pemeliharaan
Faktor-faktor lain yang terkait

Untuk masing-masing disiplin . jenis dan lingkup
kegiatan yang diperlukan harus diuraikan. Ha l ini akan
tergantung pada tingkatan jasa . Jasa yang meliputi
dua atau lebih tahapan dalam proses pembangunan
sebaiknya dibagi menjadi beberapa tahap.
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2.4

Hubungan antara konsultan aslng, konsultan Indonesia dan Departemen

Dalam hal konsultan internasional dilibatkan dalam
suatu hubungan de ngan konsultan Indonesia baik dengan
kerjasama ataupun dengan penunjukan sendiri-sendiri. ini
harus dinyatakan de ngan jelas termasuk yang berkenaan
dengan pembagian tugas. tanggung jawab dan syarat
pela tihan (bila ada). Konsultan Pemimpin harus ditetapkan
tanggung jawab dan tanggungannya harus dinyatakan.
2.5

tahun bagi staf ahli asing . Tergantung pada lingkup dan
kerumitan studi serta tersedianya keahlian tersebut di Indonesia. dapat disyaratkan yang kurang lebih Ielah berpengalaman
seperti itu.
3.

Untuk melaksanakan tugas khusus. pengaturan dan
latihan dalam bidang teknik ini dan disiplin ilmu
lainnya sebagaimana diperlukan. staf internasional
harus berpengalmaan praktek 15 tahun. ditambah
latihan teknis spesialis setelah tarnal pendidikan
menengah: penekanan harus dititikberatkan pada
pengalaman lapangan dalam kegiatan yang berkaitan
dan mengawasi operator-operator lainnya. Untuk
staf Indonesia pengalaman yang diminta bisa 5 tahun
untuk disiplin yang disebut tadi. tetapi lebih dari 5
tahun untuk tugas-tugas khusus.

Keahlian yang diperlukan

Stal konsultan sekurang-kurangnya harus berkualilikasi
sebagai berikut :
1.
Pemimpin Tim Konsultan harus tamatan universitas dan berpengalaman prolesional yang lebih
lama dari pada kebanyakan stafnya . be rpengalaman dalam berbagai disiplin yang dicakup proyek
(lihat butir 2 di bawah ini) . berpengalmaan
me ngkoordinasikan dan melaporkan pekerjaan orang lain. lebih disukai yang sudah berpengalaman
di negara·negara tropis dan negara berkembang .
Tergantung pada besarnya dan kerumitan proyek.
maka Pemimpin Tim diharapkan Ielah pernah
menjadi pemimpin tim dari satu atau dua proyek
yang serupa. lebih disukai proyek-proyek yang
dibiayai oleh lembaga keuangan.
2.

Staf Ahli
Tergantung pada lingkup jasa. staf ahli dapat
me liputi spesialis dalam beberapa atau semua
bidang sebagai berikut :
i.
llmu tanah. perlindungan tanah. klasifikasi
tanah
ii.
Hidrologi. hidrometri. hidrogeologi
iii. Survey topografi
iv.
Geologi. mekanika tanah
v.
Bendungan. tenaga air
vi. Teknik sipil. hidrolika . struktur. jalan .
bangunan . dan lain-lain
vii. Teknik mesin dan teknik elektro
viii. Pertanian. budi daya tanaman atau hewan di
taut. danau atau sungai . kehutanan .
peternakan. dan lain-lain
ix.
Ekonomi. sosiologi . demograli
x.
ｍ｡ｮｪ･ｭｾ
Ｎ＠ koperasi
xi . Keuangan. akuntansi
xii. Disiplin lain sebagaimana diperlukan.

mengusulkan susunan timnya.
Pada umumnya konsultan ｢･ｾ＠
termasuk jumlah tenaga spesialis untuk setiap disiplin. senioritas dan
jangka waktu penugasan. namun Departemen dapat menawarkan
suatu struktur tim yang disarankan sebagai pedoman.
Staf ahli harus tamatan suatu perguruan tinggi atau anggota
suatu lembaga keahlian yang berstandar sama dengan
perguruan tinggi.
Mereka harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun
yaitu pengalaman dalam pekerjaan praktek sesungguhnya .
Sekurang-kurangnya disyaratkan berpengalaman delapan

Staf sub-profesional misalnya :
Pengeboran sumur dan pengeboran geologi
Pengawasan peralatan khusus lainnya
Konstruksi bawah air.

2 .6

Alih Pengetahuan

Pada jasa yang melibatkan konsultan internasional.
konsuitan internasional harus mengalihkan pengetahuan
kepada staf Indonesia . Dia harus memberikan suatu
uraian mengenai cara serta rencana untuk pengalihan
pengetahuan oleh masing-masing .anggota staf ahli asing
yang tercantum dalam Bagian 2.5 Konsultan diminta
memperhatikan Lampiran E konsep Kontrak .
Dapat diberikan petunjuk tentang bagaimana sifat dan
sejauh mana latihan yang direncanakan . namun
Konsultan haruslah bebas menyusun usulannya yang
terinci: hal-hal yang dapat dikemukakan meliputi (i)
Latihan staf Konsultan Indonesia . staf Departemen . dan lain-lain.
(ii) Tingkat pelatihan (pada tingkat manajer.
profesional atau teknisi).
(iii) Pelatihan di pekerjaan. khusus untuk tujuan khusus
(misalnya di lapangan) .
(iv) Penyediaan bahan pelatihan. alat bantu audio dan
visual.
(v)
Pelatihan di luar negeri : kursus (sesuai peraturan
yang berlaku).
2.7

Syarat-syarat Laporan

Setiap laporan harus disusun dalam bahasa lnggris dan
bahasa Indonesia . Berapa rangkap dan kepada asiapa laporan
ini harus dikirimkan ditetapkan di bawah ini.
2.7 . 1 Laporan Awal .............. (. .... ......... ) rangkap
Tidak lebih dari dua bulan setelah mulainya
pekerjaan. harus disusun suatu konsep laporan.
yang berisi perbaikan bila ada. mengenai rencana
yang menunjukkan kegiatan Ielah diusulkan meliputi
seluruh masa pelaksanaan, pendekatan pekerjaan.
aspek logistik dan keuangan. ditambah kesimpulan
umum atau ta nggapan mengenai proyek yang
mungkin mempengaruhi lingkup pekerjaan .

d igunakan, termasuk segala program ko mpute r
yang berkaitan. Penghitungan asli harus diserahkan pada waktu penyelesaian jasa sebagaimana
yang diatur dalam Bagian 3 .3 di bawah ini.
Apabila Kerangka Acuan Kerja me ncakup pe nyusunan penilaian lingkungan. maka harus disarnpaikan
juga catatan teknis yang me nc tapka n krite ria .
pedoman. standar dan data yang digunakan untuk
menentukan jenis analisa lingkungan yang tcpat.
Apabila Kerangka Acuan Kerja me ncakup penyiapan
pelatihan maka pedoman untuk penila1an kebutuhan
pelatihan, catatan untuk pe latih dan pedo rnan
pelaksanaan pelatihan harus pula disampaikan

2:? .2 Laporan kemajuan dan laporan sela/ interim ............ .
(........ ) rangkap
Frekuensi dari lingkup laporan kemajuan dan laporan
se la ini harus ditetapkan sedemikian sehingga
senantiasa Departemen mendapat informasi tanpa
mengganggu kegiatan pelaksanaan utama jasa. dan
lain-lain.
Apabila ada pertemuan pada tahap-tahap tertentu
yang diusulkan untuk menentuka n tahapan jasa atau
pemberian keputusan yang bertalian dengan adanya
tahapan yang rnendatang. maka haruslah diberikan
rinciannya. Laporan ini juga harus berisi. apabila
-perlu. laporan teknis yang menyebutkan cara kerja
yang dipilih oleh konsultan sebelum melangkah
ketahapan berikutnya dalam memberikan jasa.
2 .7 .3 Konse p laporan akhir .. ...... ... (... .. ) rangkap
Untuk masing-masing tahap jasa. konsep laporan
akhir harus dibuat pada waktunya untuk memberikan peluang bagi tanggapan dan perubahan yang
disepakali oleh Departemen dan Konsultan .
2 .7.4 Laporan akhir
Laporan akhir ini harus me rangkum tanggapan
dan perubahan yang disepakali dan meliputi :
Kesimpulan dan saran (executive summary)
1.
berisi ringkasan kesimpulan dan saran .
Kesimpulan dan saran ini harus didahului
dengan sural penyerahan laporan yang
menyatakan pokok-pokok kesimpulan dan
saran .
Volume utama. yang berhubungan dengan
2.
semua aspek.
Gambar dan spesifikasi sebagaimana mestinya
3.
(misalnya garis besar, susunan umum. gambar
lelang, gambar terbangun/terpasang).
Analisa menyeluruh yang lebih rinci dan luas
4.
pada masing-masing bidang dapat disajikan
sebagai tambahan tetapi tambahan ini harus
dibatasi pada bahan yang perlu untuk
pembenaran laporan utama . Perhitungan
dan kertas kerja lain harus disajikan dalam
volume terpisah.
Laporan ini juga harus mencakup fakta dan
5.
dokumentasi yang menggambarkan pendekatan dan metodologi yang digunakan oleh
Konsultan. dalam memberikan jasa.
2 .7 .5 Pedoman, catatan teknis dan atau pedoman
penggunaan
Pedoman. catatan teknis dan pe"doman penggunaan ini meliputi kriteria perencanaan dan laporan
lain yang diminta.
Apabila Kerangka Acuan Kerja mencakup jugapembuatan disain, harus disampaikan pula Nota
Perencanaan yang menjelaskan kriteria, data dan
asumsi yang digunakan dalam disain, bersama
dengan rincian dari metode disain tertentu yang

2 .7 .6 Laporan khusus yang mungkin dipe rlukan
Laporan khusus ini dapat meliputi rnasalahmasalah seperti misalnya sifat geo logi di lokasi .
keadaan dan pe rlakuan ya ng luar biasa bagi
pondasi, dan ha l-hal lain yang bersifat luar biasa
atau unik.
2 .8

Penjelasan Umum

Penjelasan umum ini harus me nguraikan hal-hal sebagai
berikut :
2 .8 . 1 Lokasi dan kantor(-ka ntor) Proyek

2 .8 .2 Bahasa dan satuan ukuran
Bahasa yang digunakan untuk pengajuan
a)
usulan adalah bahasa lnggris .
Bahasa yang digunakan untuk Kont rak
b)
adalah bahasa Jnggris.
Bahasa untuk surat-menyurat se hari-hari
c)
dengan Departeme n adalah bahasa lnggris
dan atau bahasa Indonesia jika disepakali:
te tapi bahasa Indonesia biasanya diwajibkan
untuk sural yang ditujukan kepada Pe merintah Daerah atau lembaga non-pemerintah .
Bahasa laporan yang digunakan adalah sebagaid)
mana yang ditelapkan dalam Bagian 2.7 di alas.
Satuan ukuran yang digunakan adalah satuan
e)
ukuran metris (mkd - meter kilogram detik) .
2 .8 .3 Perubahan
Apabila pada tahap pelaksanaan perlu mengubah
atau mengganti Kerangka Acuan Kerja atau
Kontrak , maka perubahan ini dapat d ilakukan
sebagaimana yang ditetapkan dalam Bagian 8 .01
(Perubahan) Syarat Umum Kontrak.

2 .8.4 Kerjasama dengan instansi lain
Jika diperlukan adanya kerjasama dengan instansi
lain, Konsultan harus menguraikan kerjasama
tersebut dalam usulannya dan konsekuensi
kerjasama itu.
2 .8 .5 Pedoman, Penerjemah dan Terjemahan
Konsultan harus memperhatikan data yang ada
termasuk pedoman dalam Lampiran 4 dan 5
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Dokumen L!ndangan . dan menerjemahkannya . jika
perlu .
Konsultan akan bertanggung jawab alas penyediaan penerjemah sebagaimana yang mungkin
diperlukan .
Jika bahasa Kontrak adalah bahasa lnggris. Konsul·
tan dapat diwajibkan membuat versi Kontrak dalam
bahasa Indonesia untuk kepcrluan kerja .
Jika bahasa Kontrak adalah bahasa Indonesia .
Konsultan dapat diwajibkan memberikan terjemahan bagian tertentu dari dokumen Kontrak untuk
keperluan Lembaga Keuangan.
2 .8 .6 Persyaratan menurut Undang-untang Tenaga kerja
Dalam usulannya Konsultan harus Ieiah memikirkan
bahwa sebelum kedatangan anggota Tim yang
pertama Konsultan diwajibkan menyampaikan
kepada Departemen. suatu jadwal tenaga kerja
yang lengkap serta program pelatihan personil Indonesia untuk diajukan oleh Departemen kepada
lnstansi yang terkait (lihat Lampiran E konsep
Kontrak dan Bagian 2.6 Dokumen Undangan ini).
2 .8 . 7 Pertentangan Kepentingan
Jika kegiatan Konsultan. atau hubungan antara
Konsultan dan kontraktor lain. konsultan lain atau
pabrikan adalah sedemikian sehingga diskualifikasi
yang ditunjukkan dalam Bagian 3 . 13 (Larangan
Kerjasama) Syarat Kontrak berlaku. atau kemungkinan besar dapat berlaku maka rincian kegiatan
alau hubungan yang mengarah kepada diskualifikasi lersebul harus disebutkan dalam usulan.
2 .9

Peralatan dan fasilitas yang harus disediakan
oleh Konsultan
Konsultan harus menyediakan dan memelihara semua
fasilitas dan peralalan yang diperlukan agar pelaksanaan
jasa efisien . selain peralatan dan fasilitas yang harus
disediakan dan atau digunakan dan dipelihara oleh
Departemen sebagaimana diuraikan dalam Bagian 3 . 1
(Penyediaan oleh Departemen) Dokumen Undangan .
Barang-barang dan fasilitas yang harus disediakan oleh
Konsultan meliputi yang berikut
(Cantumkan di sini
barang-barang yang harus disediakan oleh Konsultan
dan tetapkan apakah akan dibeli alas nama Departemen
atau disewa).
Konsultan dapat juga menyebutkan dalam usulannya
barang-barang dan fasilitas-fasilitas tambahan yang
menurut pendapatnya perlu diadakan untuk pelaksanaan
jasa dan mengenai hal tersebut Konsultan harus mencantumkan biaya itu dalam usulan biayanya .

3.
BARANG DAN FASIUTAS
3 . 1 Penyediaan oleh Oepartemen
Barang dan fasilitas yang berikut akan disediakan oleh
Departemen sesuai dengan keperluan proyek dan
sumber keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Bagian
4 . 01 dan 4 . 02 Syarat Konlrak dan Lampiran G
(Peraturan Pemerintah Indonesia Mengenai Staf /\sing

Konsultan). dan Lampiran I (Pajak dan Bea) pada
konsep Kontrak yang lerlampir. (Tempat di mana
disediakannya harus dinyalakan).
3 .1. 1 Laporan dan Data
Kumpulan laporan . data dan photografi yang ada
(tunjukkan ke Lampiran 4 dan 5 Dokumen
Undangan).
3 .1.2 /\komodasi dan ruangan kantor
Nyalakan apakah akan disediakan oleh
Departemen (canlumkan jumlah dan keadaannya)
alau oleh KonsullaJ!.
3 .1.3 Pejabat Pengawas
Pemerintah akan mengangkal pejabat-pejabat.
petugas-petugas dan wakil-wakilnya yang mungkin
perlu demi pelaksanaan jasa konsultasi yang efeklif
(tambahkan rincian apabila diperlukan).
3 .1.4 Sural lzin , dan lain-lain
Tegaskan apakah Pemerinlah akan membantu
dalam mendapatkan visa. sural izin, dan lain-lain :
mengurus izin masuk : memberikan petunjuk umum
mengenai peraluran-peraluran yang harus dipatuhi.
3 . 1.5 Pajak dan Bea
Nyalakan barang-barang atau jenis-jenis barang
(lermasuk peralatan untuk keperluan proyek atau
keperluan pribadi dan pembayaran-pembayaran
kepada Konsullan dan personil) yang lidak dapat
dibebaskan dari Pajak : {Lihat Lampiran I pada
Kontrak).
3 .1.6 Kerjasama dan Staf Pendamping
Uraikan kerjasama antara Pemerintah dan
Konsultan serta staf pendamping yang akan
ditunjuk. bila ada.
3 . 1. 7 Peraturan Penggunaan Personil Asing
Nyatakan bantuan-bantuan apa yang akan
diberikan untuk memenuhi semua Peraturan
Pemerintah yang
berhubungan dengan
penggunaan personil Konsultan.
Bagian-bagian 3 . 1 . 8 sampai 3 . 1 . 12 hanya
menunjukkan fasililas-fasililas yang mungkin
disediakan oleh Departemen. yang harus diubah
dan dipertegas ｳ･｢｡ｧｩｭｾ＠
perlu agar hanya
menunjukkan rincian fasilitas yang akan disediakan
oleh Departemen.
3 .1.8 Fasililas Laboratorium
Mutu air
Kimia tanah
Mekanika tanah dan batu
3 .1.9 Fasilitas Komputer :
Perangkat keras dan lunak (hardware and
software)
3 . 1. 10 Pengangkutan :
Transport untuk kepentingan kantor dan
lapangan
3 . 1. 11 Perala tan Survey ;
Survey topografi
Hidrologi dan iklim
Survey tanah
Pengeboran
Survey geofisika
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3 . I: 12 Fasilitas Kantor :
Sekretariat dan reproduksi
Ruang gambar
Perabotan dan perlengkapan
Keperluan kantor. dan pasokan barang yang
habis terpakai
Sebagai alternatif untuk Bagian 3 . 1 di alas, Konsultan
dapat diminta untuk memperkirakan kebutuhan nya
(Bagian 4.2.6 , di bawah) dan memperkirakan biaya.
Namun bila biaya sukar diperkirakan atau dapat
berubah-ubah maka alternatif ini dapat mengarah pada
perkiraan biaya yang lebih tinggi dalam usulan biaya .
3 .2

Pemllikan Peralatan dan Data
Mintakan perhatian pada Bagian VI (Pemilikan Laporan
dan Peralatan) Sya rat Kontrak yang menyebutkan
bahwa semua barang. kendaraan . dan data yang disediakan atau dalam bentuk barang dan atau yang dibeli oleh
Konsultan alas nama Departemen menjadi milik Departemen. Uraikan prosedur inventarisasi dan prosedur
penyerahan barang, dan data kepada Pemilik.

3 .3 . Laporan dan Catatan-catatan lain
Uraikan prosedur pencatatan. pemberian indeks.
pengedaran dan penyimpanan laporan dan catatan lain .

4.

INSTRUKSI MENGENAI USULAN
Usulan Konsultan mengenai jasa konsultan harus
disusun dengan baik, ringkas dan mudah dibaca dan
harus disajikan dengan rangkaian urutan yang sama
dengan urutan dalam undangan.

4 .1 Pengajuan Us ulan
Konsultan diminta merujuk Lampiran 3 Dokumen
Undangan untuk mengetahui tentang kunjungan
lapangan dan rapat penjelasan.
Petunjuk tertentu mengenai peninjauan Konsultan ke
tempat pekerjaan harus dinyatakan. termasuk namanama wakil Departemen setempat yang harus diberitahukan atau dihubungi sebelum atau selama peninjauan
itu. Apabila tempat pekerjaan terpencil atau ada hal
khusus yang harus dikemukakan, mungkin perlu
mengatur suatu peni njauan terpimpin . di mana semua
konsultan yang akan mengajukan usulan harus diundang
menghadiri.
Ko nsultan harus m erujuk pada sural pengantar
mengenai tanggal penutupan pemasukan. alamat dan
jumlah rangkap usulan teknik dan usulan biaya yang
harus diserahkan .
Usulan biaya harus disampaikan dalam amplop terpisah
dan tertutup, dan pada bagian luar tercantum nama
Konsultan . Sural Undangan menyebutkan jumlah
rangkap usulan teknis dan usulan biaya (dalam sebuah
amplop yang tertutup) yang harus disampaikan juga
kepada Lembaga Keuangan.
Ketidakhadiran pada rapat penjelasan atau pada peninjauan
tempat pekerjaan (bila ada) tidak akan membatalkan
keikutsertaan konsultan rnengajukan penawaran .

4 .2 . lsi Usulan Teknis
Bagian-bagian berikut ini dapat dikutip secara harfiah
bila tepat. atau diubah sebagaimana pe rlu untuk sual u
usulan lertentu . /\pabila dalam evaluasi teknis penilaian
dilakukan dengan pemberian angka alas pemasukan
informasi khusus (misalnya. jumlah peke rjaan seje nis
dengan besaran tertentu). maka informasi itu haruslah
diminta dalam bentuk terlentu (alau formulir-fo rm ulir
tertentu) agar konsultan dapat memberikan semua
informasi yang bersangkutan . Konsultan sering memiliki
informasi dalam bentuk berkas slandar dan biasanya
tidak diminla mernberikan rincian tambahan yang
berlebihan karena hal ini hanya menambah biaya
mereka untuk pengajuan usulan .
4 .2 . 1 La tar Belakang Ko nsultan
a.
Ko nsultan harus menjelaskan pembe ntukan
badan usahanya dan pe ngalaman perusaha annya yang berkaitan dengan proyek secara
rinci .
Dalam hal usulan diajukan o leh sualu kerja sama atau asosiasi, maka rekaman perjanjian
kerjasama atau asosiasi tersebut har us disam paikan bersama dengan usulan . Perjanjian
tersebut haruslah menetapkan secara rinci
tanggung jawab dan tanggungan masing-masing
anggota kerjasama atau asoasisai. dan dalam hal
suatu asosiasi. perusahaan yang mana bertindak
sebagai perusahaan memimpin.
b.
Pengalaman dalam proyek-proye k sejenis
yang menyebutkan bulan-orang dan jangka
waktu . tanggal. rekan-konsultan serta uraian
proyek dan nilainya .
Pengalaman di Indonesia dan di negara yang
sedang berkembang lainnya di daerah-daerah
dengan letak geografi yang serupa dengan
rincian bulan-orang. jangka waktu . reka n
konsultan , uraian proyek. nilainya dan instansi pelaksananya . Uraian pengalaman
perusahaan(-perusahaa n) harus disampaikan
dengan bentuk yang tercantum dalam Lampiran 7 Dokumen Undangan .

c.

Jumlah staf te tap dalam setiap disiplin ilmu
yang terkait. p engalaman. m enyebut kan
tanggal (waktu) dan besarnya proyek.

4 .2 .2 Pendekatan dan Metodologi
Usulan Konsultan harus mencakup rencana kerja.
jadwal pekerjaan dan jadwal penugasan .
Pekerjaan yang akan dikerjakan oleh rnasingmasing bidang disiplin ilmu serla pengaturan
logistik harus diuraikan . Tempat-tempat tugas yang
diusulkan harus disebutkan pula .
Usulan Konsultan harus menggambarkan organisasi proyek dan hubungan yang diusulkan antara
organisasi proyek dan tim Konsultan dan penge lolaan yang tepat alas pelaksanaan Jasa. termasuk
peranan Direktur Proyek , jika diminta . Hubungan
dengan instansi pemerintah lainnya yang berkaitan
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harus pula diuraikan . Konsultan harus menguraikan usulannya tentang alih pengetahuan .
Seandainya Konsultan ingin membuat ulasan
mengenai Kerangka /\cuan Kerja atau mengusulkan perubahan atau tambahan pada Kerangka
/\cuan Kerja tersebut. Konsultan dapat melakukan
hal itu tanpa mengurangi kemungkinan bahwa
usulannya dapat diterima secara teknis . asal usulan
dasarnya mematuhi persyaratan undangan ini.
4 .2 .3 Estimasi Konsultan mengenai masukan yang
diperlukan
Jangka waktu dan bulan-orang di lapangan d11n di
kantor pusat atau kantor tugas yang diusulkan
untuk masing-masing anggota star Konsultan harus
menunjukkan banyaknya bulan-orang yang
disimpulkan dalam jadwal kerja dan jadwal
penugasan staf. Jadwal penugasan star harus
menunjukkan jumlah bulan-orang yang diusulkan
bagi masing-masing kedudukan dalam kolomkolom yang terpisah untuk star yang berkualifikasi
internasional baik yang berkebangsaan asing maupun Indonesia. /\pabila dimungkinkan maka star
internasional harus berpendamping star Indonesia
dengan bidang disiplin mereka masing-masing.
Jadwal tersebut juga harus menunjukkan jumlah
keseluruhan lamanya masukan setiap tenaga subproresional Indonesia. teknisi. dan star pendukung
(misalnya star tata-usaha . star administrasi .
pengemudi dan sebagainya). menurut kategorinya
masing-masing. tetapi nama dan daftar riwayat
hidupnya tidak perlu dicantumkan.
4 .2.4 Daftar Riwayat Hidup
Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae - CV)
semua star ahli asing dan star ahli Indonesia yang
diusulkan . menunjukkan umur, pendidikan ,
kualifikasi keahlian. pengalaman secara menyeluruh . kemampuan bahasa dan masa kerja pada
perusahaan. harus disertakan.
Hanya satu orang yang ditunjuk untuk setiap
kedudukan . Daftar riwayat hidup harus diajukan
dengan bentuk yang ditunjukkan dalam Lampiran I.
Pada masing-masing daftar riwayat hidup seliap
k.edudukan Konsultan. harus menyebutkan jumlah bulan
pengalaman yang terkait yang <'ipersyaratkan oleh
Kerangka Acuan Kerja dan jumlah bulan pengalaman
lainnya yang terkait. Daftar riwayat hidup harus disajikan
dengan urutan yang sama dengan urutan daftar star yang
diusulkan. Konsultan diminta melampirkan rekaman
ijazah Perguruan Tinggi/Piagam Pendidikan dan
teljernahannya dalam bahasa lnggris.
4 .2 .5 Personil harus tersedia
Konsultan harus menyertakan dokumen berikut
pada usulan teknisnya :
(i)
Pernyataan perusahaan Konsultan yang
menyatakan bahwa personil yang sesuai
dengan jadwal penugasan yang diusulkannya
benar-benar tersedia.

(ii)

Pernyataan dari masing-masing personil
yang bersangkutan, menegaskan bahwa
dirinya bersedia melaksanakan jasa sesuai
dengan jadwal penugasan.

4.2.6 Barang-barang dan Fasilitas
Konsultan dapat memberikan ulasan pada Bagian
3 .1 (Penyediaan oleh Departemen) di alas; sebagai
alternatir Konsultan dapat diminta untuk membuat
perkiraan ·keperluannya sendiri. Konsultan harus
pula memberikan rincian barang yang ingin
dipasoknya : ｡ｰ｢ｩｬ＼ｾＮ＠
hal itu disebutkan dalam
Dokumen Undangan atau tambahannya.
4 .2 .7 Masukan star pendamping yang disarankan, jika
diperlukan
Konsultan dapat mengusulkan jumlah. kualifikasi
dan pengaturan waktu star pendamping yang akan
diadakan oleh Departemen, sebutkan dalam Bagian
3.1.6 (Kerjasama dan star pendamping).
·
4 .3 . lsi Usulan Biaya
Usulan biaya harus disiapkan dengan cara yang
ditunjukkan dalam Lampiran 2 (Usulan Biaya) Dokumen
Undangan. Di mana perlu , harus disertai lampiran
pendukung untuk menunjukkan rincian harga yang
dicantumkan dalam masing-masing Bentuk 1 sampai 6 .
Apabila Konsultan mengusulkan perubahan atau
lambahan pada Kerangka Acuan .Kerja yang mengakibatkan perbedaan yang cukup berarti pada biaya jasa
yang diusulkan, maka perubahan biaya yang timbul ilu
harus disajikan secara terpisah .
4.3.1 Mala Uang Pembayaran
Usulan biaya dapat diajukan dalam Mala Uang
Asing dan atau Mala Uang Indonesia, sebagaimana ditenlukan dalam Bagian 5.01 , 5.02 dan 5 .03
Syarat Umum Kontrak yang terlampir biaya dan
beban biaya lainnya yang dibelanjakan di luar Indonesia (termasuk Tunjangan Luar Negeri Star /\sing)
dapat dimasukkan sebagai biaya yang akan dibayar
dengan Mala Uang Asing.
Semua biaya lainnya akan di6ayar dengan rupiah
Indonesia. Terganlung pada persyaratan L.embaga
Keuangan, pengeluaran dengan mala uang asing
､｡ｰｴｾ＠
dicantumkan dan dibayar deng11n m11la uang
lain yang dapat ditukarkan dengan nilai tukar yang
berlaku atau dengan mala uang dari negara di
mana pembelanjaan itu dilakukan. biasanya negara
di mana terdapat Kantor Pusat Konsultan.
Setelah dicantumkan dan disetujui dalam negosiasl, maka uang yang berlaku untuk pembayaran
seliap bagian Jasa itu tidak akan diubah . Apabila
pengeluaran dengan mala uang asing diperkirakan
akan dibelanjakan di lebih dari satu negara. (misalnya, apabila Konsultan merupakan sualu asosiasi
dari perusahaan-perusahaan konsultan berasal dari
lebih dari satu negara, atau ｡ｰｴｾ｢ｩｬ＠
Konsultan memerlukan pembelian peralatan dengan nilai yang
cukup besar dari negara ketiga) . dapat diadakan
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Evaluasi Teknis dcngan Pertirnbangan Harga
Untuk jenis proyek tertenlu . disamping cvdludsi teknis
dapat diterapkan perlirnbangan rnc ngenai biaya jasa
yang diajukan oleh Konsult a n untuk m c muda hkan
penyelenggaraan evaluasi akhir Ｏ｜ｰ＼ｾ
｢ｩ ｬ ｡＠ ｣ ｣ｾＢ＠
ini yanu
akan diterapkan. rnaka pro sedur di atas ltdru< ｴｬｩｵ｢｣ｾｨ＠
seperlunya sesuai dengan pcrsyaratan yang clturatkiln
dengan alinea yang tercetak mi ring ｰ ｡､ ｣ｾ＠ Pclu nJuk
Penyusunan Do kumen Undangan Jasa ｋ ｯ ｮ ｾｵ ｬｴ ｡ｮ＠
Bagian 1\ halaman GL-2 .
Perusahaan yang rnemasukkan usulan tc knis pcringka t
pertarna akan diundang unt uk rnc njc laska n usulan
leknisnya dan mengadakan negosiasi usulan ｢ｩ｣ｾｹＮＺ＠
ｳ･ｲ
ｬ ｣ｾ＠
syarat -syarat Kont ra k . Wakilnya y<1:1g meng.1dakan
perundingan alas nama Konsultan harus mcn tpu nydi
sural kuasa untuk meri.mdingkan syarat-syarat tcknis da11
biaya serta syarat-syarat Konlrak dan dokume n lainnyd
yang berhubungan dengan itu.
Usulan biaya yang tertutup han ya akan ､ｩ｢ｵ
ｫ ｣ｾ＠
dihadapan wakil dari perusahaan yang te rpilih /\p<tbil,1
perundingan dengan perusahaan peringkat pe rta111a
tidak menghasilkan kesepakata n. maka ｰ ･ ｲｵｳ｡ｨ｣ｾ＼ｮ＠
yang mengajukan usulan teknis dengan p e ringka t
berikutnya akan diundang untuk mengadakan negosiasi
dan demikian seterusnya sampai tercapai kcscp aka ta n .
yang akan mendasari dibuatnya Konsep Kontrak untu k
disetujui sebelum ditandatangani.
Kontrak yang Ielah ditandatangani akan be rlaku sah
hanya apabila Ielah disetujui ole h p ihak yang
berwenang.

kelenluan yang menelapkan sejumlah mala uang
asing akan dibayar dengan jenis mala uang lain
yanbg disebul dalam kelenluan ilu.
4 .3 .2 Beban Biaya Slaf
Unluk masing-masing anggota staf harus diten·
tukan beban biaya per bulan-orang (atau beban
biaya per hari·orang untuk jangka waktu singkat).
Perincian beban biaya harus disajikan dengan
menunjukkan unsur·unsur biaya yang bersangkutan.
sebagaimana yang ditetapkan dalam Bentuk-bentuk
1/\. 18, 2 dan 3 . Beban biaya per bulan-orang
yang disetujui hanya berlaku jika orang yang
diSebutkan bekerja sesuai dengan kedudukan yang
disebut dalam daftar. Lihat Syarat Umum Kontrak
Bagian 5 .02 (b) (Penggantian Personil).
4 .3 .3 Biaya yang mendapat penggzmtian dan beban
biaya satuan tetap. Biaya ini dapat meliputi :
Biaya angkutan udara luar dan dalam negeri.
biaya kendaraan umum lainnya. biaya hotel
untuk kunjungan singkat dan kunjungan
lapangan , mobilisasi. bagasi dan/atau pe·
nyimpanannya.
Biaya barang-barang dan fasilitas yang tidak
disediakan tanpa biaya oleh Departemen
beserta biaya untuk pemenuhan peraturan.
pajak, bea cukai. dan visa.
Pengeluaran kanlor meliputi pembayaran gaji
staf pendukung setempal. persediaan. sarana
(air, listrik), komunikasi , bahan·bahan rujukan
dan latihan, pembuatan laporan.
Biaya operasi kendaraan. perumahan dan
peralatan.
Perhatikan Lampiran F (Biaya) Konsep Kontrak.
4 .4

Usulan Tidak Sah
Usulan yang menyimpang dari Kerangka 1\cuan Kerja
atau tidak mematuhi instruksi ini. dan usulan yang
diajukan melewati tanggal dan waktu pemasukan yang
Ielah ditetapkan atau tidak disampaikan ke alamal yang
benar dapat dinyatakan tidak sah.

4 .5

Prosedur PenUaian Usulan
Departemen akan menilai mutu u_sulan teknis dan
menenlukan peringkat dengan urutan yang _ sesuai
dengan nilai teknis . Penilaian teknis dilakukan
berdasarkan :
(a) pengalaman perUsahaan dalam bidang yang sesuai
dengan penugasan
(b) kelengkapan rencana kerja dan pendekalan dalam
menanggapi Kerangka 1\cuan Kerja
(c)
kualifikasi dan kecakapan personil yang diusulkan
bagi penugasan tersebut .
{1\pabila dikehendaki persyaralan umum di alas dapat
diperluas untuk menekankan adanya hal yang
memerlukan perhatian khusus atau unluk menunjukkan
pembeiian bobot peniio.u.. ., ang tcrkait yang akan
diberikan kepada masing·masing faklor dalam evaluasi).

4. IAMPIRAN DOKUMEN UNDANGAN

Lampi ran
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bentuk Biodata yang harus disertakan pada usulan
(Daftar Riwayat Hidup)
Bentuk Usulan Biaya
Pemberitahuan Rapat Penjelasan (bila ada)
Referensi dan Kepustakaan
Data yang tersedia
Daftar Konsultan yang diundang untuk mengajukan
usulan
Benluk untuk menguraikan pengalaman perusahaan .

Yang berikut ini harus pula diperhatikan :

1.
2.

Contoh Bentuk Sural Pengantar Usulan Konsultan
Syarat Kontrak
Pasal I
Pasal IV

Lampiran G

/

Definisi
Tanggung Jawab Departemen
Bagian 4 .02 Fasilita s dan
Dukungan Logistik
Peraturan Pemerintah Indonesia
mengenai Personil Konsultan
Pajak dan Bea
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Bentuk 1

Lampiran 1
BENTIJK BIODATA YANG DISAMPAIKAN BERSAMA
DENGAN USULAN
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

USULAN BIAYA
REKAPITULASI

KONSULTAN :
MATA UANG :

PROYEK
DAN RUPIAH

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

KEDUDUKAN YANG DIUSULKAN
NAMA
TANGGAL l.AHIR
KEBANGSAAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN LAINNYA
BAHASA DAN TINGKAT
PENUGASANNYA
KEANGGOTAAN DAR! PERKUMPUl.AN
PARA AHU
Dimulai dengan kedudukan yang
RIWAYAT PEKERJMN
sekarang (Cantumkan daltar dengan
urutan yang terbalik)
(Canb.unkan bulan dan tahun)
DAR! ....... SAMPAI .......

PERUSAHMN ..............

10.

KEDUDUKAN YANG DIPEGANG
DAN URAiAN TUGAS
. ..................................................
RINaAN TUGAS YANG DITUGASKAN
DAl.AM PROYF.K INI
PEKERJAAN YANG TELAH
DILAKUKAN YANG MELUKISKAN
DENGAN . BAlK KEMAMPUAN
MENANGANI TUGAS
(Buatlah daltar nama prO'}ek, lokasi,
liulan, tahun, kedudukan yang
dipegang, (mis. Pemimpin Tl!l1, ahii
Hidrologi, ahli Ekonomi Pertanian,
dan lain·lain. Tugas yang
sebenarnya yang ditunaikan dan
jangka waktunya pada tiap proyek.

.................., ····················· 19 .....
Ianda Iangan yang bersangkutan

MATA UANG
ASING

MATA UANG
RUPIAH

( ...... ......... ... )

Biaya Tenaga Ahli
Blaya Langsung yang
mendapat penggantian
Jumlah
PPN sebesar 10%
PPN Ekivalen Rupiah
Jumlah rupiah terrnasuk PPN

Bentuk 2

RINCIAN BEBAN BIAYA STAF ASING
UNTIJK KONTRAK KONSULTAN
KONSULTAN ,
MATA UANG , ...................
PROYEJ< : ........... ......... .

1

IUmo t.-nva

& PtngUm.n
Tllr l<u!W jlij
ｾ＠

l(o.

Gaj
Poloci

2

3

4

5

6

8

7

r.. IW>on T,q.,gao IW>on
I!W;a
8iovo Sob
a;,..
Luar
Sosial
u.... .bn1ah (16clwil) 8iovo
Pt<...
Nogm
Ptt...
(liol.il) j!iol.i l)
lW (16ol.il)
Knar

l'llwl

ｾ＠ ｾ＠

"*'

( nama lengkap )

Lampiran 2

Catalan :

USULAN BIAYA
Kolom 1

Usulan Blaya berisi bentuk-bentuk yang berikut
1.
Rekapitulasi Perkiraan Blaya
Bentuk
2.
Rincian Beban Biaya
Bentuk
3.
Bentuk
Rincian Biaya Sosial
4.
Bentuk
Rincian Biaya Umum (Overhead)
5. Perkiraan Biaya Mata Uang Asing
Bentuk
6.
Perklraan Biaya Mata Uang Rupiah Bentuk

1
2
3
4
SA, 58
6A. 68

Kolom 2

Kolom 3

Gajl dasar melipu!l gajl kotor bui<onan yang senyatanya
sebelum dipotong pajak. daftar gaji masing·masing personll
yang diusulkan haru.s d iajukan.
Beban biaya sosial. h<orus mencakup kontribusi peru.sah<oan
t"rh<odap Jarnlnan Kesejahteraan. tunjangan liburan yang
dibayar, cuti sakit rata·rata dan tunjangan standar lainnya
yang dibayarkan oleh Perusahaan Konsuhan kepada
Karyawan Rincian dari presentaoi biaya yang diusulkan h<>·
rus diajukan dan didukung oleh penjelasan Oih<ot Bentuk 3).
Blaya umum h<oru.s melipu!l blaya admlnlstrasl umum, blaya
sewa. biaya tata usah<o dan stal junior dan bia ya usaha
untuk mempcroleh pekerjaan dan lain· lai n . Rinclan

presentasi biaya umum yang diusulkan harus diajukan dan
didukung dengan penjelasan Oihat Bentuk 4)
Keuntungan (fee) mencakup keuntungan perusahac!ln
termasuk pajak perusahaan . dan beban sebagian
penggajian rekan dan "direktur (apabila tidak ditag1hkan
tersendirl kepada proyek)

Kolom 5

Kolom 6

Beban biaya biasanya selalu per bulan kalcndcr (dianggap
30 hari).

7. 8

Beban biaya per hari dapat dipakai untuk masukan singkat

Kolom 7

PERKIRAAN BIAYA MATA U ANG ASING
(DINYATAKAN DALAM ......... ... . .)
BENTUK SB
BIAYA LANGSUNG YANG MENDAPAT PENGGANTIAN

KONSULTAN
MAT/\ U/\NG :

PROYEK
BESARNYA BIAYA

Dapol mellputi yang berikul :

J.

perjolonan ln l erno.<i onol

·negeri

2.

Perjolonon do/om negerl

Tunjangan luar negeri merupakan insentif yang senyatanya
dibayar pada anggota staf yang tinggal di luar ncgeri

3.

dl negoro osal
Pengeluoron Ｎ ｾｲ｢ｯ＠

Biasanya dibayarkan hanya jika menctap lama di luar

Bebon biaya yang dirnasukkon horus mcrupakan jumlah
Tunjangan di Kantor Pusat ditambah Tunjangan di luar
negeri.

Kolom 8

Bentuk 58

"Pekerjaan Lapangan· dianggap mcliputi semua lokasi di Indonesia.

& 8ioyo Perjolonon

4.

5.
6.
7.

8.

Bentuk 3
RINCIAN BIAYA SOSIAL
(BENn.IK 2A • KOLOM 2)

9.

Tunj<lngo n bioyo kelcbihon

berot bogosi bowoon
Tunjongon biayo untuk
pengiri mon bogosi
Cuti ke '1egeri osol
Tunjongon biovo p indoh
Bohan referensi don
bohon khusus
Loln·loin

Jumlah

MERUPAKAN PRESENTASI GAJI POKOK

URAIAN TERINCI

serbi

;,ntuk Do kumen Perjolonon

Catalan :
Masing· masing biaya
1.
Bentuk 4
RINCIAN BIAYA UMUM
(BENn.IK 2A • KOLOM 3)

2.
URAIAN TERINCI

MERUPAKAN PRESENTASI GAJI POKOK

ｬｾｮｧｳｵ＠
terse but d i ｾｴｳ＠
harus ､ｩｪ｣ｬ｡ｳｫｾｮ＠
seperlunya
untuk menunjukkan kuantitas dan beban b1aya dan apakah dapal
ditagihkan sebagai biaya nyata (actual cost). beban biaya tetap. atuu biaya
to tal tetap .
Biaya langsung disamping yang tersebut d i atas dimasukkan pula . apab•la
disebutkan didalam Kerangka Acuan Kel')il atau Usulan Hal hal tambahan
ini dapat meliputi pembelian atau pemasokan Peralatan Khusus. buku dan
lain-lain. penugasan konsultan spes1a lis . atau pengujian model di
laborlJtorium h.Jlll r negeri . l.!!!tihan personil Indonesia di lu.!!lr ncgcri. dan
lain-Lain

Bentuk SA
PERKIRAAN BIAYA MATA UANG ASING
(DINYATAKAN DALAM ......... ..... )
BENn.IK SA • BEBAN BIAYA TENAGA AHU ASING

KONSULTAN
MATA UANG ·
Lamanya
Nama Pengalaman Kedudukan
Keahlian

PROYEK : .....

Jumlah
Beban Biaya
Bulan-orang Bulanan yang
diusulkan

.,

Jumlah

Bentuk 6/\
PERKIRAAN BIAYA MATA UANG RUPIAH
(DINYATAKAN DALAM RUPIAH)
BENTUK 6A
BEBAN BIAYA TENAGA AHU INDONESIA

KONSULTAN :
MATA UANG :
Lamanya
Nama P engalaman
Keahlian

PROYEK ·

Kedudukan

Beban Biaya
Jumlah
Bula n orang Bulanan yang
diusulkan

Jumlah

Jumlah . be ban biaya tenaga ahli asing di Indonesia.

.,

Jangka waktu yang dapat dibebankan sejak tanggal kedatangannya di
Indonesia sampz.i tanggal meninggalkan Indonesia ditambah waktu
perjalanan internasionat yang resmi tetapi tidak termasuk jangka waktu
cuti d i tempat asal. Oihat Lampiran G pada Kontrak)

Jumlah beban biaya tenaga ahli Indonesia

C•t•t•n :
1.
Bentuk ini mencakup tenlJga ahli lndonesilJ saja.
2.
Tenaga ahli Indonesia sebagaimana yang dicantumk.an harus dicantumkan
dengan beban biaya Bulanan di Tempat Tugas.
Tenaga sub·profesional (misalnya juru uku r. juru gambar. teknisl). dan staf
3.
pendukung setempat {juru tuHs. juru tik. operator komputer. pembantu
kantor. pengemudi dan lain· lain) horus dikelompokkan sesuai golongannya
sehingga menunjukkan jumlah orang dan beban b•aya bulanan untuk
masing·masing golongan. Pekef)a tidak tetap di Lapangan dimasukkan
dalam bentuk 68

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

Tanggal

Benluk 6B
PERKIRAAN MATA UANG RUPIAH
(DINVATAKAN DENGAN RUPIAH)
BENTUK 68 - BIAYA LANGSU NG YANG MENDAPAT PENGGANTJAN

PROYEK : ......... ..... ...... .

KONSULTI\N ·
MI\TI\ UI\NG ·

Oapal melipuli yang berikul :
I.

S1af pendukung

2.

Ruang kanlor

3

Surat Undangan ... .. .......... ................ ..
Pemberitahuan Konsulta n mengenai
minat untuk mengajukan usulan
Peninjauan ke tempat kerja oleh
Konsultan sebelum
Penyampaian pertanyaan sebelum
Rapat penjelasan .......... .. ........... .. ..... .
Jawaban oleh ........................................ ..
atas pertanyaan-pertanyaan dan Laporan
Rapat Penjelasan akan ､ｬｫｩｲｭ｡ｮ
Ｇ ｫｾＺｰ｡､＠
para Konsultan selambat-lambatnya ........ ..
Pemasukan usulan ................................ ..

Bahan habi$ terpakc:u
untuk kantor

4.

Peralatan kantor

5.

a . 1\knmodasi

6.

Transporta!loi

7

Komumkasi Untcrnasional

b. T unjangan harian

Lampiran 4

REFERENSI DAN KEPUSTAKAAN

& lokal)

8.

Perjalanan dinas

9.

Biaya mcnctap

10.

Laporan

II

Lain-lc:un

Jumlah

Lampiran ini meliputi rincian in/ormasi, laporan-laporan
dan terbltan·terbitan lain yang berkaitan dengan Jasa yang
akan diadakan .

: Rp.

Catatan :
'Tabel di alas melipuli semua biaya langsung dalam rupiah yang mendapal
pengganlian yang dikelua rkan sehubungan dengan Jasa. lermasuk fasililas yang
berhubungan dengan persnnil asing dan persnnil selempal Hal· hal lain
dilambahkan bila diperlukan

Lampiran 5

DATA YANG TERSEDIA
Cantumkan rlncian dcfta yang akan d isediakan oleh
Departemen untuk pelaksanaan Jasa yang diusulkan.

Hal-hal ini harus da,elaskan dan disertakan lembar perincian scperlunya untuk
menunjukkan kuantitas dan harga satuan bagi jasa dengan berbagai katcgori dan
apakc1h dibebanklln menurut biaya yang senyatanya . harga satuan yang tetap atau

biaya 1o1al 1e1ap.

Lampiran 3

Lampiran 6

DAFTAR KONSULTAN YANG DIUNDANG UNTUK
MEMASUKKAN USULAN

PEMBERITAHUAN RAPAT PENJELASAN
Agar para Konsultan mendapatkan gambaran mengenai
. Proye k dan memungkinkan mereka memperkirakan lingkup
Jasa yang harus diberikan . maka disarankan agar para
Konsultan meninjau daerah Proyek.
Setelah peninjauan ke tempat pekerjaan para Konsultan
diundang untuk menghadiri rapat penjelasan di .................. .
pada tanggal yang disebutkan di bawah pada ......... .. ......... .
Perlu diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan. oleh para
Konsu ltan dalam pengumpulan informasi awal . meninjau
tempat kerja . menghadiri rapat penjelasan . untuk penyusunan
usulan atau untuk negosiasi selanjutnya tidak mendapat
penggantian . Tanggal-tanggal berikut ini berlaku untuk
Usulan .

UNTUK JASA ...... , .......... .
(DANA PINJAMAN PROYEK .................... )
No.

Perusahaan

Negara

Informasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi
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Lampiran 7

(1)

a.

PEKERJAAN UTAMA SEIAMA ....... TAHUN TERAKHIR
YANG MENGGAMBARKAN KUAUFIKASI

Untuk masing-masing proyek yang dirujuk , berikan
informa si sebogoimono yang ditunjukkan. do/am formulir
yang berikut ini:

Nama Proyek :

Negara :

Letak Proyek di Negara lersebut

b.

Stat Protesional yang
disertakan Jumlah Stat :

:

Jumlah Bulan-orang :
Nama Pemberi Tugas :
Tanggal Mulai
(bulan/ tahun) :

Tanggal Selesai
(bulan/tahun)

Nama perusahaan yang
bekerjasama, jika ada :

:

Nilai Jasa

c.
(2)

Kami menjamin
a.
Tersedianya personil yang diusulkan sesuai dengan
Jadwal Penugasan dala m Usulan Teknis yang
terlampir.
b.
Kebenaran dan ketepa tan pernyataan . jawaba n.
dan data ya ng dilampirkan pada Usulan.

(3)

Kami setuju bahwa :
a.
Segala biaya yang dikelua rkan untuk penyusunan
Usulan tersebut . termasuk biaya un tuk peninjauan
lapangan. menghadiri rapat penjelasan . dan apabila
kemudian kami diundang . biaya untuk mengadakan
klaritikasi Usulan Teknis dan negosiasi Ko ntrak.
kami tanggung sendiri dan tidak akan mendapat
penggantian dari Oepartemen.

:

Jumlah Bulan-orang stat
protesional yang
diberikan oleh mitra kerja:

Stat senior yang terlibat dan tungsi yang dilakukan :
Uraian rinci mengenai proyek dan Jasa yang diberikan :

Nama Perusahaan .... , ...... ............. .

b.

Usulan kami akan berlaku selama 120 (seratus dua
puluh) hari, yaitu jangka waktu yang ditetapkan
dalam Sural Undangan . atau bila d iminta o leh
Departemen. sebelum berakhirnya suatu jangka
waktu yang kami setujui secara lertulis sesuai
dengan pilihan kami.

c.

Kami harus membatasi peranan kam i hanya
sebagai pemberi Jasa di Proyek. dan dengan ini
kami, beserta kontraktor. konsultan ata u pabrikan
yang bekerjasama atau yang beraliliasi dengan
kami, menyatakan tidak akan menyediakan barang
atau jasa bagi Proyek dalam fungsi apapun. kecuali
apabila Departemen menyetujui lain
Deparleme n tidak terikat untuk menyetujui usulan
yang diterimanya . dan tidak ler ika t untuk
memberitahukan alasan penolakan usulan .

CONTOH BENTUK
SURAT PENGANTAR USUIAN

KEPALA SURAT KONSULT/\N

.. ............................ 19
Referensi No : .................. .... .
Lampiran : ............ ...... ........ . .
Ylh.:

d.

(4)
Dengan hormal,
Perihal
Pengadaan Jasa Konsultan untuk

Menanggapi Sural Undangan No ... .. ............ , tanggal .. .... , ..
mengenai pengadaan Jasa Konsultan sebagaimana disebwt di
alas, dengan ini kami menyampaikan .. .. .. .. .. .. .. .. . (. ............)
rangkap Usulan Teknis serta ................. (. .............. . )
rangkap Usulan Biaya secara terpisah dalam 2 (dua) sampul
tertutup, dengan penjelasan sebagai berikut :

Kami menyusun Usulan tersebut di alas sete lah
meneliti dan memahami Sura l Undangan beserta
semua dokumen yang dilampirkan padanya . yaitu
Keterangan Mengenai Latar Belakang. Kerangka
1\cuan. lnstruksi Me ngenai Usulan . Bentuk Sural
P erj an ji an (Kontrak) . Syarat Kontrak . se rta
P e doman Lembaga Keua ngan dan P edoman
P eme r intah Ind o nesia yang berlaku unt uk
Pe ngadaan Jasa Konsultan .
Kami tegaskan bahwa kami Ielah menerima Addendum Nomor
s/d Nomor
Kami juga telah menghadiri peninjauan lapangan
dan rapat penjelasan.

Hal-hal lain yang dianggap perlu diketengahkan o le h
Konsultan :
a.

misalnya jika usulan berasal dari suatu ke rjasama
atau asosiasi . maka perlu dinyatakan de ngan jelas·
mengenai pembagian tugas . tanggung jawab
masing-masing anggota . nama perusaha an
Konsultan Pemimpin serta tanggung jawa b dan
kewajiban pertanggungannya .

b.
c.
(5)

Sural menyural mengenai hal ini mohon ditujukan ke
alamat kami sebagai berikut :

lnfonnasi Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

Menyatakan

Fax/Telex No.
Hormal kami.

KAREN/\ Pemerinlah Ielah memperoleh Pinjaman ......... ..
7) No . .. .. . .. .. .. .. . lerlanggal ...... .'.... .. dari . .. . .. .. . .. .. 8)
(selanjulnya disebul "Lembaga Keuangan") untuk membanlu
Departemen .. :.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 9)
KARENA Departemen Ielah setuju menugasi Konsultan
berdasarkan penawarannya untuk melakukan dan
menyelenggarakan jasa yang diperlukan sehubungan dengan
.. .. .......... .. .... 3)

1. BENTUK SURAT PERJANJIAN KONTRAK

SURAT PERJ/\NJIAN
1\NT/\R/\
PEMERINT/\H REPUBLIK INDONESIA
0/\N ..................... 1)
BEKERJ/\ SAM/\ DENG/\N

KAREN/\ Konsultan Ielah setuju memberikan jasa
berdasarkan syaral dan ketentuan yang · ditetapkan dalam
Kontrak.
OLEH KAREN/\ ITU. Pihak-pihak dalam Kontrak ini sepakat
sebagai berikut :

............................... 2)

1.

TUGAS KONSULTAN
Konsultan harus melaksanakan .... .. .. .. ..... 10) sesuai
dengan Kerangka Acuan Kerja yang tercantum dalam
Lampiran B pada Kontrak. Jasa akan diselenggarakan di
Tempat Tugas dan lokasi sebagaimana ditentukan dalam
Kontrak.

2.

DIMULAINYA JASA
Tanggal mulai , yaitu tanggal- ketika Pemimpin Tim
Konsultan memulai jasanya, ｾ､｡ｬｨ＠
sebagaimana
dinyatakan dalam Sural Perintah Mulai Kerja dan
selambat-lambatnya dalam waktu .. .. .. .. . .. 11) hari
setelah diterimanya Sural Perinlah Mulai kerja lersebut.

3.

WAKTU PELAKSANAAN
Masa pelaksanaan Kontrak adalah .. . .. .. ... .. 12) bulan
sejak Tanggal Mulai sesuai dengan rincian yang
dinyatakan dalam Jadwal Jasa dalam Lampiran C
Kontrak, atau perubahan Waktu Pelaksanaan tersebut
yang disahkan berdasarkan Konlrak.

MENGEN/\1
J/\S/\ KONSULT/\SI
UNTUK
3)

Konlrak No : ............ Tanggal : .. .. .. .. .. .... .. 19 ... ..
. SURAT PERJ/\NJI/\N IN I. beserta Syarat Umum Kontrak.
Syarat Penerapan Khusus dan semua Lampiran Kontrak yang
dilampirkan pada Kontrak ini dan membenluk kesatuan
dengan Konlrak ini (selanjutnya disebut ··KONTRAK") dibuat
di .. .. .. .. .. .. . pad a hari .. . .. .. .. .. .. . tanggal .. .. .. .. .. . 4)
.. .. .. .. .. .. .. . 19 . .. .. an tara Pemerintah Republik Indonesia
(selanjutnya disebut "PEMERINT/\H ") yang diwakili oleh
Departemen Pekerjaan Umum (selanjutnya disebut
"DEP/\RTEMEN ") d i satu pihak dan .. .. .. .. ...... .. .. ... 1)
bekerjasama dengan .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 2) (selanjutnya disebut
"KONSULT/\N") di pihak lain.

4.

Meskipun berlaku kerjasama tersebut, Konsultan berdasarkan
Kontrak ini diwakili oleh .... ........... 5) sebuah badan hukum
yang didirikan berdasarkan hukum ................... Semua
perusahaan yang bekerjasama akan bertanggung jawab secara
bersama dan sendiri-sendiri atas pelaksanaan kewajiban
Konsultan berdasarkan Kontrak ..................... 3) ............. .
6) (selanjutnya disebut "Proyek").
Meskipun berlaku kerjasama tersebut. Konsultan berdasarkan
Konlrak ini diwakili oleh ................ 5) sebuah badan hukum
yang didirikan berdasarkan · hukum .. .. .. .. .. .. .. .. yang akan
bertanggung jawab penuh dan tidak terbagi .............. alas
pelaksanaan kewajiban Konsullan berdasarkan Konlrak
.. .. .. .. .. .. .. .. 3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6) (yang selanjulnya disebul
"Proyek").
Konsultan berlanggung jawab alas pelaksanaan kewajiban
Konsultan berdasarkan Konlrak .. .. ... .. .. .. .. . .. . 3) ............... .
6) (yang selanjutnya disebul "Proyek") .

Syarat Kontrak

Syarat Kontrak Jasa KonsultanJerdiri dari Syarat Umum
dan Syarat Penerapan Khusus yang terlampir pada
Kontrak beserta Lampiran Kontrak harus berkekuatan
dan berlaku sama sebagaimana halnya jika kesemuanya
itu dicantumkan sepenuhnya dalam Sural Perjanjian ini.
Kata dan ungkapan yang digunakan dalam Sural
Perjanjian ini haruslah mempunyai arti yang sama
dengan yang disebutkan dalam Syarat Umum Kontrak,
Syarat Penerapan Khusus , dan Lampiran Kontrak
tersebut di atas. Dalam hal terdapat perbedaan, maka
ketentuan khas dalam Lampiran Kontrak lebih mengikat
dari pada ketentuan dalam Syarat Kontrak.

5.

.6.

NAMA KONTRAK
Sebagai identitas,
" ................. ...... 13)"

Kontrak

ini

bernama

BIAYA
/\tas Jasa yang diberikan oleh Kosnultan, Departemen
membayar dengan cara yang dinyatakan dalam Kontrak

2):

dan sebagaimana yang ditetapkan dengan rincian dalam
Lampiran F. yaitu sejumlah yang tidak lebih dari
dan
asing)
uang
............... ... 14) '(mala
Rp ....... ......... ... ... ....... 15). termasuk PPN.

7.

8.

3):
4 ):

BERI.AKUNYA KONTRAK
Kontral berlaku dan mengikat pada Tanggal Berlakunya
Kontrak sebagaimana ditentukan dalam Konlrak.

5):
6):

A LAMAT
Kecuali apabila lain ole h kedua belah Pihak. alamal
wakil sah Departemen dan wakil sah Konsultan adalah:

7):

Unluk Departemen
.. .... .... .. ..... ......... 16)

8):
9) :
10):

Unluk Konsullan
17)

11):

DENGAN DEMIKIAN . Pihak-pihak dalam Konlrak ini Ielah
sepakal menandalangani Konlrak ini dengan nama mereka
masing-masing pada tanggal tersebul di alas.
Konsultan

12):
13):
14):

Untuk dan alas nama
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Pemimpin Proyek ................. ....... .

15):
16):
1 7):

Departemen Pekerjaan Umum

SYARAT KONTRAK
SY/\R/\T UMUM KONTRI\K
SY/\R/\T PENER/\P/\N KHUSUS

PETUNJUK PENYUSUNAN
SURAT PERJANJIAN KONTRAK
1.

2.

Cara melengkapi Bentuk Sural Perjanjian Konlrak
adalah sebagai berikul :
Kala-kala alau kalimal yang dilulis dengan huruf
a.
legak berlaku unluk semua Konlrak
Kala-kala alau kalimal yang dilulis dengan huruf
b.
kursif (huruf miring) ha nya digu na kan apabila
sesuai.
Kalimal dengan Ianda •). ••1. dan •••1 didepannya
c.
dimaksudkan sebagai pilihan. dengan penjelasan
sebagai berikut :
Kalimal dengan Ia nda •1 dipilih apabi la
(i)
Perusahaan Pemimpin dan rekan perusahaannya dalam gabungan alau asosiasi bersamasama berlanggung jawab alas pelaksanaan
Konlrak.
Kalimal dengan Ianda ··) dipilih apabila
(ii)
hanya Perusahaan Pemimpin yang berlanggung jawab alas pelaksanaan Konlrak.
(iii) Kalimal dengan Ianda • ··1 dipilih apabila
Konsultan berupa perusahaan lunggal.
(iv) Mana yang dipilih di anlara liga pilihara
lersebul lerganlung pada kondisi konsultan
yang bersangkulan .
Cara pengisian Benluk Sural Perjanjian adalah sebagai
berikul :
1): Nama Konsultan/Perusahaan Pemimpin gabungan
yang akan menandatangani Kontrak

Nama-nama rekan perusahaan . bila Konsullan
merupakan sualu gabungan dari beberapa
perusahaan.
Nama Jasa yang akan dilaksanakan.
Tempal . tanggal . bulan. dan lahun penanda ·
tanganan Konlrak .
Nama Perusahaan Pemimpin
Nama Proyek (apabila jasa yang akan dilaksanakan
hanya merupakan sebagian dari proyek
keseluruhan)
Jenis banluan luar negeri berupa hibah atau
pinjaman
Nama Lembaga Keuangan
Uraian singkal Tujuan Jasa
Lingkup pekerjaan Konsultan / Lingkup Jasa
Konsullan
Balas lenggang waklu Pemimpin Tim Konsultan
harus mulai bekerja di Tempat Tugas. setelah
menerima Sural Perinlah Mulai Kerja
Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan .
Nama Ko ntrak
Besarnya bagian nilai Konlrak dalam mala uang
a sing
Besarnya bagian nilai Konlrak dalam Rupiah
Nama dan alamal wakil sah Departemen
Nama dan a Jamal wakil sah Konsultan

SYARAT UMUM KONIRAK
BAB I DEFINISI

Kecuali apabila pengertian kalimat mengharuskan lain. istilah
yang digunakan dalam Konlrak harus diarlikan sebagai
berikut:
"Kontrak " berarti Sural Perjanjian Jasa Konsultan
(a)
sebagaimana dilandalangani oleh Departemen dan
Konsullan yang disebutkan di bawah ini beserla Syaral
Umum Kontrak, Syaral Penerapan Khusus. dan semua
Lampiran Konlrak yang membenluk kesatuan yang
tidak lerpisahkan .
(b) "Pemerintah" berarli Pemerintah Republik Indo nesia .
(c)

(d)

(e)

"Departemen " berarli instansi di lingkungan
Departemen Pekerjaan Umum yang namanya disebul
dalam Syaral Penerapan Khusus yang diberi kuasa oleh
Pemerintah Republik Indonesia unluk melaksanakan
Konlrak.
"Lembaga Keuangan" berarti Bank lnternasional atau
lembaga keuangan lain . yang namanya disebul dalam
Syaral Penerapan Khusus
" Perja nj ian Keuangan .. berarti perjanjian anlara
Pemerintah dan Lembaga Keuangan yang nomornya
dinyalakan dalam Syaral Penerapan Khusus .
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(g)

(h)

(i)

ij)

(k)

(I)

(m)

(n)

(o)

(p)

(q)

(r)

(s)

(I)

" Proyek ''. berarti Proyek yang nama resminya
dinyatakan dalam Syarat Penerapan Khusus dan
Lampiran A pada Kontrak.
··Konsultan ·· berarti perusahaan(-perusahaan) Konsullan
yang nama(-nama) sahnya dinyalakan dalam Sural
Perjanjian Konlrak beserla nama-nama semua
perusahaan yang ikul serta alau perusahaan-perusahaan
yang bergabung . dengan nama negara asal mereka dan
hubungan(-hubungan) mereka dengan Konlrak lermasuk
pewaris dan pemilik yang sah.
''Pihak'' berarti Deparlemen alau Konsultan .
··Jasa ·· a tau ··Jasa Konsullan ·· berarli jasa yang harus
dilakukan oleh Konsultan sebagaimana diuraikan dal>::71
Lampiran B (Kerangka Acuan Kerja) pada Konlrak.
"Sural Perinlah Mulai Kerja" berarti pemberilahuan
terlulis dari Departemen unluk memulai Jasa.
"Tanggal Berlaku Konlrak" berarli langgal perselujuan
akhir atas Konlrak oleh pihak(-pihak) yang berwenang
sebagaimana ditetapkan dalam Syaral Penerapan
Khusus.
"Tanggal Mulai " berarti langgal. selambat-lambatnya
setelah jangka waktu yang ditelapkan dalam Syarat
Penerapan Khusus sejak langgal penerimaan Sural
Perintah Mulai Kerja.
"Tanggal Penyelesaian " berarti tanggal pad a waklu
Departemen mengeluarkan persetujuan tertulis alas
hasil-hasil Jasa.
"Wakil Sah .. berarli orang(-orang) yang diberi kuasa oleh
Konsultan dengan sural kuasa, sebagaimana lerlampir
pada Konlrak, unluk menandalangani Konlrak dan
unluk mene rima dan atau memberikan pemberilahuan
atau perminlaan alas nama Konsullan.
"Pemimpin Tim" berarli orang yang diangkat oleh
Konsullan untuk menetap di Tempal Tugas dan
berlanggung jawab alas pelaksanaan Jasa.
"Direktur Proyek" (alau "Penanggungjawab Perusahaan ") adalah orang yang ditugasi oleh Konsultan untuk
bertanggung jawab kepada Departemen alas koordinasi,
dukungan kantor pusat. dan keseluruhan kinerja kensultan dalam menyelesaikan Jasa sesuai dengan
persyaralan Konlrak. Tempal Tugas Direklur Proyek
harus dilelapkan dalam Lampiran- C pada Konlrak.
"Personil" atau "Staf" berarli seorang suami/istri
dengan maksimum 2 (dua) · orang anak yang belum
menikah dibawah umur 18 Ｈ､･ｾ｡ｰｮ＠
belas) lahun pada
saal mobilisasi anggola Stat.
"Tempal Asal " berarli kola yang dilunjuk oleh
Deparlemen , yailu kola lempal pemberangkalan
personil Konsultan yang dilugaskan unluk keperluan
Proyek.
"Tempat Tugas" berarti lokasi alau lokasi-lokasi di Indonesia dimana personil Konsultan akan melaksanakan
lugas pokoknya .
"Mala Uang Rupiah", "Rupiah" dan singkalan "Rp"
berarti mala uang Republik Indonesia.

(u)

(v)
(w)

(x)

(y)

"Mala Uang Asing" berarti mala uang asing yang
ditelapkan dalam Syaral Penerapan Khusus atau yang
diperkenankan berdasarkan Kontrak selain Rupiah .
"Peralatan Khusus" berart.i peralalan yang harus
diadakan oleh Konsultan alas nama Departemen.
"Barang Khusus" berarti barang yang disebutkan
namanya yang akan disediakan oleh Deparlemen bagi
Konsultan unluk penggunaan khusus dalam
penyelenggaraan Jasa.
"Kantor Pusat" berarti kantor yang terletak di luar Indonesia, di negara asal Konsultan asing, perusahaan
induknya , atau perusahaan-perusahaan asing yang
bergabung dengannya, di mana jasa yang dinyatakan
dalam Kontrak akan dilakukan di Kantor Pusat
Konsultan itu dilaksanakan . Untuk Konsultan Indonesia,
Kantor Pusat berarti kantor Konsultan.
"Disetujui" berarti disetujui tertulis, termasuk penegasan
tertulis kemudian alas persetujuan lisan sebelumnya dan
"persetujuan" berarti persetujuan tertulis termasuk
sebagaimana yang disebut terdahulu .
BAB II JASA

Bagian 2.01 Jasa
Konsultan harus melaksanaKah Jasa sesuai dengan Kerangka
Acuan Kerja yang ditetapkan dalam . Lampiran B (Kerangka
Acuan Kerja).
Baglan 2.02 Pengallhan
(a) Konsultan tidak boleh mengalihkan, memindahkan ,
menjanjikan atau menyerahkan seluruh Kontrak atau
sebagian dari padanya, kecuali apabila dilelapkan lain
dalam Konlrak.
(b)
Dengan persetujuan terlebih dahulu dari Departemen.
Konsultan dapal mempekerjakan konsultan bebas alau
sub-konsullan untuk melaksanakan sebagian Jasa.
(c)
Persetujuan oleh Departemen atas pengalihan sebagian
Kontrak atau atas hal mempekerjakan konsultan bebas
atau sub-konsultan untuk melakukan sebagian Jasa tidak
akan membebaskan Konsultan dari segala kewajibannya
berdasarkan Konlrak.
Baglan 2.03 Bahasa dan Hukum yang Menglkat
Dalam Kontrak ini bahasa yang mengikat adalah bahasa
lnggris dan hukum yang mengikat adalah hukum Negara
Republik Indonesia, kecuali dinyatakan lain dalam Syarat
Penerapan Khusus.
Bagian 2.04 Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Mulai
Waktu Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan Kontrak adalah jangka waklu yang
dinyatakan dalamPasal 2 .04 (a) Syarat Penerapan
Khusus dihitung sejak Tanggal Mulai. Jasa harus
diselesaikan sesuai dengan jadwal yang tertera dalam
Lampiran C (Jadwal Pekerjaan dan Penugasan).
(b)
Tanggal Mulai
Tanggal Mulai harus diperhitungkan dari tanggal
penerimaan Sural Perintah Mulai kerja dan merupakan
(a)
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Sebelum melaksanakan mobilisasi per so n iln ya .
Konsullan harus memberilahukan hal ilu secara lerlulis
kepada Deparlemen untuk memperole h pe rselujuannya .
Jika perselujuan alaupenolakan me ngena i hal itu be lum
dilerima dalam waklu 15 hari kerja sejak penerimaan
pemberitahuan oleh Departeme n s eba gai ma n a
lercanlum dalam Ianda te rima , maka Konsultan da pa l
menganggap bahwa Departemen Ieiah me nyetujui
mobilisasi tersebul .
Konsultan harus memberilahukan lerlebih da hulu secara
tertulis kepada Deparleme n , dengan me nyebul kan
ala sa nnya . apabila ada mo b ilisas i perso n il yang
nama nya lercanlum pada jadwal dalam Lampira n C
(Jadwal Pekerjaan dan P e nugasan) yang tida k
dilaksanakan.
Berkenaan dengan pe rse lujuan alas mobilisasi ya ng
direvisi , Konsultan harus me nyampaikan jadwa l yang
Ieiah direvisi kepada Departemen sebagai jadwa l yang
dicantumkan dalam Lampiran C (Jadwal Pe kerjaan dan
Penugasan) untuk mendapat perselujuan Depa rtemen .

langgal berakhirnya jangka waklu yang disebul dalam
Sural Perinlah Mulai Kerja . Pemimpin Tim Konsultan
harus sudah mulai melaksanakan pekerjaan di Tempal
Tugas pada Tanggal Mulai.

Bllglan 2 .05 PersonU
(a)

Umum
Jasa harus dilaksanakan oleh Personil Konsullan yang
diselujui sebagaimana dilenlukan dalam Lampiran C
(Jadwal Pekerjaan dan Penugasan) dan sesuai dengan
jadwal penugasan yang ditelapkan dalam Lampiran C.

(b)

Pengganlian Personil
Subslilusi alau penggantian Personil lidak boleh
dilakukan lanpa perselujuan terlulis terlebih dahulu dari
Deparlemen. Kualifikasi personil Konsultan yang
diusulkan dan namanya tidak tercantum dalam Kontrak
harus disampaikan kepada Deparlemen unluk memper·
oleh perselujuan lertulisnya sebelum pemberangkalan
personil tersebut ke Tempal Tugas.
Apabila perselujuan alau penolakan belum diterima
dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal
penerimaan oleh Departemen alas perminlaan Konsul·
tan berkenaan dengan subslilusi alau penggantian,
maka Konsullan dapal menganggap bahwa perminlaan
itu disetujui dan memberitahukan hal itu kepada
Deparlemen sebelum mulai melaksanakan pemberangkalan personil substitusi atau pengganti tersebut.

(c)

(d)

Deparlemen akan meninjau kembali besarnya beban
biaya personil per bulan·orang yang tercantum dalam
Kontrak apabila seseorang yang tercantum dalam
Konlrak dipekerjakan pada j:>enugasan lain selain dari
yang disebulkan baginya , alau dalam hal personil
substitusi atau pengganti unluk sualu penugasan yang
tercanlum dalam Konlrak.
Untuk personil yang ditugaskan sebagai pengganti
berdasarkan Pasal (a) dan (b) di alas. maka beban biaya
personil yang berlaku bagi personil lersebul serla
demikian pula halnya dengan pengeluaran yang
mendapal pengganlian (termasuk pengeluaranpengeluaran yang diakibalkan oleh jumlah Tanggungan
Resmi) yang dapal ditagih oleh Konsultan sebagai akibat
dari penggantian lersebul harus dengan persetujuan
lertulis terlebih dahulu dari Departemen.
Konsultan harus menanggung semua biaya perjalanan
lambahan dan biaya lain yang timbul atau biaya
tambahan sebagai akibat pemindahan dan/ atau
penggantian , dan beban biaya personil yang dibayarkan
kepada personil yang dilugaskan sebagai pengganti
tidak akan melebihi beban biaya personil yang sedianya
dibayarkan kepada personil yang digantikan.
Mobilisasi personil
Personil yang namanya lercantum dalam Kontrak harus
dianggap diselujui dan personil lersebul beserta mereka
yang disetujui sebagai substitusi dapat dimobilisasikan
sebagaimana dilunjukkan dalam Lampiran C (Jadwal
Pekerjaan dan Penugasan), selelah dikeluarkan Sural
Perinlah Mulai Kerja oleh Departemen.

(e)

Pemindahan Personil
Dalam hal pelaksanaan lugas seorang Personil
(i)
Konsultan tidak dapat disetujui Departemen o leh
karena kelidakmampuan atau perilaku yang tidak
baik, maka apabila diminta oleh Departe men .
Konsultan harus segera memindahkan ya ng
bersangkutan dan menggantinya de ngan ya ng lain
yang sekurang-kurangnya berkualifikasi sama a tau
lebih baik dan dapat diselujui oleh Departeme n.
Dalam hal seorang Personil Konsultan menderita
(ii)
saki! keras alau dalam hal dapal dipastikan bahwa
penyakit tersebul Ieiah dideritanya se be lum
kedatanga nnya di Te mpat Tugas a lau da lam keadaan yang khusus misalnya ke malangan ala u
kemalian keluarga , maka de ngan seizin De parlemen. Konsultan dengan segera harus meminda hkan yang bersangkulan dan me ngganlinya de ngan
yang lain yang sekurang-kurangnya berkualifikasi
sama alau lebih baik dan d a pal d ise tujui
Deparlemen.
(iii) Biaya pengganlian Personil da lam pasal (e) (i) dan
(e) (ii) harus dilanggung oleh Ko nsullan .

(f)

Penyesuaian
Apabila diperlukan . Konsullan dapal melakukan penyesuaian berkenaan dengan waktu yang d ialo kasikan
dalam jadwal penugasan yang diletapkan dalam Lampiran C (Jadwal Pe ke rjaan dan Penugasan) serta biayanya. untuk memenuhi kelenluan dalam Bagian 2 .0 l
(Jasa) di alas . akan letapi dengan kelenluan bahwa
jumlah penyesuaian tersebul lidak m e nyebabka n
pembayaran berdasarkan Konlrak me lampaui jumla h
maksimum yang dirujuk dalam Bab V (Bia ya dan Pembayaran) dan dinyatakan dalam Sural Perjanjian. Se mua
penyesuaian akan dilakukan setelah dipe roleh perselujuan dari Departe men.

(g)

Waklu Ke rja
Konsullan harus bertanggung jawab bahwa Personilnya
mematuhi waklu ke rja De parle men . Sifat p e nugasan
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diperkirakan memerlukan pekerjaan dan perjalanan di
luar waktu kerja yang berlaku .
Personil Konsultan diharapkan melaksanakan tugas
tambahan sebagaimana yang mungkin diperlukan. tetapi
tagihan untuk waktu lembur tidak akan disetujui oleh
Departemen.

Bagian 2.06 Pembelian Khusus untuk Departemen
Setiap peralatan yang diperkirakan akan dibeli oleh Konsultan
alas nama Departemen dicantumkan dengan biaya
perkiraannya di dalam Lampiran F (Biaya) Peralatan tersebut
akan merupakan tambah;:m barang dan pasokan yang akan
disediakan bagi Konsultan oleh Departemen yang dirinci
dalam Lampiran D (Barang dan Fasilitas yang diberikan oleh
Departemen) . Pembelian Peralatan Khusus tersebut akan
dilakukan oleh Konsultan apabila diperintahkan secara tertulis
oleh Departemen dan harus sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan oleh Departemen .
BAB Ill
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB KONSULTAN
Bagian 3 .01 Pelaksanaan
Dalam melaksanakan Jasa. Konsultan harus bertanggung
jawab kepada Departemen serta mengikuti pedoman yang
diberikan oleh Departemen . Ia harus mengerahkan segala
kemampuan . perhatian. ketekunan . serta efisiensi sebagai
seorang pro!esional independen dalam melaksanakan tugastu.a snya. Ia harus memenuhi slandar profesi yang berlaku.
menggunakan praktek teknik yang tepa! . praktek administrasi
dan keuangan yang tepa! pada masing-masing bidang yang
digunakan dalam Jasa. Ia harus bekerja demi kepentingan
Departemen .
Baglan 3.02 Prosedur
Dalam hal fasilitas dan atau sistem yang dirancang oleh
Konsultan gaga( memenuhi standar per!orma yang ditetapkan
dalam Kontrak. atau slandar perlorma yang Ielah diselujui oleh
Konsultan. alau yang mewakili slandar profesional yang lazim ,
maka Konsultan harus menyusun dan menyampaikan
usulannya kepada Departemen berkenaan dengan maksudnya
unluk memperbaiki fasililas dan alau sislem lersebut. Setelah
usulan tersbut disetujui oleh Departemen . Konsultan harus
segera merancang ulang dan memperbaiki !asilitas dan atau
sistem itu tanpa biaya lagi dari Departemen sampai pada waktu
fasilitas dan atau sistem itu memenuhi standar perlorma.
Jika Departemen tidak dapat menyetujui tindakan perbaikan
yang diusulkan oleh Konsultan. atau jika Konsultan menyangkal bahwa fasilitas dan atau sistem ilu tidak memenuhi standar
per!orma. atau jika Konsultan · tidak dapat menyusun dan
menyajikan laporannya mengenai tindakan perbaikan kepada
Deparlemen dalam jangka waktu yang wajar. maka
Departeme.n dapat menunjuk sualu badan independen untuk
mempe lajari persoalan tersebul dan melaporkannya.
Biaya yang timbul sebagai akibat dari penunjukan badan
independen tersebut dan penyusunan laporan yang dihasilkan
harus ditanggung oleh Konsultan. kecuali jika laporan badan

independen ladi menyatakan bahwa fasililas dan alau sistem
tersebut gagal memenuhi standar performa bukanlah
kesalahan Konsultan maka . dalam hal ini baik biaya
rancangan ulang maupun biaya yang timbul sebagai akibat
dari penunjukan badan independen itu tidak ditanggung oleh
Konsultan .
Jika Konsultan menyangkut bahwa fasilitas dan atau sistem
tersebut gagal memenuhi standar perlorma disebabkan oleh
kesalahan dan kelalaian Konsultan , maka baik biaya pekerjaan
rancangan ulang oleh Konsultan , maupun segala biaya yang
timbul sebagai akibat penunjukan badan independen itu tidak
ditanggung Konsultan sampa-i- Departemen menempuh
prosedur penyelesaian yang tercakup dalam Bab VII Bagian
7.06 (Penyelesaian Perselisihan) Syarat Umum Kontrak inl.
Sambi! menunggu penyelesaian , Konsultan harus tetap
melanjutkan memberikan Jasa sesuai dengan Kontrak.

Bagian 3.03 Penyusunan Staf Konsultan
(a) Pemimpin Team
Konsultan harus menunjuk seorang karyawan tetap yang
senior sebagai Pemimpin Tim yang bertempat tinggal di
Tempat Tugas sepanjang waktu pelaksanaan Jasa .
kecuali untuk cuti alau kelidakhadiran yang diizinkan
oleh Departemen.
Pemimpin Tim harus memelihara hubungan dengan
Departemen selama pelaksanaan Kontrak.
Pemimpin Tim adalah Wakil Sah Konsultan, kecuali
apabila diberitahukan lain olen Konsultan atau
ditetapkan lain dalam Kontrak.
Stat Profesional
(b)
Konsultan harus :
Mempekerjakan Personilnya yang dilunjuk dalam
jadwal penugasan dalam Lampiran C (Jadawal
Pekerjaan dan Penugasan) selama jangka waktu
bulan-orang yang lercantum didalamnya kecuali
apabila demi urgensi Jasa . jangka waktu lersebut
dapat disesuaikan berdasarkan Bagian 2 .04 (f)
(Penyesuaian Kecil) di alas.
Menjamin bahwa Personil hanya akan dipekerjakan untuk memenuhi penugasan mereka berdasarkan Kontrak. kecuali apabila diperlukan untuk
suatu tugas lain sebagaimana yang dapal disetujui
bersama dan diberikan kepada Konsultan sebagai
akibat tugas lanjutan yang dialokasikan oleh
Departemen.
pengganti yang sepadan dengan beban
ｍ ｾ｡､ｫｮ＠
biaya per bulan-orang yang Ielah disetujui apabila
ada Personil yang ditunjuk tidak sanggup atau tidak
tersedia untuk melanjutkan penugasan mereka.
Penggantian Personil selama berlllngsungnya Jasa
harus mematuhi ketentuan Bagian 2 .05 (Personil)
di alas. Biaya mobilisasi dan demobilisasi unluk
penggantian Personi l menjadi langgungan
Konsullan.

Baglan 3 .04 Tanggdng Jawab atas Personil
Konsullan bertanggung jawab alas kecakapan keahlian dan
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keca\<apan leknis Personilnya dan menjamin lingkah laku
pribadi mereka. dan berupaya sebaik-baiknya memilih dan
mempekerjakan orang-orang yang menurul penilaiannya
dapal diandalkan dan dapal melaksanakan penugasan mereka
berkenaan dengan Jasa ｳｾﾷ＠
. :1 memuaskan .
Konsultan akan berupaya sebaik-baiknya unluk menjamin
bahwa Personilnya dan anggola keluarga mereka selama di
Indonesia akan memaluhi hukum dan peraluran selempal
yang mengalur lingkah laku mereka . menghormali adalisliadal selempal dan menyesuaikan diri dengan slandar moral
dan sopan sanlun yang berlaku.

Bagian 3.05 Gerak Kegiatan Personil
Pemimpin' Tim selalu memberilahukan kepada Deparlemen .
melalui wakilnya yang dilunjuk di wilayah Proyek. mengenai
perpindahan Personil Konsullan yang lidak boleh meninggalkan
Tempal Tugas mereka alau wilayah Proyek selama hari kerja
lanpa perselujuan dari Departemen yang diberikan melalui alau
oleh wakilnya yang dilunjuk di wilayah Proyek.
Bagian 3.06 Pelaksanaan Tugas hanya bagi Jasa
Personil Konsultan yang dilugaskan berdasarkan Konlrak .
secara langsung alau lidak langsung. baik alas namanya
maupun melalui Konsultan . tidak boleh lerlibat dalam kegialan
usaha lain alau kegialan profesional lain selama pelaksanaan
lugasnya alau penugasannya berdasarkan Konlrak.
Bagian 3.07 Kerahasiaan
Konsullan lidak boleh memberilahukan atau mengizinkn
Pe rsonilnya untuk memberitahukan kepada seseorang atau
sesuatu badan hukum mengenai informasi yang dirahasiakan
yang terungkap atau ditemukan selama berlangsungnya
pelaksanaan Jasa, kecuali dengan pertujuan terlebih dahulu
dari Oepartemen. termasuk segala informasi berupa rekomendasi yang dirumuskan selama berlangsungnya atau
sebagai hasil Jasa. Ko nsultan dan Personilnya harus menjaga
kepentingan Oepartemen dengan menyimpan semua
informasi. data. peta. dokumen rancangan dan laporan
dengan sangat rahasia.
Bagian 3.08 Catatan dan Laporan
Konsultan harus menyimpan catatan dan perhitungan
yang akurat dan sistematis sehubungan dengan Jasa
dalam bentuk dan rincian yang sedemikian rupa
sehingga cukup lengkap untuk menentukan secara
ak,urat bahwa Ielah dikeluarkan biaya dan pengeluaran
yang dirujuk dalam Bagian IV (Biaya dan Pembayaran).
Catalan ini antara lain mencakup Catalan Waktu
Bulanan yang disusun oleh Konsultan , yang merinci dan
menunjukkan jenis tugas setiap hari. yang akan
digunakan untuk menagihkan pembayaran beban biaya
bagi masing-masing Personil.
Catalan Waktu Bulanan ini harus ditandalangani oleh
Pemimpin Tim dan Departemen sebelum Departemen
mensahkan pembayaran untuk jangka waktu yang
bersangkutan dan unluk biaya yang mendapal
penggantian berdasarkan Konlrak. kecua-li apabila
dilenlukan lain dalam Konlrak.

(a)

(b)

(c)

Konsultan harus mengizinkan Departemen dan wakilnya
yang diberi kuasa kadang-kadang memantau catalan dan
perhitungannya sehubungan dengan Jasa dan membual
rekaman catatan dan perhitungan tersebut sewaktuwaktu sampai 12 (dua belas) bulan selelah Tanggal
Penyelesaian .
Konsultan harus menyampaikan laporan kemajuan
pekerjaan dan laporan penyelesaian seperli dinyalakan
dalam Kerangka /\cuan Kerja yang ditetapkan dalam
Lampiran B (Kerangka /\cuan Kerja) Konsultan juga
harus memberilahu dan membanlu Departemen dalam
menyusun catatan lain yang berkenaan dengan Jasa dan
memberikan informasi selanjutnya yang berhubungan
dengan Jasa yang dapal diminla sewaktu-waktu
Dengan pengalurannya sendiri. Konsultan harus
menerjemahkan laporan yang ada , data . dan bahan latar
belakang yang tersedia ke dalam bahasa Indonesia.

Bagian 3.09 Kelambatan
(a) Laporan Kelambalan
Konsultan harus segera melaporkan kepada Departemen apabila terjadi perisliwa alau keadaan yang mungkin menghambat alau menghalangi penyelesaian Proyek
sesuai dengan jadwal dalam Lampiran C (Jadwa l
Pekerjaan dan Penugasan) .
Dalam laporannya. Konsu ltan harus menyebutkan
langkah-langkah apa yang diambil oleh Konsultan unluk
mengalasi keadaan lersebul .
(b) Penyelesaian Terlambat
Apabila Konsultan berpendapal bahwa Konsultan tidak
akan dapat menyelesaikan Jasa dalam waklu yang Ielah
ditetapkan dalam Konlrak karena alasan yang diluar
pengendaliannya. dan dia Ielah melaporkan hal itu kepada Deparlemen berdasarkan ayat (a) di alas . maka
Deparlemen harus melakukan upaya menjadwalkan
kembali masukan dan biaya yang bersangkulan yang
diletapkan dalam Kontrak unluk mencakup waktu yang
diperpanjang sebatas keseluruhan perkriaan biaya yang
lercanlum dalam Konlrak .
/\pabila penjadwalan kembali ini lidak mungkin . maka
harus diadakan Kontrak Addendum. dengan syaral
harus mendapat perselujuan dari pihak-pihak
berwenang yang lerkail sebagaimana dilelapkan dalam
Bagian 8 .01 (c) (Perubahan) dalam Syaral Umum ini.
Bagian 3.010 Jaminan Tenaga Kerja
Konsultan harus bertanggung jawab mengenai asuransiasuransi jiwa, kesehatan . kecelakaan . perjalanan . dan asuransi
lain , termasuk asuransi tanggungan Kon sullan sebagai
pemberi kerja dan asuransi ganli rugi kepada tenaga kerja .
yang mungkin diperlukan atau yang umumnya diberikan oleh
Konsultan unluk Personilnya dan untuk anggola keluarga
Personil tersebul selama penugasan mereka untuk Jasa .

Bagian 3 . 11 Tanggungan Konsultan
Konsultan harus berlanggung jawab kepada Deparlemen
berkenaan dengan pelaksanaan Jasa sesuai dengan ketentua n
dalam Kontrak dan menanggung kerugian yang diderila oleh
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pepartemen sebagai akibat dari kelalaian Konsultan dalam
pelaksanaan ｴ･ｲｳｾ｢ｵＮ＠
dengan pembatasan sebagai berikut :
(a)
Konsultan tidak menanggung kerusakan atau kecelakaan
yang disebabkan oleh atau yang timbul oleh karena
tindakan. kecerobohan. kelalaian atau kealpaan orang
lain selain dari Konsultan . sub-konsultannya atau
Personil Konsultan atau personil sub-konsultan;
(b) Konsultan tidak menanggung kerugian atau tuntulan
ganli rugi yang disebabkan oleh atau liimbul karena
terjadi keadaan yang di luar pengendalian Konsultan:
dan
(c)
tanggungan Konsultan dibatasi sampai sebesar nilai
Konlrak.

Rag ian 3. 12 Ganti Rugi oleh Konsultan
(a) Konsultan dengan biayanya sendiri harus mengganti
rugi . melindungi dan membela Departemen. wakilnya
dan pegawainya. dari dan terhadap segala tuntutan
hukum. tuntutan. atau runtutan ganti rugi yang timbul
oleh karena selama berlangsungnya pelaksanaan Jasa
Konsultan melanggar ketentuan hukum . atau hak pihak
ke tiga . yang berkenaan dengan hak pengarang atau hak
pemilikan. hak penulisan. atau hak paten.
(b)
Konsultan dengan biayanya sendiri harus membebaskan
dan membela Departemen . wakilnya dan pegawainya.
dari dan lerhadap segala tunlutan hukum. tunlulan.
kerugian atau tuntutan ganti rugi yang timbul oleh
karena kegagalan Konsultan menggunakan ketrampilan
dan kesungguhan yang diwajibkan berdasarkan Bagian
3 .01 (Pelaksanaan). namun dengan ketentuan :
(i)
bahwa Konsultan diberitahu mengenai luntutan
hukum, tuntutan. atau tuntutan ganti rugi tersebut
selambat -lambatnya dalam jangka waktu yang
disebutkan dalam Syaral Penerapan Khusus
Bagian 3 . 12 (b)(i) sejak penyelesaian Jasa:
(ii) bahwa langgungan Konsultan berdasarkan Bagian
ini harus dibatasi pada tuntutan hukum. tuntutan,
ke rugian atau tuntutan ganti rugi yang secara
langsung disebabkan oleh kegagalan menggunakan
ketrampilan dan kesungguhan tersebut . dan tidak
mencakup tanggungan alas tuntutan hukum.
tuntutan . kerugian atau tuntutan ganti rugi yang
timbul karena kejadian-kejadian sampingan atau
yang secara tidak langsung merupakan akibat dari
kegagalan tersebut.
(c)

Disamping tanggungan yang berdasarkan Bagian ini.
atas permintaan Departemen . Konsultan dengan biaya
dan peng c luarannya sendiri . harus melaksanakan
kembali jasa apabila Konsultan gaga! menggunakan
ketrampilan dan kesungguhan yang diwajibkan
berdasarkan Bagian 3 .01 (Pelaksanaan).

Ragian 3 . 13 Asuransi
(a)
Konsultan harus mengadakan dan memelihara asuransi
dengan biayanya sendiri serta mengharuskan subkonsultannya mengadakan dan memelihara asuransi
dengan biaya mereka sendiri. /\suransi yang dimaksud
adalah asuransi perlanggungan profesi yang memadai

(b)

dan asuransi yang memadai terhadap pertanggungar.
pihak ketiga dan resiko. asura nsi kehilangan atau kerusakan peralatan yang dibeli dengan dana yang sebagian
atau seluruhnya disediakan oleh Departemen.
Departemen tidak bertanggung jawab mengenai
asuransi-asuransi keselamatan. kesehatan , kecelakaan.
ｰ･ｲｪ｡ｬｮＺｾ＠
dan asuransi lain yang mungkin perlu atau
dikehendaki untuk Personil Konsultan atau personil subkonsultannya dan spesialis yang bergabung dengan
Konsultan untuk keperluan Jasa , ataupun anggota
keluarga orang-orang tersebut .

Ragian 3 . 14 Larangan Kerjasama
Konsultan setuju bahwa peranan Kons.ultan berdasarkan
Proyek terbatas pada memberikan Jasa, dan dengan
ketentuan ini menyatakan bahwa dirinya, kontraktor lain ,
konsultan perorangan atau pabrikan yang. merupakan mitra
kerjasama atau afiliasinya, tidak akan menyediakan .barang
atau jasa bagi Proyek dalam fungsi apapun. kecuali apabila
Departemen menyetujui lain .
Raglan 3 . 15 Allh Pengetahuan
Konsultan harus memberikan prioritas pada alih pengetahuan
kepada Personil dan rekan kerja Indonesia dalam semua segi
Jasa . sebagaimana secara khusus dirinci dalam Lampiran E
(Aiih Pengetahuan) pada Kontrak. Perencanaan. pelaksanaan
dan hasil-hasil dari program alih penetahuan dilaporkan oleh
Konsultan kepada Deparlemen.
Raglan 3.16 Jasa Pendukung
Konsultan harus memberikan jasa pendukung dari Kantor
Pusatnya disamping Jasa di Tempat Tugas. apabila ditentukan
demikian dalam Lampiran Kontrak atau jika diperintahkan
berdasarkan Bagian 8.01 (Perubahan) dalam Syaral Umum
Kontrak dengan penyediaan biayanya yang memadai. Jasa
Penunjang lersebut dapat meliputi :
Koordinasi dan pengawasan Jasa yang dilaksanakan
di Tempat Tugas dan di Kantor Pusat. Sedapat
mungkin koordinasi dan pengawasan tersebut dapat
dilakukan oleh seorang Direktur Proyek.
Tinjauan konsep laporah atau rancangan yang
berhubungan dengan pekerjaan enjiniring yang
penting atau jasa spesialis.
Hal-hal lain yang mungkin perlu dilakukan di
Kantor(-kantor) Pusat sehubungan dengan Proyek.

Ragian 3 . 17 Spesifikasi dan Rancangan
(a) Konsultan harus menyiapkan semua spesifikasi dan
rancangan sedemikian sehingga mewujudkan kriteria
rancangan mutakhir yang memadaf. Semua kriteria
rancangan dan sepesifikasi harus dengan persetujuan
Departemen.
(b) Konsultan harus menjamin bahwa spesifikasi.
perencanaan dan semua dokumentasi yang
berhubungan dengan pengadaan jasa konslruksi , barang
dan jasa untuk Proyek disusun berdasarkan azas tidak
memihak. dan sesuai dengan cara pelaksanaan yang
baik dan peraturan-peraturan yang berlaku pada Proyek.
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(c)·

Sejauh lidak menyimpang dari kewajibannya
berdasarkan Bagian 3 .01 (Pelaksanaan). maka
Konsultan han,1s berusaha sebaik mungkin memaluhi
kriteria yang diuraikan dalam Lampiran H (Penggunaan
Produk dan Fasilitas Indonesia).

BAB IV
TANGGUNG JAWAB DEPARTEMEN
Bagian 4.01 Pajak dan Bea
Tanggung jawab Deparlemen yang berkenaan dengan
penerapan pajak dan bea Pemerinlah pada Konlrak lercakup
dalam 1.-ampiran 1 (Pajak dan Bea) yang merupakan bagian
yang lidak lerpisahkan dari Konlrak .
Bagian 4.02 Fasilitas dan Dukungan Logistik
Departemen menyediakan barang dan fasililas dan pendukung
lain lanpa biaya bagi Konsullan yang diperlukan unluk
pelaksanaan Jasa sebagaimana dilelapkan dalam Lampiran D
(Barang dan Fasilitas yang disediakan oleh Departemen).
Bagian 4.03 Pemimpin Proyek
Departemen harus mengangkal seorang Pemimpin Proyek
yang diberi kuasa dan wewenang unluk mengambil dan
melaksanakan kepulusan mengenai masalah·masalah yang
berhubungan dengan organisasi. logislik. keuangan .
adminislrasi. dan leknik yang perlu unluk pelaksanaan Jasa .
termasuk semua hal yang diajukan padanya oleh Pemimpin
Tim Konsultan. Kecuali sebagaimana yang dapat disetujui
atau diarahkan oleh Pemimpin Proyek, semua sural menyural
dan rujukan dari Pemimpin Tim kepada Deparlemen harus
disampaikan melalui Pemimpin Proyek.

(c) · Jumlah yang dimaksud dalam ayal (a) di alas. Ieia h
diperhilungkan berdasarkan pengertian bahwa Deparlcmen akan memberikan bantuan , jasa . dan fasilitas
sebagaimana yang dilenlukan dalam Konlrak . 1\pal>i li.l
ada di antara bantuan. jasa. dan fasilitas le rsc but tidak
disediakan. maka kedua belah Pihak aka n beru nding
unluk pemecahan yang lepal dan akan bersama-sarna
memuluskan besarnya biaya lambahan . a pabila ada .
yang harus dibayarkan kepada Konsulla n sebagai akibat
dari hal-hal lersebul di alas untuk menulup pe ngeluaran
tambahan yang perlu. yang tidak diperhitungka n dalan1
perkiraan biaya dalam Lampiran F (Biaya)
(d) Peraluran yang mengatur Personil Ko nsull a n . tunJangan
serta berbagai bantuan unluk me re ka diuraikan dalarn
Lampiran G (Peraturan Pemerintah Indonesia Mcngcnai
Personil Konsullan) pada Kontrak .

Baglan 5.02 Mata Uang Asing
Pembayaran dengan Mala Uang /\sing . jika be rlaku. d ila kukan
untuk pembayaran yang mencakup berbagai biaya dan beba n
biaya yang timbul di luar Indo ne sia seba ga imana d iri n ci
lengkap dengan perkiraan biaya dalam Lampiran F (Biaya).
Bagian .5.03 Mata Uang Rupiah
Pembayaran dengan Mata Uang Rupiah dilakukan unt uk
pembayaran yang mencakup berbagai biaya dan beban biaya
sebagaimana dirinci lengkap de ngan perkriaan biaya . da la m
Lampiran F (Biaya).

BAB V
BIAYA DAN PEMBAYARAN

. Baglan 5.04 Biaya Jasa Tambahan
Biaya unluk hal-hal yang lidak te rcakup o leh Bagian 5 .0 2 da n
5 .03 di alas atau unluk jasa tambahan yang mungkin
diperlukan oleh Deparle me n untuk pe nyelesaian Jasa . akan
dilutup dengan dana dari aloka si biaya cadangan yang
ditelapkan dalam Lampi ran F (Biaya) alau dari dana
lambahan yang disediakan bagi J asa .
Pemberian dana cadangan hanya dapat dile ra pkan pada
Konlrak apabila ada otorisasi lertulis te rle bih dahulu dari
Deparlemen dan Departemen lidak akan meminla Kons•.Jitan
mengadakan pengeluaran untuk hal-hal le rsebul atau jasa
lambahan, kecuali apabila le rsedia dana atau sisa cada nga n
yang memadai.

Baglan 5.01 Blaya dalam Mata Uang Asing dan Rupiah
(a)
Departemen membayar Jasa Konsultan yang diselengga·
rakan berdasarkan Konlrak dengan Mala Uang Asing
dan atau Mala Uang Rupiah, sebesar yang tidak lebih
dari jumlah·jumlah yang dinyalakan dalam Sural Perjanjian.
Perkiraan biaya dalam Mala Uang Asing dan alau Rupiah dirinci dalam Lampiran F (Biaya).
(b) Meskipun perkiraan biaya lersebut sebagaimana dirinci
dalam Lampiran F (Biaya) lidak boleh ditafsirkan sebagai
jumlah total lelap. namun perkiraan lersebul lidak akan
dilampaui lanpa otorisasi lertulis lerlebih dahulu • dari
Deparlemen. Konsultan akan berusaha sebaik mungkin
agar penggunaan biaya-biaya yang mendapal pengganlian
adalah serendah mungkin lanpa mengurangi mulu Jasa.

Bagian 5.05 Cara Pembayaran
(a) Semua pembayran ole h De parle me n akan dilakukan
secara pemindahbukuan kepada bank Konsulta n yang
Ielah ditunjuk . Konsultan harus membe ritahukan
penerimaan setiap pe mbayaran kepada Departe me n .
(b) Selain dari pembayaran yang dilakukan pada ayal (a) di
alas. pembayaran dengan Rupiah akan dilaksanakan oleh
Departemen melalui Deparlemen Keuangan dengan
pemindahbukuan ke bank Konsultan di Indonesia.
Peraluran di Indonesia mengharuskan pihak-p ihak yang
melaksanakan konlrak dengan Pemerintah harus
menggunakan bank milik pemerinlah atau bank lain di
Indonesia yang diselujui Departemen.
(c) Konsultan harus menyampaikan pernyataan terlulis
kepada Departemen berdasarkan wewenang Wakil Sah.

Bagian 4.04 Ganti Rugi oleh Departemen
Deparlemen harus membayar ganti rugi. melindungi. dan
membela Konsultan terhadap semua lunlulan hukum ,
tunlutan, dan tanggungan yang timbul karena kesalahan,
kecerobohan dan pelanggaran Konlrak oleh pegawai
Departemen sehubungan dengan Jasa.
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yang menyata.kan bank asing dan atau bank nasional
Indonesia. yang dikehendaki oleh Konsultan untuk
menerima pembayaran berdasarkan Kontrak. Pernyataan ini mencantumkan semua rincian yang diperlukan
seperti nama . alamat. dan cabang bank. nama rekening
dan nomor rekening untuk masing-masing rekening
yang bersangkutan maupun nama dan nomor Kontrak.

Bagiitn 5.06 Uang Muka dan Jaminan Uang Muka
(a) Bila diminta oleh Konsultan. uang muka yang besarnya
kurang lebih sebesar biaya mobilisasi Konsultan beserta
biaya langsung untuk memulai Jasa dan tidak melampaui
persenlase yang dinyalakan dalam Syaral Penerapan
Khusus akan dibayarkan dalam waklu yang dinyalakar.
dalam Bagian. 5.06 (a) Syaral Penerapan Khusus dengan
syaral yang dirinci di bawah ini :
Konlrak telah dilandalangani oleh kedua Pihak
dan Tanggal Berlakunya Konlrak Ielah ditelapkan.
Departemen Ielah menerima sural dari Konsullan
yang mengajukan permintaan Uang Muka.
Uang Muka hanya mencakup biaya mobilisasi dan
biaya untuk kegiatan memulai Jasa .
Departemen Ielah menerima jaminan yang
disetujui oleh Departe me n sebagaimana diuraikan
dalam Pasal (c) Bagian ini.
(b) Uang muka harus dibayar kembali oleh Konsultan
dengan nilai pembayaran kembali yang sama besarnya
yang diperhitungkan pada tagihan Konsultan. selama
jangka waktu yang ditetapkan dalam Bagian 5 .06 (b)
Syarat Penerapan Khusus.
(c)
Dalam waklu 14 (empal belas) hari sejak Tanggal
Berlakunya Konlrak. Konsultan harus menyerahkan
sural jaminan kepada Deparlemen . Sural jaminan
lersebut berupa sural alau sural-sural jaminan dari bank
atau dari lembaga keuangan lain yang diselujui
Deparlemen sebagai jaminan terhadap nilai Uang Muka
sepenuhnya dalam Mala Uang /\sing dan alau Rupiah
sesuai peruntukan yang disebutkan di alas .
Jaminan harus lelap berlaku selama diperlukan unluk
menjamin sisa pembayaran ke mbali uang muka yang
masih lerhulang kepada Deparlemen . sampai
pe mbayaran kembali uang muka yang terakhir Ielah
dilunasi dengan memperhitungkannya pada hari
pembayaran angsuran kepada Konsultan .

Bagian 5.0. 7 Pembayaran Prestasi
(a) Jangka waktu Pembayaran Prestasi
Konsultasi harus mengajukan perhitungan preslasi
sebagaimana dirinci di bawah ini secara berkala selama
jangka waktu pelaksanaan Konlrak . Frekuensi
pengajuan harus sebagaimana disebulkan dalam Bagian
5 .07 (a) Syaral Penerapan Khusus.
(b) Perhitungan dan Bukli
Masing -masing perhitungan prestasi terdiri dari
perhitungan terinci dari semua penge luaran . yang
bilamana perlu dilunjang dengan bukti penerimaan.
kwitansi dan dokumen asli lain sebagai bukti dari biaya
yang mendapat pengganlian alas pengeluaran biaya

(c)

(d)

(e)

(0

(g)

nyata . Bukti-bukti ini meliputi pertinggal tiket asli untuk
semua biaya angkutan udara yang dilagihkan. dan
semua kwitansi asli terkait yang perlu untuk meneliti
perhitungan tersebut.
Perhitungan tersebut beserta permintaan pembayaran
harus berdasarkan bulan-orang senyatanta yang dapat
ditagihkan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran F
dan biaya nyata yang dikeluarkan dalam pelaksanaan
Jasa dengan format dan satuan biaya yang ditetapkan
dalam Kontrak . Daftar hadir yang diperiksa dan
disahkan oleh wakil Departemen yang berwenang harus
disertakan pada semua perhitungan yang berkaitan
dengan pembayaran beban biaya personil.
Pengembalian Uang Muka
Kecuali apabila dinyatakan lain dalam Syarat Penerapan
Khusus. masing-masing perhitungan prestasi. mulai dari
yang pertama . harus dikurangi dengan membagi
keseluruhan uang muka dengan banyaknya pembayaran
kembali uang muka selama jangka waktu yang
ditetapkan sehingga sekian kali pula uang muka dapal
dikurangi setiap kali mengajukan perhitungan angsuran .
Pada suatu saat apabila nilai perhitungan prestasi
kurang dari besarnya nilai rata-rata pengembalian uang
muka . maka perbedaannya akan dikurangkan dari
perhitungan prestasi berikutnya: prosedur ini berlaku
sampai seluruh uang mukii ·terbayar kembali .
Pembayaran Perhitungan Prestasi
Pembayaran perhitungan prestasi harus dilaksanakan
dalam waktu sebagaimana dinyatakan dalam Bagian
5 .07 (d) Syarat Penerapan Khusus. Adanya ketidak
sesuaian dalam perhitungan prestasi tidak akan menjadi
alasan untuk mepunda pembayaran . Departemen dapat
meminta Konsurtan untuk menyampaikan perhitungan
prestasi sementara dengan meniadakan hal-hal yang
sedang menjadi perselisihan dan akan membayar
perhitungan sementara tersebut dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari setelah perhitungan sementara tersebul
disampaikan.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Setiap pembayaran oleh Departemen yang melampaui
biaya sebenarnya yang disetujui oleh Departemen harus
dikembalikan oleh Konsulian kepada Departemen dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Konsultan menerima
pemberitahuan mengenai hal tersebut dari Departemen.
Perkiraan Jadwal Pembayaran
Untuk keperluan penganggaran , Konsultan harus
menyampaikan Perkiraan Jadwal Pembayaran Rupiah
dan Mata Uang /\sing kepada Departemen . ya ng
menunjukan pembayaran Uang Muka yang diminla
untuk mobilisasi bila diperlukan. dan pembayaran untuk
masing-masing jangka waktu perhitungan preslasi.
Format Departeme n memilih membayar dengan
Perkiraan Jadwal Pembayaran ini, maka Bagian 5 .0 6
dan 5 .07 harus diubah sebagaimana ditetapkan dala m
Bagian 5 .07 (f) Syarat Penerapan Khusus.
Ketentuan Khusus Unluk Pembayaran

Meskipun berlaku Pasal (a) sampai (f) Bagian ini
pembayaran angsuran harus memenuhi persyaratan
pencapaian prestasi (milestone events). bila ada. yang
ditentukan dalam Jadwal Pekerjaan Lampiran C (Jadwal
Pe kerjaan dan Penugasan) pada Ko ntra k.
Jika Konsultan gaga! memenuhi persyaratan tersebut di
alas . maka Departemen berhak menangguhkan
pembayaran angsuran sampai persyaratan tersebul
dipenuhi oleh Konsultan .

Baglan 5.08 Pembayaran akhlr
Pembayaran akhir sehubungan dengan Jasa hanya akan
dilaksanakan setelah penyerahan dan persetujuan laporan
akhi r, dan perhitungan akhir Ielah disampaikan o leh
Konsulta n . Pembayran kepada Konsultan akan dilaksanakan
selambat·lambatnya dalam jangka waktu yang dinyatakan
da lam Bagian 5 .08 S ya rat Penerapan Khusus sejak
Departemen menerima perhitungan akhir.
Baglan 5.09 Mata Uang Yang Berlaku
Apabila perlu untuk menagih pembayaran penggantian alas
pengeluaran berdasarkan Kontrak. nilai lukar antara rupiah
dan mala uang asing yang berlaku pada transaksi berdasarkan
Kontrak. adalah Ia rip jual TIT sebagaimana dilerbilkan alau
dihitung oleh Bank Indonesia pada tanggal pengeluaran
lersebut atau apabila nilai tersebut lidak lerdapal pada langgal
terjadinya pengeluaran. berdasarkan nilai yang berlaku pada
hari kerja berikutnya.
Baglan 5 . 10 Sumber Dana
Bila diharuskan o leh Departemen. biaya perkiraan maksimum
bagi Jasa yang dilakukan oleh Konsultan sesuai Kontrak
(termasuk penyediaan anggaran untuk jasa tambahan. atau
cadangan lain-lain bila diizinkan) harrus dicanlumkan dalam
Syarat Penerapan Khusus yang dirinci untuk menunjukkan
secara terpisah jumlah Mala Uang Asing dan Rupiah yang
akan dibiayai berdasarkan Perjanjian dan penyediaan da na
dari t\nggaran Pemerintah Indo nesia (DIP).

Peralalan yang diuraikan dalam Lampiran F (Biaya) pada
Kontrak yang diadakan o leh Ko nsultan berdasarka n Kontrak
selamanya tetap menjadi milik Deparlemen. telapi dapat
berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Konsultan
selama jangka waklu yang diperlukan oleh Konsultan unluk
digunakan pada Proyek.
Semua peralalan yang dimiliki o leh alau dibeli alas nama
Deparle me n. sejauh dapal dilakukan harus dilandai sebagai
milik Departemen . Tanda-landa lersebul harus jelas dan
mudah terlihat. dan sesuai dengan slandar dan prosedur
Departemen

Bagian 6 .03 Perawatan Peralatan
Tanggung jawab Pemeliharaan
Segala barang (kecuali bahan yang habis lerpakai) yang
disediakan oleh Depar1emen bagi Konsullan atau yang dibeli
oleh Konsullan alas nama Depar1emen dan digunakan oleh
Konsullan unluk penyelenggaraan Jasa harus dirawal dan
dipelihara oleh Konsullan sehingga sela lu dalam keadaan
baik. namun keausan yang wajar dapal diterima .

(a)

(b)

lnvenlaris
Seliap lahun dan juga selelah penyelesaian Jasa alau
selelah penghenlian alau penangguhan Jasa . Konsultan
harus menyerahkan lapo ran resmi kepada Departemen
Laporan resmi lersebul dalam benluk invenlarisasi yang
berkenaan dengan peralalan yang dimaksud dalam Bab
VI Syaral Umum Konlrak ini.

Baglan 6 .04 Pengembalian Peralatan
Segera sele lah penyelesaian Jasa . semua peralalan yang
berada dalam penguasaan Konsultan dan dimiliki oleh
Deparlemen, alau dibeli alas nama Deparlemen harus
ditempatkan oleh Konsultan di bawah Departemen di tempal
dan d engan cara yang sesuai dengan prosedur yang
ditentukan o leh Departemen.
BAB VII PENANGGUHAN, PEMUTUSAN KONTRAK,
DAN PENYELESAIAN PERSEUSIHAN

Bagian 6 .01 Pemilikan Data dan Dokumen Serta Hak
Pemilikan
Semua . laporan dan data yang terkait seperti peta: diagram .
rencana , statistik, spesifikasi teknis serta catatan atau bahan
JJ.endukung yang dihimpun atau disusun selama berlangsungnya Jasa harus dianggap rahasia . dan setelah penyelesaian
Jasa. harus menjadi milik mutlak Departemen. Konsullan
boleh menyimpan satu rekaman data dan calatan le rsebul
tetapi dilarang menggunakannya untuk keperluan yang tidak
ada kaitannya dengan Kontrak tanpa mendapal persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari Departemen .

Bagian 7 . 01 Penangguhan pembayaran karena
kegagalan Konsultan melaksanakan Tugas .
Dengan menyampaikan pemberilahuan penangguhan secara
tertulis kepada Konsultan. Departemen dapat menangguhkan
semua pembayaran berdasarkan Kontrak jika Konsultan gaga!
melakukan kewajibannya berdasarkan Kont rak . termasuk
kegagalan pelaksanaan Jasa . dengan kelenluan bahwa pemberitahuan penangguhan tersebut :
harus merinci dasar kegagalan lersebut. dan
(i)
harus meminta Ko nsultan memperbaiki kegagalan
(ii)
tersebul dalam jangka waktu yang lidak lebih dari
30 (liga puluh) hari setelah penerimaan pemberilahuan penangguhan lersebul oleh Konlraklor.

Bagian 6 . 02 Pemilikan Peralatan
Peralatan yang disediakan oleh Departeme n atau dibeli oleh
Konsultan alas nama Departemen untuk Proyek selamanya
tetap menjadi milik Departemen.

Bagian 7 .02 Pemutusan Kontrak oleh Departemen
Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sele lah
menyampaikan pemberitahuan pemutusan Kontrak kepada
Konsultan (kecuali dalam hal kejadian yang tecantum dalam

BAB VI PEMIUKAN lAPORAN DAN PERALATAN
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Pasal (f) di bawah. yang untuk itu harus ada pemberitahuan
tertulis sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelumnya .
dan pemberitahuan tersebut disampaikan setelah terjadinya
salah satu dari kejadian yang dirinci dalam Pasal (a) sampai (0
Bagian ini. Departemen dapat memutus Kontrak
jika Konsultan gagal memperbaiki suatu kegagalan
pelaksanaan kewajiban berdasarkan Kontrak.
sebagaimana dirinci dalam sural pemberitahuan
penangguhan sesuai dengan Bagian 7 .01 di alas, dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari sete lah penerimaan
pemberitahuan penangguhan tersebut. a tau dalam waktu
yang diperpanjang sebagaimana yang dapat disetujui
secara tertulis oleh Departemen .
jika Konsultan tidak mampu lagi membayar hutang(b)
hutangnya atau bangkrut atau mengadakan kesepakatan
pembebasan hutangnya dengan pihak pemberi hutang
atau memanfaatkan hukum untuk kepentingan pihak
yang berhutang atau melakukan likuidasi atau
menandatangani sural aksep baik karena diwajibkan
maupun dengan sukarela :
jika Konsultan gagal mematuhi keputusan akhir yang
(c)
dicapai sebagai hasil pelaksanaan arbitrasi sesuai dengan
Bagian 7 .06 Syarat Umum Kontrak :
(d) jika Konsultan menyampakian suatu pernyataan kepada
Departemen. dan pernyataan terse but berpengaruh
besar pada hak . kewajiban atau kepentingan Departemen dan Konsultan mengetahui bahwa pernyataan itu
tidak benar:
(e) jika sebagai akibat Keadaan Memaksa Konsultan tidak
dapat melaksanakan sebagian besar Jasa selama
sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari : atau
jika Departemen. yang semala-mata karena kehendak(0
nya sendiri alau karena sesuatu alasan . memutus
Kontrak.
Berkenaan dengan pemutusan Kontrak yang timbul karena
terjadinya kejadian sebagaimana dirinci dalam Pasal (a)
sampai (f) di alas. Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdala tidak diberlakukan .

(b)

(a)

Bagian 7.03 Keadaan Memaksa
Untuk keperluan Kontrak ini , Keadaan Memaksa berarti
suatu kejadian yang secara wajar meskipun dengan
segala kesungguhan tak dapat dihindari oleh salah satu
Pihak. yang diluar kemampuan pengendalian salah satu
Piha k. dan yang menjadikan salah satu Pihak tidak
mungkin atau demikian sulitnya melaksanakan tanggung
jawabnya berdasarkan Kontrak. sehingga secara wajar
dianggap tidak mungkin bertanggung jawab dalam keadaan tersebut dan Keadaan Memaksa tersebut mencakup antara lain perang . kekacauan. wabah . gempa
bumi. badai. pemogokan. pertikaian perburuhan atau
tindakan dalam bidang induslri. lerhenlinya aliran lislrik,
penyilaan alau lindakan lain oleh inslansi pemerinlah.
Keadaan Memaksa tidak mencakup kejadian yang
disebabkan oleh kelalaian atau lindakan yang disengaja
oleh salah salu Pihak atau Sub-konsultan Pihak tersebut
atau wakil atau karyawannya. atau oleh kegagalan me-

(c)

(d)

(e)

(a)

(0

(g)

maluhi cara kerja profesional yang baik . Keadaan
Memaksa tidak mencakup ketidakcukupan dana alau
kegagalan melakukan pembayaran yang diwajibkan
berdasarkan Konlrak.
Kegagalan salah salu Pihak memenuhi kewajibannya
berdasarkan Kontrak tidak dianggap pelanggaran Kontrak alau ingkar janji berdasarkan Kontrak asalkan kegagalan lersebut timbul karena suatu kejadian Keadaan
Memaksa, dengan ketentuan bahwa Pihak yang terkena
kejadian lersebul telah melakukan segala tindakan pencegahan yang wajar, tindakan alternatif yang wajar dan
bersungguh-sungguh, semua itu dilakukan dengan tujuan
melaksanakan ketenluan -dan syaral Konlrak.
Pihak yang lerkena kejadian Keadaan Memaksa harus
secepalnya melakukan segala tindakan unluk menyingkirkan halangan Pihak tersebut untuk secepalnya
memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak.
Pihak yang terkena akibat kejadian Keadaan Memaksa
harus memberilahukan kejadian tersebul kepada Pihak
yang lain dalam waktu 14 (empat betas) hari sejak lerjadinya kejadian tersebul alau secepat mungkin selelah
Ｌ＠ memberikan fakta mengenai sifat dan penyebab
ｴ･ｲｪｾ､ｩ
kejadian tersebut, dan dengan cara yang sama secepat
mungkin memberitahukan kembalinya keadaan yang
normal.
Kedua Pihak harus melakukan segala tindakan yang
wajar agar konsekuensi su-atu kejadian Keadaan
Memaksa menjadi sekecil mungkin ..
Jangka waktu yang berdasarkan Kontrak mengikat salah
salu Pihak untuk menyelesaikan tindakan alau lugas.
harus diperpanjang dengan jangka waktu yang sama
dengan jangka waktu selama Pihak tersebut lidak dapal
melakukan lindakan alau lugas lersebul sebagai akibat
Keadaan Memaksa:
Selama jangka waklu lerhalangnya Konsullan melaksanakan Jasa sebagai akibat suatu kejadian Keadaan
Memaksa, Konsullan berhak tetap dibayar berdasarkan
kelentuan Kontrak dan juga mendapat pe ngganlian alas
biaya lambahan yang wajar dan perlu yang Ielah dikeluarkan oleh Konsultan selama jangka waktu tersebul
unluk keperluan Jasa dan mengg.i atkan kembali pelaksanaan Jasa pada akhir jangka waktu tersebut.
Selambal-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Konsultan
menjadi tidak dapat melaksanakan sebagian besar Jasa
sebagai akibat suatu kejadian Keadaan Memaksa alau
secepat mungkin setelah ilu. kedua Pihak harus sating
berkonsultasi dengan lujuan memperoleh kesepakalan
mengenai tindakan yang tepa! yang harus dilakukan
dalam keadaan ilu.
Jika sebagai akibat dari keadaan Memaksa, Konsultan tidak
dapat melaksanakan sebagian besar Jasa selarna jangka
waklu 60 (enam puluh) hari, maka salah satu Pihak dapat
memulus Konlrak dengan memberikan pemberilahuan
lertulis 15 Oima betas) hari sebelumnya dan selelah itu
Konsultan berhak alas sejumlah uang yang harus dibayar
sesuai dengan ketentuan pemutusan Kontrak sebagaimana
yang ditetapkan dalam Bagian 7 .05.
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Bagian 7 .04 Pemutusan Kontrak oleh Konsultan
Sekuran·g -kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Konsultan
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Departemen
yaitu pemberitahuan yang disampaikan setelah terjadinya
salah salu dari kejadian yang dirinci dalam Pasal (a) sampai
(d) Bagian ini. Konsultan dapal memulus Kontrak :
(a)
jika Departemen gagal membayar apa yang menjadi hak
Konsultan berdasarkan Kontrak dan tidak menyelesaikan
perselisihan berdasarkan Bagian 7 .06 (Penyelesaian
Perselisihan) Syaral Umum Kontrak. dalam waktu 45
(empat puluh lima) hari setelah menerima pemberilahuan tertulis dari Konsultan bahwa pembayaran tersebut
Ielah lewat jatuh tempo;
(b) jika Departemen mengingkari sebagian besar kewajibannya berdasarkan Kontrak dan tidak memperbaiki hal ilu
dalam waktu 45 (empal puluh lima) hari (atau dalam
waktu yang lebih lama sebagaimana yang kemudian
disetujui oleh Konsultan) setelah Departemen menerima
pemberitahuan tertulis yang merinci ingkar janji tersebut;
(c)
jika sebagai akibat Keadaan Memaksa , Konsultan tidak
dapat melaksankaan sebagian besar Jasa selama jangka
waktu yang sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari;
(d) jika Departemen gagal mematuhi keputusan akhir yang
dihasilkan suatu arbitrasi berdasarkan Pasal 7 .06
(Penyelesaian Perselisihan) Syarat Umum Kontrak.
Bagian 7.05 Prosedur Pemutusan Kontrak
(a)

Setelah penerimaan atau penyampaian pemberitahuan
pemutusan Kontrak oleh Konsultan dari atau kepada
Departerr\en dan sebelum tanggal berlakunya pemutusan
tersebut , Konsultan harus :
(1) Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan yang sedang
berlangsung berdasarkan Kontrak pada tanggal
dan sampai sejauh yang ditetapkan dalam
pemberitahuan pemutusan .
(2) Tidak akan mengadakan pemesanan dan
mengeluarkan biaya lebih lanjut untuk barang atau
jasa kecuali bila diperlukan untuk menyelesaikan
bagian pekerjaan berdasarkan Kontrak yang tidak
diakhiri dengan pemberitahuan pemutusan tersebut.
(3) Membatalkan semua pemesanan, jasa, kontrak dan
sub-kontrak yang belum terselesaikan, sejauh hal-hal
tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan
yang harus diakhiri dengan pemberitahuan tersebut.
(4)

(5)

Mengalihkan hak dan menyerahkan semua
laporan, perencanaan, rancangan, spesifikasi dan
perhitungan baik yang sudah selesai atau selesai
sebagian yang seandainya Kontrak tidak diputus
seharusnya diberikan kepada ｄ･ｰ｡ｲｴｾｭｮＬ＠
dan
pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus
dilakukan dengan cara dan pada waktu sebagaimana diarahkan, jika ada, oleh Departemen.
Menyerahkan semua barang yang disediakan untuk
Konsultan oleh Departemen sebagai penunjang
logistik untuk .kegiatan Konsultan berdasarkan
Kontrak kepada Departemen.

(6)

Mengatur pengembalian Personil Ko nsultan dan
Tanggungan Resmi mereka .

(b)

Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana
ditetapkan dalam Bagian 7 .02 (Pemutusan Ko ntrak ole h
Departemen) dan 7 .03 (Keadaan Memaksa). Departe·
men akan mengganti biaya dan imbalan jasa kepada
Konsultan sebagai kompen sasi terhadap Ja sa yang
dilakukan sampai pada tanggal pemutusan. dan jika
diputus berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 02 (e). (f)
atau 7.03. disamping semua biaya langsung yang dike·
luarkan oleh Konsultan sehubungan de ngan pemutusan
Kontrak . termasuk pula biaya pengembalian Personil
dan Tanggungan Resmi mereka . tetapi tidak termasuk
keuntungan yang diperoleh tanpa be kerja .

(c)

Sejak tanggal berlakunya pemutusan Kontra k. Konsultan
selanjutnya tidak akan bertanggung jawab alas pela k·
sanaan Jasa berdasarkan Kontrak.

Bagian 7.06 Penyelesaian Perselisihan
Perselisihan atau pertikaian yang timbul karena Kontrak atau
sehubungan dengan Kontrak yang tidak dapat diselesaikan
secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan di antara
kedua Pihak , pada akhirnya harus diselesaikan o leh suatu
dewan arbitrasi, yang akan menyelesaikan perselisihan atau
pertikaian tersebut berdasarkan peraluran yang berikut
(a)

Arbilrasi diatur dengan peraturan UNCITRJ\L (United
Nations Commission on International Trade Law . yaitu
Komisi PBB untuk Hukum Perdagangan Internationa l).
kecuali apabila ditentukan lain dalam Syarat Penerapan
Khusus Bagian 7 .06.

(b)
(c)

Tempat arbitrasi harus di Jakarta . kecuali jika disepakati
lain .
Bahasa yang digunakan dalam arbitrasi haruslah bahasa
yang digunakan dalam Kontrak, kecuali jika disepa kati
lain .

(d)

Banyaknya arbitrator harus tiga orang .

(e)

Keputusan dewan arbitrasi harus merupakan keputusan
yang terakhir dan mengikat Departeme n dan Ko nsultan .

Pengeluaran untuk arbitrator yang diangkat oleh atau untuk
Konsultan menjadi beban Konsultan, dan pengeluaran untuk arbi·
trator yang diangkat oleh atau untuk Departemen menjadi beban
Departemen. Pengeluaran untuk ketua dewan arbitrasi dan
pengeluaran lain yang dikeluarkan oleh dewan arbitrasi ditanggung
bersarna oleh kedua Pihak. rnasing-rnasing setengahnya.
BAB VIII
KETENTUAN UMUM

Bagian 8 .01 Perubahan
(a)

Dengan perintah tertulis. sewaktu-waktu Departemen
dapat melakukan perubahan dalam lingkup umum
tujuan Jasa sesuai kebutuhan yang nyata . dengan ketenluan bahwa perubahan tersebut termasuk perubahan
biaya yang diakibatkannya yang dirujuk dalam Pasal (b)

(b)

(c)

di bawah ini. harus Ielah disepakati secara tertulis di •
antara Konsultan dan Departemen . Perubahan tersebut
dapat dilakukan pada sebagian atau semua yang berikut.
(1) Jadwal kerja dan lingkup jasa . termasuk antara lain
komposisi dan personil tim Konsultan . renlang
waktu dan waktu masukan mereka. tingkat tanggung jawab alas hasil a kh ir. persyaralan pelaporan
serta alih pengetahuan.
(2) Banyaknya tunjangan logislik dan barang Departemen yang harus diberikan atau disediakan bagi
Konsultan atau yang harus disediakan oleh Konsultan untuk pelaksanaan Kontrak.
1\pabila adanya perubahan tersebut mengakibatkan penambahan alau pengurangan pada biaya pe rkiraan. atau
waktu yang dipe rlukan untuk pelaksanan Kontrak atau
bagian dari Kontrak dan a tau secara lain mempengaruhi
ketenluan ya ng lain dala m Ko nlrak. baik diubah alau
lidak diubah oleh perintah tersebut. maka harus dilakukan penyesuaian yang seimbang pada biaya perkiraan
dan ketent uan lain dalam Konlrak yang dipengaruhi
perubahan tersebut. Kontrak harus disesuaikan seperlunya secara lertulis sebagaimana ditetapkan dalam
Pasal (c) di bawah. yang apabila merupakan keharusan,
harus dengan izin terlebih dahulu dari pejabal Departemen yang berwenang.
Perubahan yang berkenaan dengan hal-hal yang
(1)
de til dalam lingkup pekerjaan. dukungan logislik
dan atau pos-pos biaya yang lidak mengubah
keseluruhan subslansi Konlrak dan tidak mengubah nilai Konlrak yang dilelapkan dalam Bab V,
Bagian 5 .01 (Biaya dalam Mala Uang Asing dan
Rupiah). dapal dilaksanakan dengan sebuah
Memo randum Konlrak yang dilandalangani oleh
Konsultan dan Departemen.
(2) Peruubahan yang berkenaan dengan subslansi
Konlrak alau perubahan -perubahan yang
berkenaan dengan lingkup. jangka waklu alau
biaya yang mengakibalkan perubahan nilai
Konlra k yang dilelapkan dalam Bab V, Bagian
5 .01 (Biaya dalam Mala Uang /\sing dan Rupiah)
mengharuskan pembualan Addendum Konlrak
yang dilandalangani , disaksikan dan disahkan
Konlrak .
dengan cara yang ｳ｡ｾｰ･ｲｴｩ＠

Baglan 8.02 Bahasa, Berat dan Ukuran
Bahasa lnggris harus digunakan dalam semua komunikasi
lertulis anlara Departemen dan Konsullan yang berkenaan
alau disusun oleh
dengan semua dokumen yang ､ｩ｡ｾｮ＠
Konsultan berke naan dengan Konlrak dan pekerjaannya ,
kecuali sebagaimana yang diperunlukkan bagi laporan .
dokumen konlrak dan lain-lain, sebagaimana yang disebut
dalam Lampiran B (Kerangka 1\cuan Kerja). Ukuran dan beral
yang digunakan dalam seluruh pekerjaan yang merupakan
bagian Konlrak alau yang berkenaan dengan Konlrak adalah
sislem melrik.
Baglan 8 .03 Hukum yang Berlaku
Konlrak harus dianggap sebagai sualu konlrak yang dibual,

diatur. dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik
Indo nesia .

Baglan 8 .04 Peraturan Kerja dl l..apangan
Departemen dan Konsullan harus merundingkan dan
menyepakali "Peraluran Kerja di Lapangan" lerlulis yang
menelapkan pengaturan dan prosedur, lerulama anlara
Konsultan d.an Departemen, agar pelaksanaan Jasa dilakukan
dengan efisien.

BAGIAN IX
WAKIL SAH, PEMBERITAHUAN DAN PERMINTAAN
Baglan 9.01 Kewenangan
(a) Setiap tindakan yang diwajibkan alau diizinkan unluk
dilakukan dan seliap dokumen yang diwajibkan alau
diizinkan unluk dilandalangani berdasarkan Konlrak
dapal dilakukan dan dilandalangani oleh Departemen
dan oleh Wakil Sah Konsultan.
Wakil(-wakil) Sah Konsultan hanya dapat diganli oleh
(b)
Konsultan dengan menyampaikan suatu pernyataan
tertulis yang mengikat secara hukum kepada wakil
Deparlemen yang diberi kuasa sebagaimana dilenlukan
dalam Bagian 9.02.
Baglan 9.02 Pemberltahuan dan Permlntaan
(a) Seliap pemberitahuan yang diberikan alau perminlaan
yang diajukan berdasarkan Kontrak harus secara lerlulis
dalam bahasa lnggris. Pemberilahuan alau perminU!an
tersebul harus disampaikan secara langsung atau dengan
sural lercalal kepada Pihak yang bersangkulan pada
alamal pihak lersebut yang ditetapkan dalam Sural Perjanjian Kontrak atau pada alamal yang Ielah ditelapkan
secara lertulis oleh Pihak yang salu kepada Pihak yang
menyampaikan pemberitahuan lersebul, atau yang
mengajukan permintaan lersebut dan memaluhi kelentuan Bagian 4 .03 (Pemimpin Proyek) Syaral Umum
Kontrak yang berkenaan dengan sural menyural dan
perminlaan dari Pemimpin Tim kepada Departemen.
(b)

Nama dan alamat wakil Departemen yang diberi kuasa
dan Wakil Sah Konsultan haruslah sebagaimana
dilelapkan dalam Sural Perjimjian Kontrak.

BAB X
TANGGAL BERLAKU KONTRAK, TANGGAL MULAI,
DAN TANGGAL PENYELESAIAN
Baglan 10.01 Berlakunya Kontrak
(a)

(b)

Konlrak berlaku dan sah pada tanggal penandalanganan
Konlrak oleh kedua Pihak dan mengikat kedua Pihak
setelah terpenuhi syarat bahwa Konlrak Ielah disetujui
oleh pejabat Pemerinlah yang berwenang dan Lembaga
Keuangan. Jika diharuskan oleh Deparle me n , maka
rekaman persetujuan lersebul harus dilampirkan pada
Konlrak.
Tanggal Mulai dan Tanggal Penye lesa ian haruslah
sebagaimana dinyatakan dalam Bah I (Definisl) Syaral
Umum Konlrak.
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(c)

(d)

Bagian/ Pasal (v) Sebutkan mala uang asing
yang diperkenankan untuk digunakan dalam
Kontrak.

Bea materai sejumlah yang diperlukan ｢･ｾ､｡ｳｲｫｮ＠
peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dibubuhkan pada Kontrak oleh Konsultan sebelum penandatanganan Konfrak oleh Departemen.
Jika Kontrak belum berlaku dalam jangka waktu yang
ditetapkan dalam Bagian 10.01 (d) Syarat Penerapan
Khusus, maka salah satu Pihak, dengan menyampaikan
pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 4 (empat)
minggu sebelumnya kepada Pihak yang lain , dapat
menyatakan Kontrak batal dan tidak berlaku, dan dalam
hal ada persyaratan yang demikian dari salah satu
Pihak. maka pihak yang satu tidak boleh menuntut
Pihak yang lain berkenaan dengan pernyataan itu .

2.

Bagian 10.02 Syarat Penerapan Khusus
Syarat Penerapan Khusus harus berkekuatan dan berlaku
penuh seakan-akan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
Syarat Umum Kontrak Jasa ｋｯｮｾｵｬｴ｡
Ｎ＠ Apabila ada syarat
khusus yang berbeda atau bertentangan dengan Syarat
Umum . maka syarat khusus yang berlaku. Disamping syarat
khusus yang secara spesifik dirujuk dalam syarat umum , syarat
khusus lainnya dapat menghapus, mengubah atau menambah
ketentuan Bagian Syarat Umum atau dapat merupakan syarat
tambahan yang berkenaan dengan hal-hal yang belum
ditentukan dalam Syarat Umum Kontrak.
'

Dalam menyusun Syarat Penerapan Khusus. terdapat
tiga kelompok Bagian atau Pasal dengan tiga cara
penyusunan yang berbeda . Ketiga ca·r a tersebut diuraikan di bawah ini.

B.

Kelompok 1 :
Untuk melengkapi Bagian dan Pasal dalam Syarat Umum
Kontrak yang menyatakan; "sebagaimana disebutkan/
dinyatakan/ditentukan/ditetapkan dalam Syarat Penerapan
Khusus ·· , penyusunannya dijelaskan sebagai berikut :
Bab I Definisi
1.
Bagian/ Pasal (c) Sebutkan nama instansi
Departemen Pekerjaan Umum yang akan
bertindak sebagai "Departemen ...
Baglan/Pasal (d) Sebutkan Lembaga
Keuangan yang memberi bantuan keuangan.
Bagian/Pasal (e) Sebutkan nama/judul dan
nompr Surat Perjanjian antara pemerintah
dan Lembaga Keuangan.
Bagian/Pasal (f) Sebutkan nama Proyek yang
menangani Kontrak ini.
Bagian/Pasal (k) Sebutkan nama pihak yang
berwenang yang harus me mberikan persetujuan terakhir agar Kontrak menjadi berlaku
(efektif) sehingga Tanggal Berlakugya
Kontrak dapat ditentukan.
Bagian/Pasal (I) Sebutkan masa tenggang
waktu Konsultan harus mulai kerja setelah
menerima Surat Perintah Mulai Kerja.

C.

waktu

3.

Bab Ill Kewajlban dan Tanggung Jawab
Konsultan
Bagian 3 . 12 (b) Sebutkan batas waktu pemberitahuan dari Departemen kepada Konsu ltan
mengenai adanya tuntutan hukum. tuntutan . atau
tuntutan ganti rugi.

4.

Bab V Biaya dan Pembayaran
Baglan 5 .06 (a) Sebutkan besarnya persentase
maksimuin Uang Muka yang dapat diminta
Konsultan dan berapa lama akan dibayar setelah
diminta .
Bagian 5 .06 (b) Sebutkan jangka waktu
pengembalian Uang Muka .
Bagian 5 .07 (a) Sebutkan fre kuensi pengajuan
perhitungan prestasi kepada Departemen .
Bagian 5 .07 (b) Se butkan batas waktu pelaksanaan
pembayaran Angsuran sejak diterimanya perhitungan prestasi oleh Departemen .
Bagian 5 .08 Sebutkan batas waktu pelaksanaan
pembayaran akh ir sesudah diterimanya perhitungan akhir oleh Departemen.

PETUNJUK PENYUSUNAN
SYARAT PENERAPAN KHUSUS
A.

Bab II Jasa
Bagian 2 . 04 (a) Sebutkan jangka
pelaksanaan Kontrak .

Kelompok II
Bagian dan Pasal dalam Syarat Penerapan Khusus yang
dirujuk dalam Syarat Umum Kontrak. yang didahului
oleh "kecuali dinyatakan lain dalam Syarat Penerapan
Khusus" atau ungkapan lain yang senada .
Bagian dan Pasal tersebut hanya diadakan apabila
diperlukan untuk mengubah ketentuan dalam Syarat
Umum Kontrak. Cara penyusunannya adalah sebagai
berikut :
1.

2.

Bab II Jasa
Bagian/ Pasal 2 .03 Jelaskan apabila bukan bahasa
lnggris dan atau bukan hukum Indonesia yang
mengikat dalam Ko ntrak.
Bab V Biaya dan Pembayaran
Bagian/ Pasal 5 .07 (c) Nyatakan apabila cara
pengembalian Uang Muka tidak merupakan
angsuran yang sama besarnya .
Bagian/ Pasal 5 .07 (f) Apabila Departemen menghendaki cara pembayaran berdasarkan Perkiraan
Rencana Pembayaran (Payment Schedule Forecast) , perlu diadakan perubahan isi Bagian 5 .06
dan 5 .07 Syarat Umum Kontrak.
Bagian/ Pasal 5 . 10 Nyatakan besarnya biaya
maksimum untuk Jasa (apabila dikehendaki oleh
Departemen). baik bagian valuta asing . maupun
rupiah . yang akan dibiayai dengan dana bantuan
maupun DIP.

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

3.

D.

E.

Bab VII Penangguhan, Pemutusan Kontrak
dan Penyelesaian Perselisihan
Bagian/Pasal 7 .06 (a) 1\pabila peraturan arbitrasi
yang dikehendaki bukan peraturan arbitrasi
UNCITR/\L, nyatakan peraturan arbitrasi
penggantinya:

Kelompok Ill
Perubahan Bagian atau Pasal dalam Syarat Umum
Kontrak atau penambahan Bagian atau Pasal baru,
misalnya karena adanya perubahan atau tambahan
peraturan (selain dari yang Ielah disebutkan dalam
Kelompok I dan II di alas, maka · ketentuan dalam
.Bagian/Pasal dalam Syarat Umum Kontrak harus
disesuaikan sebagaimana mestinya.
Catatan
Dalam menyusun isi Syarat Penerapan Khusus sebagaimana diuraikan pada B. C . dan D di alas, urutan nomor
pencantumannya haruslah sesuai dengan nomor
BagianPasal dalam Syarat Umum Kontrak, dengan
tujuan untuk memudahkan Departemen dan Konsultan
dalam pelaksanaan Kontrak.

3. LAMPIRAN KONTRAK
LAMPIRAN A
URAIAN PROYEK
Lamplran A pada Kontrak btasanya merupakan sallnan
harfiah darl lnformasl Latar Belakang yang tercantum
dalam Dokumen Undangan .
/slnya yang khas :
NAMA PROYEK
Nama Studi atau Proyek
Nama Propinsi
Pendahu/uan
1.
2.
Alasan Proyek
3.

4.
5.

Situasi sekarang
Studi yang mendahulul
Tindak lanjut Pemerintah

LAMPIRAN B
KERANGKA ACUAN KERJA
!-ampiran B ｭ･ｲｵｰ｡ｾｮ＠
salinan harfiah dari Kerangka 1\cuan
Kerja (TOR) Dokumen Undangan yang hanya diubah jika
perlu untuk menyesuaikan dengan perubahan yang timbul dari
negosiasi Kontrak antara Departemen dan Konsultan . dan
tidak lagi memuat data yang disajikan dalam Lampiran 1\
(Uraian Proyek) dan C (Jadwal Pekerjaan dan Penugasan) .
Lihat Pedoman Penyusunan Dokumen Undangan mengenai
rincian yang diperlukan dalam Kerangka 1\cuan Kerja.. ·
lsinya yang khas :
1.
P.endahuluan
2 . Sasaran Jasa Konsultan

3.
4.
5.

Jadwal Jasa Konsultan
Jenis dan lingkup Jasa Konsultan
Hubungan antara para Konsultan /\sing . Konsultan In·
donesia dan Departemen
6.
Keahlian yang dipe rlukan
7 . Alih Pengetahuan (Dirinci dalam Lampiran E)
8.
Persyaratan Laporan
9.
Penjelasan Umum
10. Peralatan dan fasilitas yang harus disediakan o leh
Konsultan (termasuk Peralatan Khusus yang harus
diadakan oleh Konsultan alas nama Departemen).
LAMPIRAN C
JADWAL PEKERJAAN DAN PENUGASAN
DAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Lampiran ini menyajikan jadwal pekerjaan terinci yang
biasanya do/am bentuk Bar Chart , meliputi

Jadwal Pekerjaan :
Masing·masing komponen pekerjaan.
Tahap·lahap pencapaian prestasi (milestone events) yang
berkenaan dengan Bagian 5 .07 (g) (Peraturan Khusus
Pelaksanaan Pembayaran Syarat Umum Kontrak).
Jadwal Staff :
Daftar Riwayat Hidup
Jadwal Penugasan Staf Asing
Jadwal Staf Indonesia
Catatan :
1.
lsi Lampiran ini khususnya timbul selama negosiasi
Kontrak dengan adanya modifikasi yang disepakati dan
yang berasal dari jadwal Konsultan yang semula
disajikan dalam usulan Konsultan .
2.
Jadwal Pekerjaan harus cukup terinci untuk menentukan
dan menjadwalkan jangka waktu kalender masing·
masing komponen rencana kerja (work programme)
yang penting .
3 . Tanggal penyampaian laporan (konsep dan konsep
akhir) harus dicantumkan dalam jadwal pekerjaan.
4.
PERT/CPN a tau Flow Charts hila diminta oleh
Departemen harus dicantumkan dalam Lampiran C.
5 . Jadwal staf harus menyebutkan nama dan jabatan
masing-masing anggota staf. menunjukkan jangka waktu
kalender penugasannya a tau tempat tugasnya . di
Lapangan dan Qika sesuai) di Kantor Pusat.
6 . Jadwal staf harus menunjukkan jumlah bulan·orang
untuk tiap·tiap anggota staf dan jumlah seluruh bulan·
orang Kontrak.
LAMPIRAN D
BARANG DAN FASIUTAS YANG DISEDIAKAN
OLEH DEPARTEMEN

Tanggung Jawab Departemen
Dengan ketentuan bahwa peraturan dan prosedur yang
ditetapkan oleh Pemerintah dan Departemen dipatuhi . maka
sesuai dengan keperluan Proyek dan sumber dana ; yang
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berikut ini akan disediakan oleh Departemen . /\gar
dipe rhatikan Bagian 4 .01 (Pajak dan Bea) dan 4 .02
(Dukungan Fasilitas dan Logistik) Syarat Umum Kontrak
dalam Lampiran G (Peraturan Pemerintah Indonesia
menge nai Staf /\sing Konsultan) dan Lampiran H
(Penggunaan Produksi dan Fasilitas Indonesia) .
I.

7.

Kerjasama dan Staf Pendamplng
Departemen menyediakan lenaga ahli alau tenaga
teknis yang bekerja sepenuh waktunya, bertindak
sebagai slaf pendamping membanlu Konsultan
selama pelaksanaan Jasa. Jumlah dan kualifikasi
staf pendamping harus disepakati oleh kedua Pihak.
Ko'nsultan akan bekerjasama sepenuhnya dengan
staf Departemen mengenai segala hal yang
berhubungan dengan Jasa selama pelaksanaan
Jasa . Departemen akan menginstruksikan kepada
semua staf yang terkait baik di pusat maupun di
daerah untuk membantu Konsultan dalam
perancangan dan pelaksanaan Jasa.

8.

Fasilitas Kantor
Departemen tidak memberikan fasilitas kantor bagi
Konsultan selain dari yang Ielah disebut dalam
nomor 6 . Jasa kesekretariatan serta fasilitas untuk
photocopy, menggambar, mencetak gambar dan
penjilidan disediakan sendiri oleh Konsultan.

Fasilitas

1.

2.

Pejabat Pengawasan·
Departemen Ielah mengangkat pejabatnya bagi
pengendalian dan koordinasi menyeluruh alas
pekerjaan dan juga akan mengangkat staf pada
unit lain yang terlibat untuk memberikan bantuan
yang perlu bagi pekerjaan dalam Kontrak demi
pelaksanaan Jasa Konsultan yang efektif.
Perizinan
Departemen akan :
memba ntu Konsultan dalam pengurusan visa
a.
masuk dan keluar staf profesional asing dan
keluarganya. izin tinggal. izin penukaran
uang dan dokumen perja lanan yang
diperlukan pada waktu kedatangan mereka di
Indonesia . menetap selama masa Kontrak,
dan ketika mereka kembali ke tempat asal
pada akhir Jasa .
mengeluarkan sural sponsor untuk meminta
b.
fasilitas mempercepat pengeluaran peralat·
an . bahan dan persediaan. serta barang kep e rluan pribadi Personil Konsultan yang
diperlukan untuk Jasa , dari pabean .
mengeluarkan sural sponsor untuk memper·
c.
oleh semua izin dan otorisasi yang perlu
untuk melaksanakan Jasa .

3.

Pajak dan Bea
Konsultan harus membayar pajak dan bea
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I (Pajak
dan Bea) pada Kontrak.

4.

Peraturan mengenal penugasan personil
asing
Departemen akan membantu Konsultan mematuhi
dan bekerja menurut peraturan Pemerintah yang
berkenaan dengan penugasan personil asing .

5.

Koordinasi
Departemen akan melakukan koordinasi kegiatan
berbagai Departemen Pemerintah,. badan dan
lembaga tinggi Negara dan Departemen demi ke·
lancaran Proyek . termasuk perkenalan dan hu·
bungan dengan pejabat setempat yang terkait dari
organisasi tersebut.

6.

Akomodasi dan Ruang Kantor
Ruang kantor akan disediakan oleh Departemen.
Kantor tersebut akan diberi perabot dan peralatan
kantor sesuai dengan standar Departemen PU dan
akan diberi lenaga lislrik , penerangan . alai
pendingin ruangan dan lelepon.

II.

Barang
Catalan ·
Hanya barang dan fasilitas yang akan disediakan
1.
oleh Departemen tanpa biaya kepada Konsultan
yang harus dicantumkan dalam Lampiran D
(misalnya, kantor dan akomodasi tempat tinggal
atau transportasi yang disewa oleh Konsultan tidak
boleh dicantumkan meskipun biaya terseb\JI
mendapat penggantian).
Peralatan khusus yang harus diadakan oleh
2.
Konsultan alas nama Depart emen harus
dicanlumkan dalam Lampiran B dan tidak dalam
Lampiran D.
Daftar ini harus menunjukkan dengan jelas apakah
3.
Deparlemen akan menyediakan bahan yang habis
terpakai. operator atau pemeliharaan barang alau
fasililas.
Bila perlu, sebutkan ukuran atau kuantitas barang4.
barang yang harus disediakan.
LAMPIRAN E
AUH PENGETAHUAN

Catatan Umum
Lamplran ini merinci jenis dan lingkup program allh
pengetahuan oleh Konsultan . Llngkup program ln i horus
dikutip dari Dokumen Undangan . Lingkup program ini
horus sudah dlsusun dalam bentuk program yang terlncl
dalam usu/an Konsultan . lsi Lampiran inl akan
menentukan program akhir Alih Pengetahuan yang
dlsepakatl oleh Departemen dan Konsultan do/am
negosiasi Kontrak .
Pedoman rnengenai rsrnya
Alih Pengetahuan harus menyebutkan semua seminar. program pelatihan , latihan kerja, perangkat keras dan perangkat
lunak yang berhubungan dengan Alih Pengetahuan.
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Bentuk SA

lni dapat meliputi program
Di Indonesia
Di luar IRdonesia
Personil/pejabat Departemen
Personil Indonesia lainnya
Ketrampilan manajemen
Ketrampilan teknis.

BIAVA DALAM MATA UANG ASING
BENTUK SA - BEBAN BIAVA TENAGA AHU ASING
PROYEK : .......... ....... .

KONSULTAN : ....... ......... .
MATA UANG : ......... .. ..... .

Nama

L.amanya
Pengalaman
Keahlian

Jumlah
Kedudukan

Bulan
Orang

Beban Biaya
bulanan
yang diusulkan

Jumlah

LAMPIRAN F

B I A Y A
1.
2.

3.

4.

Besarnya biaya dalam mata uang asing dan rupiah
dihasilkan dalam negosiasi Kontrak.
Formatnya mengikuti bentuk 5 dan 6 pada halaman
berikut . berasal dari Lampiran 2 pada Dokumen
Undangan dengan menghapus kata-kata ··yang diusulkan"
dan ..perkiraan ··. Data biaya diuraikan sampai cukup rinci
untuk menghindari salah pengertian dan memungkinkan
dilakukannya perubahan kemudian, jika diperlukan.
Didepan uraian biaya yang rinci tadi. disajikan suatu
lembar rekapitulasi biaya yang merinci masing-masing
pos biaya kontrak serta perkiraan biaya dan hasil
negosiasi yang jumlahnya merupakan perkiraan jumlah
biaya kontrak. Format tersebut sesuai dengan formulir 1.
Lembar Rekapitulasi Biaya harus memuat besarnya PPN
komponen biaya dalam mala uang asing dan rupiah yang
untuk keseluruhannya dinyatakan dalam Rupiah dan
dimasukkan ke dalam jumlah biaya rupiah Kontrak.
Jika Konsultan benninat mengajukan permohonan uang muka
berdasarkan ketentuan Bagian 5.06 Syarat Umum Kontrak.
maka besarnya uang muka maksimum harus dicantumkan
dalam Bagian 5 .06 (a) Syarat Penerapan Khusus Kontrak.

Jumlah beban biaya tenaga ahli asing di Indonesia

Bentuk SB

BIAVA DALAM MATA UANG ASING
BENTUK SB -. BIJ\YA LANGSUNG
YANG MENDAPAT PENGGANTIAN
PROYEK : ... ............ ... .

KONSULTAN : .................... .
Mi\TA UANG : ................... ..

BESARNYA BIAYA
Dapat meliputi yang berikut :

Bentuk 1

REKAPITULASI BIAVA

1.

Perjalanan International

2.

Perjalanan dalam negeri
di Negara Asal

3.

Pengeluaran Serba-serbi· untuk
Dokumen Perjalanan &
Biaya Perjalanan

4.

Tunjangan biaya kelebihan beral
bagasi bawaan

5.

Tunjangan unluk pengiriman
bagasi

Jumlah

6.

Cuti ke Negeri Asal

PPN sebesar 1 O'Yo

7.

Tunjangan Biaya pindah

PPN Ekivale n Rupiah
PPN

8.

Bahan relerensi dan bahan khusus

9.

Lain-lain :

KONSULTAN :
MATA UANG : ... .. ...... .. .... .... .
DAN RUPIAH

- PROYEK :

Mi\TA UANG
ASING
(.. .. .............. )

Mi\TA UANG
RUPIAH

Biaya Tenaga Ahli
Biaya Langsung yang
mendapal pengganlian

Jumlah rupiah lermasuk PPN
Jumlah
Besarnya Uang
Muka maksimum
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LAMPIRAN G

Bentuk 6/\

BIAYA DAlAM MATA UANG RUPIAH
BENTUK 6A - BEBAN BIAYA TENAGA AHU INDONESIA
KONSULT/\N :

1.

Lamanya
Pengalaman
Keahlian

Kedudukan

Jumlah
Bulan
Orang

Beban Biaya
bulanan
yang diusulkan

Jumlah

2.

3.
BIAYA DAlAM MATA UANG RUPIAH
BENTUK 68 - BIAYA LANGSUNG
.YANG MENDAPAT PENGGANTIAN

PROYEK : ............. .

Dapat mellputl yang berikut
l.

Staf Pendukung

2.

Ruang Kantor

3.

Bahan habis terpakai
untuk Kantor

4.

Peralatan Kantor

5.

a.

/\komodasi

b.

Tunjangan harian

6.

Transportasi

7.

Komunikasi
(International & Lokal)

8.

Perjalanan dinas

9.

Biaya menetap

10.

Laporan

11.

Lain-lain

4.

Harl Ubur Resmi

Personil Konsultan berhak alas semua hari libur resmi
yang disahkan oleh Pemerintah . lmbalan jasa dan
tunjangan yang sah akan dibayar oleh Departemen
untuk hari libur resmi tersebut.
5.

Jumlah

Status Berkeluarga & Bujangan (Staf Asing)

Personil Konsultan asing yang ditugaskan pada Proyek
untuk suatu masa yang menerus selama dua belas bulan
a tau lebih, berhak menjalankan tugasnya sebagai
personil dengan Status Berkeluarga . Dalam hal ini ada
biaya tertentu untuk Tanggungan Resmi dari mereka
yang merupakan staf Konsultan dengan Status
Berkeluarga akan ditanggung oleh Departemen.
Tanggungan Resmi itu dapat terdiri dari suami atau isteri
dan maksimum 2 orang anak yang belum me.n ikah
dibawah umur 18 tahun pada waktu mobilisasi anggota
staf. Departemen dapat meminta bukti status Tanggungan tersebut.
Pada waktu negosiasi Kontrak Konsultan dapat memilih
untuk mempekerjakan personil yang berhak atas Status
Berkeluarga digolongkan sebagai personil dengan Status
Bujangan.
Selanjutnya personil Konsultan yang lain yang ditugaskan pada Proyek akan digolongkan dengan Status
Bujangan dan tunjangan untuk tanggungan mereka tidak
akan ditanggung oleh Departemen.

KONSULT/\N :
M/\T/\ U/\NG : RUPI/\H

Pembayaran Staf Asing

Pembayaran yang berkenaan dengan masing-masing anggota staf dengan penugasan berdasarkan bulan-orang yang
akan dibayarkan kepada Konsultan dihitung sejak tanggal
anggota staf tersebut mulai bekerja karena beralih dari suatu
kegiatan yang dibayar secara total tetap, atau sejak anggota
staf tiba di Tempat Tugas dan akan berakhir pada tanggal
anggota staf meninggalkan tempat tugas. atau beralih
mengerjakan suatu kegiatan yang dibayar secara total tetap.

Jumlah beban biaya tenaga ahli asing di Indonesia

Bentuk 68

Pendahuluan

Lampiran ini mencantumkan berbagai peraturan khusus
pemerintah Indonesia yang akan diterapkan oleh
Departemen dalam pelaksanaan Kontrak.
Peraturan di bawah ini berlaku pada waktu Kontrak ditandatangani.
Setiap perubahan pada peraturan ini yang terjadi selama
masa Kontrak yang menurut pendapat Departemen
dapat mempengaruhi Kontrak akan disampaikan oleh
Departemen kepada Konsultan secara tertulis dan dapat
diselesaikan berdasarkan Syarat Kontrak .

PROYEK : ................ .. .

M/\T/\ U/\NG : RUPI/\H

Nama

PERATURAN PEMERINTAH INDONESIA
MENGENAI STAF KONSULTAN

Rp.

Cuti - Umum

Semua rencana cuti dibuat dengan persetujuan terlebih
dahulu dari Departemen . Semua hari cuti harus
ditunjukkan pada Daftar Hadir Bulanan yang disetujui.
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Konsultan berkewajiban untuk menyimpan catatan lengkap mengenai semua jenis cuti rnasing-masing anggota
staf dan menyajikan catatan ini sebagai Lampiran pada
setiap ｌ｡ｰｯｲｾ＠
Triwulan.
Personil Konsultan yang kebetulan belum mengambil
cuti dalam waktu penugasan mereka , tidak akan
mendapat biaya perjalanan atau tunjangan lain sebagai
penggantian dari Departemen.

6.

Cutl - Sakit
Cuti sakit digolongkan sebagai cuti tanpa penggantian
biaya: cuti sakit harus dengan sural keterangan dokter.

7.

Cutl ke negara asal (staf aslng)
Konsultan akan menerapkan kebijakan internnya
mengenai cuti ke negara asal bagi staf dengan Status
Berkeluarga dan Status Bujangan dan akan menjadwalkan ketidakhadiran di Tempat Tugas tersebut sedemikian
sehingga sedapat mungkin tidak mengganggu program
kerja . Departemen tidak akan membayar beban biaya
personil tersebut selama hari cuti dan perjalanan.
Deparlemen akan membayar tiket untuk cuti ke negara
asal sebagai berikut :
a.
Staf dengan Status Berkeluarga
Staf dengan Status Berkeluarga akan mendapat
penggantian biaya untuk tiket penerbangan pulang
ke Tempat /\sal bagi diri mereka dan Tanggungan
Resmi mereka setelah mereka bekerja selama dua
puluh empat bulan pada Jasa, dengan ketentuan
bahwa mereka masih diperlukan sekurang. kurangnya-kurangnya enam bulan lagi.
Staf dengan Status Bujangan akan mendapat
b.
penggantian biaya unkJk tiket penerbangan ke
Tempat /\sal setelah mereka bekerja selama
delapan belas bulan pada Jasa dengan ketentuan
bahwa mereka masih diperlukan selarna sekurangkurangnya enam bulan lagi.
Penerbangan pulang-pergi antara Tempat /\sal dan
Tempat Tugas dengan lintasan yang terpendek
akan ditanggung oleh Departemen.
c.

8.

Syarat Umum
Cuti ke negara asal tidak akan diizinkan apabila
tidak sesuai dengan ketentuan yang berkenaan
dengan jangka ·waktu minimum yang disebutkan di
alas. juga tidak diizinkan cuti yang ditiitung dengan
cara memperbandingkan masa penugasan dengan
jangka waktu minimum tersebut di alas.
Cuti ke negara asal harus dijalani selama jangka
waktu yang tidak terputus dan pada tanggal yang
diizinkan oleh Departemen sehingga tidak
mempengaruhi program kerja.

Blaya Angkutan Udara lnternaslonal (staf aslng)
Perjalanan udara yang dibayar oleh Departemen
berdasarkan pada lintasan termudah yang terdekat
menggunakan kelas ekonomi biasa dan tidak lebih dari
taiip 11\TJ\ untuk perjalanan antara Tempat J\sal dan
Tempat Masuk/Keluar lnternasional di Indonesia.

Departemen akan menetapkan kepada Konsultan
bandar udara internasional Indonesia yang harus
dipergunakan sebagai Tempat Masuk/Keluar oleh staf
Konsultan .
Departemen setelah berunding dengan Konsultan.
menetapkan kola atau kota-kota yang akan disetujui
sebagai Tempal /\sal dan menelapkannya dalarn Kon trak

9.

Blaya Bagasi (staf asing)
Biaya kelebihan bagasi seberat 10 kg/orang yang berhak/
perjalanan beserta biaya bagasi kiriman seberat 25 kg/
anggota staf Status Bujangan/ perjalanan pulang pergi atau
40 kg/anggota staf Stalus-Berkeluarga/perjalanan pulang
pergi (yaitu perkeluarga/perjalanan) akan dibayar oleh
Departemen. untuk perjalanan pulang pe rgi mobilisasi dan
demobilisasi. Bagasi kiriman personil yang berkenaan
dengan perjalanan cut i resmi tidak dibayar

10. Perjalanan Dalam Negeri di l\egara Asal (staf
aslng)
Departemen akan membayar penggantian biaya
perjalanan untuk mendatangkan staf Konsultan . dan
Tanggungan Resminya. jika ada . dari Tempat J\salnya
ke bandar udara lnternasional terdekat. Pembayaran
penggantian tersebut berdasarkan tarip letap yang
ditetapkan dalam Kontrak.
11. Dokumen Perjalnaan (staf asing)
Departem en akan membayar pengganlian ke pada
Konsultan bagi biaya untuk memperoleh dokumen
perjalanan yang perlu untuk anggota staf dan Tanggungan Resmi . jika ada . yaitu paspor. visa. sural
keterangan kesehatan . dan sebagainya . Penggantian
tersebut berdasarkan tarip tetap yang telah ditetapkan
dalam Kontrak.
12. Biaya lzln Tinggal (staf asing)
Departemen akan membayar ongkos kepada Konsultan
dengan tarip tetap bagi setiap anggota staf dan
Tanggungan Resmi untuk biaya keimigrasian Indonesia .
izin kerja dan biaya fiskal. Ongkos ini bcsarnya
tergantung lamanya penugasan .
13. Perumahan (staf asing)
Departemen akan menyediakan perumahan atau
tunjangan perumahan untuk staf Konsultan di Tempat
Tugas . Dalam hal tunjangan perumahan. maka tunjangan ini berdasarkan tarip bulanan yang ditentukan
oleh lokasi Tempat Tugas dan dapat dibayarkan tidak
lebih dari dpembayaran enam bulan dimuka . Perumahan
biasanya akan merupakan sebuah rumah keluarga bagi
staf dengan Status Berkeluarga dan berupa rumah staf
bagi staf dengan Status Bujangan dengan dua atau tiga
anggota staf bujangan dalam salu rumah .
Apabila perumahan yang disediakan oleh Depart emen
tidak termasuk perabot. maka diberikan biaya untuk
perabot dasar. Konsultan diharapkan menyediakan
sendiri ""perabot lunak"" serta kebutuhan non standar
yang dianggap perlu oleh Konsultan. Departemen a kan
menyediakan sarana dasar atau tunjangan alas dasar
tarip tetap untuk biaya sarana tersebut.
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Departemen akan memberikan tunjangan harian yang
jumlahnya tidak melebihi empat hari bagi staf Konsultan
untuk membayar biaya akomodasi sebelum menempati
dan sebelum meninggalkan rumah tersebut .

14. Penugasan ｊ｡ｮｧ
ｾ＠
Ｌ ｾｮ
､･ｫ＠
Departemen dapat memilih untuk memberikan
tunjangan perumahan harian kepada staf Konsultan alas
penugasan jangka pendek. Tunjangan harian tersebut
biasanya berlaku untuk penugasan yang kurang dari
enam bulan .
Penugasan jangka pendek yang lebih dari enam bulan
tetapi kurang dari dua belas bulan secara menerus akan
memperoleh tunjangan perumahan yang akan dibayar
secara bulanan. Tarip tuniangan perumahan harian
berbeda-beda berdasarkan lokasinya di Indonesia .
15. Mobilisasi/ Demobillsasl dl Indonesia (staf aslng)
Departemen akan membayar biaya penerbangan dan
biaya bagasi atau biaya angkutan darat sebagaimana
dapat diterapkan alas dasar yang sama untuk perjalanan
lnternasional dari Pintu Masuk/Keluar di Indonesia ke
Tempat Tugas .
16. Perjalanan dl luar Tempat Tugas
Departemen akan membayar biaya perjalanan yang
diwajibkan dan disetujui dari Tempat Tugas ke tempattempat la in di Indonesia selama berlangsungnya
pekerjaan . Tunjangan harian di luar Tempat Tugas
untuk biaya penginapan dan makan akan dibayar pula
untuk perjalanan tersebut.

1 7 . Kendaraan
Departemen akan menyediakan fasilitas pengangkutan
(kendaraan) untuk penyelesaian Jasa Konsultan.
Lingkup pengangkutan yang diperlukan akan ditetapkan
oleh Departemen.

Pengangkutan dapat diadakan o leh Departemen dari
sumber mereka sendiri atau Konsultan diberi kuasa
untuk membeli atau menyewa dan atau mengoperasikan
kendaraan -kendaraan alas dasar harga satuan yang
Ielah ditetapkan oleh Departemen. Peraturan mengharuskan bahwa sebuah mobil narus dipakai bersama oleh
empat atau lima konsultan dan umumnya. Konsultan
dibenarkan menyewa sebuah mobil apabila mobil
tersebut diperlukan untuk selama kurang dari dua tahun.
Untuk keperluan mobil yang lebih lama dari dua tahun.
biasanya Konsultan diharuskan membeli mobil.
Kendaraan yang dibeli secara demikian. apabila Ieiah
tidak diperlukan lagi. harus diserahkan dengan cara
yang akan diberitahukan oleh Departemen.

LAMPIRAN H
PENGGUNAAN PRODUK DAN FASIUTAS
INDONESIA
Umum
Adalah kebijakan Pemerintah Indonesia dan tanggung
jawab Konsultan untuk sejauh mungkin menggunakan barangbarang. peralatan . bahan-bahan dan jasa yang ada dan
1.

dihasilkan di Indonesia . Biasanya pilihan diberikan pada kadar
nilai Indonesia yang tertinggi untuk mutu ｹｾｲＧ｜ｧ＠
serupa dan
dapat diterima.
Konsultan dianjurkan menganut kriteria yang disebutkan
di bawah lni dalam semua kegiatanyang dilakukan oleh
Konsultan, sementara dalam waktu yang sama memperhatikan kriteria pe,r dagangan dan persaingan internasional yang
jujur yang dikaitkan oleh Lembaga Keuangan pada penggunaan dana yang berasal dari Perjanjian Keuangan .
Pedoman dan nasihat untuk hal-hal ini dapat diperoleh
Konsultan dari Departemen.

2.

Pemillhan Metoda Konstruksl
Jenis dan metoda konstruksi yang digunakan dalam
desain harus mempertimbangkan ketersediaan . kecocokan
dan kemampuan yang terdapat di Indonesia . ketrampilan
pekerja dan bahan tanpa mengurangi mutu konstruksi akhir.
Sebagai contoh. manfaat pasangan batu jika dibandingkan
terhadap beton, jembatan terhadap gorong-gorong, baja terhadap
beton. padat karya terhadap padat modal. dan sebagainya.
seluruhnya harus dinilai dalam hubungannya dengan kenyataan di
Indonesia serta biaya-biaya untuk daerah tertentu di Indonesia.
Pemilihan metoda konstruksi harus diperiksa dan
disetujui oleh Departemen sebelum pelaksanaan suatu desain .
Barang, Peralatan dan ｾ｡ｨｮ＠
Konsultan diwajibkan menetapkan penggunaannya
apabila ada barang-barang khusus yang' dibuat a tau tersedia . di
Indonesia . Departemen akan memberikan nasehat dalam
bidang ini dan dapal mengarahkan Konsultan ke lembaga
atau organisasi yang dapat menyediakan data. katalog dan
spesifikasi yang perlu .
Sejauh mungkin spesifikasi teknis, spesifikasi pembelian ,
dan instruksi pembelian harus memperhatikan standar Indonesia dan berbagai barang-barang yang dibuat oleh pabrikan
Indonesia , sehingga Departemen dapat diyakinkan bahwa
produk Indonesia dapat bersaing tanpa diskriminasi .
Spesifikasi Teknis harus diperiksa dan disetujui oleh
Departemen sebelum dilakukan pelelangan konstruksi.
3.

4.

J as a
Kemampuan teknis semakin banyak tersedia di Indonesia dalam berbagai bidang jasa baik melalui perusahaan swasta
maupun lembaga pemerintah Indonesia.
Jasa pendukung ini harus digunakan sejauh mungkin,
dari pada jasa yang sama yang berasal dari luar Indonesia.

Bidang jasa yang ada di Indonesia meliputi berbagai
disiplin , antara lain bidang-bidang yang tercantum di bawah
ini. untuk penyelidikan dan desain kerekayasaan yang khas :
Survey topografi
Survey hidrografi
Survey geofisika
Penelitian geologi
Pengeboran geoteknis dan pengambilan contoh
Jasa laboratorium/pengujian
geoteknik
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b.

pertanian
pengujian bahan-bahan konstruksi
Pembuatan model dan pengujian hidrolik
Penelitian klimatologi dan hidrologi
Jasa arsitek
1\nalisa sosial dan ekonomi sosial
Fasilitas komputer
Reproduksi dan percetakan
Jasa audit dan akuntansi
Lingkup fasilitas jasa yang serupa juga tersedia yang
berkenaan dengan bidang-bidang kegiatan lain. Departemen
dapat menyediakan daftar fasilitas Indonesia dan asosiasi
keahlian untuk bidang-bidang jasa khusus kepada Konsultan.

c.

LAMPIRAN I
PAJAK DAN BEA

1.

2.

Kewajiban dan tanggung jawab Konsultan yang
berhubungan dengan penerapan pajak dan bea
Pemerintah Indonesia berkenaan ·dengan Kontrak
ditetapkan dalam peraturan Pajak yang berlaku.
Konsultan harus bertanggung jawab dan mengetahui
mengenai kewajiban dan hak perusahaannya serta
karyawannya berkenaan dengan pajak dan bea.
Bea materai. senil .i Rp 2.000.- harus ditempel oleh
Konsultan pada masing-masing Sural Perjanjian Kontrak
yang asli. ｳ｣Ｇﾷｾ
ﾷ ｬｵｭ＠
penandatanganan Kontrak.

3.

Konsull illl I·MUS mcmbayar Pajak Pertambahan Nilai
alas ｢ｩｬ Ｇ ｩｬ ｾ ｬ＠ dan jasa dan juga pajak penjualan barang
mewal. S<'SUCli dengan peraturan perundang-undangan
yang b,·doJku illas pembelian barang dan jasa dalam
negeri. <kll:Jdn tarip pajak yang berlaku.

4.

Konsult.m d.111 personil asingnya harus membayar pajak
setcrnpilt seperti misalnya pajak jalan. biaya pendaftaran
mobil pribadi . dan sebagainya sesuai dengan peraturan
yang berlaku .

5.

Sesuai dengan prosedur dan peraturan Pemerintah yang
berlaku. Konsultan diberi hak istimewa sebagai berikut :
a.

Pajak pertambahan nilai dan pajak pendapatan
yang dipungut dari Konsultan akan dibayar oleh
Pemerintah.

d.

6.

Alai yang diimpor untuk keperluan pelaksanaan
Jasa yang dibayar dengan dana yang diberikan
oleh Pemerintah. yang dianggap sebagai barang
milik Negara akan dibebaskan dari bea cukai dan
paj .. k.
Konsultan dan personil asingnya dibebaskan dari
bea ·CUkai pajak. dan ongkos perizinan alas semua
peralatan. bahan, dan perbekalan yang dibawa
rnasuk dan kelak dikeluarkan dari Indonesia untuk
digunakan secara resmi dalam melaksanakan jasa,
dengan ketentuan bahwa mulu dan kuantitas
barang-barang tersebut dilaporkan dengan jelas
dan Ielah mendapat persetujuan tertulis dari
Departemen. Dalam hal Konsultan atau personil
asingnya tidak membawa keluar peralalan dan
bahan dari Indonesia, melainkan menjual peralatan
dan bahan yang Ielah dibebaskan· dari bea cukai
dan pajak. maka Konsultan atau personil asingnya
harus menanggung bea cukai dan pajak tersebut
sesuai dengan peraturan Pemerintah.
Bea masuk dan pajak. jika ada yang dikenakan
atas peralatan dan bahan yang dialihkan kepada
Departemen pada waktu Jasa selesai, akan dibayar
oleh Deparlemen.

Jika personil Koosultan menjual peralalan alau
peralalan rumah larigga yang Ieiah dibebaskan dari bea
dan pajak lersebul di Indonesia, maka Konsultan harus
menanggung bea dan pajak seauai dengan peraturan
Pemerintah yang berlaku.
Berdasarkan peraturan yang berlaku, impor kendaraan
dalam keadaan jadi ke dalam wilayah Indonesia dilarang.
Oleh sebab itu staf asing tidak dapat mengimpor
kendaraan pribadi.
Apabila Peraturan Pemerintah, Keputusan Pemerintah,
peraturan dan atau peraturan Pemerintah Daerah yang
berkekualan hukum dan berlaku pada tanggal Sural
Perjanjian Konlrak dan atau yang mungkin diberlakukan
setelah langgal lersebut menyebabkan pembebanan lain
alas pajak perusahaan dan pajak pendapalan. bea impor, pajak penjualan Jasa Konsultan dan personil asingnya. maka Departemen dan· Konsultan harus menyepakati pertambahan dan pengurangan nilai Konlrak
sebagaimana mestinya dan sesuai dengan itu, Kontrak
harus diubah .
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DOKUMEN STANDAR
PENGADAAN JASA KONSULTAN DAIAM NEGERI
I.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
1.
a.

b.

c.

Untuk memenuhi kebutuhan jasa konsultansi
dalam rangka pelaksanaan pembangunan
perlu dilakukan kegiatan pengadaan jasa
konsultan .
Proses pengadaan jasa konsultan yang secara
garis besar meliputi :
prakualifikasi perusahaan.
penyusunan dokumen undangan .
pelaksanaan undangan .
evaluasi usulan konsulta n,
proses penunjuka n dan penetapan
konsultan pelaksana,
pembuatan naskah kontrak, dan
pelaksanaan kontrak,
perlu diupayaka n agar dapat terlaksana
dengan tertib dan lancar.
Upaya agar dapat terlaksananya setiap
tahapan proses pengadaan tersebut secara
tertib dan lancar, Ielah disusun beberapa
aturan pelaksanaan antara lain :
Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor: 29 tahun 1984. tentang Pelak·
sanaan Anggaran Pendapatan Belanja
Negara.
Keputusan Sekretaris Negara No .
354 7 / TPPBPP / XII / 1985 . tentang
Pedoman Prakualifikasi.
Keputusan Bersama Menteri Keuangan
dan Menteri Negara Penertiban
Aparatur Ne gara No . 155a/ KMK/
011 / 1983 dan No . 2/ MENPAN/
1983. tentang Petunjuk Mengenai
Pengadaan dan Biaya Pe ke r jaan
Konsultasi Konsultan Indonesia .
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
No . 831/KPTS/ 1983. tentang Pedo·
man Pelaksanaan Pengadaan Jasa
Konsultan di lingkungan Departemen
Pekerjaan Umum .
Keputusan Menteri Negara Ketua Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional No.
KEP.02 1/KET/4/ 1985 jo No. KEP004/
KET /2/ 199 1, ten tang Penyesuaian
Beban Biaya Personil bagi Pekerjaan
Konsultasi Konsultan Indonesia.
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 646/ KPTS / 1991 . tentang
Pedoman Tala Cara Pengadaan Barang
dan Jasa di Lingkungan Departemen
Pekerjaan Umum.

d.

2.

da n beberapa ketentuan lain yang berkenaan
dengan pengadaan jasa konsultan .
Selain pengaturan prosedur pelaksanaan,
upaya untuk dapat mempercepat pelaksanaan proses pengadaan jasa konsultan, khususnya Pengadaan J-asa Konsultan dengan cara
Undangan Dalam Negeri , perlu ditetapkan
dokumen standar yang dapat digunakan oleh
semua Kantor/Satuan Kerja/P royek di
lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

Maks ud tujuan

Penetapan dokumen standar pengadaan jasa konsultan
dengan cara undangan Dalam Negeri dimaksudkan
untuk dapat membantu panitia pengadaan dalam menyiapkan dokumen tersebut agar tujuan mempercepat
proses pengadaan dapat terlaksana.

3.

Lingkup pengaturan

a.

b.

c.

d.

e.
f.

g.

h.

Dokumen pengadaan jasa konsultan Dalam Negeri
yang ditetapkan sebagai dokumen standar dalam
ketentuan ini melipuli :
Dokumen Undangan
1)
Dokumen Kontrak
2)
Pengertian standar dalam ketentuan ini meliputi
dua hal pokok yaitu :
standar kerangka atau bentuk,
1)
standar kerangka atau bentuk beserta lSI.
2)
Dokumen yang ditetapkan sebagai standar kerangka atau bentuknya. yang perlu dipedomani adalah
kerangka atau bentuknya , sedangkan isi dokumen
tersebut perlu dibuat oleh masing-masing Kantor/
Satuan Kerja/Proyek sesuai keperluan .
Ciri dokumen yang distandarkan bentuk atau
kerangkanya yaitu dicetak dalam keadaan kosong
a tau diisi dengan titik-titlk (. ........................ ).
Dalam penggunaannya . dokumen terebut perlu
diisi sesuai dengan keperluan dokumen tersebut.
Petunjuk pengisian atau penggunaan dokume n
dimuat dalam ketentuan ini dengan huruf miring
yang berisikan penjelasan tentang p etunjuk penggunaan dokumen , petunjuk pengisian . atau
alternatif pilihan untuk diisikan yang dalam penggunaannya masih harus ditambah , dihilangkan ,
atau diubah agar memberikan informasi yang
singkat dan cermat sesuai keperluan .
Dokumen yang ditetapkan sebagai standar kerangka , bentuk, dan isinya , dalam penggunaannya
tidak me merlukan perubahan dan dapat digunakan
secara langsung (dikutip) .
Ciri dokumen yang ditetapkan sebagai standar
tersebut pada huruf g ialah dokumen te rsebut
seluruhnya berhuruf tegak dan tidak memuat
bagian kosong yang harus diisi atau dilengkapi.
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4.

.5 .

Pengertian.
Beberapa islilah yang digunakan dalam kelenluan ini
mengandung pengertian sebagai berikul :
Dokumen
a.
adalah sesualu yang memual lulisan, gambar dan
sebagainya yang memberikan bukti alau informasi
mengenai sesualu.
Undangan
b.
adalah sualu pemberilahuan dan pemberian
kesempata kepada perusahaan konsullan unluk
mengajukan kesanggupan melaksanakan jasa yang
ditugaskan.
Dokumen Undangan
c.
adalah dokumen yang diberikan oleh pemberi
tugas kepada perusahaan konsultan yang
diundang, berisi uraian yang memual informasi
mengenai jasa yang diinginkan, rincian barang dan
fasilitas , petunjuk, instruksi, ketentuan, dan syaral
yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh
perusahaan konsultan dalam menyusun dokumen
usulannya.
Dokumen Kontrak
d.
adalah dokumen-dokumen yang berisi uraian ,
informasi ketentuan dan syaral yang mengikal
pihak-pihak yang mengadakan perikalan Konlrak.
Kontrak
e.
adalah perjanjian tertulis.
Sistimatika penyajian
Uraian mengenai petunjuk penggunaan dan bentuk
dokumen standar dalam buku ini disajikan dengan
urulan sebagai berikut :
Bah I Pendahuluan yang berisikan uraian tenlang : )alar
belakang , lingkup pengaturan , pengertian, dan
sistimatika penyajian.
Bah II Standar Dokumen Undangan yang berisikan
uraian teritang : perlunya dokumen undangan ,
pengumuman undangan , sural undangao , uraian
proyek, kerangka acuan kerja, penyediaan barang dan
fasilitas , petunjuk mengenai usulan, dan lampiran
dokumen undangan.
Bah Ill Standar Dokumen Kontrak yang berisikan uraian
tentang : perlunya kontrak, naskah kontrak, syaral
•.
kontrak, ｾ＠ ... syarat khusus kontrak.

c.

01.

c.

d.

e.

f.

g.

2.

Khusus konsep dokumen kontrak , karena
banyaknya masalah yang perlu disajikan serta
pentingnya inasalah tersebut dalam pelaksanaan
pekerjaan maka dalam buku ini hal tersebut dimual
dalam lampiran tersendiri yailu Lampiran 4 .

STANDAR DOKUMEN KONTRAK

1.

b.

Umum

a.

Kontrak menetapkan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan persyaratan yang mengikat
dan harus dipatuhi pihak-pihak yang

3.

membual perjanjian oleh karena ilu konsep
konlrak yang akan digunakan perlu disampaikan kepada konsullan unluk dipelajari.
Konsep konlrak lermasuk bagian dokumen
undangan yang harus dipelajari oleh konsullan dalam pengajuan usulan dan merupakan
bagian yang lak lerpisahkan dari usulan
konsultan .
Dokumen Kontrak dimuat dalam Lampiran 4
terdiri dari :
Sural Perjanjian (halaman SP)
(i)
Syarat Umum Kontrak (halaman SU)
(ii)
(iii) Syaral Khusus Konlrak (halaman SK)
(iv) Lampiran Kontrak (halaman LA LB.
LC. LD. LE, DAN LF)
Dalam Sural Perjanjian Kontrak 101
dinyalakan bahwa Sural Perjanjian Umum
Konlrak (halaman SU) dan Syaral Khusus
Konlrak (halaman SK) , bersama -sama
dengan Lampiran Konlrak merupakan
kesaluan yang lak lerpisahkan .
Naskah Sural Perjanjian dan Lampiran
Konlrak disajikan dalam benluk konsep
dengan bagian kosong yang akan dilengkapi
sesuai dengan hasil negosiasi.
Syaral Umum Konlrak disajikan dalam
bentuk jadi dan lengkap sehingga langsung
dapal digunakan tanpa melakukan perubahan baik sebagai bagian dokumen undangan
maupun sebagai bagian Dokumen Konl rak.
Syarat Khusus Konlrak disajikan dalam
benluk pelunjuk penyusunan, dan harus disusun selengkapnya sebelum naskah lersebut
dijadikan dokumen undangan maupun dokumen konlrak, kecuali hal-hal yang menunggu
hasil klarifikasi dan negosiasi diisi selelah
selesai negosiasi.

Surat Perjanjian.
Sural Perjanjian memual:
a.
Kelerangan tentang Pihak-Pihak yang
mengikal perjanjian, ldenlilas Konlrak,
serta Kelengkapan dokumen konlrak.
hal-hal yang diperjanjikan.
Ianda Iangan sebagai bukli pihak yang
mengikat janji, dan legalisasi.
Naskah Sural Perjanjian disampaikan kepada
b.
konsullan bersama Dokurnen Undangan dengan
bagian-bagian yang masih dalam keadaan
kosong dan akan diisi selelah negosiasi.
Petunjuk pengisian bagian-bagian yang masih
dikosongkan dimual pada halaman berikul
selelah halaman naskah Surat Perjanjian.
Syarat Umum Kontrak
a.
Syaral Umum Konlrak memual secara rind
uraian tenlang :
Jasa yang diperjanjikan.
kewajiban dan tanggung jawab Konsullan,
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b.

4.

Lampiran E berisi rincian biaya sebagaimana
disepakati dalam negosiasi, lampiran ini
dapat juga berisi jadwal perklraan
pembayaran prestasi kerja, yang sangat
diperlukan bila Kantor/Satuan Kerja/Proyek
memilih membayar dengan cara tersebut.
Lampiran F berisi peraturan mengenai Cuti
Personil Konsultan.
c.

Syarat Khusus Kontrak
a.

5.

tenggung jawab Kantor/ Satuan Kerja/
Proyek.
biaya dan pembayaran.
perubahan ｾ ｯｮｴｲ｡ｫ
Ｎ＠ bahasa . satuan
ukuran. peraturan kerja lapangan .
pajak dan bea.
wakil sah, pemberitahuan dan permintaan tertulis,
tanggal berlaku. mulai dan penyelesaian kontrak.
Syarat Umum Kontrak merupakan bagian
yang menjadi satu kesatuan dengan Dokumen Kontrak dan disiapkan dalam bentuk
jadi serta berlaku untuk setiap kontrak.

Syarat Khusus Kontrak merupakan bagian
Dokumen Kontrak yang melengkapi Syarat
Umum Kontrak dan isi Naskah Kontrak.
Syarat Khusus Kontrak harus mempunyai
kekuatan dan berlaku penuh sebagai bagian
yang tak terpisahkan dari Syaral Umum
Konlrak. Apabila ada syaral khusus yang
berbeda atau berlenlangan dengan syaral
umum. maka syaral khusus yang berlaku. Di
samping <yarat khusus yang secara spesifik
dirujuk dalam syarat umum, syarat khusus
lainnya dapat menghapus. mengubah atau
menambah Bagian pada Syarat Umum atau
dapal merupakan syaral tambahan yang
berkenaan dengan hal-hal yang belum
ditentukan dalam syarat Umum Kontrak.

b.

Petunjuk pembuatan syaral khusus dimuat
pada halaman lembar Syaral Khusus Konlrak.

c.

Hal-hal yang sudah dapat ditentukan sebelum
negosiasi , supaya telah dimuat dalam Syarat
Khusus Kontrak sewaktu penyampaian
Dokumen Undangan.

Lampiran Kontrak

a.

Lampiran Kontrak merupakan bagian dari
Dokumen Konlrak yang akan dilengkapi setelah
negosiasi.
Sewaktu penyampaian Dokumen Undangan .
lampiran kontrak masih berbentuk lembaran
kosong, kecuali Lampiran F.

b.

Lampiran Konlrak lerdiri dari lampiran A sampai
dengan F.
Lampiran A sampai D berisi Substansi
Usulan Teknis Konsultan lermasuk perubahan yang timbul selama klarifikasi dan
negosiasi Kontrak, menggantikan pelunjuk
yang dicetak dengan huruf kursif dalam
konsep lampiran Kontrak yang dimuat dalam
Dokumen Undangan .

Setelah Lampiran A sampai F dilengkapi dengan
benar, maka bagian-bagian Dokumen Undangan
yang terdiri dari . §urat Undangan, Dokumen
Undangan ·dan Lampiran Undangan tidak
dilampirkan pada Dokumen Kontrak. Daftar
Riwayat Hidup dan daftar personil dicantumkan
dalam Lampiran C.

BENTUK PENGUMUMAN UNDANGAN
KOP DINAS
PENGUMUMAN UNDANGAN TERBATAS
NOMOR : .. .. .. .. ............ ...... ............... .
Bersama ini kami beritahukan b'ahwa :
Untuk Pekerjaan
: ............... ................. ..:..
Dari kanlor/Satuan Kerja/Proyek
Tahun Anggaran
Akan diadakan undangan lerbatas, dengan ketentuanketenluan sebagai berikut :
1.

2.

3.

Syaral Peserta Undangan :
a.
Terdaftar di dalam Daftar Rekanan Mampu di
propinsi .. .. .. .. .. .. .. .. .. dengan kualifikasi
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. dan klasifikasi ...... ...... .
b.
Mendaftarkan diri sebagai calon peserta.
c.
Mengambil Sural Undangan dan Dokumen
Undangan.
Pendaftaran peserta :
a.
Tempat
. .... ........ ...... .. ............................ .... .
b.
Tanggal
. ...... ................ ............................. ..
c.
Pukul
............. ........ .. ..... .. .... .................. ..
d.
Persyaratan
Menunjukan TDR asli dan menyerahkan
rekamannya
Menunjukkan tanda anggota INKINDO yang
asli dan menyerahkan rekamannya.
Menunjukkan tanda registrasi Binbangkonsulinde
yang asli dan menyerahkan rekamannya.•j
Jadwal Undangan :
(1) Pengambilan Sural Undangan dan Dokumen
Undangan :
a.
Tempat : ...... .... .............. ........................ ..
b.
Tanggal : ........................ ........................ ..
c.
Pukul ........................................... .... .. ..
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khusus pekerjaan dengan nilai lebih dari Rp.
200 .000 .000,- atau dengan bantuan luar
negeri dengan menyerahkan bukti setoran ke
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
sebesar Rp. . .. . . . . . . . .. . . .. . . . (... ...... ... . .. . . . rupiah) pada nomor mala anggaran
.... .......... ......... ..... , untuk biaya Dokumen
Undangan. Uang yang Ielah diselorkan lidak
dapal diambil kembali (Hanya berlaku unluk
pengadaan jasa konsullan yang ternilai di
alas lima puluh juta rupiah)
Rapat penjelasan
Tempat
a.
Tanggal
b.
Pukul
c.
Pemasukan Dokumen Usulan :
............................... ... ... ....... .
Tempal
a.
... .............................. ........... .
Tanggal
b.
Mulai Pukul : .. .. .. .. .... .. s/d ...... ............ .. .
c.

•)

(2)

(3)

1.

Uraian Proyek dan Kerangka Acuan Kerja tentang Jasa
Konsultan dan informasi yang diperlukan konsultan ,
tercantum dalam Dokumen Undangan .
Satu set Dokumen Undangan (terlampir), terdiri dari
(1) Uraian Proyek;
(2) Kerangka Acuan Kerja;
Penyediaan Barang dan Fasilitas;
(3)
Petunjuk Mengenai Usulan;
(4)
Lampiran Dokumen Undangan;
(5)
Bentuk Sural Perjanjian;
(6)
Syaral Umum Kontrak;
(7)
Syarat Khusus Kontrak;
(8)
Lampiran Kontrak;
(9)

Kepada perusahaan konsultan yang berminat mengikuti
undangan lersebul supaya mengikuti ketentuan terse but 1, 2
dan 3 di atas.
Apabila terjadi perubahan pada jadwal tersebut di atas, akan
diberitahukan sebagaimana mestinya.
Atas perhalian dan kesediaan Saudara kami ucapkan lerima
kasih.

........................ .............. 19 .....
Panitia Pengadaan Jasa Konsultan

keseluruhannya beserta Sural Undangan ini merupakan
dokumen yang mengikat yang harus digunakan oleh
Konsultan dalam mengikuti Undangan.
2.

Apabila Saudara berminat dan sanggup menangani
Pekerjaan ini, Saudara diminta untuk mengajukan Dokumen Kelengkapan Administrasi, Usulan Teknis , · dan
Usulan Biaya dengan memperhatikan Bagian 4 Dokumen Undangan .

3.

Agar Konsultan mengenali Proyek dan untuk memungkinkan Konsultan ' memperkirakan lingkup Jasa yang
harus diberikannya, dianjurkan agar Konsultan meninjau
wilayah Proyek. Konsultan diundang untuk menghadiri
rapat penjelasan sebagaimana yang disebutkan dalam
Pengumuman Undangan Lelang pada waktu dan tenpat
yang ditentukan .
Selelah pemberian penjelasan selesai , perusahaan Konsultan diminta mengajukan pernyataan minat untuk
mengikuti undangan dengan mengisi bentuk yang terlampir pada Dokumen Undangan (Lampiran Du-10).
Hanya perusahaan Konsultan yang Ielah mengajukan sural
pernyataan minat yang diperkenankan mengajukan usulan.
Semua biaya yang dikeluarkan oleh Konsultan untuk
pengumpulan informasi awal, meninjau lokasi Proyek,
menghadiri rapat penjelasan, untuk penyusunan usulan
atau negosiasi tidak ditanggung oleh Kantor/ Satuan
Kerja/Proyek.

BENnJK SURAT UNDANGAN

KOP DINAS
Nomor
Lampi ran

Jakarta, .. ............... .

Kepada Ylh.
di-

Perihal : Pengadaan Jasa Konsullan unluk Proyek .............. .
Dengan ini kami memberilahukan bahwa Kanlor/Saluan
Kerja/Proyek/...... .... .. . Deparlemen Pekerjaan Umum ,
memerlukan Jasa Konsullan unluk Pekerjaan ....... _ . :.. .
Apabila Saudara berminal untuk memberikan Jasa Konsult;m
dalam pelaksanaan Pekerjaan lersebul, maka Saudara diminta
untuk memperhalikan hal-hal sebagai berikul :

Jasa Konsultan ini akan dibiayai dengan APBN dan atau
BLN dengan mengikuti segala peraturan dan kete ntuan
yang berlaku . Bertindak sebagai Pemberi Pekerjaan
adalah Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja/Pemimpin
Proyek ............ Departemen Pekerjaan Umum.
Sebanyak ............. (. ............ ) Perusahaan Jasa Konsultan
diundang untuk mengajukan Usulan sesuai dengan
Petunjuk Mengenai Usulan dalam Dokumen Undangan.
Perusahaan Saudara dapat bergabung dengan perusahaan lain, (baik yang diundang maupun yang terdaftar
dalam DRM namun tidak diundang). dengan catatan
suatu gabungan tidak mencakup/ melibatkan lebih dari
dua Perusahaan yang diundang .
Salah satu dari Perusahaan yang diundang akan bertindak sebagai Perusahaan Pemimpin dalam gabungan itu
dan bertanggung jawab kepada Proyek.
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4.

5.

Ji.ka ada di antara perusahaan yang diundang ingin
bergabung dengan perusahaan (-perusahaan) lainnya
sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, maka
· perusahaan tersebut harus memberitahukan hal tersebut
secara tertulis kepada Kantor/Satuan Kerja/Proyek
dalam waktu . . . . . . . . . . . . . (. .. . ... .... . ) hari setelah
penerimaan surat ini.

1.5 Tindak lanjut Proyek
Manfaat yang diharapkan dari Proyek
Kegiatan penunjang berikutnya
Jasa konsultansi yang diperlukan sebagai penunjang
pelaksanaan Proyek.

Saudara dimlnta agar memberlakukan usulan saudara
selama . . . . . . . . . . . . . . . (. ... ....... .... ) hari sejak tanggal
pemasukan dan selama masa tersebut tidak mengganti
personil yang diusulkan dalam daftar penugasan
Kiintor/Satuan Kerja/Proyek akan perupaya sebaikbaiknya menunjuk Konsultan selama masa tersebut

2 .1 Sasaran Jasa Konsultan
Dapat meliputi beberapa atau semua hal sebagai berikut :
a.
Daerah, sifat-sifat fisik, struktur dan pekerjaanpekerjaan lain yang harus dipertimbangkan.
b. Tingkatan dan rincian sejauh mana pekerjaan itu
harus dilaksanakan - (misalnya : kelayakan a tau
peninjauan)
c.
Pentahapan Jasa , yaitu menguraikan lingkup dan
jangka waktu masing-masing tahapan .
d.
Studi terdahulu yang disetujui , ditinjau kembali
atau diabaikan.
e.
Studi sosio ekonomi, lingkungan dan prasarana,
serta studi yang terkait.
f.
Penggunaan sumber daya untuk pembangunan
tenaga air, daerah industri , dan lain-lain.
g.
Faktor-faktor lain yang terkait.

Panitia Pengadaan Jasa Konsultan .. ........ .

BERKAS DOKUMEN UNPANGAN
1 . URAIAN PROYEK
berisikan :
1.1 Pendahuluan
Latar belakang Proyek
Lokasi . Proyek dan batas-batas (Propinsi, kabupaten,
daerah perencanaan sumber daya, hila ada)
Ciri-dri geografis yang penting
Peta lokasi dan situasi umum Galan, sungai, jalan kereta
api, dan kota-kota)
Kerangka kelembagaan (yang mengelola study, panitia
pengarah, hila ada, lembaga keuangan)
Jenis ｊ｡ｾ＠
yang diperlukan (misalnya , Studi Kelayakan,
Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi , Sistem lnformasi
dan Proses Komputer)
Jangka waktu Jasa dan perkiraan seluruh bulan-orang.
Jasa yang harus diberikan berdasarkan Bentuk Surat
Perjanjian , Syarat-syarat Kontrak dan Lampiranlampiran Kontrak.

1.2 Pertimbangan Perlunya Proyek
Menguraikan permasalahan yang ､ｩｨ｡ｾｰ
langkah pemecahan dan tujuan Proyek.
Ｌ＠

langkah-

1 .3 Keadaan Proy.ek sekarang
Ringkasan mengenai informasi terkait yang telah diketahui
seperti : keadaan tanah, iklim, aliran sungai, kependudukan,
kota-kota, komunikasi dan transportasi, pertanian, studi
lingkungan, industri, ekspor, impor, rencana pembangunan
yang ada (sumber air, jalan & jembatan, pembangunan
perumahan, pengembangan kelembagaan , dll); serta
informasi lainnya mengenai lingkungan.
1.4 Studi terdahulu
Daftar studi dan rencana terkait serta . . . . . . tingkat
kesimpulannya masing-masing . Uraian singkat data yang
tersedia , sesuai dengan Lampiran DU 5.

2. KERANGKA ACUAN KERJA

2.2 Jadwal Jasa Konsultan
a.
Batas-batas jangka waktu, termasuk pentahapan .
hila ada.
b.
Batas-batas bulan orang tenaga ahli , bila ada.
2.3 Jenis dan Ungkup Jasa Konsultan
2.3.1 Jenls Jasa Konsultan
1)
Jasa Suruei
Survei Udara, Evaluasi garnbar-gambar hasil satelit
a.
b.
Survei Geologi
c.
Survei Geofisika
d.
Survei Hidrologi
e.
Survei Hidrografi
f.
Penyelidikan Tanah
g.
Survei Topografi
h.
Penyelidikan Sumber Alam
i.
Survei Kelautan
2)
Studi Makro
a.
Studi Sektor
b.
Studi Kebijaksanaan
c.
Rencana pengembangan Daerah
Rencana Pengembangan Pedesaan dan
d.
Perkotaan.
3)
Studi Detail
a.
Studi Perencanaan
b.
Studi Kelayakan
c.
Studi Pemasaran
d.
Studi Ekonomi
e.
Studi Pendanaan
f.
Studi Tarif
g.
Studi Keteknikan
h.
Studi Pengoperasian
i.
Studi Lingkungan
j.
Disain Rise! dan Evaluasi Rise!
k.
Studi Masalah Hukum
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Jasa
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Jasa
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Jasa
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Jasa
a.
b.
c.
d.
e.
Jasa
a.
b.

Disaln dan Enjinlring
Disain, Arsitektur, Enjiniring, lndustri , dll
Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi
Studi Hidrolika dan Teknik Hidrolika
Teknik Gempa Bumi
Pencegahan Kelongsoran Tanah
Survei Kuantitas dan perhitungan Biaya
Penyiapan Dokumen dan Evaluasi Penawaran
Proyek
·Jasa Pengadaan
Supervisi/Pengawaan Konstruksi
Supervisi/Pengawasan Peralatan
Manajemen Proyek
Jasa Pelayanan dan Bantuan Teknik
Jasa Proyek Putar kunci
Jasa Penyiapan Operasi Pabrik/Sistem/lnstalasi
Manajemen Konstruksi
Produksi dan lndustri
Teknologi Produksi dan Hasil Produksi
Manajemen Produksi
Evaluasi dan Seleksi Proses
Pengendalian Kwalitas
Pemasaran dan Distribusi
Pengepakan dan Penyimpanan
Pergudangan dan Pengendalian Persediaan
Distribusi dan Pengangkutan
Pengoperaslan, Perawatan dan Rehabilitasi
Pengoperasian dan Perawatan
Perencanaan Perawatan
Rehabilitasi Peralatan/lnstalasi
Rehabilitasi Pabrik
Rehabilitasi Pekerjaan Sipil
lnformasi
Akuntansi
Sistem Informasi dan Pengolahan Data
dengan Komputer
c.
Teknologi Komputer
Jasa Manajemen
a.
Penyempurnaan Kelembagaan
b.
Konsultasi Manajemen
c.
Studi Manajemen
d.
Studi Pengembangan Organisasi
e.
Studi Kebutuhan Tenaga Kerja
f.
Latihan dan Alih Teknologi

2.3.2 Ungkup Jasa Konsultan
Dapat meliputi beberapa atau semua hal sebagai
berikut : .(hanya jasa yang sebenarnya a tau mungkin
diperlukan yang akan dicantumkan dan diberi
nomor seperlunya. Jasa tambahan dapat disiapkan)
1)

Studi
a.
Studi populasi dan gambaran masa depan
b.
Studi proyek padat karya
c.
Topografi dan pemetaan
d.
Klasifikasi tanah
e.
Data dasar yang tersedia
f.
lnformasi relevan dan informasi yang
diperlukan yang tersedia
g.
Rencana pendahuluan

h.
i.

j.
k.
I.
m.

n.
2)

Perencanaan Mendeta_il

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.
I.

m.
3)

Aspek sosial dan lingkungan
Biaya dan masukan
Manfaat dan hasil
Analisa ekonomi dan keuangan
Rencana induk
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan
spesifikasi untuk penyelidikan· dan studi
lebih lanjut
Faktor-faktor lain yang terkait
Survey Topografi dan pemetaan
Penyelidikan Geoteknik
Percobaan model
Kriteria perencanaan
Rencana kerekayasaan yang terperinci
dan gambar-gambar
Spesifikasi teknik
Pembuatan rencana kerja
Dokumen Lelang
Perkiraan biaya
Prakwalifikasi kontraktor
Penilaian penawaran & penyusunan
dokumen kontrak
Rekomendasi untuk pengoperasian dan
pemeliharaan
Faktor-faktor lain yang terkait

' Pengawasan Konstruksi

a.
b.
c.

d.

e.
f.

g.
h.
i.

Penilaian penawaran dan penyusunan
kontrak
Survey topografi
Mengukur kwantitas pekerjaan dan
pembayaran seta dan pembayaran
akhir kepada Kontraktor. Memperkirakan kebutuhan arus kas (cash flow)
Merencanakan pekerjaan dan mengelola
kontrak untuk menjamin penyelesaian
pekerjaan pada waktunya dan menghindari persoalan-persoalan pada batas
lingkup antara kontrak-kontrak
Memeriksa dan menguji mutu hasil.
kerja dan bahan-bahan
Menjamin bahwa pondasi memenuhi
syarat
Penasehat mengenai perubahan
pekerjaan dan tuntutan (claims)
Rekomendasi pengoperasian dan
pemeliharaan
. aktor-faktor lain yang terkait misalnya
Tinjauan Desain jika diminta , Pembuatan dan atau pemeriksaan "Gambar
Terbangun".

Kewajiban tersebut diatas harus berhubungan
dengan wewenang Direksi Pekerjaan dan
Direksi Lapangan berdasarkan kon trak
konstruksi yang akan dikelola berdasarkan
konsep Tugas.
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4)

Operasi dan Pemeliharaan (0 & P)

a.

b.

c.

d.

e.

Sebagai penghubung dengan semua
pihak yang bersangkutan, termasuk
Departemen .
Membuat rekomendasi-rekomendasi
mengenai struktur organisasi 0 & P
dan membantu dalam melaksanakan
rekomendasi ini.
Membuat rekomendasi berkenaan
dengan pengadaan peralatan pemeliharaan dan suku cadang
Membuat rekomendasi mengenai
anggaran biaya yang diperlukan untuk
0 & P dan membantu dalam mendapatkannya pada waktu yang tepa!.
Perkiraan dari pembangunan yang
diperlukan dan kebutuhannya; usulan
dan pelaksanaan metoda untuk
menangani kekurangan.

Untuk masing-masing disiplin ilmu, jenis dan
lingkup kegiatan yang diperlukan harus
diuraikan . Hal ini akan tergantung pada
tahapan Jasa . Jasa yang meliputi dua atau
lebih tahapan dalam proses pelaksanaan
Proyek sebaiknya dibagi menjadi beberapa
tahap.
2.4 Keahlian yang diperlukan
Tenaga ahli Konsultan sekurang-kurangnya harus
berkualifikasi sebagai berikut :
1)

Pemimpin Tim Konsultan harus tamatan perguruan Tinggi dan berpengalaman profesional yang
lebih lama dari pada kebanyakan tenaga ahlinya,
berpengalaman dalam berbagai disiplin ilmu yang
dicakup Proyek (lihat butir 2 dibawah ini), berpengalaman mengkoordinasikan dan melaporkan
pekerjaan orang lain .
Tergantung pada besarnya dan kerumitan proyek.
maka Pemimpin Tim diharapkan Ielah pernah
menjadi pemimpin tim dari satu atau dua proyek
yang serupa .

2)

Tenaga Ahli
Spesifikasi tenaga ahli yang diperlukan tergantung
pada lingkup Jasa, dapat meliputi spesialisasi dalam
beberapa atau semua bidang sebagai berikut :
i.
llmu tanah, periindungan tanah, klasifikasi tanah.
ii .
Hidrologi. hidrometri, hidrogeologi
iii. Survey topografi
iv. Geologi. mekanika tanah
v.
Bendungan, tenaga air
vi. Teknik sipil, hidrolika, struktur, jalan, bangunan, dll
vii. Pertanian, kehutanan , peternakan, dll
ix. Ekonomi, sosiologi , demografi
x.
Manajemen . koperasi
xi.
Keuangan, Akuntansi
xii. Disiplin lain sebagaimana diperlukan

3)

Pada umumnya konsultan bebas mengusulkan
susunan timnya, termasuk jumlah tenaga ahli
spesialis untuk disiplin ilmu, masa kerja, dan
jangka waktu penugasan, namun Kantor/Satuan
Kerja/Proyek dapat menawarkan suatu struktur
tim yang disarankan sebagai pedoman.
Tenaga ahli harus tamatan suatu perguruan tinggi
atau anggota suatu lembaga keahlian yang
berstandar sama dengan perguruan tinggi.
Mereka harus sekurang-kurangnya berpengalaman
praktek 5 tahun. -Tenaga sub-ahli antara lain dalam bidang:
Pengeboran sumur dan pengeboran geologi
Pengawasan peralatan khusus lainnya
Konstruksi bawah air
Tenaga sub-ahli harus berpengalaman praktek
sekurang-kurangnya 7 tahun, ditamb.ah latihan
teknis spesialis setelah tarnal pendidikan menengah;
penekanan harus dititik beratkan pada pengalaman
lapangan dalam kegiatan yang berkaitan dengan
pengaturan dan koordinasi para operator lainnya.

2.5 Syarat-syarat laporan
Setiap laporan harus disusun dalam bahasa Indonesia,
jumlah dan pengiriman laporan ditetapkan sebagai berikut :
2 .5 llaporan Awal ... ........ .... (. ....... ....... ..) rangkap .
Tiaal< lebih dari dua ｢ｵｬｾｮ＠
setelah mulainya pekerjaan, harus disusun suatu konsep laporan awal,
yang berisi perubahan lingkup dan jadwal bila ada,
rencana kegiatan meliputi seluruh masa pelaksanaan , pendekatan pekerjaan , aspek logistik dan
keuangan , ditambah ｫ･ｳｾ＠
umum yang
mungkin mempengaruhi lingkup pekerjaan.
2 .5 .2Laporan kemajuan dan laporan sela/interim ....... .
(. ............. ) rangkap.
Kekerapan/frekuensi dan lingkup laporan kemajuan
dan laporan seta ini harus ditetapkan sedemikian
sehingga Kantor/ Satuan Kerja/Proyek senantiasa
mendapat informasi tepa! pada waktunya.
Apabila ada pertemuan pada tahap-tahap tertentu
yang diusulkan untuk menentukan tahapan Jasa
atau pemberian keputusan yang bertalian dengan
adanya tahapan yang mendatang, maka hal itu
harus dirinci dalam laporan .
Apabila perlu, laporan ini menuntut juga laporan
teknis yang menyebutkan cara kerja yang dipilih
oleh Konsultan sebelum melangkah ketahapan
berikutnya dalam memberikan Jasa.
2 .5 .3Konsep laporan akhir ............. (........ ) rangkap
Untuk masing-masing tahap Jasa. konsep laporan
akhir harus dibuat pada waktunya untuk
memberikan kesempatan kepada Kantor/ Satuan
Kerja/Proyek untuk menanggapi dan membahas
dalam rangka menyiapkan laporan akhir.
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2 .5 .4Laporan Akhir
Laporan akhir ini harus merangkum tanggapan
dan perubahan yang disepakati dan meliputi

2 .6 .2Satuan ukuran.
Satuan ukuran yang digunakan adalah ukuran
metris (mkd - meter kilogram detik)

Kesimpulan dan saran (executive summary)
Kesimpulan dan saran ini harus didahului
dengan sural penyerahan laporan yang
menyatakan pokok-pokok kesimpulan dan
saran .
Bagian pokok, yang memuat uraian dan hasil
·pelaksanaan Jasa .
Gambar dan spesifikasi sebagaimana yang
diperlukan (misalnya gambar pendahuluan .
denah umum. gambar lelang , gambar terbangun/terpasang)
Analisa menyeluruh yang lebih rinci dan luas
pada masing-masing bidang dapat disajikan
sebagai tambahan . Tambahan ini harus
dibatasi pada hal-hal yang perlu untuk mendukung kebenaran laporan utama . Analisa
lainnya dan berikut kertas kerja harus
disajikan dalam jilid terpisah .
Laporan ini juga harus mencakup fakta dan
dokumentasi yang menggambarkan pendekatan dan metodo logi yang dipilih oleh
Konsultan dalam memberikan Jasa .

2 .6 .3Perubahan
Apabila pada tahap pelaksanaan perlu perubahan
Kerangka Acuan Kerja atau Kontrak , maka
perubahan ini dapa t dilakukan sebagaimana yang
ditetapkan dalam Bagian 8 .01 (Perubahan) Syarat
Umum Kontrak .
2 .6.4Kerjasama dengan instansi lain
Jika diperlukan adanya kerja sama dengan instansi
lain , Konsultan harus me ng uraikan kerjasama
tersebut dalam usulannya serta segala akibat dari
kerja sama itu .
2 .6 .5Pertentangan Kepentingan
Jika kegiatan Konsultan . atau hubungan antara
Konsultan dan suatu kontraktor. konsultan lain atau
pabrikan adalah sedemikian sehingga diskwalifikasi
yang ditunjukkan dalam Bagian 3 . 14 (Larangan
Kerjasama) Syarat Kontra k berlaku . atau
kemungkinan besar dapat berlaku maka rincian
kegiatan atau hubungan yang mengarah kepada
diskualifikasi tersebut harus disebutkan dalam usulan.

1)

2)
3)

4)

5)

2 .5 .5Pedoman catatan teknis dan petunjuk penggunaan
Pedoman , catatan teknis dan petunjuk penggunaan ini meliputi kriteria perencanaan dan laporan
lain yang diperlukan.
Apablia Kerangka Acuan Kerja mencakup juga
pembuatan disain, harus disampaikan pada Nota
Perencanaan yang menjelaskan kriteria . data dan
asumsi yang digunakan, termasuk segala program
komputer yang berkaitan. Perhitungan asli harus
diserahkan pada waktu penyelesaian jasa
sebagaimana yang diatur dalam Bagian 3 .3
Apabila Kerangka Acuan Kerja mencakup penyusunan penilaian lingkungan , maka harus
disampaikan juga catatan teknis yang menetapkan
kriteria, pedoman, standar dan data yang digunakan untuk menentukan jenis analisa lingkungan
yang tepat.
Apabila Kerangka Acuan Kerja mencakup penyiapan pelatihan maka pedoman untuk penilaian
kebutuhan pelatihan, catatan untuk pelatih dan
pedoman pelaksanaan pelatihan harus pula
disampaikan.
2 .56 Laporan khusus yang mungkin diperlukan
Laporan khusus ini dapat meliputi masalahmasalah seperti misalnya sifat geologi di lokasi,
keadaan dan perlakuan yang khusus bagi pondasi,
dan hal-hal lain yang bersifat khusus atau unik.

2.6 Penjelasan Umum
Penjelasan umum ini harus menguraikan hal-hal sebagai
berikut :
2 .6 . 1 Lokasi dan kantor (-kantor) Proyek ............. .

2 . 7 Peralatan dan fasilitas yang harus disediakan
oleh Konsultan
Konsultan harus menyediakan dan memelihara semua
fasilitas dan peralatan yang diperlukan. selain peralatan
dan fasilita s yang disediakan dan dipe lihara oleh
Kantor / Satuan Kerja/Proyek sebagaimana diuraikan
dalam Bagian 3 . 1 (Penyediaan oleh Kantor/Satuan
Kerja/Proyek) Dokumen Undangan .
Barang-barang dan fasilitas yang harus disediakan oleh
Konsultan meliputi
(Cantumkan di sini barang-barang yang harus disediakan
oleh Konsultan dan ditetapkan apakah harus dibeli atas
nama Departemen atau harus disewa) .
Konsultan dapat juga menyebutkan dalam usulannya
barang-barang dan fasilitas-fasilitas tambahan yang
menurut pendapatnya perlu diadakan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan Jasa.
Biaya fasilitas dan peralatan yang diusulkan/disediakan
konsultan supaya dimuat dalam usulan biaya .
3. PENYEDIAAN BARANG DAN FASIUTAS

3.1 Penyediaan oleh Kantor/ Satuan Kerja/Proyek
Barang dan fasilitas yang berikut akan disediakan oleh
Kantor/ Satuan Kerja/ Proyek sesuai dengan keperluan
proyek dan sumber dana sebagaimana ditetapkan dalam
Bagian 4 .01 (Fasilitas dan Dukungan Logistik) Syarat
Kontrak (Jenis barang , spesifikasi , jumlah kuantitas, dan
tempat di mana disediakannya harus d inyatakan).
3.1.1 Laporan dan data
Kumpulan Laporan , data, dan photografi yang
ada. (Muat dan tunjukkan dalam Lampiran DU 5
Dokumen Undangan).
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3 .1.2Akomodasi dan ruangan kantor
Nyatakan apakah data akomodasi dan ruangan
ｫｾｮｴｯｲ＠
yang akan disediakan oleh Kantor/Satuan
Kerja/Proyek (cantumkan jumlah kuantitas, luas/
ukuran . tempat dan keadaannya), atau harus
disediakan oleh Konsultan.
3 .1.3Pejabat Pengawas
Kantor/ Satuan Kerja/Proyek akan mengangkat
pejabat, petugas dan wakilnya sebagai pengawas
yang mungkin perlu demi pelaksanaan jasa
konsultansi yang efektif (tambahan rincian apabila
dipe rlukan).
3 . 1.4Kerja sama dan Staf Pendamping
Uraikan kerja sama antara Kantor/Satuan Kerja/
Proyek dan Konsultan serta staf pendamping yang
akan ditunjuk, bila ada.
Bagian-bagian 3 . 1.5 sampai 3 .1. 9 menunjukkan
fasilitas-fasilitas yang mungkin disediakan oleh
Kantor/ Satuan · Kerja/Proyek, yang harus diubah
dan dipertegas sesuai kenyataan agar hanya menunjukkan rincian fasilitas yang akan disediakan
ole h Kantor/ Satuan Kerja/Proyek.
3 .1.5Fasilitas Laboratorium
Mutu air
Kimia tanah
Mekanika tanah dan batu
3 .1.6Fasilitas Komputer :
Perangkat keras dan lunak (hardware and software)
3 .1. 7Pengangkatan
Transpor untuk ke pentingan kantor dan lapangan
3 .1.8Peralatan Survey :
Survey Topografi
Hidrologi dan iklim
Survey tanah
Pengeboran
Survey geofisika
3 .1. 9Fasilitas kantor :
Sekretariat dan Reproduksi
Ruang gambar
Perabotan dan Perlengkapan
Keperluan kantor dan barang habis terpakai
Bila perlu untuk Bag ian 3 . 1 diatas, Konsultan
dapat diminta untuk memperkirakan kebutuhannya
(lihat Bagian 4 .3 .6), dan mempe rkirakan biayanya .

3.2 Pemilikan laporan dan peralatan
Perhatikan pada Bab VI (Pemilikan Lapo ran dan
Peralatan) Syarat Kontrak yang menyebutkan bahwa
semua barang, kendaraan, dan data yang disediakan
atau yang dibeli oleh ko nsultan alas nama Oepartemen
menjadi milik Departemen. Uraikan prosedur inventarisasi dan prosedur penyerahan barang dan data
kepada Pemilik.

3 .3 Laporan dan catatan-catatan lain
Uraikan prosedur pencatatan, pemberian indeks ,
pengedaran dan penyimpanan laporan dan catatan lain.

4. PETUNJUK
ｍｅｎｇｾ＠

USULAN

4.1 Peny.a jian Usulan
Usulan yang diajukan konsultan harus tersusun rapi,
ringkas, jelas, serta mudah dibaca dan dimengerti.
4.2 Pemasukan Dokumen usulan
Dokumen usulan disampaikan dengan menggunakan
Sural Pengantar Larrlpiran DU-9 disertai berkas
dokumen kelengkapan administrasi, berkas dokumen
usulan teknis, dan berkas dokumen usulan biaya.
Masing-masing dokumen d_imasukkan dalam sampul
terpisah dan tertutup rapat diberi Ianda "A" (untuk
sampul kelengkapan Administrasi), "T" (untuk sampul
usulan Teknis), dan "B" (untuk sampul usulan Biaya),
dengan tulisan : "Usulan Jasa Konsultan untuk Proyek
.... .. .... ". Masing-masing dokumen dibuat rangkap ..... ...
(. .. ....... ), harus diserahkan selambat-lambatnya pada
tanggal dan waktu penutupan sebagaimana tertera
dalam Pengumuman Undangan, kepada :
Panitia .. .......... .
Ruang ... ..... ... .
"'Alamat ....... ... .

4.3 lsi Dokumen Kelengkapan· Admlnlstrasl
Dokumen Kelengkapan Administrasi terdiri dari antara lain :
1. Jaminan Penawaran, bila penawaran diatas Rp .
50.000.000 (lima puluh juta).
2.
Rekaman TOR (fanda Daftar Rekanan).
3.
Rekaman NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
4.
Rekaman Ianda keanggotaan INKINDO (lkatan
Konsultan Indonesia) yang masih berlaku.
5.
Rekaman Ianda keanggotaan Binbangkonsulindo
(untuk pekerjaan dengan biaya diatas Rp. 200 juta
atau dengan dana berasal dari bantuan luar negeri) .
Jaminan Penawaran berupa sural jaminan sebesar
Rp ......... (............ rupiah) yang dikeluarkan oleh bank
Pemerintah atau bank lain atau lembaga keuangan lain
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan .
Jika diantara kelengkapan administrasi tersebut Ielah
ada yang diserahkan sebagai persyaratan pada pendaftaran caJo n peserta maka kelengkapan administrasi
tersebut tidak dicantumkan lagi.

4.4 lsi Dokumen Usulan Teknis
Bagian-bagian berikut ini dapat dikutip secara harfiah
bila tepa!, atau diubah sebagaimana perlu untuk suatu
usulan terte ntu .
4.4.1l..atar Belakang Konsultan
a.
Konsultan harus menje laskan pembentukan
perusahaan dan pengalaman perusahaan dalam 5
(lima) tahun te rakhir yang sesuai dengan proyek,
seca ra rinci.
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b.

c.

Dalam hal usulan diajukan o leh suatu kerja-sama
a tau . asosiasi , maka sebuah rekaman perjanjian
kerja-sama atau asosiasi tersebut harus disampaikan bersama dengan usulan . Perjanjian tersebut
haruslah menetapkan secara rind tanggung jawab
dan tanggungan masing-masing anggota kerja sama
atau asosiasi. dan dalam hal asosiasi . harus jelas
perusahaan mana yang bertindak sebagai perusahaan yang memimpin.
Penga,laman melaksanakan proyek-proyek sejenis
yang men ya takan jumlah bulan-orang , yang
berperan serta dan jangka waktu serta tanggal
pelaksanaan , rekan konsultan , uraian proyek, nilai
proyek. dan instansi pemberi kerja . Uraian penga·
Iaman perusahaan harus disampaikan dengan
bentuk yang tercantum dalam Lampiran DU-8
Dokumen Undangan .
Jumlah tenaga ahli tetap untuk setiap disiplin ilmu
yang berkaitan dengan jasa.

4.4 .2Pendekatan dan metodologi
Usulan Konsultan harus mengambarkan cara
pendekatan dan metodologi yang akan dilaksanakan oleh Konsultan yang tercakup dalam rencana
kerja . Rencana kerja dilengkapi dengan jadwal
pekerjaan dan jadwal penugasan personil , tugas
masing-masing tenaga ahli , tempat tugas. serta
pengaturan logistik
Tanggung jawab masing-masing tenaga ahli dan
hubungan kerja antar tenaga ahli dalam melaksanakan tugas digambarkan dalam organisasi pelaksanaan yang mencakup struktur organisasi dan
uraian tugas. Organisasi Konsultan harus menggambarkan juga hubungan kerja Konsultan dengan
organisasi Kantor/Satuan Kerja/Proyek.
Seandainya Konsultan ingin membuat ulasan
mengenai Kerangka Acuan Kerja atau mengusulkan perubahan atau tambahan isi Kerangka Acuan
Kerja . hal tersebut dapat dilakukan, asalkan usulan
dasarnya mematuhi persyaratan undangan ini.
4.4 .3Perkiraan (estimasi) Konsultan mengenai masa
penugasan personil yang diperlukan
Jangka waktu dan bulan-orang di tempat tugas dan
di kantor pusat yang diusulkan untuk masingmasing personil harus menunjukkan jumlah bulan
orang yang dimuat dalam jadwal penugasan
personil (bentuk Lampiran DU-2). Jadwal penugasan personil harus menunjukkan jumlah bulan
orang yang diusulkan untuk masing-masing
penugasan personil.
Penugasan setiap tenaga sub-profesional, teknisi.
dan staf pendukung (staf tata-usaha. staf administrasi . pengemudi dan sebaginya), menurut kelompoknya masing-masing harus ditunjukkan juga
lamanya penugasan masing-masing personil dan
jumlah bulan-orang nama dan daftar riwaya t
hidupnya tidak perlu dicantumkan .

4.4.4Daftar Riwayat Hidup
Daftar Riwayat Hidup semua tenaga ahli yang
diusulkan , memuat keterangan mengenai posisi
konsultan dalam organisasi ,·nama, umur, kewarganegaraan , pendidikan . kualifikasi keahlian ,
pengalaman secara menyeluruh kemampuan
bahasa , dan masa kerja pada perusahaan, Daftar
riwayat hidup harus diajukan dengan bentuk yang
ditunjukkan dalam Lampiran DU-3.
Untuk masing-masing kedudukan dalam jadwal
penugasan personil, hanya dapat ditugaskan satu
orang tenaga ahli .
Daftar riwayat hidup harus disajikan dengan urutan
yang sama dengan urutan daftar penugasan personU.
Daftar riwayat hidup ini harus dilampiri rekaman
ijasah yang disahkan oleh Universitas yang
bersangkutan atau Kopertis.
4.4 .5Ketersediaan Personil
Konsultan harus menyertakan dokumen berikut
pada usulan teknisnya :
(i)

(ii)

Pernyataan perusahaan Konsultan bahwa
personil yang dicantumkan dalam jadwal
penugasan benar-benar tersedia.
Pernyataan kesediaan dari masing-masing
personil yang bersangkutan.

4.4.6Penyediaan Barang dan Fasilitas
Konsultan dapat memberi tanggapan terhadap
barang dan fasilitas yang disediakan oleh Kantor/
Satuan Kerja/Proyek sebagaimana dimuat dalam
Bagian 3 . 1 (Penyediaan oleh Kantor/Satuan Kerja/
Proyek) (sebagai alternatif Konsultan dapat diminta
untuk membuat perkiraan keperluannya sendiri)
4.4.7Jangka waktu penugasan staf pendamping yang
disarankan .
Konsultan dapat mengusulkan jumlah, kualifikasi
dan waktu penugasan stat pendamping yang harus
disediakan oleh Kantor/Satuan Kerja/Proyek bila
diperlukan , sebutkan dalam Bagian 3 .1.4.

4_5 lsi Dokumen Usulan Biaya
Usulan Biaya disajikan dengan menggunakan bentuk
Lampiran DU-4 pada Dokumen Undangan (Kode
halaman LU).
Dalam rincian biaya digunakan beberapa istilah dengan
pengertian sebagai berikut :
a.

Biaya Satuan Tetap
Harga Satuan Tetap digunakan apabila ditentukan
bahwa yang mengikat adalah harga satuan, bukan
jumlah kuantitas.
Dalam pelaksanaannya, besarnya biaya yang dibayarkan dihitung berdasarkan jumlah satuan
kuantitas yang nyata terpakai dikalikan dengan
harga satuan tetap, dengan batas maksimal sama
dengan yang tercantum dalam kontrak.
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b.

c.

Dalam rincian biaya, komponen biaya demikian
ditambah keterangan biaya Satuan Tetap. Komponen biaya yang menggunakan cara biaya satuan
kerja biasanya untuk :
Beban Biaya Personil;
(i)
Biaya transport/sewa kendaraan:
(ii)
(iii) Biaya sewa rumah/kantor:
(iv) uang harian perjalanan.
Harga Total Tetap (Lump sum).
Harga Total Tetap digunakan apabila ditemukan
bahwa yang mengikat adalah jumlah harga yang
Ielah ditetapkan untuk suatu pasokan barang dan
atau jasa yang telah ditentukan.
Dalam pelaksanaannya, pembayaran seluruh harga
total tetap dilakukan apabila Konsultan telah
memenuhi seluruh pasokan barang dan atau jasa
tersebut.
Dalam Kontrak, komponen biaya yang biasanya
menggunakan harga total tetap adalah biaya
penyediaan peralatan kantor oleh Konsultan .
Biaya Nyata (At-Cost) yang Mendapat Penggantian.
Biaya Nyata yang mendapat penggantian adalah
biaya alas barang dan atau jasa tertentu yang
harus diadakan oleh Konsultan.
Jumlah biaya nyata yang mendapat penggantian
yang dicantumkan dalam Kontrak adalah biaya
maksimal. Pembayaran kepada Konsultan berdasarkan biaya nyata yang dikeluarkan oleh Konsultan untuk pengadaan tersebut , terbatas sampai
sebesar biaya maksimal tersebut.
Permintaan pembayaran harus disertai bukti
pembayaran oleh Konsultan (yaitu kwitansi, pertinggal tiket, dsb).
Contoh :
biaya pengadaan Peralatan Khusus oleh
(i)
Konsultan :
biaya test laboratorium untuk keperluan Jasa :
(ii)
(iv) pembelian tiket penerbangan untuk perjalanan dinas.

isikan beban biaya personil untuk masing-masing
personil perbulan-orang (atau beban biaya per
hari-orang untuk jangka waktu singkat) dan jumlah
beban biaya personil untuk masing-masing personil
selama penugasan serta jumlah keseluruhan beban
biaya personil.
4 .5 .2Biaya Langsung yang mendapat penggantian
Biaya ini meliputi :
Biaya untuk pengadaan barang dan fasilitas yang
tidak disediakan oleh Kan tor/Satuan Kerja/Proyek.
Pengeluaran kantor yang meliputi pembayaran gaji
personil pendukung. persediaan kantor. sarana
(air. listrik). komunikasi . bahan-bahan rujukan
(referensi) dan latihan. dan pembuatan laporan .
Biaya pengadaan kendaraan dan peralatan beserta
biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan dan
peralatan.
Biaya tersebut di alas disajikan dengan menggunakan
Bentuk 3 Lampiran DU-4 , yang memuat secara rinci
kuantitas dan harga untuk masing-masing jenis biaya

4.6 Usulan Tldak Sah
Usulan yang menyimpang dari Kerangka Acuan Ke rja
atau tidak mematuhi instruksi ini. dan usulan yang
diajukan melewati tanggal dan waktu pemasukan yang
telah ditetapkan atau tidak disampaikan ke alamat yang
benar dapat dinyatakan tidak sah .
4 . 7 Pembukaan dan Penilalan Dokumen Usulan ,
Klariflkasl, dan NegoslasL
4 .7 .1Pembukaan Dokumen Usulan dan Penilaian
Dokumen Kelengkapan Administrasi :
(a)

(b)

Apabila Konsultan mengusulkan perubahan atau
tambahan pada Kerangka Acuan Kerja yang
mengakibatkan terjadi tambahan biaya usulan yang
cukup berarti. maka tambahan biaya yang terjadi
tersebut harsu disajikan secara terpisah .
4 .5. 1Beban biaya Personil
beban biaya personil digunakan istilah
Dalam ｲｩｮ｣ｾ＠
a.
satuan bulan orang yang maksudnya penugasan satu
orang untuk masa satu bulan kalencler.
Peraturan Pemerintah mene tapkan bahwa satu
bulan harus dianggap 30 (tiga puluh) hari. Untuk
masa penugasan personil tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari penugasan dikalikan dengan
1/30 (sepertigapuluh) bulan-orang.
Rincian beban biaya personil menggunakan
b.
Bentuk 2 Lampiran DU-4 (halaman LU) yang ber-

(c)

(d)

(e)

Pembukaan kotak undangan dan sampulsampul dokumen usulan kecuali dokumen
Usulan Teknis dan dokumen Usulan ｂｩｾｹ｡＠
dilakukan Panitia setelah rnenyatakan dihadapan
para peserta bahwa kesempatan untuk
pemasukan dokumen usulan Ielah ditutup.
Dokumen usulan, sural keterangan dan sebagainya dari para peserta tidak dapat lagi
diterima setelah saat penyampaian dokumen
usulan ditutup . Perubahan atau susulan pemberian bahan , demikian pula penjelasan
secara lisan atau tertulis alas dokumen usulan
yang Ielah disampaikan tidak dapat diterima.
kecuali untuk melengkapi kekurangan ma terai, tanggal dan Ianda Iangan yang harus
dilakukan pada saat itu.
Semua dokumen usulan dan sural keterangan dibaca dengan keras sehingga terdengar
oleh semua peserta.
Konsultan peserta yang hadir diberi kese mpatan untuk meneliti kelengkapan dokumen
usulan yang masuk.
Panitia membuat Berita Acara Pembukaan
Dokumen Usulan dan Penilaian Do kumen
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Kelengkapan Adminstrasi dan semua dokumen usulan beserta sampulnya dilampirkan
pada Berita Acara tersebut.

(b)

4 .7.2Penilaian Usulan Teknis
(a)

(b)

(c)

Penenluan kualifikasi dan penilaian dilakukan
alas isi usulan teknis dari konsultan yang
usulannya sah menurut Berita Acara Pembukaan Dokumen Usulan dan Penilaian Kelengkapan Administrasi.
Penilaian ｴ･ｾｨ｡､ｰ＠
isi usulan teknis didasarkan pada kriteria penilaian yang telah
ditetapkan oleh panitia .
Usulan teknis dinilai berdasarkan kriteria
sebagai berikut :
(i)
pengalaman Perusahaan dalam bidang
yang sesuai dengan penugasan;
(ii)
kelengkapan rencana kerja dan
pendekatan dalam menanggapi Kerangka Acuan Kerja;
(iii) .Kwalifikasi dan kecakapan personil yang
diusulkan bagi penugasan tersebut .
(Apabila dikehendaki, kriteria di atas dapat
diperluas untuk menekankan adanya hal
yang memerlukan perhatian khusus atau untuk menunjukkan pemberian bobot penilaian
yang terkait yang akan diberikan kepada
masing-masing faktor dalam penilaian).

4 . 7 .3Penetapan Konsultan Peserta Undangan Yang
Memenuhi Persyaratan Teknis Dan urutan
Kesempatan untuk Klarifikasi dan Negosiasi.
(a)
Panitia menetapkan Konsultan peserta
undangan yang usulan teknisnya memenuhi
persyaratan teknis minimal
(b)
Berdasarkan hasil penilaian usulan teknis
tersebut Panitia mengusulkan kepada
Kantor/ Satuan Kerja/Proyek urutan klarifikasi dan negosiasi untuk ditetapkan oleh
Bapak Pejabat yang berwenang.
4 .7 .4Pengumuman Hasil Penilaian Usulan Teknis
Pengumuman hasil penilaian usulan teknis
dilaksanakan dengan cara tertulis dan disampaikan
kepada para Konsultan peserta undangan.
4 . 7 .5Sanggahan Peserta Undangan
(a)
Sanggahan hanya dapat diajukan dalam hal
pelaksanaan penyelenggaraan prosedur undangan
yang mencakup:
(i)
bila ada perusahaan yang tidak diundang
mengajukan usulan dan diterima oleh
Panitia;
(ii)
bila ada penawaran yang tidak memenuhi
syarat kelengkapan administratif tetapi tidak
dinyatakan gugur; atau
(iv) prioritas/ preferensi tidak diperhitungkan bagi
perusahaan golongan ekonomi lemah .

(c)

Sural sanggahan ditujukan kepada atasan dari pejabat
yang berwenang menetapkan urutan kesempatan
kecuali bila pejabat tersebut adalah Menteri Pekerjaan
Umum sendiri, maka surat-surat sanggahan ditujukan
kepada Menteri Pekerjaan Umum.
Sural sanggahan hanya dapat diajukan selambatlambatnya 6 (enam) hari setelah pengumuman
hasil penilaian usulan teknis.

4 .7 .6Kiarifikasi dan Negosiasi
(a)
Klarifikasi dan negosiasi dapat dilakukan antara
Konsultan dengan Panitia bilamana :
(i)
pengumuman hasil penilaian usulan teknis
yang Ielah dikeluarkan oleh Panitia Ielah disampaikan kepada Konsultan yang bersangkutan ;
(ii)
telah melampaui tenggang waktu masa
sanggahan ;
(iii) didasarkan pada spesifikasi dan standar
pelaksanaan yang telah ditentukan dalam
dokumen pengadaan jasa konsultan dengan
imbalan biaya yang disepakati bersama serta
dapat dipertanggung jawabkan.
(b)
Panitia membuka semua Usulan Biaya dari Konsultan peserta undangan yang usulan teknisnya
memenuhi persyaratan usulan teknis minimal
untuk menilai harga penawaran dan mendapatkan
nilai penawaran rata-rata.
(c)
Panitia memberi kesempatan pertama kepada perusahaan konsultan dengan urutan peringkat
pertama yang memenuhi persyaratan usulan teknis
minimal untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi.
Klarifikasi dan negosiasi dilakukan oleh Pimpinan
Perusahaan Jasa Konsultan atau wakilnya yang
diberi kuasa.
Klarifikasi dan Negosiasi untuk penyelesaian Kontrak
berpedoman pada :
(i)
Tidak melampaui satuan biaya yang ditetapkan Pemerintah atau yang pernah disetujui
untuk kontrak-kontrak sejenis.
(ii) Tidak melampaui Usulan Biaya yang diajukan konsultan yang bersangkutan
(iii) Tidak melampaui harga rata-rata penawaran
dari semua konsultan yang usulan teknisnya
memenuhi persyaratan usulan teknis minimal.
(d) Bila tidak tercapai kesepakatan , Panitia selanjutnya akan memanggil perusahaan konsultan
dengan urutan peringkat kedua dan selanjutnyam
sampai tercapai kesepakatan.
Setelah mengadakan klarifikasi dan negosiasi, serta
tercapai kesepakatan antara Kantor/ Satuan Kerja/
Proyek dan Konsultan mengenai kontrak, maka kedua
pihak akan menandatangani Berita Acara Hasil Negosiasi yang selanjutnya akan dijadikan dasar penyusunan
konsep Kontrak, dengan Larnpiran pendukungnya yang
akan disusun.
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4 .8 Pengumuman Pemenang
Panitia akan mengumumkan pemenang undangan
te rbatas dengan menyampaikan pengumuman tersebut
secara tertulis kepada para peserta undangan.

Lampiran DU·2
BENTIJK JADWAL PENUGASAN PERSONIL
Nama perusahaan Ko nsultan : ................. ................... .

4.9 Penunjukan Pemenang dan Penyiapan Kontrak
Ke pala Kanto r/Kepala Satuan Kerja/Pemimpin Proyek
menyampaikan Sural Keputusan Tentang Penunjukan
Pemenang Undangan Jasa Konsultan kepada Konsultan
pe menang yang bersangkutan .

No Nama Posisi

B u Ian
1 IZ :1 4 b

(c)

apabila Konsultan pemenang gagal menyerahkan
Jaminan Pelaksanaan terebut dalam jangka waktu
yang telah ditetapkan , maka Jaminan Penawaran
Konsultan pemenang disita untuk Negara dan
membatalkan penunjukan Konsultan pemenang.

5 . LAMPIRAN DOKUMEN UNDANGAN
Lampiran DU-1

Nama perusahaan Konsultan :
No.

Uraian
Pe kerjaan

-

Jumlah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

BENTIJK JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

B u Ia n

ke

1 2 3 45
dst

Keterangan

Jumlah
Bulan Keterangan
OranQ

dst

Sete lah ditunjuk Konsultan pemenang undangan baru
dilakukan pembahasan naskah kontrak untuk proses
penanda tanganan .
4 . 1 OJaminan Pelaksanaan
(a)
Dalam waktu . . . .. .. . . (. ...... .....) hari sejak tanggal
penerimaan Sural Keputusan tentang Penunjukkan
Pemenang Pengadaan Jasa Konsultan. Konsultan
peme nang dengan biayanya sendiri harus me·
nyerahkan Jaminan Pelaksanaan untuk ditukar
dengan Jaminan Penawaran dan menandatangani
Kontrak.
(b) Jaminan Pelaksanaan berupa sural perjanjian
bernilai sebesar Rp. .. . . .. . . .. . . (............. rupiah)
yang dikeluarkan oleh bank Pemerintah atau bank
lain atau lembaga keuangan lain yang ditetapkan
o leh Menteri Keuangan.

ke

Penugasan yang diusulkan
Nama
Tanggal lahir
Kebangsaan
Pendidikan
(Lembaga pendidikan ,
tempat , dan tahun
tarnal belajar)
Kursus·kursus dll
Bahasa dan tingkat
penguasaannya
Keanggotaan dalam
Organisasi profesi
Pengalaman Kerja

Bahasa Indonesia :
Bahasa lnggris

Penugasan dan Uraian
Tugas

Dari .. . . .. . sampai ...... .
(sebutka n bulan dan. tahun)
.· Oimulai dengan
penugasan sekarang.
(disusun secara kronologis
dimulai dari tahun terakhir)
(Sebutkan nama. besarnya.
serta lokasi proyek.
bulan, tahun. penugasan.
misalnya sebagai Team
Leader, Hydrologist.
Agricultura Economist, dsb.
Rinci pelaksanaan tugas
dan waktunya pada
setiap proyek).

19 .. ... .
ttd .
Yang bersangkutan
(nama jelas)

Informasi Pembangunan lnfrastruktur Ke-PU-an di 27 Propinsi

LAMPIRAN DU-4
BENllJK 1

BENTUK REKAPITIJlASI PERKIRAAN BIAYA

00

Nama perusahaan Konsultan
1.

Bii'· •a Personil

2.

4.

Biaya
Biaya
habis
Biaya

5.
6.

Biaya sewa kantor
Biaya pengadaan peralatan

7.

Biaya operasi mesin
photocopy
Biaya transportasi
Biaya perjalanan dinas

3.

8.
9.

Personil Pendukung
alat tulis dan bahan
pakai
Komunikasi
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ci.
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,C•tataD
lajur 1

lajur 2

lajur 3

lajur 5

lajur 6,7,8 :

lajur 7

lajur 8

Gaji dasar meliputi gaji bruto bulanan yang
senyatanya sebelum dipotong pajak pendapatan,
daftar gaji masing-masing personil yang diusulkan
harus diajukan.
/
Beban Biaya Sosial harus mencakup kontribusi
perusahaan terhadap Asuransi Tenaga Kerja.
tunjangan liburan yang dibayar, cuti sakit dan
tunjangan standar lainnya yang dibayarkan oleh
Perusahaan Konsultan kepada Personil sebagai
karyawan.
Rincian persentasi biaya yang diusulkan harus
diajukan dan didukung oleh penjelasan (lihat
Bentuk 2 B).
Beban Biaya Umum harus meliputi biaya
administrasi wnum biaya sewa kantor, biaya tala
usaha, dan sial junior dan biaya usaha untuk
memperoleh pekerjaan dll. Rincian persenlasi
biaya umum yang diusulkan harus diajukan dan
didukung dengan penjelasan Oihat Bentuk 2 0 .
lmbalan Jasa mencakup keuntungan perusahaan
termasuk pajak perusahaan, dividen/bonus, dana
cadangan dan investasi.
Biasanya selalu per bulan kalender (dianggap 30
hari).
Beban biaya per . hari dapat digunakan untuk
masukan singkat.
Tunjangan Proyek merupakan insentil yang
senyatanya dibayarkan kepada Personil yang
tinggal di tempal tugas.
Beban biaya Personil dengan Tunjangan Proyek.
Nilai beban biaya personil per bulan tidak melebihi
tiga kali gaji dasar.
Pekerjaan L.apangan meliputi semua lokasi di Indonesia.

LAMPIRAN DU-4
BEN11JK 2C
Contoh
RINCIAN BEBAN BIAYA UMUM
(BENTUK 2A - IAJUR. 3)
Rincian Beban Biaya Umum

(do/am Rupiah)
Dapat meliputi :
Manajemen dan Administrasi
1.
Gaji tenaga-tenaga administrasi, juru ketik,
2.
pelayan, pengemudi dan sebagainya.
Blaya kantor/ ruang kerja
3.
Biaya llstrlk, ·afr, tilpon dan sebagainya
4.

5.

Biaya pera/atan kantor/perlengkapan kerja

6.

Pengeluaran karena kekosongan kerja
Bunga modal
Biaya pendidikan dan pengembangan
Blaya umum lalnnya

7.
8.
9.

LAMPIRAN DU-4
BEN11JK 2 D
Contoh
BENTUK RINCIAN BIAYA PERSONIL
Nama perusahaan Konsultan :
Jasa di Kantor Pusat

No

Nama

LAMPIRAN DU-4
BEN11JK 2B

Posisi

Beban Biaya
Personil
Jumlah
Bulan-Orang; Bulan I Hari
Hari- Orang Bentuk 2 A
lajur 6

Jumlah

Contoh
RJNCIAN BEBAN BIAYA SOSIAL
(BENTUK 2A - LAJUR 2)
Rincian Beban Biaya Sosial

(do/am Rupiah)
Dapat meliputi :

1.

Tunjangan Hart Raya

2.

Tunjangan Cuti Tahunan

3.

Tunjangan pengobatan

4.

Tunjangan pengangkutan

5.

Tunjangan perumahan

6.

Tunjangan Asuransl

7.

Tunjangan Sosial lainnya

Jumlah

Rp ... .. ..... ..

Catatan :
Satuan waktu penugasan yang digunakan adalah sebagai berikut :
OB - Bulan - Orang
OH = Hari - Orang
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LAMPIRAN DU 4
BEN1J,JK 2 E<;entoh

4.

Biaya sewa kantor

5.

BENTIJK RINCIAN BIAYA PERSONIL
Nama perusahaan Konsultan
Jasa di Tempat Tugas
No

Nama

Posisi

Biaya ruang kantor

Jumlah
Bulan-Orang/
Hari - Orang

6.

Beban Biaya
Personil per
Bulan/Hari
bentuk 2 A
lajur 8

Jumlah

: Rp .... /bulan , .. . bulan, Rp ............ .. . .

Biaya pengadaan peralatan kantor {bell atau sewa)
I. unit Komputer
dengan printer

Rp . .... ./unit ,(at cost) .

Rp . ................

I. unit mesin photocopy

Rp . .... ./unit ,(at cost).

Rp . ................

Biaya pemeliharaan dan operasi mesin kantor
Mesin ..... ..... ..

Rp ..... ./unit. ... . bulan

Rp . ...... ......... .

Mesin ........... .

: Rp .... ./unit .... bulan

Rp ...... ...... .... .

dst .

7.

Biaya transport
Sewa .... unit mobil ..... :Rp . ... ./unit, ... bulan, Rp. .............. .. .

8.

Biaya perjalanan dinas
Perjalanan dinas .. .... orang tenaga ahli ... .. . kali ..... hari ke ... ..... :
Biaya tiket penerbangan

.......... x Rp. ........ Rp . ........ .

Biaya taksi dari dan ke bandar .......... x Rp . ........ Rp .... ..... .
••.••.•••• X Rp ......... Rp . ........ .
Biaya taksi selarna di
Uang harian (per diem)

•••. .. •••• X

Rp ......... Rp......... .
Rp ............... . .

Jumlah

Biaya-biaya lain ")
Rp. ············

Catatan :
Satuan waktu penugasan yang digunakan adalah sebagai
berikut :
OB - Bulan - Orang
OH = Hari - Orang

CATATAN

1.
2.

*)

LAMPIRAN DU-4
BENTUK 3

Biaya-biaya tersebut diatas meliputi semua biaya
langsung yang mendapat penggantian .
Masing-masing biaya dalam daftar tersebut diatas agar
dirinci lebih lanjut untuk menunjukkan kuantitas dan
harga satuan untuk masing-masing komponen biaya .
Biaya-biaya lain apabila diperlukan
Biaya cadangarv'contigencies tidak dibenarkan

Contoh

BENTIJK RINCIAN BIAYA LANGSUNG
YANG MENDAPAT PENGGANTIAN

LAMPIRAN DU-5

DAFTAR DATA DAN .ATAU LAPORAN
YANG DISEDIAKAN

Nama Perusahaan :
1.

Gaji personil pendukung :
Kepala Kantor

Rp. ...... /bulan,

No.

......

Operator ko mputer

Rp . ....../bulan, ...... bulan, Rp .

Juru gam bar

Rp . ...... /bulan, ...... bulan, Rp.

Juru tik

Rp .

Pelayan kantor

Rp . ... .../bulan,

..../bulan,

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

Tahun Pembuatan

Keterangan

bulan, Rp.
bulan, Rp.
Rp .

2_

Nama Data/l.aporan Sumber/ Asal

bulan, Rp.

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

Biaya alat tulis dan bahan habis pakai
Alat tulis dan

: Rp ....... /bulan, ...... bulan, Rp...... .

bahan habis pakai

3.

Biaya Komunikasi
Biaya komunikasi

: Rp . ...... /bulan, ...... bulan, Rp ...... .

Dalam lampiran lnl dicantumkan Data dan atau Laporan yang
disediakan oleh Kantor/Satuan Kerja/Proyek, sebagai bahan dasa•
ataupun referensi bagl Konsultan do/am melaksanakan Jasa.
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Halaman ke ......... dari .......... halaman

LAMPIRAN DU-6
DAFTAR PERUSAHMN KONSULTAN
YANG DIUNDANG

No.

Nama Perusahaan

Ala mat

Nama Proyek

:

Lokasi Proyek

:

Nilai Kontrak/
Sumber Dana

:

Pemberi Tugas

:

Jangka waktu pelaks. pek

:

Tgl/bln/ th

Nama Perus. Konsukan
Pelaks. pekerjaan/alamat

:

Negara

Jumlah Tenaga Ahli

:

Mitra kerja/asosiasi

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

:

· Tenaga ·ahli asing ............................... bln/org
· Tenaga ahli Indonesia ......................... bln/org
Jumlah Tenaga ahli Mitra Kerja
Tenaga ahfi asing/bln/ org

Tenaga ahli/
Indonesia bln/ org

1. (nama perusahaan)
2.
3.
dst.

Tenaga Ahli tetap yang ter1ibat dan fungsi yang dilakukan :

LAMPIRAN DU-7

Posisi

DAFTAR RfFERENSI DAN K£PUSJAKMN
No. Nama Data/l.aporan

Sumber Asal

Tahun Pembualan

Keterangan

Keahlian

Jumlah orang

1.

2.
3.
dst.
Uraian pekerjaan :
a.
b.
c.
dst.

LAMPIRAN DU-9
CONTOH BENTUK
SURAT PENGANTAR USUIJ\N
KEPAIJ\ SURAT KONSULTAN

......................... 19 ... ..
Lampiran ini diisi oleh Konsultan meliputi rincian
lnformasl, /aporan-/aporan dan terbltan-terbltan lain yang
dlperlukan Konsultan tapi tidak terdapat dalam daftar
yaryg dlsediakan oleh Kantor/ Satuan Kerja/Proyek
(Lamplran DU-5).

Nomor
Lampiran
Yth :

Kantor/Satuan Kerjo/Proyek

LAMPIRAN DU-8
BENTUKUNTUKMENGGAMBARKAN
PENGALAMAN PERUSAHMN
PEKER.JMN SEI,AMA 5 CUMA> TAHUN TERAKHIR
YANG MENGGAMBARKAN KUAUFJKASI

Untuk masing-masing proyek yang dirujuk, berikan informasi
sebagaimana yang ditunjuk dalam formulir berikut :

Dengan hormat.
Perihal : Pengadaan Jasa Konsultan untuk Proyek
...................... (Nama Jasa dan Proyek)
Menanggapi Sur at Undangan No . . . . . . . . .. . . . . . te rtanggal
. ...... ... mengenai pengadaan Jasa Konsultan sebagaimana
disebut di atas, dengan ini kami menyampaikan Kelengkapan
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Administrasi , Usulan Teknis, serta Usulan Biaya , masingmasing dimasukkan dalam sampai tertutup, dibuat rangkap
......... (. ... ...... ). dengan penjelasan sebagai berikut :
{1)

a.

b.

c
{2)

Hal-hal lain yang dianggap perlu disampaikan ole h
Konsultan :
misalnya jika usulan berasal dari suatu kerja sama
a.
atau asosiasi , maka perlu dinyatakan dengan je las.
nama perusahaan Konsultan Pemimpin.
b.

c.

LAMPIRAN DU- 10
BENTIJK SURAT PERNYATMN MINAI
MENGIKUTI UNDANGAN

Kami menjamin :
a.
b.

{3)

Kami menyusun Usulan tersebut di atas setelah
meneliti dan memahami Sural Undangan beserta
semua dokumen yang dilampirkan padanya, yailu
Keterangan Mengenai Latar Belakang, Kerangka
Acuan Kerja, lnstruksi Mengenai Usulan, Bentuk
Sural .Perjanjian dan, Syarat Kontrak.
Kami juga telah menghadiri peninjauan lapangan
dan rapat penjelasan pekerjaan .
Kami tegaskan bahwa kami Ielah pula menerima
Addendum Nomor ...... .. s/d Nomor .. .. .

")

Tersedianya personil yang diusulkan sesuai dengan
Jadwal Penugasan dalam Usulan Teknis terlampir.
Kebenaran dan ketepatan pernyataan, jawaban,
dan data yang dilampirkan pada Usulan.

Kami setuju bahwa :
Segala biaya yang dikeluarkan untuk penyusunan
a.
Usulan tersebut, termasuk biaya untuk peninjauan
lapangan , menghadiri rapat penjelasan, dan apabila kemudian kami diundang, untuk mengadakan
klarifikasi Usulan Teknis dan negosiasi Kontrak,
maka biaya tersebut tidak akan kami mintakan
penggantian dari Kantor/ Satuan Kerja/Proyek.
Usulan kami akan berlaku selama .. .. .. . {........ )
b.
hari, yaitu jangka waktu yang ditetapkan dalam
Sural Undangan , atau bila diminta oleh Kantor/
Satuan Kerja/Proyek, sebelum berakhirnya suatu
jangka waktu yang kami setujui secara tertulis.
Kami membatasi peranan kami hanya pada pelakc.
sanaan Jasa di Proyek, dan dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan yang bekerjasama
atau yang berafiliasi dengan kami, tidak akan berperan serta pada Proyek kecuali apabila KantorI
Satuan Kerja/Proyek lain .
Kantor/Satuan Kerja/Proyek tidak terikat untuk
d.
menyetujui usulan kami, dan tidak !erika! untuk
memberikan alasan penolakan usulan.

Kepada :
Ylh . Panilia Pengadaan Jasa Konsullan
di
Perihal

Sural Pernyataan Minai Mengikuti Undangan

Kami yang bertanda Iangan dibawah ini alas nama :
Perusahaan
Ala mal
Setelah mengikuti penjelasan : ............ ........ ..............'
Pengadaan Jasa Konsultan
Kantor /Saluan Kerja/ Proyek
Pada hari I tanggal
Tempat di
mengambil kesimpulan dapal melaksanakan pekerjaan dlalas
dengan persyaratan yang Ielah dijelaskan dan de ngan ini
menyalakan bahwa perusahaan kami akan ikut dalam
pengadaan jasa Konsultan lersebut.

19 .......
Yang memberi Pernyataan :

{4)

Materai Rp. 1.000,·/t.t./cap perusahaan
{5)

Sural menyurat ,mengenai hal ini mohon dittujukan ke
alamat kami sebagai berikut :

.. ..... ..... ... ...... .. .. ................................ ')

........ .............................................. "')
Hormat kami
Nama Perusahaan
Catatan :
Diisi nama yang memberi Pernyataan
Jabatan dalam perusahaan
"")

")
{ ........................... )
(Nama dan jabatan Pemimpin Perusahaan
/Wakll yang diberi Kuasa, materai)
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BENTIJK SURAl PERJANJIAN
SURAl PERJANJIAN
ANlARA
KANTOR/SATUAN KERJA/PROYEK
DEPAAlEMEN PEKERJAAN UMUM
PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA
DAN

ﾷ

ﾷ ﾷﾷ

ｾ

Ｍ Ｍ Ｍﾷ＠

Bahwa Pihak Kedua setuju memberikan jasa berdasarkan
syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Kontrak.
Bahwa kedua belah Pihak dalam Kontrak lni sepakat untuk
melaksanakan ketentuan·ketentuan tersebut di bawah ini
1.

NAMA KONTRAK
Kontrak inl bernama : " ........ ................... .. ........... 9)"

2.

TUGAS PIHAK KEDUA
Pihak Kedua harus melaksanakan .. .. .. .. .. .. . 6) sesuai
dengan Kerangka Acuan Kerja yang tercantum dalam
Lampiran B pada Kontrak_ Jasa dilaksanakan di lempat
."L,ugas dan lokasi sebagaimana ditentukan dalam Kontrak.

1)

BEKERJA SAMA DENGAN

.................... 2)

MENGENAl
JASA KONSULlAN
UNruK
................. 3)

Kontrak No ................. .. .

4.

WAKTU PELAKSANAAN
Masa pelak•anaan Kontrak adalah .......... 8) bulan sejak
Tanggal Mulai , sesuai dengara rincian yang dinyatakan
dalam Jadwal Jasa dalam Lampiran C pada Kontrak,
atau 1.o erubahan Waktu Pelaksanaan tersebut yang
disahkan be rrlasarkan Kontnik.

5.

SYARAl KONTRAK
Syarat Kontrak Jasa Konsultan terdiri dari Syarat Umum
Kontrak dan Syarat Khusus Kontrak yang beserta Lampiran Kontrak merupakan satu kesatuan berkekuatan
dan berlaku sama sebagaimana jika semuanya itu
dicantumkan sepenuhnya dalam Surat Perjanjian ini.

Tanggal : ........ .. ..... 19 .... .

Surat Perjanjian ini, beserta Syarat Kontrak, Syarat Khusus
Kontrak dan semua Lampiran Kontrak yang merupakan suatu
kesatuan dengan Surat Perjanjian ini (selanjutnya disebut
Kontrak) dibuat di ...... pada hari ........ tanggal ..... 4) tahun
19 ..... antara Kantor/ Satuan Kerjo/Proyek Departemen
Pekerjaan Umum, Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya
disebut Pihak Kesatu) dan ............. 1) bekerjasama dengan
........ 2) (selanjutnya disebut Pihak Kedua).
A)

3. ' DIMULAINYA JASA
Tanggal Mula!, yaitu tanggal ketika Pemimpin Tim Kon·
sultan memulai jasanya, adalah sebagaimana dinyatakan
dalam Surat Perintah Mulai Kerja dan selambat-lambat·
nya dalam waktu .. .. .. .. .. . 7) hari setelah diterimanya
Surat Perintah Mulai Kerja •tersebut.

Kata dan istilah yang digunakan dalam Surat Perjanjian
ini mempunyai arti yang sama dengan yang dinyatakan
dalam Syarat Umum Kontrak, Syarat Khusus Kontrak,
dan Lampiran Kontrak.

Me ski pun berlaku kerjasama, Pihak Kedua
berdasarkan Kontrak ini diwakili oleh . . ... .. .. .. 5)
sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan
Akte Notaris No ............ tanggal ... .. beserta
perubahannya. Semua anggota kerjasama tersebut
bertanggung jawab secara bersama dan sendiri-sendiri
atas pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua berdasarkan
Kontrak ..................... 3)

Dalam hal terdapat perbedaan , maka ketentuan dalam
Lampiran Kontrak lebih mengikat dari pada ketentuan
dalam Syarat Kontrak. ·
6.

BIAYA
Atas Jasa yang diberikan oleh Pihak Kedua Kantor/
Satuan Kerja/Proyek .. .. .. .. .. . membayar dengan cara
yang dinyatakan dalam Kontrak dan sebagaimana yang
ditetapkan dalam rincian biaya dalam Lampiran E
(Biaya), yaitu sebesar tidak lebih dari Rp ................ ..
10) termasuk PPN.

Pihak kesatu bertanggung jawab alas pelaksancnn
C)
kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Kontrak ............ .. 3)

7.

BERLAKUNYA KONTRAK
Kontrak berl3ku dan mengikat
penandatanganan Surat Perjanjian.

Surat Perjanjian ini menvatakan :

8

Bj

Meskipun berlaku kerjasama , Pihak Kedua
berdasarkan Kontrak ini diwakili oleh ... ...... 5)
sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan.
Akte Notaris No. . .. . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . be3crta
perubahannya, yang bertanggung jawab penuh Jon
tldak terbagi atas pelaksanaan kewajiban ｐ Ｚ Ｎ ｾ ｮ ｫ＠
Kedua berdasarkan Kontrak .......... ....... 3)

Bahwa Pihak Kesatu setuju menugaskan Pihak K<:<:·"' untuk
melaksanakan ,
.. .. . 3)

pada

tanggal

ALAMAl
Kecuali jil-.a disepakati lain oleh kedua ｾｉＩ＠
Pihak,
ｩｬ ｾｬＧ ｩｬｴ＠
Kantor/Satuan Kerja/Proyek dan Walul Sah
ｾ Ｚ ＧＢｾ
Ｇ＠ ,lt,,n adalah :
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Alamal Pihak Kesalu

5):
6) :
7) :

Nama Perusahaan Pemimpin
Lingkup Jasa Konsultan
Tenggang waktu Pemimpin Tim Konsultan harus
mulai bekerja di Tempal Tugas. selelah menerima
Sural Perinlah Mulai Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Syaral Khusus Kontrak.
8): Jangka waktu pelaksanaan Pe kerjaan
9): Nama Kontrak
10): Besarnya nilai Konlrak dalam angka dan huruf.
11): Nama dan alamal Kantor/ Saluan Ke rja/Proyek.
12): Nama dan alamat kantor Wakil Sah Konsultan .

················ ··· ····· 11)

Alamal Pihak Kedua
...... ............. ... .. 12)
DENGAN DEMIKIAN, kedua belah pihak Ielah sepakal unluk
menandalangani Sural Perjanjian ini pada tanggal lersebul di
alas.

Pihak Kedua

Pihak Kesalu
Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja/Pemimpin
Proyek ....................................................... .

SYARAT UMUM KONTRAK

Departemen Pekerjaan Umum

BAB I

Pemerinlah Republik Indonesia

DEFINISI

(rnaterai, cap dan Ianda Iangan)
(........... ...............)

( ........... ............ )

lslilah yang digunakan dalam Konlrak harus diartikan sebagaimana disebutkan di bawah ini. kecuali apabila pengertian
kalimal mengharuskan lain .
(a)

"Konlrak" berarti Sural Perjanjian Jasa Konsultan yang
ditanda-langani oleh Kepala Kantor, atau Kepala Satuan
Kerja, alau Pemimpin Bagian Proyek dan Konsultan.
beserta Syaral Umum Konlrak dan Syarat Khusus
Kontrak serta semua Lampiran Kontrak yang merupakan salu kesaluan yang lidak terpisahkan .

(b)

"Pemerintah" berarti Pemerinlah Re publik Indonesia.

(c)

"Kantor /Saluan Kerja / Proyek .. berarti instansi di
lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang namanya disebul dalam Syaral Khusus Kontrak yang diberi
kuasa oleh Departemen Pekerjaan Umum untuk melaksanakan Kontrak.

(d)

"Deparlemen" berarti Deparlemen Pekerjaan Umum.

(e)

"Konsultan .. berarti perusahaan (-perusahaan) Konsultan
yang nama (-nama) sahnya dinyatakan dalam Sural
Perjanjian beserta nama-nama semua perusahaan yang
ikul serta atau perusahaan-perusahaan yang bekerjasama , dan hubungannya dengan konlrak , lermasuk
pewaris dan kuasanya yang sah .

(f)

"Pihak Kesalu" berarti Kantor/ Satuan Kerja/ Proyek.

(g)

"Jasa " berarti jasa yang harus diberikan oleh konsultan
sebagaimana diuraikan dalam Lampiran B (Kerangka
Acuan Kerja) pada Konlrak.

(h)

"Sural Perintah Mulai Kerja.. berarli pemberilahuan
tertulis dari Kantor/Saluan Kerja/ Proyek untuk memulai
Jasa.

(i)

"Tangga l Berlakunya Konlrak " berarti tanggal
penandalanganan Sural Perjanjian oleh ke dua belah
pihak/

G)

"Tanggal Mulai " berarli tanggal dimulainya Jasa
sebagaimana lercantum dalam Sural Perintah Mulai

PETUNJUK PENYUSUNAN SURAT PERJANJIAN

1.

Cara melengkapi Benluk Sural Perjanjian adalah sebagai
berikut :

I

a.
b.

c.

Kala-kala alau kalimat yang dilulis dengan huruf
tegak berlaku unluk semua Sural Perjanjian .
Kata-kata atau kalimal yang dilulis dengan huruf
kursif (huruf miring) hanya digunakan apabila
diperlukan.
Kalimal dengan Ianda A). B). dan C) didepannya
dimaksudkan sehagai pilihan, dengan penjelasan
sebagai berikul
(i)

Kalimat dengan Ianda A) dipilih apabila Perusahaan Pemimpin dan rekan perusahaannya
dalam gabungan alau asosiasi bersama-sama
bertanggung jawab alas pelaksanaan Konlrak.

(ii)

Kalimat dengan Ianda B) dipilih hanya Perusahaan Pemimpin yang bertanggung jawab
pelaksanaan Kontrak.

(iii)

2.

Kalimat dengan Ianda C) dipilih Konsultan
merupakan perusahaan tunggal.

Cara pengisian Benluk Sural Perjanjian adalah sebagai
berikut :
1): Nama Konsultan/Perusahaan Pemimpin yang
akan menandatangani Sural Perjanjian.
2) : Nama-nama rekan perusahaan , bila ｋｯｮｳｵｬ｡ｾ＠
merupakan sualu Kerjasama dari beberapa perusahaan.
3): Nama Jasa yang akan dilaksanakan .
4): Tempat , tanggal , bulan dan tahun penandatanganan sualu Perjanjian .
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Kerja , selambat-lambatnya setelah jangka waktu yang
ditetapkan dalam Syarat Khusus Kontrak sejak tanggal
penerimaan Sura! Perintah Mulai Kerja .
(k)

'"Tanggal Penyelesaian " berarti tanggal pada waktu
Kantor / Satuan Kerja/Proyek mengeluarkan persetujuan
tertulis alas penerimaan hasil-hasil Jasa .

(I)

"Wakil Sah" berarti orang yang diberi kuasa oleh
Konsultan dengan sura! kuasa, sebagaimana terlampir
pada Kontrak. untuk menanda-tangani Kontrak dan
untuk menerima dan atau memberikan pemberitahuan
atau permintaan alas nama Konsultan.

(m)

" Pemimpin Tim" berarti orang yang ditunjuk oleh
Konsultan untuk berkedudukan di Tempat Tugas dan
bertanggung jawab atas pelaksanaan Jasa .

(n)

"Oirektur Proyek" berarti seorang direktur dari per·
usahaan Konsultan yang ditunjuk oleh Konsultan untuk
bertanggung jawab kepada Kantor/Satuan Kerja/Proyek
alas koordinasi pelaksanaan jasa, yang mendapat
dukungan Kantor Pusat alas keseluruhan pelaksanaan
Tugas Konsultan dalam menyelesaikan Jasa sesuai
dengan ke tentuan Kontrak . Tempat Tugas Oirektur Pro·
yek sebagaimana ditentukan dalam Jadwal Penugasan
dalam Lampiran C pada Kontrak.

(o)

"Personil" berarti orang-orang yang ditugaskan untuk
melaksanakan Jasa oleh Konsultan

(p)

"Tempat Tugas" berarti lokasi atau lokasi·lokasi dimana
personil Konsultan akan melaksanakan tugas pokoknya.

(q)

"Peralatan Khusus" berarti peralatan yang harus diadakan
oleh Konsultan atas nama Kantor/Satuan Kerja/Proyek.

(r)

"Barang Khusus" berarti barang yang disebutkan nama·
nya yang akan disediakan oleh Kantor/Satuan Kerja/
Proyek bagi Konsultan untuk penggunaan khusus dalam
pelaksanaan Jasa .

(s)

"Kantor Pusat" berarti kantor induk Konsultan, atau
perusahaan yang bekerjasama dengannya , di mana jasa
yang di dalam Kontrak dinyatakan akan dilaksanakan di
Kantor Pusat Konsultan.

(t)

"disetujui'' berarti disetujui secara tertulis , termasuk
penegasan tertulis alas persetujuan lisan .

(u)

"hari" be rarti hari kalender.

BAB II
JASA
Bagian 2.01 Jasa
Konsultan harus melaksanakan Jasa sesuai dengan Kerangka
Acuan Kerja yang ditetapkan dalam Lampiran B (Kerangka
Acuan Kerja) .
Bagian 2.02 Pengalihan
(a) Konsultan tidak diperkenankan mengalihkan seluruh
atau sebagian Kontrak kepada pihak lain , kecuali
apabila ditetapkan lain dalam Kontrak.

(b)

(c)

Dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kantor/Satuan
Kerja/Proyek , Konsultan dapat mempekerjakan
konsultan bebas atau sub-konsultan untuk melaksanakan
sebagian Jasa.
Meskipun ada persetujuan oleh Kantor /Satuan Kerja/
Proyek atas pengalihan sebagian Kontrak atau atas hal
memperkerjakan konsultan bebas atau sub-konsultan
untuk melakukan sebagian Jasa, Konsultan tetap bertanggung jawab alas segala kewajibannya berdasarkan
Kontrak.

Bagian 2.03 Waktu Pelaksanaan dan Tanggal Mulai
(a) Waktu Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan Kontrak adalah jangka waktu yang
dinyatakan dalam Bagian 2.03 (a) Syarat Khusus
Kontrak dihitung sejak Tanggal Mulai. Jasa harus
diselesaikan sesuai dengan jadwal yang tertera dalam
lampiran C (Jadwal Pelerjaan dan Penugasan).
(b)

Tanggal Mulai
Tanggal Mulai dihitung dari tanggal yang tercantum
dalam Sura! Perintah Mulai Kerja, selambat-lambatnya
pada tanggal berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan
dalam Syarat Khusus Kontrak.
Pemimpin Tim Konsultan harus sudah mulai melaksana·
kan pekerjaan di Tempat Tugas pada Tanggal Mulai.

Bagian 2 .04 Personil
(a) Umum
Jasa harus dilaksanakan oleh personil Konsultan yang
disetujui , sebagaimana ditentukan dalam Lampiran C
(Jadwal Pekerjaan dan Penugasan).
(b)

Penggantian Personil
Penggantian personil tidak boleh dilakukan tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kantor/Satuan
Kerja/Proyek. Kualifikasi personil Konsultan yang di·
usulkan dan yang namanya tidak tercantum dalam Kon·
trak harus disampaikan kepada Kantor/Satuan Kerja/
Proyek untuk memperoleh persetujuan tertulisnya
sebelum pemberangkatan (mobilisasi) personil tersebut
ke Tempat Tugas.

(c)

Kantor/Satuan Kerja/Proyek akan meninjau kembali
besarnya beban biaya personil per bulan-orang yang ter·
cantum dalam Kontrak apabila seorang Personil yang
tercantum pada jadwal Penugasan Personil dialihkan
pada penugasan yang lain dalam Kontrak, demikian
pula berlaku bagi personil pengganti.
Untuk personil yang ditugaskan sebagai pengganti
berdasarkan Pasal (a) dan (b) di alas, maka beban biaya
personil yang berlaku harus dengan persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Kantor/Satuan Kerja/Proyek.
Konsultan harus menanggung semua biaya yang timbul
atau biaya tambahan sebagai akibat pemindahan dan
atau penggantian Personil, dan beban biaya personil
yang dibayarkan kepada personil yang ditugaskan
sebagai pengganti tidak melebihi beban biaya Personil
yang digantikan.
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(d)

Pemberangkatan (Mobilisasi) Personil
Personil yang namanya tercantum dalarn Kontrak sebagaimana tersebut dalam Lampiran C (Jadwal Pekerjaan
dan Penugasan) ·atau personil pengganti yang disetujui,
dapat diberangkatkan setelah dikeluarkan Sural Perintah
Mulai Kerja oleh Kantor/Satuan Kerja/Proyek.
Sebelum melaksanakan pemberangkatan Personilnya ,
Konsultan harus memberitahukan hal itu secara tertulis
kepada Kantor/Satuan Kerja/Proyek untuk mendapatkan persetujuan.
Konsultan harus memberitahukan terlebih dahuh.. secara
tertulis kepada Kantor/ Sa tua " Kerja/Proyek dengan
menyebutkan alasannya, apaL•la ada pemberangkatan
Personil yang namanya tercantum pada jadwal Lampiran C (Jadwal Pekerjaan dan Penugasan) yang tidak
dilaksanakan.
Berkenaan dengan perubahan pemberangkatan .
Konsultan harus menyampaikan jadwal yang telah
diperbaiki kepada Kantor /Satuan Kerja/Proyek sebagai
jadwal pengganti Kerja/Proyek.

(e)

Pemindahan Personil
(i)

(f)

Dalam hal pelaksanaan tugas , jika ada Personil
K<;msultan tidak dapat disetujui Kantor /Satuan
Kerja/Proyek oleh karena ketidak-mampuannya
dalam pelaks"naan tugas atau berperilaku tidak
baik, maka apabila diminta oleh Kantor /Satuan
Kerja/Proyek, Konsultan harus segera memindahｫｾｮ＠
yang bersa.1gkutan dan menggantinya der.gan
personil lain , sekurang-kurangnya berkualifikasi
sama atau lebih baik, dan dapat disetujui oleh
Kantor/Satuan Kerja/Proyek.

(ii)

Dalam hal seorang Personil Konsultan mende rita
saki! keras atau dapat dipastikan bahwa penyakit
tersebut td11h dideritanya sebelum kPrlatangannya
di Te mpar r •gas; atau dalam kea.J,,an ｫｨｵｳ
ｾＬ＠
misalnya : l. r molangan atau kematian keluargil,
maka deng<·'1 persetujwm Kantor/Satuan Kerja/
Proyek, ｬ＼ ｵ ｮ ｾ ｵｬｴ｡ｮ＠
dengan segera harus me mindahkan Peisonil tersebut ､｡ｐｉ
ｾ ｾ･
ｮｧ｡ｴｩ ｹ
｡＠
dengan personil lain yang ｳ･ｾｧ
Ｍ ｫｵｲ｡ｮｧｹ＠
berkualifikasi sama atau lebih baik, dan dapat
disetujui oleh Kantor / Satuan Kerj<JPro_y ek.

(iii)

Biaya yang timbul sebagai akibat adanya penggantian Persopil sebagaimana diuraikan dalam Pasal
(e) (i) dan (e) (ii) ｭ ｾ ｮｪ｡､ｩ＠
tanggungan Konsultan.

Penyesuaian yang timbul sebagai akibat adanya
penggantian Perscnil
Apabila diperlukan adanya penyesuaian berkenaan
dengan waktu yang dialokasikan dalam jadwal
penugasan yang ditetapkG..1 dalam Lampiran C Ｈｊｾｷ｡ｬ
ﾷ＠
Pekerjaan dan Penugasan), maka perubahan biaya dapat
dilakukan oleh Konsultan, untuk me menulli ketentuan
dalam Udgian 2 .01 (Jasa), dengan · ketentuan bahwa
jumlah penyesuaian tersebut tidak menyebal l<an pem-

bayaran berdasarkan Kontrak melampaui jumlah
maksimum yang dirujuk dalam Bab V (Biaya dan
Pembayaran) dan dalam Sural Perjanjian . Semua
penyesuaian akan dilakukan setelah diperoleh persetujuan dari Kantor/Satuan Kerja/Proyek.
(g)

Waktu Kerja
Konsultan harus bertanggung jawab bahwa Personilnya
mematuhi waktu/jam kerja dari proyek Kanto r/ Satuan
Kerja/Proyek.
Sesuai dengan sifat penugasan apabila akan memerlukan pelaksanaan tugas dan perjc:.lanan dinas di luar
waktu kerja yang berlaku, maka Personil Konsultan
diharapkan melaksanakan tugas tambahan sebagaimana
yang diperlukan , tanpa adanya tagihan biaya untuk
waktu lembur kepada Kantor / Satuan Kerja/Proyek.

Bagian 2 .05 Pembelian Khusus untuk Kantor/ Satuan
Kerja/ Proyek.
Setiap Peralatan Khusus yang akan dibeli oleh Konsultan atas
n'\ma Kantor/ Satuan Kerja/Proyek ditunjukkan dengan biaya
perkiraannya di dalam Lampiran E (Biaya) . Peralatan Khusus
tersebut akan merupakan tambahan barang dan pasokan yang
disediakan bagi Konsultan oleh Kantor/ Satuan Kerja/ Proyek
yang dirinci dalam Lampiran D (Barang dan Fasilitas yang
disediakan oleh Kantor/ Satuan Kerja/ Proyek) Pembelian
Peralatan Khusus tersebut dilakukan oleh Konsultan apabila
diminta secara tertulis oleh Kantor /Satuan Kerja/ Proyek dan
harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

BAB Ill
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB KONSULTAN
Bagian 3.01 Pelaksanaan Jasa
Dalam melaksanakan Jasa, Konsultan harus bertanggung
jawab kepada Kantor/ Satuan Kerja/Proyek serta mengikuti
pedoman yang diberikan oleh Kantor/Satuan Kerja/ Proyek.
Konsultan harus mengerahkan segala kemampuan, perhatian ,
ketekunan, serta efisiensi dan efektifitas sebagai tenaga ahli
(profesional) dalam melaksanakan tugas-tl!gasnya . Konsultan
harus memenuhi standar profesi yang berlaku, menggunakan
praktek teknik/teknologi tepa! guna , admin istras i dan
keuangan yang baik pada masing-masing bidang yang
digunakan dalam Jasa . Ko nsultan harus bekerja untuk
kepentingan Kantor/ Satuan Kerja/Proyek.
Bagian 3.02 Pelaksanaan Jasa dan Tanggung Jawab
Dalam hal fasilitas dan atau sistem yang dirancang oleh
Konsultan gagal memenulli standar kinerja yang ditetapkan
dalam Kontrak, atau standar Kinerja (performance) yang telah
disetujul oleh Konsultan, atau standar kinerja yang mewakili
standar profesional yang lazim, maka Konsultan harus
menyusun dan menyampaikan usulannya kepada Kantor/
Satuan Kerja/Proyek berkenaan dengan maksudnya untuk
memperbaiki fasilitas dan atau sistem tersebut. Setelah usulan
tersebut disetujui oleh Kantor/Satuan Kerja/Proyek, Kosultan
harus segera mendisain ulang dan memperbaiki fasilitas dan
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atau sistem itu tanpa biaya lagi dari Kantor/ Satuan Kerja/
Proyek sampai pada waktu fasilitas dan atau sistem tersebut
memenuhi standar kinerja.

(ii)

Jika Kantor/Satuan Kerja/Proyek tidak dapat menyetujui
tindakan perbaikan yang diusulkan oleh Konsultan, atau jika
Konsultan menyangkal bahwa fasilitas dan atau sistem itu
tidak memenuhi standar kinerja , atau jika Konsultan tidak
dapat menyusun dan menyajikan laporannya mengenai
tindakan perbaikan kepada Kantor/ Satuan Kerja/ Proyek
dalam jangka waktu yang wajar, maka Kantor/ Satuan Kerja/
Proyek dapat me nunjuk suatu badan independen unttuk
menelaah persoalan tersebut dan melaporkannya.
Biaya yang timbul sebagai akibat dari penunjukkan badan
independen tersebut dan penyusunan laporan yang dihasilkan
harus ditanggung oleh Konsultan , kecuali jika laporan badan
independen tadi menyatakan bahwa fasilitas dan atau sistem
tersebut gagal memenuhi siandar kinerja bukanlah kesalahan
Konsultan, maka dalam hal ini baik biaya disain ulang maupun
biaya yang timbul sebagai akibat dari penunjukan badan
independen itu tidak ditanggung oleh Konsultan.
Jika Konsultan tidak menyetujui bahwa fasilitas dan atau
sistem tersebut gaga( memenuhi standar kinerja disebabkan
oleh kesalahan atau kelalaian Konsultan , maka baik biaya
pekerjaan disain ulang oleh Konsultan , maupun segala biaya
yang timbul sebagai akibat penunjukan badan independen itu
tidak ditanggung Konsultan sampai Kantor / Satuan Kerja/Proyek telah menempuh prosedur penyelesaian yang termaktub
dalam Bab VII Bagian 7 . 06 (Penyelesaian Perselisihan) Syarat
Umum Kontrak ini.
Sambil menunggu penyelesaian perselisihan, Konsultan harus
tetap melanjutkan memberikan Jasa sesuai dengan Kontrak.

Baglan 3 .03 Susunan Personil Konsultan
(a)

Pemimpin Tim Konsultan
Konsultan harus menunjuk seorang karyawan tetap senior sebagai Pemimpin Tim yang bertempat tinggal
tetap di Tempat Tugas sepanjang waktu pelaksanaan
Jasa, kecuali selama cuti atau ketidak hadiran yang
diijinkan oleh Kantor/Satuan Kerja/Proyek.
Pemimpin Tim harus selalu berhubungan dengan Kantor/
Satuan Kerja/Proyek selama pelaksanaan Kontrak.
Pemimpin Tim adalah Wakil Sah Konsultan, kecuali
apabila ditentukan lain oleh Konsultan atau ditetapkan
lain dalam Kontrak.

(b)

Tenaga Ahli
Konsultan harus
(i)

Memperkerjakan Personil yang ditunjuk dalam jadwal
penugasan dalam lampiran C (Jadwal Pekerjaan dan
Penugasan) selama jangka waktu bulan-orang yang
tercantum di dalam Lampiran C tersebut kecuali
apabila diperlukan untuk kepentingan Jasa, jangka
waktu tersebut dapat disesuaikan berdasarkan Bagian
2 .04 (f) (Penyesuaian).

(iii)

Menjamin bahwa Personil hanya akan diperkerjakan
untuk memenuhi penugasan berdasarkan Kontrak,
kecuali apabila .diperlukan untuk pelaksanaan tugas
tambahan sebagaimana yang dapat disetujui bersama
dan diberikan kepada Konsultan sebagai akibat tugas
lanjutan yang dialokasikan oleh kantor/Satuan Kerja/
Proyek, maka personil tersebut dapat dipekerjakan
untuk pelaksanaan tugas tambahan terebut.
Mengadakan personil pengganti dengan kualifikasi
setara dengan beban biaya perbulan-orang yang
Ielah disepakati apabila ada personil yang ditunjuk
tidak sanggup a tau .tidak tersedia untuk melaksanakan penugasan.
Penggantian personil selama berlangsungnya Jasa
harus mematuhi ketentuan Bagian 2 .04 (Personil) .
Biaya pemberangkatan dan pemulangan personil
pengganti menjadi tanggungan Konsultan .

Baglan 3.04 Tanggung jawab atas Personil
Konsultan bertanggung jawab alas kemampuan tenaga ahlinya
dan kemampuan teknis Personilnya dan menjamin tingkah laku
pribadi mereka, dan memilih dan memperkerjakan orang-orang
yang kualifikasi dan kemampuannya baik selama masa
penugasannya.

Baglan 3.05 Penugasan (Perpin.dahan) Personil
Pemimpin Tim selalu memberitahukan kepada Kanto r/Satuan/Proyek, melalui wakilnya yang ditunjuk di wilayah
Proyek, mengenai perpindahan Personil Konsultan ke setiap
lokasi atau tempat tugas lainnya berdasarkan persetujuan
Kantor/Satuan Kerja/Proyek .

Baglan 3.06 Pelaksanaan Tugas Personil
Personil Konsultan yang ditugaskan berdasarkan Kontrak ,
secara langsung atau tidak langsung, baik alas namanya sendiri
maupun melalui Konsultan, tidak diperkenankan terlibat dalam
kegiatan usaha lain atau kegiatan lain selama pe laksanaan
tugasnya atau penugasannya berdasarkan Kontrak.

Baglan 3.07 Kerahasiaan
Konsultan harus memegang teguh kerahasiaan Negara. Konsultan
harus me larang dan mencegah Personilnya memberitahukan
kepada seseorang atau sesuatu badan hukum mengenai informasi
yang dirahasiakan baik yang terungkap atau ditemukan selama
berlangsungnya pelaksanaan Jasa. termasuk segala infornasi
berupa rekomendasi yang dirumuskan selama berlangsungnya
pelaksanaan Jasa dan atau sebagai hasil Jasa, kecuali dengan
persetujuan terlebih dahulu dari Kantor/Satuan Kerja/Proyek.
Konsultan dan personilnya harus menjaga keperntingan
Kantor/Satuan Kerja/ Proyek dengan menyimpa n semua
informasi , dokume ntasi, data, peta, gambar, dokumen design,
dan laporan dengan sangat rahasia .

Bagian 3.08 Catatan dan Laporan
(a)

Konsultan harus menyimpan catatan dan perhitungan
biaya yang akurat dan sistematis sehubungan dengan
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Apabila penjadwalan kembali ini tidak memungkinka n .
maka dapat dilakukan Kontrak Addendum (Kon trak
Tambahan) dengan syarat harus mendapatkan persetuju·
an dari p ihak-pihak yang berwenang sebaga ima na
ditetapkan dalam Bagian 8 .01 (e) (Perubahan) dalam
Syarat Umum ini.

Jasa dalam bentuk dan rincian yang dapat digunakan
untuk menetapkan secara akurat bahwa telah dikeluar·
kan biaya dan pengeluaran yang dirujuk dalam Bagian V
(Biaya dan Pembayaran).
Catalan ini antara lain mencakup Catalan Waktu
Bulanan yang disusun oleh Konsultan, rincian jenis tugas
setiap hari yang digunakan untuk menyusun tagihan alas
imbalan jasa dari masing-masing Personil.
Catalan Waktu Bulanan ini harus ditandatangani oleh
Pemimpin Tim dan Kantor/ Satuan Kerja/Proyek sebe·
lurn Kantor/ Satuan Kerja/Proyek mensahkan pembayaran untuk jangka waktu yang bersangkutan dan untuk
biaya yang harus mendapat penggantian berdasarkan
Kontrak, kecuali apabila ditentukan lain dalam Kontrak.
Apabila Kantor / Satuan Kerja/Proyek dan a tau wakilnya
yang sah sewaktu·waktu memantau catatan dan perhitungan Konsultan sehubungan dengan Jasa serta mem·
buat rekaman catatan dan perhitungan tersebut sampai
12 (dua belas) bulan setelah Tanggal Penyelesaian, maka
Konsultan harus mengijinkannya.
(b)

Konsultan harus menyampaikannya laporan kemajuan
pekerjaan dan laporan penyelesaian pekerjaan sebagai·
mana yang dinyatakan dalam Kerangka Acuan Kerja
yang ditetapkan dalam Lampiran B (Kerangka ａ｣ｵｾｮ＠
Kerja) Konsultan juga harus memberitahu dan membantu Kantor/ Satuan Kerja / Proyek dalam menyusun
c atatan lain yang berkenaan dengan Jasa dan
memberikan informasi selanjutnya yang berhubungan
dengan Jasa yang dapat diminta sewaktu·waktu.

(c)

Dengan penganturannya sendir i, Konsultan harus
menterjemahkan laporan, data , dan bahan latar belakang
yang ada atau tersedia dalam bahasa Indonesia.

Bagian 3 .09 Kelambatan

(a)

Konsultan harus beranggung jawab alas asuransi jiwa , kese·
hatan, kecelakaan, perjalanan . dan asuransi ganti rugi kepada
tenaga kerja termasuk asuransi lainnya , yang dipe rlukan untuk
Personilnya selama penugasan .
Bagian 3.11 Tanggungan Konsultan

Konsultan harus be rtanggung jawab kepada Kantor/ Sa tuan
Kerja/Proyek berke naan dengan pelaksanaan Jasa sesuai
dengan ketentuan dalam Kontrak. Konsultan harus me nanggung kerugian yang dide rita oleh Kantor/ Sat uan Kerja/
Proyek sebagai akibat dari kelalaian Konsultan dalam pe la ksanaan Jasa, dengan pe mbatasan sebagai berikut
(a)
Konsultan tidak menanggung kerusakan a tau kecelakaan
yang disebabkan atau ditimbulkan oleh kare na tindakan
kecorobohan, kelalaian atau kealpaan p ihak lain ke cuali
yang ti.mbul oleh karena tindakan , sub-ko nsulta nnya
atau Personil Konsultan atau personil sub-konsultan .
(b) Konsultan tidak akan menangg ung ke rugian a tau
tuntutan ganti rugi yang d isebabkan ole h ka re na
terjadinya keadaan di luar pengendalian Konsultan ; dan
(c) besarnya tanggungan Konsultan sebagaimana d imaksud
dalam Bagian 3 . 11 ini terbatas sampai sebesar nila i
Kontrak.
Bagian 3.12 Ganti Rugi oleh Konsultan

(a)

Apabila selama berlangsungnya pelaksanaan Jasa . Kon'sultan melanggar ketentuan hukum, atau melanggar hak
pihak ketiga, yang berkenaan dengan hak pe ngarang,
hak pemilikan, hak penulisan, atau hak pate n , maka
Konsultan dengan biayanya sendiri harus mengganti
rugi, melindungi dan membela Kantor/ Satuan Kerja/
Proyek, wakilnya dan pegawainya, dari dan te rhadap
segala tuntutan hukum, tuntutan ganti rugi dan tuntutan
lainnya yang ditimbulkannya .

(b)

Konsultan dengan biayanya sendiri harus me mbebaskan
dan membela Kantor/ Satuan Kerja/Proyek. wakilnya
dan pegawainya , dari dan terhadap segala tuntutan
hukum, kerugian atau tuntutan ganti rugi dan tuntutan
lainnya yang timbul oleh karena kegagalan Konsultan
menggunakan ketrampilan dan kesungguhan yang
diwajibkan berdasarkan Bag ian 3 .01 (Pelaksanaan)
dengan ketentuan :
(i)
bahwa Konsultan diberitahu mengenai tuntutan
hukum, tuntutan ganti rugi atau tuntutan lainnya
tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu
yang ditentukan dalam Syarat Khusus Ko nt rak
pada Bagian 3.12 (b) (i) terhitung sejak penyele sai·
an Jasa.

Melaporkan Kelambatan
Konsultan harus segera melaporkan kepada Kantor/ Satuan Kerja/Proyek apabila timbul kejadian atau keadaan
yang dapat menghambat atau menghalangi penyelesaian
Jasa sesuai dengan Jadwal dalam Lampiran C (Jadwal
Pekerjaan dan Penugasan).
-Dalam laporannya , Konsultan harus menyebutkan
langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi keadaan
tersebut.

(b)

Bagian 3.10 Jaminan Tenaga Kerja

Penyelesaian Terlambat
Apabila Konsultan berpendapat bahwa Konsultan tidak
akan dapat menyelesaikan Jasa dalam waktu yang telah
ditetapkan dalam Kontrak karena terjadinya keadaan
yang di luar pengendaliannya dan Konsultan telah
melaporkan ke jadian tersebut kepada Kantor/ Satua'n
Kerja/Proyek berdasarkan Pasal (a) di alas, maka Kantor/
Satuan Kerja/ Proyek akan melakukan penjadwalan
kembali pelaksanaan tugas dan biaya yang ditetapkan
dalam Kontrak untuk mencakup waktu yang diperpanjang
sebatas biaya yang tercantum dalam Kontrak.
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(ii)

(c)

bahwa tanggungan Konsultan berdasarkan Bagian
ini terbatas pada tuntutan hukum, kerugian atau
tuntutan -ganti rugi dan tuntutan lainnya yang secara langsung disebabkan oleh kegagalan menggunakan ketrampilan dan kesungguhan tersebut, tetapi
tidak mencakup tanggungan atas tuntutan hukum,
kerugian atau tuntutan ganti rugi dan tuntutan
lainnya yang tlmbul karena kejadian-kejadian sampingan atau yang secara tidak langsung merupakan akibat dari kegagalan tersebut.
Disamping tanggungan yang berdasarkan Bagian 3.12,
atas permintaan Kantor/ Satuan Kerja/Proyek, Konsultan dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, harus
melaksanakan kembali jasa apabila Konsultan gaga(
menggunakan ketrampilan dan kesungguhan yang
diwajibkan berdasarkan Bagian 3 .01 (Pelaksanaan Jasa).

Bagian 3 . 13 Asuransi
Konsultan harus mengadakan asuransi dengan biayanya
sendiri demikian pula sub-konsultannya, serta membayar
preminya dengan tertib . Asuransi yang dimaksud adalah
pertanggungan asuransi yang cukup terhadap pihak ketiga,
asuransi atas resiko, dan asuransi terhadap kehilangan atau
kerusakan peralatan yang dibeli dengan dana yang sebagian
atau seluruhnya disediakan oleh Kantor/ Satuan Kerja/Proyek.
Bagian 3.14 Larangan Kerjasama
Peranan Konsultan berdasarkan Kontrak hanya terbatas
sebagai pemberi Jasa , dan Konsultan setuju bahwa perusahaan yang bekerjasama atau berafiliasi dengan Konsultan tidak
akan berperan serta pada Proyek, kecuali apabila Kantor/
Satuan Kerja/Proyek menyetujui lain.
Bagian 3.15 Jasa Pendukung
Konsultan harus memberikan jasa pendukung dari Kantor
Pusatnya disamping Jasa di Tempat Tugas, apabila ditentukan
demikian dalam Lampiran Kontrak atau jika diperintahkan
berdasarkan Bagian 8 .01 (Perubahan) dalam Syarat Umum
Kontrak dengan penyediaan biayanya yang cukup.
Jasa pendukung tersebut dapat meliputi :
(i)
koordinasi dan pengawasan Jasa yang dilaksanakan di
Tempat Tugas dan di Kantor Pusat; sedapat mungkin
koordinasi dan pengawasan tersebut dapat dilakukan
oleh seorang Direktur Proyek;
(ii)
tinjauan konsep laporan atau rancangan yang
berhubungan dengan pekerjaan enjiniring yang penting
atau jasa spesialis; dan
(iii) hal-hal lain yang mungkin perlu dilakukan di Kantor (kantor) Pusat (apabila Konsultan merupakan asosiasi)
sehubungan dengan Proyek.
Bagian 3.16 Spesifikasi dan Disain
(a) Apabila Konsultan menyusun spesifikasi disain d(!n
dokumentasi, maka Konsultan harus menyusun semua
spesifikasi dan disain sedemikian rupa sehingga
ｭｾｷｵｪ､ｫ｡ｮ＠
kriteria disaign mutakhir. Semua kriteria
disain dan spesifikasi harus dengan persetujuan Kantor/
Satuan Kerja/Proyek.

Konsultan harus menjamin bahwa spesifikasi disain dan
semua dokumentasi yang berhubungan dengan pe ngadaan jasa konstruksi barang dan jasa untuk Proye k
disusun berdasarkan azas tidak memihak dan sesua i
dengan cara pelaksanaan yang baik dan peraturanperaturan yang berlaku pada Proyek.
Sejauh tidak menyimpang dari kewajibannya berdasarkan Bagian
3.01 (Pelaksanaan), maka Konsultan harus berusaha sebanyak
mungkin menggunakan produk dan fasilitas dalam negeri.
(b)

BAB IV
TANGGU_NG JAWAB
KANTOR/ SATIJAN KERJA/ PROYEK

Bagian 4.01 Fasilitas dan Dukungan Logistik
Kantor/ Satuan Kerja/Proyek menyediakan barang dan fasilitas
yang diperlukan tanpa biaya bagi Konsultan untuk pelaksanaan
Jasa sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran D (Barang dan
Fasilitas yang disediakan oleh Kantor/Satuan Kerja/ Proyek).
Raglan 4.02 Pemlmpln Proyek
Departemen mengangkat seorang Pemimpin Proyek yang
diberi kuasa dan wewenang untuk mengambil dan melaksanakan keputusan di Proyek, mengenai masalah-masalah yang
berhubungan dengan organisasi , logistik, keuangan, administrasi, dan teknik yang perlu untuk pelaksanaan Jas·a. termasuK
semua hal yang diajukan padanya oleh Pemimpin Tim Konsultan. Semua surat-menyurat dan rujukan dari Pemimpin Tim
kepada Kantor/ Satuan Kerja/ Proye k harus disampaikan
melalui Pemimpin Proyek , kecuali sebagaimana yang dapat
disetujui atau diarahkan oleh Pemimpin Proyek.
Bagian 4 .03 Ganti Rugl oleh Kantor/Satuan Kerja/
Proyek
Kantor/Satuan Kerja/Proyek membayar ganti rugi. meli ndungi, dan membela Konsultan terhadap semua tuntutan
hukum, tuntutan lainnya, dan tanggungan yang timbul karena
kesalahan , kecerobohan dan pelanggaran Kontrak yang
dilakukan oleh pegawai Kantor / Satuan Kerja / Proye k
sehubungan dengan Jasa .
BAB V

BIAYA DAN PEMBAYARAN

Bagian 5.01 Biaya
(a)

(b)

Kantor/ Satuan Kerja/Proyek membayar Jasa Konsultan
yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak dengan jumlah
uang yang tidak lebih dari jumlah yang disebutkan dalam
Sural Perjanjian.
Perkiraan biaya dirinci dalam Lampiran E (Biaya).
Meskipun perkiraan biaya, sebagaimana dirinci dalam
Lampiran E (Biaya), tidak bole h ditafsirkan sebagai
harga total tetap , perkiraan terse but tidak a kan
dilampaui tanpa pengesahan tertulis terlebih dahulu dari
Kantor/ Satuan Kerja/Proyek. Konsultan agar berusaha
dengan tertib dan hemal alas penggunaan biaya-biaya
yang dapat diganti, tanpa mengurangi mutu Jasa .
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(c)

Baglan 5_02 Cara Pembayaran
(a) Semua pembayaran oleh Kantor/Satuan Kerja/Proyek
akan dilakukan secara pemin<;lah bukuan kepada bank
Konsultan yang telah diturljuk . Konsultan harus
memberitahukan kepada Kantor/Satuan Kerja/Proyek
atas penerimaan setiap pembayaran.
(b)

Konsultan harus menyampaikan pernyatdan tertulis
kepada Kantor /Satuan Kerja/Proyek berdasarkan
wewenang Wakil Sah yang menyatakan bank yang
ditunjuk oleh Konsultan untuk menerima pembayaran
berdasarkan Kontrak. Pernyataan ini mencantumkan
semua rincian yang diperlukan seperti nama , alamat,
dan cabang bank, nama rekening dan nomor rekening
untuk masing-masing rekening yang bersangkutan
maupun nama dan nomor Kontrak.

Baglan 5_03 Uang Muka dan Jamlnan Uang Muka
Bila diminta oleh Konsultan , uang muka yang besarnya
(a)
kurang lebih sebesar biaya pemberangkatan personil
Konsultan beserta biaya langsung untuk memulai Jasa
dan tidak melampaui persentase yang dinyatakan dalam
Syarat Khusus Kontrak, yang akan dibayarkan dalam
waktu vang dinyatakan dalam Bagian 5.03 (a) Syarat
Khusus Kontrak setelah Tanggal Berlakunya Kontrak
dan dengan syarat yang dirinci di bawah ini :
Kontrak telah ditanda-tangani oleh Kedua belah
(i)
Pihak dan Tanggal Berlakunya Kontrak Ielah
ditetapkan;
(ii) Kantor/Satuan Kerja/Proyek telah menerima sural
dari Konsultan yang me ngajukan permintaan Uang
Muka;
(iii) Uang Muka hanya mencakup biaya pemberangkatan Personll dan biaya langsung untuk kegiatan
memulai Jasa ; dan
(iv) Kantor /Satuan Kerja/Proyek Ielah menerima
jaminan uang muka yang disetujui, sebagaimana
diuraikan dalam Pasal (c) Bagian 5 .03 ini.
(b)

(c)

sural jaminan uang muka kepada Kantor/Satuan Kerja/
Proyek. Sural jaminan uang muka tersebut berupa surat
jaminan dari bank atau dari lembaga keuangan lainnya
yang disetujui Kantor/Satuan Kerja/ Proyek sebagai
jaminan terhadap nilai uang sepenuhnya.
Jaminan uang muka harus tetap berlaku selama
diperlukan untuk menjamin sisa pembayaran kembali
uang muka yang masih terhutang kepada Kantor/
Satuan Kerja/Proyek, sampai pembayaran uang muka
dengan pemotongan dari pembayaran angsuran kepada
Konsultan .

Jumlah yang dimaksud dalam Pasal (a) di alas, Ielah
diperhitungkan berdasarkan pengertian bahwa KantorI
Satuan Kerja/Proyek akan memberikan bantuan, jasa dan
fasilitas sebagaimana yang ditentukan dalam Kontrak.
Apabila ada di antara bantuan, jasa dan fasilitas tersebut
tidak disediakan, maka kedua belah pihak akan berunding
untuk pemecahan yang tepa! dan bersama-sama
memutuskan besarnya biaya tambahan, bila ada yang
harus dibayarkan kepada Konsultan sebagai akibat dari
hal tersebut. di atas untuk menutup pengeluaran
tambahan yang perlu, yang tidak diperhitungkan dalam
perkiraan biaya dalam Lampiran E (Biaya).

Uang muka harus dibayar kembali o leh Konsultan
dengan jaminan uang muka yang sama besarnya yang
diperhitungkan pada tagihan Konsultan, selama jangka
waktu yang ditetapkan dalam Bagian 5.03 (b) Syarat
Khusus Kontrak.
Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Tanggal
Berlakunya Kontrak, Konsultan harus menyerahkan

Bagian 5 _04 Pembayaran Angsuran
(a) Jangka waktu Pembayaran Angsuran
Konsultan harus mengajukan perhitungan angsuran
sebagaimana dirinci berikut ini secara berkala , selama
jangka waktu pelaksanaan Kontrak. Selang waktu
(frekuensi) pengajuan harus sebagaimana disebutkan
dalam Bagian 5 .04 (a) Syarat Khusus Kontrak.
(b)

Perhitungan dan Tanda Bukti
Masing-masing perhitungan angsuran terdiri dari
perhitungan terinci dari semua pengeluaran , dan disertai
dengan tanda bukti penerimaan, kwitansi dan dokumen
asli lainnya dari biaya yang mendapat penggantian atas
pengeluaran biaya nyata .
Perhitungan tersebut beserta permintaan pemb;!yaran
harus berdasarkan bulan-orang nyata yang dapat
ditagihkan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran E
(Biaya) dan pengeluaran nyata yang dikeluarkan dalam
pelaksanaan Jasa dengan format dan harga satuan yang
ditetapkan dalam Kontrak. Daftar hadir yang diperiksa
dan disahkan oleh wakil Kantor/ Satuan Kerja/Proyek
yang berwenang harus disertakan pada semua perhitungan yang berkaitan dengan pembayran beban biaya
personil.

(c)

Pengembalian Uang Muka
Kecuali apabila dinyatakan lain qalam Syarat Khusus
Kontrak, masing-masing perhitungan angsuran, mulai dari
angsuran pertama, harus dikurangi dengan pembayaran
kembali uang muka yang besarnya dihitung dengan
membagi keseluruhan uang muka dengan banyaknya
penagihan selama jangka waktu yang ditetapkan sehingga
sekian kali pula uang muka harus dibayar kembali. Dengan
demikian jaminan uang muka tersebut nilainya dapat
dikurangi setiap kali mengajukan perhitungan angsuran
dan pada saat apabila nilai perhitungan angsuran kurang
dari besarnya nilai rata-rata pengembalian uang muka,
maka perbendaannya akan dikurangkan dari perhitungan .
prestasi berikutnya. Prosedur ini berlaku sampai seluruh
uang muka terbayar kembali.

(d)

Pembayaran Perhitungan Angsuran
Pembayaran perhitungan angsuran harus dilaksanakan
dalam waktu sebagaimana dinyatakan dalam Bagian
5 .04 (d) Syarat Khusus Kontrak. Adanya ketidak sesuaian dalam perhitungan angsuran tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran . Kantor/ Satuan
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Kerja/ Proyek dapat meminta Konsultan untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan
dan akan membayar perhitungan sementara tersebut
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikan.
(e)

(f)

Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Setiap pembayaran oleh Kantor/ Satuan Kerja/Proyek
yang melampaui besarnya biaya sebenarnya yang disetujui oleh Kantor/Satuan Kerja/Proyek, harus dikembalikan oleh Konsultan kepada Kantor/Satuan Kerja/
Proyek dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
Konsultan menerima pemberitahuan mengenai hal
tersebut dari Kantor/Satuan Kerja/Proyek.
Jadwal Pembayaran
Untuk keperluan penganggaran , Konsultan harus
menyampaikan Jadwal Pembayaran, yang menunjukan
Jadwal pembayaran uang muka yang diminta bila
diperlukan , dan pembayaran untuk masing-masing
jangka waktu perhitungan angsuran.
Format dan jumlah-jumlah pembayaran berdasarkan
Jadwal ini harus cocok dengan nilai-nilai yang tercantum
dalam Lampiran E (Biaya).
/\pabila Kantor/ Satuan Kerja/Proyek memilih membayar
dengan jadwal Pembayaran ini, maka Bagian 5 .03 dan
5 .04 Syarat Umum ini harus diubah sebagaimana
ditetapkan dalam Bagian 5 .04 (f) Syarat Khusus Kontrak.

(g)

Ketentuan Khusus Pelaksanaan Pembayaran Angsuran
Meskipun berlaku Pasal (a) sampai dengan (f) Bagian ini,
Pembayaran angsuran harus memenuhi ketentuan
khusus. bila ada. yang berkenaan dengan hasil kerja
Konsultan . sebagaimana dicantumkan pada Jadwal
Pekerjaan Konsultan dalam Lampiran C (Jadwal
Pekerjaan dan Penugasan dan Daftar Riwayat Hidup).
Apabila Konsultan gagal memenuhi ketentuan khusus
tersebut di atas , maka Kantor/Satuan Kerja/Proyek
berhak menagguhkan pembayaran sampai ketentuan
khusus tersebut dipenuhi oleh Konsultan.

Baglan 5 .05 Pembayaran akhir
Pembayaran akhir sehubungan dengan Jasa hanya dilaksanakan
setelah penyerahan dan persetujuan laporan akhir, dan perhitungan
akhir telah disampaikan oleh Konsultan. dan diterima serta disetujui
oleh Kantor/ Satuan Kerja/Proyek. Pembayaran kepada Konsultan
akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu yang
dinyatakan dalam Bagian 5 .05 Syarat Khusus Kontrak sejak
Kantor/ Satuan Kerja/Proyek menerima perhitungan akhir.
Bagian 5.06 Sumber Dana
Sumber dana adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN murni) dan atau Bantuan Luar Negeri).
BAB VI
PEMIUKAN LAPORAN DAN PERALATAN
Bagian 6.01 Hak Pemilikan atas Laporan, Data, dan
Dokumen lainnya .

Semua laporan dan data yang terkait seperti peta, diagram,
disain, statistik, spesifikasi teknis serta catatan atau bahan
pendukung yang dihimpun atau disusun selama berlangsungnya
Jasa harus dirahasiakan dan setelah penyelesaian Jasa, menjadi
milik Kantor/Satuan Kerja/Proyek.
Konsultan boleh menyimpan satu rekaman data dan catatan
tersebut tetapi dilarang menggunakannya untuk keperluan yang
tidak ada kaitannya dengan Kontrak tanpa mendapat persetujuan
tertulis terlebih. dahulu dari Kantor/Satuan Kerja/Proyek.

Bagian 6 .02 Hak Pemilikan atas Peralatan
Peralatan yang disediakan oleh Kantor/Satuan Kerja/Proyek
atau dibeli oleh Konsultan alas nama Kantor/Satuan Kerja/
Proyek adalah milik Kantor/Satuan Kerja/Proyek.
Peralatan yang diuraikan dalam Lampiran E (Biaya) pada
kontrak yang diadakan oleh Konsultan berdasarkan Kontrak
adalah milik Kantor /Satuan Kerja/Proyek, tetapi selama
pelaksanaan Jasa peralatan tersebut dapat dipergunakan serta
dipelihara oleh Konsultan selama jangka waktu yang diperlukan.
Semua peralatan yang dimiliki atau dibeli atas nama Kantor/
Satuan Kerja/Proyek, harus ditandai sebagai milik Kantor/
Satuan Kerja/Proyek. Tanda-tanda tersebut harus jelas dan
mudah terlihat, dan sesuai dengan standar dan prosedur
Kantor/Satuan Kerja/ Proyek.
Bagian 6.03 Perawatan Peralatan
(a) Tanggung jawab Pemeliha1aan
Semua barang (kecuali bahan . yang habis pakai) d_a n
peralatan yang disediakan oleh Kantor/Satuan Kerja/
Proyek bagi Konsultan atau yang dibeli oleh Konsultan
alas nama Kantor/Satuan Kerja/Proyek dan digunakan
oleh Konsultan untuk pelaksanaan Jasa harus dirawat
dan dipelihara oleh Konsultan sehingga selalu dalam
keadaan baik.
(b)

lnventarisasi
Setiap tahun dan juga setelah penyelesaian Jasa atau
setelah penghentian atau penangguhan Jasa, Konsultan
harus menyerahkan laporan resmi mengenai peralatan
kepada Kanto r/Satuan Kerja/Proyek. Laporan resmi
tersebut dalam bentuk inven.tarisasi yang berkenaan
dengan peralatan yang dimaksud dalam Bab VI Syarat
Umum Kontrak.

Baglan 6.04 Pengembalian Peralatan
Segera setelah penyelesaian Jasa, semua peralatan yang
dipergunakan Konsultan dan milik Kantor/ Satuan Kerja/Proyek.
atau dibeli Konsultan alas nama Kantor/ Satuan Kerja/Proyek
harus dikembalikan kepada Kantor/Satuan Kerja/Proyek dan
ditempatkan oleh Konsultan di bawah pengaturan dan prosedur
yang ditentukan oleh Kantor/ Satuan Kerja/Proyek.

BAB VII
SANKSI, PEMU11JSAN KONTRAK, DAN
PENYELESAIAN PERSEUSIHAN
Bagian 7 .01 Sanksl
Penagguhan pembayaran karena kegagalan Konsultan
melaksanakan Tugas.
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De ngan me nyampaikan pemberitahuan penangguhan pembayaran secara tertulis kepada Konsultan, Kantor/ Satuan Kerja/
Proyek dapat menangguhkan semua pembayaran berdasarkan
Kontrak. jika Konsultan gaga! melakukan kewajibannya. termasuk
kegagalan pelaksanaan Jasa berdasarkan Kontrak. dengan
ketentuan bahwa pemberitahuan penangguhan tersebut :
(i)
merinci dasar kegagalan tersebut. dan
(ii)
meminta Ko nsultan memperbaiki kegagalan lersebut
dalam jangka waktu sebagaimana disebut dalam Syarat
Khusus Kontrak sejak diteri manya pemberitahuan
pe nangguhan pembayaran tersebut oleh Konsultan.
Bagian 7 _02 Pemutusan Kontrak oleh Kantor/Satuan
Kerja/ Proyek
Sekurang-kurangnya 30 (liga puluh) hari setelah Kantor/Sall.idn
Kerja/Proye k menyampaikan pemberitahuan pemutusan
Kontrak kepada Konsultan (kecuali dalam hal kejadian yang
tercantum dalam Pasal (f) Bagian ini , yang untuk ilu harus ada
pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 60 (enam puluh)
hari sebelumnya) . dan pemberitahuan lersebut disampaikan
setelah lerjadinya salah satu dari kejadian yang dirinci dalam
Pasal (a) sampai (0 Bag ian ini. Kantor/ Satuan Kerja/Proyek
dapat memutus Kontrak apabila :
(a)
Konsultan tidak berhasil memperbaiki suatu kegagalan
pelaksanaan kewajiban berdasarkan Kontrak , sebagaimana dirinci dalam sural pemberitahuan penangguhan
sesuai dengan Bag ian 7 .01 dalam waktu yang Ielah
ditelapkan dalam Syaral Khusus Kontrak setelah penerimaan pemberitahuan penangguhan tersebut atau dalam
waktu yang diperpanjang sebagaimana yang dapat
disetujui secara tertulis oleh Kantor/ Satuan Kerja/Proyek;
(b)
Konsultan tidak mampu lagi membayar hutanghutangnya atau bangkrut atau;
(c)
Konsultan gaga! mematuhi keputusan akhir arbitrasi
sebagaiimana ditentukan pad a Bagian 7 . 06 Syarat
Umum Kontrak ;
(d)
Konsultan menyampaikan suatu pemyataan yang tidak
benar kepada Kantor / Satuan Kerja/Proyek, dan
pernyataan tersebut berpengaruh besar pada hak,
kewajiban atau kepentingan Kantor/Satuan Kerja/Proyek;
(e)
Terjadinya Keadaan Memaksa dan Konsultan tidak
dapat melaksanakan sebagian besar Jasa untuk jangka
waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari; atau
Kantor / Satuan Kerja/Proyek, alas kehendaknya sendiri
(f)
atau karena sesuatu alasan tertentu, memutus Kontrak.
Terhadap pemutusan Kontrak yang timbul karena terjadinya
salah satu kejadian sebagaimana dirinci dalam Pasal (a)
sampai (f) di alas. Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata tidak diberlakukan.
Alas pemutusan Kontrak yan·g timbul karena salah satu
kejadian yang diuraikan dalam Pasal (a) sampai (d), rnaka
Jaminan Pelaksanaan disita untuk Negara.
Bagian 7 _03 Keadaan Memaksa
(a)
Untuk keperluan Kontrak ini, Keadaan Memaksa berarti
suatu kejadian yang tak dapat dihindari dan diluar
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kemampuan pengendalian salah satu Pihak, sehingga
salah satu Pihak terhalang melaksanakan tanggung
jawabnya berdasarkan Kontrak.
Keadaan Memaksa tersebut mencakup :
(i)
bencana alam (yang ､ｩｾｹ｡ｴｫｮ＠
oleh Gubernur
KDH Tingkat I) seperti : gempa bumi, angin
topan, banjir, tanah longsor, wabah penyakit;
(ii) peperangan, pemberontakan;
(iii) pemogokan buruh yang bukan disebabkan oleh
kesalahan Konsultan.
Keadaan Memaksa tidak mencakup kejadian yang
disebabkan oleh kelalaian atau tindakan yang disengaja
oleh salah satu Pihak atau sub-konsultannya atau wakil
atau karyawannya, atau oleh kegagalan mematuhi cara
kerja profesional yang baik.
(b)

Kegagalan salah satu Pihak memenuhi kewajibannya
berdasarkan Kontrak tidak dianggap pelanggaran
Kontrak atau ingkar janji berdasarkan Kontrak asalkan
kegagalan tersebut timbul karena suatu kejadian Keadaan Memaksa, dengan ketentuan bahwa Pihak yang
terkena kejadian tersebut telah melakukan segala
tindakan pencegahan dengan tujuan melaksanakan
ketentuan dan syarat Kontrak.

(c)

Pihak yang terkena Keadaan Memaksa harus secepatnya melakukan segala tindakan untuk menanggulangi
permasalahan tersebut secepatnya untuk memenuhr
kewajibannya berdasarkan Kontrak.'
Pihak yang terkena akibat Keadaan Memaksa harus
memberitahukan kejadian tersebut kepada Pihak lain
dalam Kontrak dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak
terjadinya kejadian tersebut, atau secepat mungkin setelah
terjadi, memberikan fakta mengenai sifat dan penyebab
kejadian tersebut, dan demikian pula secepat mungkin
memberitahukan bahwa keadaan Ielah kembali normal.
Kedua Pihak harus melakukan segala tindakan agar
akibat Keadaan Memaksa menjadi sekecil mungkin.

(d)

Jangka waktu yang berdasarkan rincian jadwal dalam
Kontrak mengikat ·s alah satu Pih()k untuk menyelesaikan
tindakan atau tugas . Jangka waktu tersebut harus
diperpanjang dengan jangka waktu yang sama dengan
jangka waktu selama Pihak tersebut tidak dapat
melakukan tindakan atau tugas tersebut sebagai akibat
Keadaan Memaksa.

(e)

Selama jangka waktu terhalangnya Konsultan melaksanakan Jasa sebagai akibat Keadaan Memaksa, Konsultan berhak tetap dibayar berdasarkan ketentuan Kontrak
dan juga mendapat penggantian alas biaya .tambahan
yang wajar dan perlu yang Ielah dikeluarkan oleh
Konsultan selama jangka waktu tersebut untuk
keperluan Jasa dan menggiatkan kembali pelaksanaan
Jasa pada akhir jangka waktu tersebut.

(f)

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Konsultan
tidak dapat melaksanakan sebagian besar Jasa sebagai
akibat Keadaan Memaksa, atau secepat mungkin setelah

itu, kedua Pihak harus sating berkonsultan dengan
tujuan memperoleh kesepakatan mengenai tindakan
yang tepat yang harus dilakukan dalam keadaan
tersebut.
(g)

Jika sebagai akibat dari Keadaan Memaksa, Konsultan
tidak dapat melaksanakan sebagian besar Jasa selama
jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka salah satu Pihak
dapat memutus Kontrak dengan memberikan pemberitahuan tertulis 15 Oirna belas) hari sebelumnya dan
setelah itu Konsultan berhak alas sejumlah uang yang
harus dibayar sesuai dengan ketentuan pemutusan Kontrak
sebagaimana yang ditetapkan dalam Bagian 7 .05.

(v)

(b)

Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana
ditetapkan dalam Bagian 7.02 (Pemutusan Kontrak oleh
Kantor/ Satuan Kerja/ Proyek) dan 7 .03 (Keadaan
Memaksa), Kantor/ Satuan Kerja/ Proyek akan tetap
membayar biaya dan ongkos kepada Konsultan sebagai
imbalan terhadap Jasa yang dilakukan sampai sebatas
tanggal pemutusan , da-n jika diputus berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 7 .02 (e). Bag ian 7 .02 (f) a tau
Bagian 7 .03 (Keadaan Memaksa) disamping pembayaran tersebut, juga. termasuk pengeluaran langsung yang
dikeluarkan oleh Konsultan sehubungan dengan pemutusan Kontrak.

(c)

Sejak tanggal berlakunya pemutusan Kontrak, Konsultan
selanjutnya tidak bertanggung jawab lag i alas
pelaksanaan Jasa berdasarkan Kontrak.

Baglan 7 .04 Pemutusan Kontrak oleh Konsultan
Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Konsultan
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kantor/Satuan
Kerja/Proyek, yaitu pemberitahuan yang disampaikan setelah
terjadinya salah satu dari kejadian yang dirinci dalam pasal (a)
dan (b) Bagian ini. Konsultan dapat memutus Kontrak apabila :
(a)

(b)

sebagai akibat Keadaan Memaksa, Konsultan tidak
dapat melaksanakan sebagian besar Jasa selama jangka
waktu yang sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari;
Kantor/Satuan Kerja/Program gagal mematuhi keputusan akhir yang dihasilkan· suatu arbitrasi berdasarkan
Pasal 7 .06 (Penyelesaian Perselisihan) Syarat Umum
Kontrak.

Baglan 7.05 Prosedur Pemutusan Kontrak
}'

(a)

Setelah salah satu Pihak menerima atau menyampaikan
pemberitahuan pemutusan Kontrak dari atau kepada
Pihak yang lain dan sebelum tanggal berlakunya
pemutusan tersebut, Konsultan harus :

Baglan 7 .06 Penyelesaian Perselislhan
Perselisihan atau pertikaian yang timbul karena Kontrak atau
sehubungan dengim Kontrak yang tidak dapat diselesaikan
secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan di antara
kedua Pihak pada akhirnya harus diselesaikan oleh suatu
dewan arbitrasi.
Kecuali ditentukan lain dalam Syarat Khusus Kontrak , maka
dewan arbitrasi akan menyelesaikan perselisihan atau
pertikaian tersebut berdasarkan peraturan yang berikut :
(a)

Jumlah anggota dewan arbitrasi adalah tiga orang .
terdiri dari seorang anggota yang diangkat oleh Kantor/
Satuan Kerja/Proyek, seorang anggota yang diangkat
oleh Konsultan, dan seorang ketua dewan arbitrasi yang
dipilih oleh kedua anggota tersebut.

tidak akan mengadakan pemesanan dan mengeluarkan biaya lebih lanjut untuk barang atau jasa
kecuali hila diperlukan untuk menyelesaikan bagian
pekerjaan berdasarkan Kontrak yang tidak harus
diakhiri dengan pemberitahuan pemutusan tersebut.

(b)

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kedua anggota
dewan arbitrasi tersebut gaga( memilih seorang ketua
dewan arbitrasi , maka salah satu Pihak dapat meminta
Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) untuk memilih ketua dewan arbitrasi.

membatalkan semua pemesanan , jasa, kontrak
dan sub-kontrak yang belum terselesaikan, sejauh
hal-hal tersebut bekaitan dengan pelaksanaan
pekerjaan yang harus diakhiri dengan pemberitahuan pemutusan Kontrak tersebut;

(c)

Tempat arbitrasi adalah di Jakarta , kecuali jika disepakati lain .

(d)

Keputusan dewan arbitrasi harus merupakan keputusan
yang terakhir dan mengikat kedua belah pihak.

mengalihkan hak dan menyerahkan semua laporan, disain, spesifikasi dan perhitungan, baik yang
sudah selesai atau selesai sebagian. yang jika Kontrak tidak diputus, seharusnya diberikan kepada
Kantor /Satuan Kerja/Proyek. Pengalihan hak dan
penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara
dan pada waktu yang ditentukan - oleh Kantor/
Satuan Kerja/Proyek;

Pengeluaran biaya untuk anggota dewan arbitrasi yang diangkat oleh atau untuk Konsultan menjadi beban Konsultan
dan pengeluaran untuk anggota dewan arbitrasi yang diangkat
oleh atau untuk Kantor/ Satuan Kerja/ Proyek menjadi beban
Kantor/Satuan Kerja / Proyek . Pengeluaran untuk ketua
dewan arbitrasi dan pengeluaran lain yang dikeluarkan ole h
dewan arbitrasi menjadi tanggungan bersama kedua Pihak,
dengan beban yang sama .

(i)

mengakhiri pelaksanaan pekerjaan yang sedang
berlangsung berdasarkan Kontrak pada tanggal
pemutusan Kontrak dan sampai sejauh yang
ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan ;

(ii)

(iii)

(iv)

Menyerahkan semua barang yang disediakan oleh
Kantor/ Satuan Kerja / Proyek untuk Konsultan
sebagai penunjang logistik untuk kegiatan Konsultan berdasarkan Ko ntrak kepada Kantor/ Satuan
Kerja/Proyek .
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BAB VIII
PERUBAHAN KONTRAK, BAHASA, SATUAN UKURAN,
SATUAN BERAT, DAN PERATURAN KERJA
Dl IAPANGAN

Bagian 8.01 Perubahan Kontrak
(a)

(b)

(c)

Dengan perintah tertulis, sewaktu·waktu Kantor/Satuan
Kerja/ Proyek dapat melakukan perubahan dalam
lingkup u:num tujuan Jasa sesuai kebutuhan yang nyata,
dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut termasuk
perubahan biaya yang diakibatkannya yang dirujuk
､ｾｬ｡ｭ＠
Pasal (b) di Bagian ini, Ielah disepakati bersama
secara tertulis di an tara Konsultan dan Kantor/Satuan
Kerja/Proyek.
Perubahan tersebut dapat dilakukan pada sebagian atau
semua hal yang tersebut berikut ini :
(i)

jadwal kerja dan lingkup jasa, antara lain kompo·
sisi dan personil tim Konsultan, rentang waktu dan
waktu penugasan, tingkat tanggung jawab alas
hasil akhir, dan persyaratan pelaporan;

(ii)

banyaknya tunjangan logistik dan fasilitas dari
Kantor/ Satuan Kerja/Proyek yang harus diberikan
alau disediakan· bagi Konsultan atau yang harus
disediakan oleh Konsultan untuk pelaksanaan
Kontrak.

Apabila ada perubahan yang diakibatkan oleh Pasal (a)
(i) dan atau (ii) yang menimbulkan penambahan atau
pengu.rangan pada jumlah biaya , atau waktu yang
diperlukan untuk pelaksanaan Kontrak atau bagian dari
Kontrak, maka Kontrak harus disesuaikan secara tertulis
sebagaimana dietetapkan dalam Pasal (c) di bawah ini,
dengan ijin terlebih dahulu dari pejabat Kantor/Satuan
Kerja/Proyek yang berwenang .
(i)

(ii)

Perubahan yang berkenaan der:tgan hal-hal yang
dirinci dalam lingkup pekerjaan, dukungan logistik
dan atau pos·pos biaya yang tidak mengubah
keselurruhan substansi Kontrak dan tidak meng·
ubah nilai Kontrak yang ditetapkan dalam Bab V,
Bagian 5 .01 (Biaya), dapat dilaksanakan dengan
sebuah Berita Acara Perubahan Kontrak yang
ditanda tangani oleh Konsultan dan Kantor/
Satuan Kerja/Proyek.
Perubahan yang berkenaan dengan substansi Kon·
trak atau perubahan-perubahan yang berkenaan
dengan lin!tkup Jasa jangka waktu atau biaya yang
mengakibatkan perubahan nilai Kontrak yang
ditetapkan dalam Bab V. Bagian 5 .01 (Biaya)
mengharuskan pembuatan Kontrak Addendum
yang ditandatangani dan disahkan dengan cara
yang sama seperti Kontrak.

berkenaan dengan kontrak dan pekerjaan menggunakana
bahasa sebagaimana yang disebut dalam Lampi ran B
(Kerangka Acuan Kerja).
Satuan ukuran dan satuan berat yang digunakan dalam
seluruh pekerjaan yang merupakan bagian Kontrak atau yang
berkenaan dengan kontrak adalah sistem metrik.

Bagian 8.03 Peraturan Kerja dl l.apangan
Kanlor/Satuan Kerja/ Proyek dan Konsultan harus merun·
dingkan dan menyepakati "Peraturan Kerja di Lapangan ..
yang menetapkan pengaturan dan prosedur, terutama antara
Konsultan dan Kantor Satuan Kerja/Proyek agar pe laksanaan
Jasa dapat dilakukan dengan efisien dan efektif.
Baglan 8.04 Pajak dan Bea
Konsultan harus mengetahui dan memahami semua peraluran
mengenai pajak yang berlaku dan bea yang perlu diperhitung·
kan dalam penyusunan dan perhitungan biaya.
Perubahan pajak dan bea yang terjadi setelah pembukaan
Usulan Biaya harus dilakukan penyesuaian.
BAB IX
WAKJL SAH, PEMBERITAHUAN DAN PERMINTAAN

Baglan 9.01 Kewenangan
(a)
Kantor/Satuan Kerja/Proyek dan Wakil Sah Konsultan
berwenang menandatangani dokumen dan melakukan
tindakan berdasarkan Kontrak.
(b)

Baglan 9.02 Pemberitahuan dan Permintaan
Setiap pemberitahuan yang diberikan atau permintaan yang
diajukan berdasarkan Kontrak harus secara tertulis. Pemberitahuan
atau permintaan tersebut harus disampaikan secara langsung atau
dengan sural tercatat kepada Pihak yang bersangkutan pada alarnal
Pihak tersebut yang ditetapkan clalam Sural Perjanjian atau pada
alamat yang Ielah ditetapkan secara tertulis oleh Pihak yang satu
kepada Pihak yang menyampaikan pemberitahuan tersebut, dan
ｭｾ｡ｴｵｨｩ＠
ketentuan Bagian 4 .02 (Pemimpin Proyek) yang
berkenaan dengan sural menyurat dan permintaan dari Pimpinan
Tim kepada Kantor/Satuan Kerja/Proyek.

BAB X
BERLAKUNYA KONTRAK

Baglan 10.01 Berlakuny;, Kontrak
(a)

Kontrak berlaku dan mengikat pada tanggal penanda·
tanganan Sural Perjanjian oleh kedua belah Pihak.

(b)

Tanggal Mulai dan Tanggal Penyelesaian haruslah
sebagaimana dinyatakan dalam Bab I (Definisi) Syarat
Umum Kontrak.

Baglan 8.02 Bahasa Satuan Ukuran dan Satuan Berat
Semua sural menyurat antara Kantor ｾｴｵ｡ｮ＠
Kerja Proyek
dan Konsultan menggunakan Bahasa Indonesia . Semua
dokumen yang diadakan atau disusun oleh Konsultan

Wakil Sah hanya dapat diganti oleh Konsultan dengan
menyampaikan suatu pernyataan tertulis kepada
Kantor/Satuan Kerja/Proyek yang mengikat secara
hukum sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 9 .02
(Pemberitahuan dan Permintaan).
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(c)

Sural Perjanjian harus ditandatangani oleh kedua belah
pihak diatas Bea meterai. senilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(d)

Jika Kontrak belum dapat dilaksanakan sampai akhir
jangka waktu yang ditentukan dalam Bagian 10.01 (d)
Syarat Khusus Kontrak. maka salah satu Pihak dapat
menyampaikan pemberitahuan tertulis yang menyatakan
bahwa kontrak batal dan tidak berlaku.
Pemberitahuan tersebut disampaikan sekurang-kurangnya
4 (empat minggu) sebelum pembatalan Kontrak. Dalam
hal ada pernyataan yang demikian dari salah satu Pihak,
maka Pihak yang satu tidak boleh menuntut apapun dari
Pihak yang lain berkenaan dengan pernyataan itu.

(e)

Sebagai bagian dari Kontrak maka Syarat Kontrak harus
mempunyai kekuatan dan berlaku penuh sebagai bagian
yang tak terpisahkan dari Syarat Umum Kontrak. Apabila ada syarat khusus yang berbeda atau bertentangan
dengan syarat umum, maka syarat khusus yang berlaku.
Disamping syarat yang secara spesifik dirujuk dalam
syarat umum, syarat khusus lainnya dapat menghapus,
mengubah atau menambah Bagian pada syarat umum
atau dapat merupakan syarat tambahan yang berkenaan
dengan hal-hal yang belum ditentukan dalam Syarat
Umum Kontrak.

4.

C.

1.

PETUNJUK PENYUSUNAN
SYARAT KHUSUS KONTRAK

Dalam menyusun Syarat Khusus Kontrak, terdapat tiga
kelompok Bagin atau Pasal dengan tiga cara penyusunan yang berbeda . Ketiga cara tersebut diuraikan di
bawah ini.

B.

Kelompok 1 :

2.

Untuk melengkapi Bagian dan Pasal dalam Syarat Umum
Kontrak yang menyatakan; "sebagaimana disebutkan/
dinyatakan/ ditentukan dalam Syarat Khusus Kontrak",
penyusunannya dijelaskan sebagai berikut :
1.
Bab I Definisi

2.

Bagian 1 Pasal (e) Sebutkan nama Kantor/
Satuan Kerja/Proyek Departemen Pekerjaan
Umum yang akan bertindak sebagai pelaksana Kontrak.
Bagian 1 Pasal (j) Sebutkan masa tenggang
waktu Konsultan untuk mulai bekerja setelah
menerima Sural Perintah Mulai Kerja.
Bab II Jasa
Bagian 2 .03 ('a) Sebutkan jangka waktu
pelaksanaan Kontrak.
·

3.

Bab Ill Kewajiban dan Tanggung Jawab Konsultan.
Bagian 3 .12 (b) Sebutkan batas waktu pemberitahuan dari kautor /Satuan Kerja/Proyek kepada
Konsultan mengenai adanya tuntutan hukum ,
tuntutan ganti rugi atau tuntutan lainnya.

Bagian 5 .03 (b) Sebutkan jangka waktu pengembalian Uang Muka.
Bagian 5 .04 (a) Sebutlfan frekuensi pengajuan
perhitungan prestasi kepada Kantor /Satuan
Kerja/Proyek.
Bagian 5.04 (d) Sebutkan batas waktu pelaksanaan
pembayaran dihitung sejak penyerahan perhitungan
angsuran dan permintaan pembayaran diserahkan
oleh Konsultan kepada Kantor/Satuan Kerja/Proyek.
Bagian 5 .05 Sebutkan batas waktu pelaksanaa·n
pembayaran akhir setelah diterimanya perhitungan
akhir oleh Kantor/Satuan Kerja/Proyek.
Kelompok II
Bagian dan Pasal dalam Syarat Khusus Kontrak yang
dirujuk dalam Syarat Umum Kontrak, yang didahului
oleh "kecuali dinyatakan lain dalam Syarat Khusus
Kontrak" atau ungkapan lain yang senada.
Bagian dan Pasal tersebut hanya diadakan apabila diperlukan untuk mengubah ketentuan dalam Syarat Umum
Kontrak. Cara Penyusl.!nanr:tya sebagai berikut :

SYARAT KHUSUS KONTRAK

A.

Bab V Biaya dan Pembayaran
Bagian 5 .03 (a) Sebutkan besarnya persentase
maksimum Uang Muka yang dapat diminta Kensultan dan berapa lama akan dilaksanakan pembayarannya setelah 'permintaan disetujui.

Bab V Biaya dan Pembay()ran
Bagian 5 .04 (e) Tetapkan cara dan jangka waldu
pengembalian Uang Muka
Bagian 5 .04 (f) Apabila Kantor/Satuan Kerja/
Proyek menghendaki cara pembayaran berdasarkan Jadwal Pembayaran peHu diadakan perubahan
isi Bagian 5 .02 dan 5 .04 Syarat Umum Kontrak.

ﾭ
Bab VII Sanksi, Pemutusan Kontrak dan ｐｾｹ･ｬ
saian Perselisihan
Bagian 7 .01 (a) Tetapkan jangka waktu bagi
Konsultan untuk memperbaiki kegagalannya.
Bagian 7 . 06 (a) Apabila dikehendaki peraturan
arbitrasi yang lain , nyatakan peraturan arbitrasi
penggantinya.

D.

Kelompok Ill
Perubahan Bagian atau Pasal dalam Syar, Umum Kontrak
atau penambahan Bagian atau Pasal baru, misalnya karena
adanya perubahan atau tambahan peraturan (selain dari
yang telah disebut dalam kelompok I dan D di atas), maka
ketentuan dalam Bagian/Pasal dalam Syarat Umum
Kontrak disesuaikan sebagaimana mestinya.

E.

Catalan :
Dalam menyusun isi Syarat Khusus Kontrak
sebagaimana diuraikan pada B, C, dan D di atas, urutan
nomor pencantumannya haruslah sesuai dengan nomor
Bagian/Pasal dalam Syarat Umum Kontrak, dengan
tujuan untuk memudahkan Kantor/ Satuan Kerja/Proyek
dan Konsultan dalam pelaksanaan Kontrak.
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memenuhi ketentuan khusus pasal (g) Bagian 505, bila
ada. apabila telah dite tapkan dalam Dokumen Unda ngan atau sebagaimana diha s ilkan dalam n e gosiasi
ko ntrak.

LAMPIRAN KONTRAK
LAMPIRAN A
1,JRAIAN PROYEK

Lampiran A pada Ko ntrak biasanya merupakan salinan
harfiah dari lnformasi Latar Belakang yang te rcantum dalam
Dokume n Undangan.

2)

Jadwal Personil :
Jadwal Penugasan Personil

3)

Dafta r Riwayat Hidup

lsi lampiran adalah
Catatan :

NAMA PROYEK

1.

lsi Lampiran ini berasal dari Usulan Biaya Konsultan
dengan p e n yesu a ian/ perubahan yang d ise p a kati
terhadap jadwal Konsultan yang semula disajikan dalam
Usulan Biaya Konsultan, Pe nyesuaia n/ p e ruba ha n da pat
terjadi selama negosiasi Kontrak.

2.

Jadwal pekerjaan harus cukup rind unt uk menentukan dan
me njadwalkan jangka waktu ka lender masing-ma sing
komponen rencana kerja (work programme) ya ng penting.

3.

Tanggal penyampaian laporan (konsep dan ko nsep
akhir) harus dicantumkan dalam jadwal p e kerjaa n .

4.

Bagan Lintasan Kritis atau bagan alir pelaksanaa n jasa
bila diminta oleh Kanto r/ Satuan Kerja / Proyel da pat
dicantumkan dalam Lampiran C .

5.

Jadwal penugasan pe rsonil harus menyebutkan nama
dan jabatan masing-masing personil, m e nunj ukkan
jangka waktu kalender penugasannya dan tempat tugasnya, di Lapangan dan Oika ada) di Kantor Pusat . ·

6.

Jadwal personil harus me nunjukkan jumlah bulan-orang
untuk tiap-tiap personil dan jumlah seluruh bulan-orang
Kontrak.

7.

Bagan jadwal pekerjaan dan jadwal penugasan personil
harus dapat ditunjukkan dalam lampiran ini .

Nama Studi atau Proyek
Nama Propinsi
Uraian Proyek :
1.
2.
3.
4.
5.

Pendahuluan
Pertimbangan pe rlunya Proyek
Keadaan Proyek sekarang
Studi terdahulu
Tindak lanjut Proyek
LAMPIRAN B
KERANGKA ACUAN KERJA

Lampiran B merupakan salinan harfiah dari Kerangka Acuan
Kerja, yang hanya diubah jika perlu untuk menyesuaikan
dengan perubahan yang timbul dari negosiasi Kontrak.
Mengenai rindan yang dipe rlukan dalam Kerangka Acuan
Kerja lihat Pedoman Penyusunan Dokumen Undangan.
lsinya yang khas :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pendahuluan
Sasaran Jasa Konsultan
Jadwal Jasa Konsultan
Jenis dan lingkup Jasa Konsultan
Hubungan antara Konsultan dan Kantor/ Satuan Kerja/
Proyek
Keahlian yang diperlukan
Persyaratan Laporan
Penjelasan Umum
Peralatan dan fasilitas yang harus disediakan oleh
Konsultan
(termasuk Peralatan Khusus yang harus dia"clakan oleh
konsultan atas nama Kantor/ Satuan Kerja/Proyek) .

LAMPIRAN C
JADWAL PEKERJAAN DAN PENUGASAN PERSONIL
DAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Lampiran ini menyajikan jadwal pekerjaan secara rind dalam
bentuk bagan garls (bar chart), serta Daftar Riwayat Hidup:
Jadwal Pekerjaan :
1)
Masing-masing komponen pekerjaan .
Ketentuan khusus mengenai hasil kerja Konsultan untuk

LAMPIRAN D
BARANG DAN FASIUTAS YANG DISEDIAKAN
OLEH KANTOR/ SATUAN KERJA/PRROYEK

Lampiran ini merinci barang dan fasilitas te rtentu yang
disediakan untuk Konsultan oleh Kantor/ Satuan Kerja/ Proyek
berdasarkan ketentuan dalam bagian 4 .01 (Fasilitas dan
Dukungan Logistik) Syarat Kontrak.
Lampiran D biasanya dapat dikutip dari Dokumen Undangan ,
Pasal 3 . 1.5 sampai 3 . 1. 9 yang hanya tergantung pada
perubahan-perubahan (bila ada) yang disetujui dalam negosiasi
Kontrak.
Fasilitas Laborato rium : Mutu air
me kc..nika tanah dan batu
perbuatan mode l hidrolik dll
Fasilitas Komputer

: perangkat ke ras dan perangkat lunak

Transportasi

: transportasi kantor dan dalam kota
transportasi lapangan
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Peralatan Survey

: survey topografi
hidrologi dan iklim
survey tanah
peralatan pengeboran, suku cadang

Rincian Biaya disusun sesuai dengan Bentuk 1, 2 , dan 3
untuk Usulan Biaya (Lampiran 4 Dokumen Undangan)
didahului oleh Rekapitulasi Perkiraan Biaya, dibuat rind untuk
menghindari salah pengertian dan agar memudahkan jika
kelak perlu mengadakan perubahan.

survey geofisika
Kantor dan Fasilitas

keperluan kantor dan persediaan
barang yang habis pakai
Akomodasi

LAMPIRAN F

: ruang kantor, ruang sekretariat dan
reproduksi, peralatan gambar perabot dan peralatan.

PERATIJRAN MENGENAI CUTI
PERSONIL KONSULTAN

1.

Harl Ubur Resml
Personil Konsultan berhak atas semua hari libur resmi
yang disahkan oleh Pemerintah. Hari libur resmi tidak
berpengaruh terhadap jumlah pembayaran beban biaya
personil sebagaimana yang dimuat dalam Kontrak.

2.

Cutl - Umum
Semua rencana cuti dibuat dengan persetujuan terlebih
dahulu dari Kantor/Satuan Kerjai'Proyek. Semua hari
cuti harus ditunjukkan pada Daftar Hadir Bulanan yang
disetujui oleh Kantor/Satuan Kerja/Proyek.

: tempat tinggal

Catatan :
1.

Barang dan fasilitas yang akan disediakan oleh Kantor/
Satuan Kerja/ Proyek kepada Konsultan diuraikan dalam
Bab IV Sural Dokumen Kontrak ini harus ditinjau dan
diubah bila perlu agar cocok dengan Kontrak.

2.

Hanya barang dan fasilitas yang disediakan oleh Kantor/
Satuan Kerja/Proyek tanpa biaya kepada Konsultan yang
dincantumkan dalam Lampiran D sedangkan fasilitas kantor
dan akomodasi, atau transportasi yang dibuat oleh
Konsultan tidak boleh dicantumkan.

3.

Peralatan khusus yang harus diadakan oleh Konsultan atas
nama Kantor/ Satuan Kerja/Proyek harus dicantumkan
dalam Lampiran B dan tidak pada Lampiran D.

4.

Daftar ini harus menunjukkan dengan jelas apakah Kantor/
Satuan Kerja/Proyek akan menyediakan barang habis
pakai, operator atau pemetiharaan barang atau fasilitas.

5.

Bila perlu ukuran atau kuantitas barang yang disediakan
harus disebutkan.
LAMPIRAN E
BIAYA

Rincian Biaya ditetapkan dalam klarifikasi serta negosiasi dan
jumlahnya merupakan jumlah biaya yang tercantum dalam
Kontrak .

Konsultan berkewajiban untuk menyimpan catatan lengkap mengenai semua jenis cuti masing-masing Personil
dan menyajikan catatan ini sebagai Lampiran dalam
Laporan Bulanan yang ｾｲｮｧｫｵｴ｡Ｎ＠
3.

Cutl - SakH
Cuti Sakit digolongkan sebagai cuti tanpa penggantiim
biaya; cuti sakit harus dengan surat keterangan dokter.

4.

Cutl Tahunan
Konsultan menerapkan kebijakan internnya menegenai
kesempatan cuti tahunan bagi Personil dan akan menjadwalkan ketidak hadiran di Tempat Tugas tersebut sedemikian sehingga tidak mengganggu program kerja.
Kantor/Satuan Kerja/Proyek tidak akan membayar
beban biaya Personil tersebut selama hari cuti.
Cuti tahunan hanya berlaku bagi Personil dengan masa
penugasan selama lebih dari 12 (dua belas) bulan secara
terus menerus dan diambil setelah melaksanakan tugas
selama 12 (dua belas) bulan .
Jumlah hari cuti tahunan untuk setiap 12 (dua belas)
bulan penugasan adalah 12 (dua betas) hari kerja.
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DOKUMEN STANDAR PENGADAAN BARANG
DENGAN
PELEIANGAN DALAM NEGERI
DI DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Dokumen Standar Pengadaan terdiri atas :
1.

Pengumuman Pelelangan dan Bentuk Pendaftaran
Benluk Pengumuman Pelelangan ini dilengkapi dan
dikeluarkan oleh Panitia Pelelangan untuk mengundang
perusahaan yang berminat menjadi peserta lelang
(Halaman BP).

2.

7.

Spesifikasi T eknis.
Dalam buku ini hanya terdapat lembar catatan peri·
ngatan mengenai Spesifikasi Teknis. Spesifikasi Teknis
ilu sendiri lidak terdapat dalam buku ini karena selalu
berlainan unluk setiap pelelangan . Spesifikasi Teknis
yang ditawarkan Pemasok dan diterima oleh Pembeli
kelak menjadi bagian Dokumen Kontrak (Halaman ST) .

lnstruksi Umum kepada Penawar.
lnslruksi Umum kepada Penawar merupakan dokumen
baku yang berlaku dilingkungan Departemen Pekerjaan
Umum. Dokume n ini bersama lnstruksi kepada Penawar
dikeluarkan oleh Panilia Pelelangan sebagai bagian dari
Dokumen Lelang (Halaman IP).

3.

keperluan dan dikeluarkan untuk setiap pelelangan
sebagai bagian Dokumen Lelang. Daftar Keperluan ini
kelak menjadi bagian dokumen kontrak (Halaman DK).

Bentuk Surat Penawaran dan Daflar Harga .

8.

Benluk Penawaran dan Daftar Harga disusun untuk
seliap pelelangan, disesuaikan dengan keperluan. dan
dikeluarkan sebagai bagian dari Dokumen lelang (Hala·
man BS).

Contoh lnstruksi Khusus kepada Penawar.
lnstruksi kepada Penawar terdiri dari lnstruksi Umum
dan lnslruksi Khusus kepada Penawar, dan kedua. duanya merupakan bag ian Dokumen Lelang.
Oleh karena itu unluk setiap pelelangan, lnstruksi Khusus
kepada Penawar harus disusun oleh Panilia sesuai
dengan keperluan dan dikeluarkan dalam bentuk berkas
tersendiri berisi kelentuan yang melengkapi ketenluan
dalam lnstruksi Umum kepada Penawar lersebul dialas
(Halaman IK).

9.

Bentuk Jaminan Penawaran.
Bentuk Jaminan Penawaran untuk masing-masing pele·
Iangan dibuat sesuai dengan keperluan. dan dikeluarkan
sebagai bagian dari Dokumen lelang (Halaman JP).

10.
4.

Syaral Umum Konlrak merupakan Syarat Umum baku
yang berlaku bagi semua pengadaan barang dan jasa
pendukungnya di lingkungan Deparlemen Pekerjaan
Umum. dan merupakan dasar konlrak Syarat Umum
Konlrak dikeluarkan sebagai bagian dari Dokumen
Lelang. Syarat Umum Kontrak ini kelak menjadi bagian
dari dokumen Konlrak yang dilandatangani oleh
Pembeli (Kepala Kanlor/Kepala Satuan Kerja/Pimpro/
Pimbagpro) dan ｐｾｭ｡ｳｯｫ＠
(halaman SU).
5.

Conloh Syarat Khusus Kontrak.
Conloh Syaral Khusus Kontrak dalam buku ini ·hanyalah
sekedar contoh unluk penjelasan. Untuk setiap pelelangan . Syaral Khusus Konlrak harus disusun sesuai
dengan keperluan dan dikeluarkan dalam bentuk berkas
lerpisah sebagai bagian dari Dokumen Lelang. Syar,al
Khusus Kontrak bersama dengan Syarat Umum Konlrak
merupakan Syaral Konlrak yang ｫ･ｬｾ＠
menjadi bagian
dari Dokumen Konlrak (Halaman SK).

6.

Bentuk Sural Perjanjian Jual Beli (Barang).

Syarat Umum Kontrak

Daftar Keperluan.
Daftar Keperluan ini diisi dan dilengkapi sesuai dengan

Bentuk Sural Perjanjian Jual Beli Barang ini ditulis kembali
untuk seliap pelelangan, disesuaikan dengan keperluan.
dan dikeluarkan dalam Bentuk berkas yang terpisah dan
sebagai bagian dari Dokumen lelang (Halaman BK) .
Sural Perjanjian Jual Beli Barang merupakan dokumen
yang menyatakan ikatan kontrak pengadaan barang dan
jasa pendukungnya .
Surat Perjanjian Jual Beli Barang bersama dengan
dokumen·dokumen yang lersebut di dalamnya merupa·
kan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. yaitu Doku·
men Kontrak.
11. Bentuk Jaminan Pelaksanaan.
Benluk Jaminan Pelaksanaan untuk masing-masing
pelelangan dibuat sesuai dengan keperluan dan dike·
luarkan sebagai bagian Dokumen Lelang (Halaman JL).

BENTUK PENGUMUMAN PELEl.ANGAN TERBATAS
NOMOR : ......... .................................... .
Bersama ini kami beritahukan bahwa
Unluk Pengadaan

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur Ke-PU-an 27 Propinsi

Nama Perusahaan
Dari Kantor/ Satuan Kerja/Proyek
Tahun Anggaran
......... ................. ... . .
Akan dilakukan Pele langan Terbatas. dengan ketentuanke te ntuan sebagai berikut :
1.

Syarat P ese rta Pe lelangan :
a.
Te rdaftar dalam Daftar Rekanan Mampu di propinsi

Alamat

NPWP
No. Telpon
Untuk dapat mengikuti pelelangan ..... .. ... .......... ................. .

b.

2.

3.

Dengan kualifikasi ...... .. . dan Kla sifikasi .. ...... .. . .

Pendaftaran :
Tempat
a.

sebagai pelengkapan pendaflaran, kami lampirkan
1 (salu) helai rekaman TDR yang berlaku.

b.
c.

Tanggal
Pukul

d.

Persyaratan
Me nunjukkan TDR asli dan menyerahkan
rekamannya .

19 ....
Yang mendaftarkan

TANDA TERIMA

Jadwal Pe lelangan :
Biaya untuk Dokumen Lelang sebesar Rp . . .... . ... .
(. .......... . rupiah) harus disetorkan ke Kantor Kas
Negara dengan nomor mala anggaran ................... .
Rekama n bukti pe nyeloran dibawa ke alamat di bawah
ini unluk dilukarkan dengan Dokumen Lelang. dengan
menunjukkan bukli penyeloran asli.
(1)
Pengambilan Dokumen Lelang :
tempal
...... ....................... ............. .. .... .
a.
b.
langgal : ...... .... .. ...... ............ .. ................ .
......................... .. ................ .. ... .
c.
pukul
(2)
Pemberian penjelasan :
a.
tempal
................... ........... .......... ........ .
b.
tanggal : ... ..... .. ..... .............. .. ......... ........ .
c.
pukul
.... ..... ................. .. .................... .
(3)
Pemasukan Penawaran :
a.
lempal
b.
tanggal
mulai Pukul
........ , sampai pukul : ........ .
c.

Dilerima langgal
Nama

(..............................)

Jabalan

Jabalan : ............. ... .

T anda Iangan

( ....... ............. .:... ·.... ....)

Keterangan :
Ianda pendaflaran dibual rangkap dua.
Lembar 1 untuk rekanan yang bersangkutan.
Lembar 2 unluk panilia.

JNSTRUKSI UMUM K.EPADA PENAWAR
lnlruksi kepada Penawar lerdiri dari lnstruksi
Umum dan lnstruksi Khusus

1.

Lelang ini adalah untuk pengadaan barang dan jasa
pendukungnya sebagaimana yang dirinci dalam Daflar
Keperluan .

Jika terjadi perubahan dari jadwal diatas. akan diberitahukan
sebagaimana meslinya .
Demikianlah pemberitahuan kami unluk diketahui. dan alas
perhatiannya diucapkan lerima kasih.

2.

3.

Sesuai dengan pengumuman Pelelangan No. . .................. .
tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . dengan ini kami mendaftarkan :

Sumber Dana.
Pengadaan barang dan jasa pendukungnya yang dirnaksud
dalam Pasal 1 tersebut di atas dibiayai dengan dana dari
sumber yang disebutkan dalam Instruksi Khusus pada Pasal 3.

Untuk menghemat biaya pemasangan iklan di media massa,
pengumuman ini dapat dipersingkat sampai dengna nomor 2 saja.

BEN11JK PENDAFTARAN MENGIKUTI
PELEl.ANGAN TERBATAS

Pembeli.
Pembeli barang dan jasa pendukungnya tersebut diatas
adalah sebagaimana yang disebutkan dalam lnstruksi Khusus
pada Pasal 2.

19 ..... .
Panilia Pele!angan ..... .. ... .

Cata(an ·

Ungkup Pengadaan.

4.

Syarat-syarat peserta lelang.
Perusahaan yang dapat mengikuti lelang ini adalah
Perusahaan yang :
a.
Ielah lercanlum dalam Daftar Rekanan mampu
(DRM);
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b.
c.

5.

Ielah mendaftarkan diri untuk mengikuti Lelang
ini; dan
Ielah mengambil Dokumen Lelang sebagaimana
disebutkan dalam Pengumuman Pelelangan.

Berita Acara Penjelasan Lelang tersebut selanjutnya
merupakan bagian yang lidak lerpisahkan dari
Dokumen Lelang ini. yang harus diambil oleh semua
Penawar pada waktu dan tempat yang disebut dali\m
lnstruksi Khusus pada Pasal 6 ayat (3) .

Dokumen Lelang.
5.1

5 .2

Barang dan jasa pendukungnya yang akan dibeli.
ketentuan-ketentuan dan tala cara pengajuan Penawaran serta Syarat-syarat Kontrak diuraikan dalam
Dokumen Lelang. Dokumen Lelang lerdiri alas :
(i). Pengumuman Pelelangan
(ii). lnstruksi Umum kepada Penawar
(iii). Jnstruksi Khusus kepada Penawar
(iv). Syarat Umum Kontrak
(v) . Syaral Khusus Konlrak
(vi). Spesifikasi Teknis
(vii). Daftar Keperluan
(ix) Bentuk Jaminan Penawaran
(x) . Bentuk Kontrak
(xi). Bentuk Jaminan Pelaksanaan

7.

Adendum .
7 . 1 Dalam hal dianggap perlu sebelum tanggal pemasukan Penawaran yang diletapkan dalam Pengumuman Pelelangan . Panitia dapat me nerbitka n
Adendum Dokumep Le lang untuk me njelaskan
ketentuan atau perubahan Dokume n Lelang kepada Penaw·ar. Setiap Ade ndum yang diterbitkan
akan disampaikan kepada semua Penawar ya ng
kemudian harus memberitahukan pe nerimaannya
dengan cara menandatangani dan mengembalikan
bukli penerimaan ya ng terlampir pada Adendum .
Panitia Pelelangan dapat menerbitkan Adendum
sampai pada tangga l yang ditetap kan da lam
lnstruksi Khusus pada Pasal 7 .

Semua biaya yang berhubungan dengan keikulsertaan Penawar dalam lelang ini ditanggung oleh
Penawar

5 .3 . Penawar diminta meneliti semua inslruksi, bentuk
(formulir). syarat-syarat, ketentuan-kelentuan, spesifikasi dan dokumen-dokumen lainnya dalam
Dokumen Lelang Kegagalan Penawar dalam memenuhi ketenluan-ketentuan dan syaral· syarat
dalam Dokumen Lelang atau penawarannya tidak
memenuhi persyaratan Dokumen Lelang akan
menjadi resiko Penawar dapat mengakibatkan
penawarannya dinyatakan gugur.

6.

dari dua perusahaan peserta lelang yang hadir
dalam rapal penjelasan tersebut.

Rapat penjelasan lelang .
6 .1. Rapat penjelasan lelang diadakan oleh Panitia pada
waktu dan di tempal yang disebutkan dalam
Pengumuman Pelelangan.
6 .2 . Seluruh Penawar diminta hadir dalam rapal penjelasan tersebut. Dalam rapat pe njelasan ini Panitia
Pelelangan akan menampung pe rtanyaan dan
menjawab serla menjelaskan segala sesuatu
mengenai pelelangan ini. lermasuk perubahan dan
hal-hal lain yang timbul dalam rapal penjelasan ini .
Semua perlanyaan lerlulis dari Penawar dan
jawaban Panilia beserla segala hal yang limbul
dalam rapal' penjelasan ini dicantumkan dalam
Berila Acara Rapat Penjelasan Lelang .
Dalam rangka pe njelasan lelang ini , jika Panma
Pelelangan menganggap perlu . akan diadaka n
peninjauan bersama-sama dengan para Penawar
ke lo kasi yang berkaitan de ngan pelaksanaan
pemasokan barang. Dalam hal demikian ma,ka'
diadakan peninjauan Lapangan pada waklu dan di
lempal yang disebutkan dalam lnslruksi Khusus
pada Pasal 6 ayal (2).
6 .3 . Kesimpulan dan keputusan dalam rapat penjelasan
le lang ini akan dinyalakan dalam Berita Acara
Rapal Penje lasan Lelang yang ditandalangani o leh
Panitia Pelelangan dan sekurang-kurangnya wakil

Adendum yang mempe ngaruhi ikatan kon lrak
akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
Dokumen Konlrak.
8.

Dokumen Penawaran.
Penawaran yang disusun oleh Penawar berupa Dokumen
Penawaran yang terdiri alas
(a). Sural Penawaran
(b). Daftar Harga ya ng telah dilengkapi/diisi
(c). Jaminan Penawaran .
(d). Rekaman Ketetapan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
(e). Re fe re nsi bank
(f).
Re kaman akte pendirian perusahaan dan akte
perubahannya
(g). Dokumen lain ya ng dilelapkan dalam Instruksi
Khusus pada Pasal 8 . 1 (g)
(h). Sural Kuasa Khusus Oika penawaran ditanda·
tangani o le h seseorang yang diberi kuasa).
8 .2

Pembuatan dan penyusunan Dokumen Penawaran
harus mematuhi kelentuan sebagai berikut :
a.

Sural Pe nawaran
(i).

Sural Pe nawara n dibuat sesuai dengan
bentuk Sural Penawaran dalam Doku ·
men Lelang dan dita nda langan1 oleh
pemimpin pe rusahaa n ya ng namanya
tercant um dalam akte pendirian perusa haa n dan/atau akte perubahannya.
atau ditandatangani o leh orang yang
dibe ri kuasa o leh pemimpin perusahaan tersebut dengan sural kuasa yang
ditanda tangani di alas materai
Rp . 1 .000 .· (seribu rupiah) . diberi
tanggal. dan 1->arus disertakan dalam
Penawaran . kecuali apabila dilen tukan
lain dalam lnstruksi Khusus ke pada
Penawar pada Pasal 8 .2 .a (i).
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(ii).

(iii).

(iv) .

Sural Penawaran dicap dengan cap
perusahaan P e nawar. serla aslinya
harus bermalerai Rp. 1.000, - (seribu
rupiah). diberi langgal.
Besarnya Harga Penawaran yang lerlera dalam Sural Penawaran harus jelas.
baik dalam angka maupun dalam huruf,
serta besarnya Harga Penawaran dalam
angka dan huruf harus sama.
Sural Penawaran harus dibual dalam
rangkap 3 (tiga). 1 (satu) asli bermaterai
dan 2 (dua) rekaman.

8 .3

Bila lerdapal hal yang bertentangan antara
yang asli dan yang rekaman. yang mengikal
adalah yang asli be rmalerai

b.

Daftar Harga .
(i).

Barang dan jasa pendukungnya yang
tercantum dalam Daflar Harga yang
dilawarkan harus le ngkap dan sesuai
dengan Daftar Keperluan .

9.

Jaminan Penawaran.
9.1

Penawaran yang lidak lengkap dinyalakan tidak memenuhi syarat.
(ii).

(iii).

(iv).

c.

d.

e.

Harga saluan dan jumlah harga untuk
tiap-tiap jenis barang dan jasa pendukung harus diisi . Dalam harga saluan
harus sudah termasuk biaya pengangkulan sampai di lempat penerimaan,
kecuali apabila ditenlukan lain dalam
lnstruksi Khusus Pasal 8 .2 .b .
Dalam Harga Penawaran harus sudah
lermasuk PPN . namun dicantumkan
secara lerpisah selelah jumlah harga
barang dan jasa pe ndukung .
Harga yang dilawarkan merupakan
harga lelap selama jangka waklu pelaksanaan konlrak.

Jaminan Penawaran
Jaminan Penawaran asli dan rekamannya,
dibuat sesuai dengan kelenluan dalam Pasal
9 (Jaminan Penawaran).
NPWP.
Rekaman Keletapan Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP).
Referensi bank.
Sural Referensi Bank dari bank pemerinlah
alau bank lain yang ditelapkan oleh Menteri
Keuangan.

f.

Rekaman Akle pendirian perusahaan Penawar.
Re kaman akle pendirian perusahaan dan
akle perubahannya .

g.

Dokumen lain-lain.
Dokumen-dokumen lain yang harus dilampirkan. sebagaimana dilelapkan dalam lnslruksi
Khusus pada Pasal 8 . 1 g .

h.

tangani semua dokumen yang di persyaralkan dalam lelang. lermasuk Penawaran ,
maka pembe rian kuasa lersebul harus
diluangkan dalam Surat Kuasa Khusus, Surat
Kuasa Khusus diberikan oleh pemimpin perusahaan Penawar yang namanya lerca nlum
dalam akte pendirian perusahaan dan/atau
akle perubahannya.
Penawaran harus berlaku selama jangka waklu
yang ditelapkan dalam lnslruksi Khusus pada Pasal
8 ayat (3). dihitung sejak langgal pembukaan
Penawaran yang dilelapkan sesuai dengan Pasal
11 ayat (2).
Penawaran dengan masa berlaku yang kurang .dari
yang diletapkan . dapal dinyatakan lidak memenuhi syarat.

Sural Kuasa Khusus.
Apabila Penawar dilandatangani oleh seseorang yang diberi kuasa unluk menanda-

Penawar harus dilampiri Jaminan Penawaran
dalam benluk Jaminan Bank. sesuai dengan
contoh terlampir yang dikeluarkan oleh bank alau
lembaga keuangan lain yang ditela pkan oleh
Menleri Keuangan.

Masa berlaku dan nilai Jaminan Penawaran ditetapkan dalam lnstruksi Khusus pada Pasal 9 ayat (2).
9 .3 Apabila Penawar mengu!)durkan diri selelah Penawaran dibuka alau Penawar yang telah dilunjuk
sebagai pemenang lelang tidak dapal menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dalam balas waktu
yang Ielah diletapkan dalam Pasal 15 (Jaminan
Pelaksanaan) , maka Jaminan Penawaran dari
Penawar akan disetor ke Kas Negara dan menjadi
milik Negara .
9.4 Penawar yang lidak dilunjuk sebagai pemenang
lelang dapal mengambil Jaminan Penawarannya
selambal-lambatnya sampai liga puluh hari selelah
akhir jangka waktu berlakunya Penawaran sesuai
dengan Pasal 8 ayal (3) di alas.

9 .2

10. Penyampainan Penawaran .
10.1 Penawaran yang diajukan oleh Penawar berupa
Dokumen Penawaran yang lerdiri dari semua
dokumen yang dimaksud dalam Pasal 8 di atas.
10.2 Dokumen Penawaran dimasukan ke dalam dua
sampul polos dan tidak lembus baca yang tertutup
(dilem), masing-masing diberi Ianda huruf "A" dan
huruf "B".
10.3 Pengisian kedua sampul dilakukan sesuai dengna
uraian di bawah ini
Sampul B berisi dokumen-do kumen yang berikut :
Sural Penawaran asli dan 2 (dua) rekaman(i)
nya .
(ii) Daftar Harga, asli dan 2 (dua) rekamannya.
Sampul A berisi dokumen-dokumen yang berikul :
Jaminan Penawaran, asli dan 2 (dua) reka(i)
mannya.
(ii) Rekaman Kelelapan Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) 3 (tiga) rangkap.
(iii) Referensi bank asli dan 2 (dua) rekamannya .
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(v)
(vi)

Dokumen-dokumen yang dimaksud dalam
Pasal 8 .1. h . asli dan 2 (dua) rekamannya .
Surat Kuasa Khusus Oika penawaran dilandatangani oleh seseorang yang diberi kuasa)
asli dan 2 (dua) rekamannya.

Ke dalam sampl1 A dan B tidak boleh dimasukkan
sural ·atau kertas lain selain dari yang disebutkan diatas.
10.4 Sampul A dan sampul B dimasukkan kedalam salu
sampul yang polos tidak tembus baca yang tertutup
(dilem). Pada bagian depan sampul hanya lerlulis
kalimat/kata-kata sebagaimana yang dilelapkan
dalam lnstruksi Khusus pada Pasal 10 ayal (4).
10.5 Apabila Penawaran disampaikan melalui pos (harus
tercatat), harus digunakan sampul luar. Sampul luar
hanya memuat alamat sebagaimana ditetapkan
dalam ayat (4) Pasal ini dan alamal pengirim. tanpa
tulisan-tulisan lain, sedangkan sampul luar ini harus
memenuhi seluruh persyaratan dalam ayat (4) Pasal
ini. Resiko atas kemungkinan hilang, terlambat
sampai atau terbukanya sampul Penawaran sehingga
menjadi tidak memenuhi syarat. sepenuhnya ditanggung oleh penawar yang bersangkutan.
10.6 Penawaran harus sudah dimasukkan selambatlambatnya pada . tanggal dan waktu serla lempal
yang ditetapkan dalam Pengumuman Pelelangan.
10.7 Penawaran yang disampaikan selelah langgal dan
waktu yang telah ditetapkan di alas tidak akan
diterima.

10.8 ｭｵ｡＠ｾ
Penawar/wakil Penawar diharap hadir
pada waktu pembukaan Penawaran unluk menyaksikan pembukaan dan pembacaan Penawaran .
Panitia Pelelangan membual Berita Acara Pembukaan Penawaran yang ditandatangani oleh anggota Panitia Pelelangan yang hadir dan sekurangkurangnya 2 (dua) orang dari 2 (dua) perusahaan
yang menawar sebagai wakil para menawar.

11. Pembukaan Penawaran.
11.1 Pembukaan Penawaran dilakukan apabila jumlah
Penawaran yang masuk lidak kurang dari jumlah
yang Ielah ditelapkan sesuai dengan peraluran
yang berlaku.

11.2 Pada waklu dan di lempal yang telah 'diletapkan
dalam lnstruksi Khusus pada Pasal 11 ayat (2).
Panilia Pelelangan akan membuka Penawaran dan
melakukan penelilian pendahuluan untuk menentukan keabsahan masing-masing Penawaran.
Semua Penawaran serla Sural Kelerangan dibaca
dengan jelas sehingga ｬ･ｲ､ｮｧｾ＠
oleh semua
Penawar yang hadir. kemudian dilampirkan pada
Berita Acara Pembukaan Sural Penawaran.
Untuk menentukan sah/lidaknya Penawaran.
Panitia terlebih dahulu membuka semua sampul A
.untuk diteliti apakah memenuhi ·syaral keabsahan
Penawaran.
Kemudian sampul B dari Penawaran yang sah
menurut evaluasi isi sampul A dibuka oleh Panitia
untuk menentukan keabsahan Penawaran .

Suatu Penawaran akan dinyalakan tidak sah
apabila :
a.
sural Penawaran tidak bermaterai. atau tidak
berlanggal. alau tidak dilanda langani atau
disampaikan dalam sampul yang tidak terlutup . Hanya malerai, langgal dan Ianda
Iangan yang dapat dipenuhi oleh Penawar
selama berlangsungnya acara pembukaan
penawaran; atau ·
b.

tidak dilampiri Daftar Harga ;

c.

disampaikan dengan pos lercalat. l idak
digunakan sampul luar sebagaimana yang
dimaksud pada 10.5 ; alau

d.

Penawaran dikirim kepada anggota Panitia
alau Pejabal; alau

e.

Penawaran tidak dilampiri dengan Referensi
Bank ; atau

f.

Penawaran tidak dilampiri dengan Jaminan
Penawaran yang cukup; atau

g.

harga Penawaran dalam Sural Penawaran
tidak dicantumkan dengan jelas dalam angka
dan huruf. Harga yang lertulis dengan angka
lidak sesuai dengan harga yang lerlulis
dengan huruf .
Penawaran dilandalangani oleh seseora ng
yang diberi sural kuasa . ternyata ditandala·
ngani oleh seseorang yang namanya lidak
disebulkan dalam akle pendirian pe rusahaan
dan pembualannya .

h.

11 .3 Kekurangan kelengkapan yang dilemukan dalam
Penawaran dinyalakan dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran .
11.4 Para Penawar/Wakil Penawar yang hadir diberi
kesempalan melihal Dokumen Penawaran yang
disampaikan kepada Panilia Pelelangan.
11 .5 Setelah pembacaan dan penelapan sah lidaknya
Penawaran lersebul. Panilia segera membual Berita
Acara Pembukaan Penawaran yang memual hal-hal
di alas serla kelerangan-kelerangan lainnya .
11.6 Selelah dibaca dengan jelas. Berita Acara Pe mbu·
kaan Penawaran tersebul dilandalangani oleh para
anggota Panilia Pelelangan yang hadir da n sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang wakil dari
Penawar /Wakil Penawar.

12. Evaluasi Penawaran
12 . 1 Panilia Pelelangan melakukan evaluasi hanya
lerhadap Penawaran yang sah.
12.2 Panilia Pelelangan tidak akan mengevaluasi Pena·
waran allernalip . kecuali apabila memang dim inta
oleh Panilia Pelelangan sebagaimana ditetapkan
dalam Dokumen Lelang .

12.3 Evaluasi Administratip
Panilia Pelelangan melakukan evaluasi adminislratip
alas kelengkapan Dokume n Penawaran yang
diminta berdasarkan kelentuan-ketentuan dalam
Dokumen Lelang. dan mencakup :
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a.

b.

c.

Kebenaran isian Dokumen Penawaran yang
berkenaan dengan :
(i).
Masa berlakunya Penawaran .
(ii). Redaksi dokumen terulama redaksi
Sural Penawaran yang dapat menimbulkan penawaran bersyarat.
(iii). Keaslian dokumen terutama Jaminan
Penawaran dan Referensi Bank.
(iv) . Keaslian dan kebenaran sural kuasa .
apabila Penawaran ditandalangani oleh
seseorang yang diberi sural kuasa .
Penilaian terhadap waktu penyerahan
Barang , mengenai kesesuaian waktu penyelesaian penyerahan barang dan jasa pendukungnya dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang . dan apabila
tidak memenuhi , maka penawaran dinyatakan gugur.
Kebenaran · dokumen yang menjadi bag ian
dari Dokumen Penawaran yang disyaratkan
dalam Dokumen Lelang yang meliputi :
(i).
Sural Jaminan/ Surat kuasa dari Pa brik/Agen Tunggal
(ii). Sural Keage nan Tunggal yang masih
berlaku
(iii). Kesanggupan Pelayanan Pasca Jual
(iv). Brosur-brosur asli.

Kesimpulan Panitia Pelelangan berdasarkan penelitian tersebut diatas apakah Penawaran :
(i).
memenuhi persyaratan dapat diterima
untuk dievaluasi lebih lanjut; atau
(ii). perlu penjelasan (klarifikasi); atau
(iii). tidak dapat diterima/ gugur.
12.4 Evaluasi Teknis.
Panitia Pelelangan melakukan evaluasi teknis terhadap
data yang diminta dalam Dokumen Lelang mencakup
yang berikut ini :
a.
Pemenuhan syarat-syarat dalam Spesifikasi
Teknis dalam Dokumen Lelang .
b.

Penilaian terhadap cara atau metode pelaksanaan ; apakah sesuai dengan ketentuanketentuan dan syarat-syarat yang d itetapkan
dalam Dokumen Lelang. misalnya untuk
pengadaan jasa angkutan .

c.

Penilaian terhadap sebagian dari barang dan
jasa pe ndukungnya yang pengadaannya akan
di-sub-kontrakkan , jika ada. apakah memenuhi syarat-syaral yang tel11h ditetapkan
dalam Dokumen Lelang.

Sete lah melakukan evaluasi teknis. Panitia Pelelangan akan menyimpulkan apakah Penawaran itu :
(i). dapal memenuhi persyaratan teknis; atau
(ii). perlu penjelasan (klarifikasi); atau
(iii). tidak memenuhi persyaratan teknis/gugur.
12 .5 Evaluasi Harga
Penawaran yang sudah memenuhi persyaratan
administrasi dan persyaratan teknis. sesuai ､ｾｮｧ｡＠
hasil-hasil Evaluasi Administasi dan Evaluasi
Teknis. akan diteliti lebih lanjut apakan harga

penawarannya wajar dan menguntungkan Negara
serta tidak melampaui Purshaser's estimate.
Hanya Penawar yang Harga Penawarannya dinilai
wajar dan menguntungkan Negara yang dapat
diusulkan sebagai pemenang lelang .
13. Klarifikasi.
13. 1 Dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Pembeli,
Panitia dapat meminta klarifikasi dari Penawar.
Klarifikasi dilakukan untuk meminta kelengkapan
data/ dokumen/penjelasan tambahan dari Penawar
atas hal-hal yang kurang jelas/meragukan didalam
penawarannya .
13.2 Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi penawaran (harga penawaran, syarat-syarat, ketentuan
dan Spesifikasi Teknis yimg mutlak harus dipenuhi).
13.3 Permintaan penjelasan dalam rangka klarifikasi oleh
Panitia Pelelangan dan pemberian penjelasan dalam
rangka klarifikasi oleh Penawar dilakukan secara
tertulis. Panitia Pelelangan menentukan balas waktu
tertentu kepada Penawar untuk menyampaikan
penjelasannya dalam rangka klarifikasi lersebut.
Hasil klarifikasi dari Penawar dimasukkan di dalam
Berita Acara Hasil Pelelangan.
14. Pemenang Lelang.
14. 1 Panitia Pelelangan akan· mengumumkan pemenang lelang selelah dikeluarkan sural Penelapan
Pemenang Pelelangan oleh pejabat yang berwenang kepada Panitia Pelelangan .
14.2 Penunjukan pemenang lelang akan dikeluarkan
oleh Pembeli bila tidak ada sanggahan sampai
batas waklu sanggah.
14.3 Penawar yang dilunjuk sebagai pemenang lelang
harus menukar Jaminan Penawarannya dengan
Jaminan Pelaksanaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasar 15 (Jaminan Pelaksanaan).
14.4 Sela.mbat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah
menerima Sural Keput.usan tentang Penunjukkan
Pemenang Lelang, maka pemenang lelang harus
menanda tangani Kontrak dengan Pembeli setelah
Jaminan pelaksanaan diterirna oleh Pembeli Biaya
pembuatan Kontrak ditanggung oleh pemenang lelang.
15. Jaminan Pelaksanaan.
Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterirnanya
Sural Keputusan tentang Penunjukkan Pemenang Lelang
dari Pembeli, pemenang lelang lersebut harus memberikan jaminan pelaksanaan sesuai dengan Syarat Kontrak
berdasarkan Bentuk Jaminan Pelaksanaan yang terdapat
dalam Dokumen Lelang .

INSTRUKSI KHUSUS KEPADA PENAWAR
lnstruksi Khusus kepada Penawar (selanjutnya disebut
"lnstruksi Khusus") harus dibaca dan ditafsirkan bersama-sama
dengan lnstruksi Umum kepada Penawar sebagaimana jika
lnstruksi Umum itu dipadukan ke dalam lnstruksi Khusus.
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(vi)

· Apabila dalam lnstruksi Khusus terdapat hal yang bertenlangan dengan lnstruksi Umum, maka lnstruksi Khusus yang
mengikat. Nomor Pasal lnstruksi Umum kepada Penawar
yang berkaitan dengan ketentuan dalam lnstruksi Khusus
dicantumkan dalam tanda kurung .

1.

(vii)
(dokumen lain yang diperlukan)

Pembeli (Pasal 2)

8 .2 . b.

Pembeli adalah (Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja/
Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek)

2.

Rapat Penjelasan Lelang (Pasal 6)
6.2 Peninjauan Lapangan diadakan di
6 .3 Berita Acara Penjelasan Lelang dapat diambil di
Waktu pengambilan Berita Acara Penjelasan
Lelang : tanggal .... .. .. .. s/d ......................... ..
19 ..... , antara pukul ...... ....... .. ......... s/d
............................ WI ....... .... .. .

4.

6.

Penyusunan Penawaran (Pasal 8)

7.

Surat Jaminan/Surat Kuasa dari Pabrik/
Agen Tunggal.

(ii)

Surat Keagenan Tunggal yang masih berlaku.

(iii)

Dokumen yang menyatakan kesanggupan
Penawar memberikan pelayanan pasca jual.
jika Pe,nawar kemudian dilunjuk sebagai
Pemasok.

(iv)

Brosur asli yang memberikan gambaran yang
rinci tentang sifat teknis dan perforrna ·yang
pokok mengenai barang yang akan dipasok.
Apabila brosur itu dalam bahasa asing, maka
untuk bagian yang berkaitan dengan barang.
tersebut, harus diberikan terjemahannya dalam

bahasa Indonesia.
· (v)

Surat Pernyataan dari suatu bank a tau
lembaga keuangan lain tentang kesanggupan
menerbitkan Jaminan Pelaksanaan bagi
Penawar apabila Penawar ditunjuk sebagai
Pemenang Lelang.

Nilai Jaminan Penawaran sebesar lidak kurang dari 2
(dua) persen Harga Penawaran.
Jaminan Penawaran harus berlaku sampai 30 (tiga
puluh) . hari selelah akhir masa berlakunya Penawaran, dan dapal diperpanjang alas permintaan
Panilia Pelelangan .

Penyampainan Penawaran (Pasal 9)
10.4 Pada bag ian depan sampul hanya lerlulis kala-kala
sebagai berikul :

(alamal pada sampul penawaran sebagaimana
ditetapkan oleh Panitia)

8.

Pembukaan Penawaran (Pasal 11)
Sebagai Ia mba han pada kelenluan Pasal 11 . 2 lnslruksi
Umum kepada Penawar dilambahkan kelentuan sebagai
berikul :
Pembukaan penawaran dilangsungkan di ............ .. ..... ..
pada tanggal .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . 19 ........ Pukul
.................................... WI ...

8 . 1 .gDokumen-dokumen yang harus disertakan dalam
Penawaran adalah sebagai berikut :
(i)

Jaminan Penawaran (Pasal 9)

9 .2

Adendurn (Pasal 7)

Sebagai tambahan ketentuan pada Pasal 8 .2 .a .(i) Ins·
truksi Umum kepada Penawar ditambahkan ketentuan
sebagai berikut :
Apabila perusahaan Penawar adalah suatu Badan Usaha
Milik Negara, maka .Surat Penawaran sebagaimana
ditentukan tersebut di atas, harus ditandatangani oleh
seorang direktur yang berwenang menandatangani
penawaran atau orang yang diberi surat kuasa khusus
olehnya untuk menandatangani Surat Penawaran tersebut.
Dokumen-dokumen lain

Harga Satuan dan jumlah harga untuk
tiap-tiap jenis barang dan jasa pendukung harus diisi. Harga saluan Barang
dan bia}'a pengangkulannya masingmasing sampai ke lempat pen'erimaan
dicanlumkan dalam kolom ya('lg
·lerpisah dalam Daftar Harga.

8 .3 Jangka Waktu berlakunya Penawaran adalah
.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. (. .............. ) hari sejak langgal
pembukaan Penawaran.

Panitia Pelelangan dapat menerbitkan Adendum sampai
pad a tanggal ....... .......... .

5.

Sebcigai pengganti kelentuan dalam butir (ii)
Pasal 8 .2 .b lnstruksi Umum kepada Penawar, dilelapkan ketentuan sebagai berikul :
(ii)

Sumber Dana (Pasal 3)
Sumber dana untuk pengadaan ini Dana adalan Rupiah
Murni tahun anggaran 19.... ./19 ... .. No . ......... .... .. ..
(npmor kode proyek).

3.

Sural Pernyalaan Penawar, yang menyalakan
bahwa Penawar menjamin pasokan suku
cadang selama jangka waklu 5 (lima) lahun.

9.

lnstruksi Khusus lain yang diperlukan.

SYARAT UMUM KONTRAK

1.

Definisi
1 .1 lstilah-islilah dalam Konlrak 'sebagaimana disebul
dibawah ini harus diarlikan sebagai berikut :
(a).

"Kontrak" adalah perjanjian jual be li yang
dibual oleh Pembeli dan Pemasok sebagaimana diluangkan dalam Sural Perjanjian Jual
Beli Barang dan ditandatangani oleh kedua
belak pihak, beserla semua lampiran dan
semua dokumen yang lerinasuk di dalamnya
sebagaimana disebulkan di dalam Sural
Perjanjian Jual Beli Barang;
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(b) .

"Harga Konlrak" adalah harga yang harus
dibayarkan oleh Pembeli kepada Pemasok
-berdasarkan Konlrak. selelah Pemasok
melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya berdasarkan Konlrak;

(c).

"Barang" adalah peralalan. mesin dan alau
bahan lain yang akan diserahkan oleh
Pemasok kepada Pembeli berdasarkan
Konlrak;

(d)

2.

3.

"Pembeli" adalah Kanlor/Satuan Kerja/Proyek/
Bagian Proyek yang membeli Barang. yang
disebut namanya dalam Syarat Khusus Kontrak:

(f) .

"Pemasok" adalah perusahaan yang memasok Barang berdasarkan Konlrak. yang disebut namanya dalam Syarat Khusus Konlrak.

7.

6.1

Selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas)
hari setelah tanggal penerimaan Sural Keputusan
tentang Penunjukkan Pemenang Lelang. Pemasok
harus menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada
Pembeli dengan nilai sebesar yang ditetapkan
dalam Syarat Khusus Kontrak.

6 .2

Apabila Pemasok gagal melaksanakan Kontrak.
maka Jaminan Pelaksanaan disi ta oleh Pembeli
dan menjadi milik Negara.

6 .3

Jaminan pelaksanaan akan dikembalikan oleh
Pembeli selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
setelah tanggal selesainya pelaksanaan tugas
kewajiban Pemasok. termasuk kewajibannya yang
berkenaan dengan jaminan barang berdasarkan
Kontrak.

Pengepakan dan pembungkusan
7 .1

Syaral Umum Kontrak ini beraku sejauh lidak diganli
dengan kelenluan di bagian lain dari Konlrak.

Tanpa perselujuan lerlulis dari Pembeli. Pemasok
lidak boleh mengungkapkan Kontrak. syaral-syaral
di dalamnya. spesifikasi . gambar rencana. pola.
contoh maupun informasi yang diberikan olah alau
alas nama Pembeli sehubungan dengan Konlrak ini.
kepada orang lain selain dari orang yang dilugaskan
oleh Pemasok dalam melaksanakan Konlrak .
Pengungkapan kepada petugas yang ditunjuk harus
secara terbalas saja tetapi dapal diperluas sejauh
dipe rlukan asalkan untuk keperluan pelaksanaan
Kontrak.

4 .2

Pemasok lidak boleh menggunakan dokumen alau
informasi seperti lersebut pada ayat (1) Pasal ini
untuk kepentingan lain tanpa perselujuan lertulis
dari Pembeli. kecuali jika untuk keperluan
pelaksanaan Kontrak.

4 .3

Selain Kontrak itu sendiri. semua dokumen sebagaimana lersebul pada ayal ( 1) Pasal ini adalah
hak milik Pembeli dan apabila diminta harus
dikembalikan seluruhnya kepada Pembeli setelah
Pemasok selesai melaksanakan seluruh tugas
kewajibannya berdasarkan Kontrak.

Hak Paten
5 .1

Pemasok harus bertanggung jawab dan membayar
ganti rugi Pembeli alas tuntutan dari semua pihak

Pemasok harus mengepak dan membungkus
Barang untuk mencegah kerusakan sewaktu pengangkutan sampai ｨｾｭｰ｡ｴ＠
tujuan akhir sebagaimaoa
yang ditunjukkan dalam Kontrak.
Pengepakan dan pembungkusan harus cukup
tahan terhadap pekerjaan kasar dan suhu yang
tidak terduga. garam maupun hujan sewaktu
pengangkutan dan penyimpanan sementara di
tempat terbuka. Apabila perlu penentuan volume
dan berat kemasan harus memperhitungkan
jauhnya tempat tujuan akhir fasilitas alat berat
serta alat angkat untuk muat-bongkar yang digunakan untuk pemindahan barang.

Barang yang diserahkan berdasarkan Konlrak
harus sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang Ielah
dilelapkan dalam Dokumen Lelang .

Penggunaan Dokumen Kontrak dan lnformasi
4.1

5.

(e) .

Jaminan Pelaksanaan

Spesifikasi T eknis
3.1

4.

6.

"Jasa" adalah jasa pendukung bagi penyerahan Barang. misalnya pengangkulan dan
asuransi. dan berbagai jasa lambahan. misalnya pemasangan. uji coba. perbanluan
leknik. pelatihan. dan lain-lain kewajiban
Pemasok yang lercakup dalam Konlrak ;

Penerapan
2. 1

ketiga kepada Pembeli yang berkenaan dengan
pelanggaran hak paten. merk dagang atau hak
rancangan industri yang timbul karena penggunaan Barang atau bagian Barang tersebut.

7 .2

8.

Pengepakan dan pembungkusan, pemberian
tan,da. dan dokumen-dokumen baik di dalam
maupun di luar peti harus benar-benar sesuai
dengan yang telah ditetapkan oleh Pembeli dalam
Kontrak termasuk apabila ada permintaan perubahan dari Pembeli sesuai dengan Pasal 17.

Pemeriksaan dan Pengujian
8.1

Pembeli atau wakilnya yang ditunjuk berhak
memeriksa dan atau menguji Barang yang akan
diserahkan. apakah sesuai dengan ketentuan
dalam Kontrak. Pemeriksaan dan pengujian yang
diwajibkan oleh Pe mbeli serta tempat di mana
pemeriksaan dan pengujian itu akan diadakan .
harus ditetapkan dalam Syarat Khusus Kontrak
dan a tau Spesifikasi Teknis Pembeli harus memberitahukan secara tertulis kepada Pemasok mengenai identitas wakilnya yang akan melaksanakan
pemeriksaan dan pengujian tersebut.

8 .2

Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan di
tempat Pemasok atau subkontraktornya, di tempat
penyerahan dan atau di tempat tujuan akhir
Barang. Apabila dilaksanakan di tempat Pemasok
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atau subkontraknya. maka semua fasilitas yang
diperlukan, gambar-gambar kerja dan data-data
produksi harus disediakan bagi pemeriksa dengan
biaya sepeouhnya ditanggung Pemasok. Apabila
dilaksanakan di tempat penyerahan dan atau di
tempat tujuan akhir Barang. maka penyediaan
fasilitas, bahan dan tenaga kerja harus ditetapkan
dalam Syarat Khusus Kontrak.
8 .3

Hak Pembeli untuk memeriksa, menguji, serta
apabila perlu menolak Barang yang diserahkan di
tempat Pembeli tidak dapat dibatasi atau dihapus
dengan alasan bahwa Barang tersebut telah
diperiksa, diuji dan diluluskan oleh Pembeli atau
wakil yang ditunjukkan sebelum Barang tersebut
dikirim dari tempat asalnya.

8 .4 Apabila hasil perneriksaan dan -pengujian Barang
tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang
ditetapkan , Pembeli dapat menolak Barang
tersebut dan Pemasok harus mengganti Barang
yang tidak sesuai tersebut. atau mengadakan
perbaikan yang diperlukan agar memenuhi
persyaratan Spesifikasi Teknis, dengan biaya
sepenuhnya ditanggung Pemasok.

8 .5 Ketentuan dalam Pasal ini bagaimanapun tidak
akan membebaska-n Pemasok dari kewajiban
menjamin Barang ataupun kewajiban lainnya
berdasarkan Kontrak.

9.

Penyerahan.
9 .1

Penyerahan Barang harus dilaksanakan oleh
Pemasok sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh Pembeli dalam Daftar Keperluan dan Syarat
Khusus Kontrak.

(b)

Menyediakan perkakas yang diperlukan
untuk merakit dan atau memelihara Barang
yang diserahkan:

(c)

Menyediakan buku petunjuk penggunaan dan
peme liharaan yang rinci untuk masing masing unit Barang yang memerlukan:

(d)

Melakukan pengawasan atau pemeliharaan
dan atau perbaikan Barang yang diserahkan.
dengan ketentuan pelaksanaan jasa ini tidak
membebaskan Pemasok dari kewajibannya
yang berkenaan dengan jaminan Barang berdasarkan Konfr"llk ini:

(e)

Melakukan pelatihan kepada petugas Pembeli
di pabrik Pemasok dan atau lokasi penempatan Barang. mengenai perakitan. uji coba.
penggunaan. peme liharaan dan atau perbaikan Barang yang diserahkan.

(f)

Melaksanakan Pelayanan Pasca Jual.

12.2 Biaya yang diperhitungkan oleh Pemasok untuk
pelaksanaan jasa-jasa tersebut di alas dimasukan
ke dalam harga kontrak Barang.

13. Suku Cadang
13. 1 Sebagaimana yang ditetapkan dalam Syarat
Khusus Kontrak. Pemasok dapat diwajibkan menyediakan suku cadang dan atau menyampaikan
pemberitahuan yang berkenaan dengan suku
cadang yang diprabrikasi atau yang didistribusi
oleh Pemasok sebagai berikut :
(a)

suku cadang sebagaimana yang hendak dibeli
oleh Pembeli dari Pemasok. dengan ketentuan
bahwa pembelian suku cadang ini tidak
membebaskan Pemasok dari kewajiban
menjamin Barangnya berdasarkan Kontrak dan:

(b)

jika terjadi penghentian produksi suku
cadang :

10. Jaminan Keamanan Barang
10.1 Pemasok harus bertanggung jawab atas keamanan
semua Barang yang harus diserahkan di tempat
penyerahan, kecuali apabila ditentukan lain dalam
Syarat Khusus Kontrak.
11.

(i)

sebelum terjadi penghentian produksi
tersebut , Pemasok memberitahukan
kepada Pembeli dengan tenggang
waktu yang wajar bagi Pembeli agar
dapat membeli suku cadang yang
diperlukannya. dan

(ii)

setelah terjadi penghentian itu. tanpa
meminta biaya kepada Pembeli . memberikan gambar rencana. gambar dan
spesifikasi suku cadang. jika dan apa·
bila diminta.

Pengangkutan
11 . 1 Apabila berdasarkan Kontrak Pemasok diwajibkan
menyerahkan Barang di tempat serah terima yang
Ieiah ditetapkan oleh Pembeli, maka pengangkutan Barang, sampai ke tempat serah terima tersebut. harus diurus dan dibayar oleh Pemasok.
serta biayanya harus dimasukkan ke dalam harga
kontrak Barang.

12. Jasa Tambahan
12. 1 Sebagaimana yang ditetapkan dalam Syarat
Khusus Kontrak, Pemasok dapat diminta untukmemberikan salah satu atau beberapa dari jasa
tambahan yang antara lain adalah harus dimasukkan ke dalam harga kontrak Barang .
(a)

Melakukan pengawasan perakitan di lokasi
penempatan dan atau uji coba Barang yang
diserahkan:

14. Jaminan Barang
14.1 Pemasok menjamin bahwa Barang yang diserahkan berdasarkan Kontrak adalah baik, baru dan
model terakhir, serta memenuhi Spesifikasi Teknis.
Selanjutnya Pemasok menjamin bahwa Barang
yang diserahkan berdasarkan Kontrak tidak
mengandung cacat yang timbul oleh karena disain.
bahan dan pengerjaan (kecuali jika disain dan
bahannya diharuskan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pembeli dalam Spesifikasi Teknis) atau
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ole h kareni'l k<?lalilian Pemasok. yang dapal timbul
berdasarkan penggunaan normal Barang yang
discrahkiln
14 .2 Jaminan Barang tetap berlaku selama jangka
waktu yang ditetapkan dalam Syarat Khusus
Kontrak.

dalam Kontrak tidak boleh berubah. kecuali apabila ada perubahan Kontrak secara tertulis yang
ditandatangani oleh kedua belah p ihak dalam
Kontrak.
19.

19.1 Pemasok tidak boleh mengalihkan pe laksanaan
ke.wajibannya berdasarkan Kontrak kepada pihak
lain, baik seluruhnya maupun sebagian . tanpa
terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari
Pembeli.

14.3 Pembeli harus segera memberitahukan secara
tertulis kepada Pemasok apabila ada tuntutan yang
timbul berdasarkan jaminan Barang ini .
14.4 Sete lah menerima pemberitahuan tersebut. secepatnya dalam waktu yang wajar. Pemasok harus
memperbaiki atau mengganti Barang atau bagian
Barang yang cacat dengan biaya yang sepenuhnya
ditanggung Pemasok.

15

20. Subkontrak
20.1 Pemasok dilarang mengadakan subkontrak dengan
pihak lain berkenaan dengan sebagian atau selurul-]
pemasokan Barang dan J(!sa berdasarkan Kon trak.
tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pembeli.
Persetujuan tersebut tidak akan mengurangi tanggung jawab atau kewajiban Pemasok berdasarkan
Kontrak.

Pembayaran
15. 1 Cara dan syarat pembayaran kepada Pemasok

sehubungan dengan Kontrak dinyatakan dalam
Syarat Khusus Kontrak.

16 Harga
16.1 Harga yang ditagihkan oleh Pemasok atas Barang
yang diserahkan serta Jasa yang dilakukan berdasarkan Kontrak, tidak boleh berbeda dengan harga
dalam Kontrak.
17

21. Kelambatan Pelaksanaan oleh Pemasok
21.1 Penyerahan Barang dan pelaksanaan Jasa harus
diselesaikan 9leh Pemasok dalam jangka waktu
yang Ielah ditetapkan oleh Pembeli dalam Daftar
Keperluan .
21 .2 Apabila Pemasok terlambat dalam melaksanaklm
kewajiban penyerahannya, maka Pemasok dapat
dikenakan salah satu atau semua sanksi yang
berikut : dibebani denda sebagai ganti rugi, penyitaan jaminan pelaksanana, dan atau pemutusan
Kontrak karena kelalaian .
21.3 Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Kontrak,
Pemasok atau subkontraktornya mel)galami gangguan dalam menepati waktu penyerahan Barang dan
pelaksanaan Jasanya , Pemasok harus segera
memberitahukan secara tertulis kepada Pembeli
tentang adanya kelambatan, penyebab dan lamanya
kelambatan. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut Pembeli akan mengevaluasi
keadaan tersebut dan dengan prakarsanya sendiri
dapat memperpanjang waktu pelaksanaan, dan
dalam hal demikian perpanjangan ini harus disahkan
oleh kedua belah pihak dengan perubahan Kontrak.

Perintah Perubahan
17 . 1 Pembeli sewaktu-waktu . dengan suatu perintah
tertulis yang disampaikan kepada Pemasok sesuai
dengan Pasal 28 . dapat melakukan perubahan
dalam batas lingkup umum Kontrak mengenai salah
satu atau lebih dari yang berikut ini :
(a) gambar. disain atau spesifikasi , apabila
Barang yang akan diserahkan berdasarkan
Kontrak akan dipabrikasi secara khusus bagi
Pembeli :
(b) cara pengiriman atau cara pengepakan dan
pembungkusan:
(c)
tempat penyerahan. atau
(d)

Jasa yang harus diberikan oleh Pemasok.

17.2 Jika perubahan tersebut menyebabkan pertambahan atau pengurangan biaya. atau waktu yang
diperlukan oleh Pemasok untuk melaksanakan
Kontrak. baik pertambahan atau pengurangan
biaya tersebut tercantum ataupun tidak teracantum
di dalam sural perintah tersebut di alas. maka
Harga Kontrak atau jadwal penyerahan, atau
kedua-duanya akan disesuaikan secara wajar, dan
sesuai dengan itu Kontrak harus diubah . Penyesuaian Harga Kontrak dan atau jadwal penyerahan
yang diajukan Pemasok sehubungan dengan
perubahan berdasarkan Pasal ini harus disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak Pemasok menerima perintah
perubahan dari Pembeli.
18.

Perubahan Kontrak
18.1 Meskipun berlaku Pasal 1 7. syarat dan ketentuan

Pengalihan

22.

Denda
22. 1 Meskipun Pasal 24 berlaku, apabila Pemasok Jalai
menyerahkan sebagian atau seluruh Barang, atau
lalai melaksanakan Jasa dalam )angka waktu yang
ditetapkan dalam Kontrak. rnaka tanpa mengurangi
hak atas kompensasi lain berdasarkan Kontrak,
Pembeli berhak mengenakan denda sebagai ganti
rugi. sebesar yang disebutkan dalam Syarat Khusus
Kontrak untuk setiap hari kelambatan sampai saat
penyerahan barang atau pelaksanaan Jasa selesai
dilakukan. sampai batas denda maksimal sebesar
yang disebutkan dalam Syarat Khusus Kontrak,
hanya dikenakan pada barang dan jasa yang
terlambat diserahkan.
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secara tertulis kepada Pemasok bahwa Pembeli
memutus Kontrak. sebagian atau seluruhnya yang
disebabkan oleh karena suatu hal yang terjadi pada
Pembeli. Dalam sural pemberitahuan itu harus
dijelaskan sebab·sebab pemutusan Kontrak ter·
sebut. sejauh mana pelaksanaan pemasokan ber·
dasarkan Kontrak yang dibatalkan . dan saat
berlakunya pemutusan tersebut.

Apabila batas denda maksimal tersebut tercapai.
Pembeli dapat memutus Kontrak.
23. Pemutusan kareoa Kelalaian
23.1 Tanpa mengurangi hak Pembeli alas kompensasi
lain karena pelanggaran Kontrak. dengan pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian yang disam·
paikan kepada Pemasok. Pembeli dapat memutus
Kontrak :
(a) jika Pemasok gagal menyerahkan sebagian
atau seluruh Barang dalam jangka waktu yang
ditetapkan dalam Kontrak atau perpanjangan
jangka waktu tersebut yang diberikan oleh
Pembeli sesuai dengan Pasal 21 ; atau
(b) jika Pemasok gaga( melaksanakan kewajibannya yang lain berdasarkan Kontrak.
24.

26.2 Pembeli dan Pemasok segera merundingkan kepen·
tingan kedua pihak sebagai akibat dari pemutusan
Kontrak tersebut.

27. Penyelesaian Perselisihan
27 . 1 Apabila terjadi persengketaan a tau perselisihar.
yang timbul sehubungan dengan Kontrak. Pembeli
dan Pemasok harus berupaya untuk menyelesai·
kannya secara musyawarah .

Force Majeur

27.2 Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
mulainya permusyawaratan tidak tercapai kesepa·
katan, maka salah satu dari kedua belah pihak
dapat meminta agar perselisihan tersebut diselesai·
kan melalui cara resmi yang ditetapkan dalam
Syarat Khusus Kontrak. Cara tersebut dapat beru·
pa upaya perdamaian dengan perantaraa n suatu
pihak · ketiga, atau arbitrasi . Car a tersebut harus
ditetapkan dalam Syarat Khusus Kontrak.

24.1 Meskipun tetap berlaku ketentuan·ketentuan dalam
Pasal-pasal 21, 22 dan 23. Pemasok tidak akan
dikenakan sanksi denda sebagai ganti rugi .
penyitaan jaminan pelaksanaan. atau pemutusan
Kontrak. apabila kelambatan dalam pelaksanaan
Kontrak atau kegagalan melaksanakan kewajiban·
kewajibannya berdasarkan Kontrak adalah akibat
kejadian Force Majeure.

24.2 Dalam Pasal 24 ini yang dimaksud dengan Force
Majeure adalah suatu kejadian tak terduga yang
pencegahannya di luar kempuan Pemasok dan
Pem\>eli yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan Kontrak dan bukan yang menyangkut kesa·
lahan atau kelalaian Pemasok. Kejadian tersebut
antara lain, peperangan atau revolusi, pemogokan,
kebakaran. bahaya banjir, epidemi. gempa bumi,
pembatasan karantina dan embargo pengangkutan.
24.3- Apabila tejradi keadaan Force Majeure, Pemasok
harus segera memberitahukan secara tertulis kepada
Pembeli tentang keadaan tersebut dan penyebabnya
dengan dilengkapi sural keterangan dari pejabat
yang berwenang. Kecuali apabila diarahkan lain
secara tertulis oleh Pembeli, sedapat mungkin
Pemasok harus melanjutkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak dan harus mengusahakan cara pelaksanaan lain yang wajar yang tidak
terhalang oleh kejadian Force Majeure tersebut.

28. Pemberitahuan
28.1 Pemberitahuan yang disampaikan ole h salah satu
pihak lainnya sehubungan dengan Kontrdk ini
harus disampaikan secara tertulis atau dengan
pengiriman facsimile. telegram atau telex dan dite·
gaskan secara tertulis ke alamat yang ditetapkan
untuk keperluan itu dalam Syarat Khusus Kontrak.
28 . 2 Pemberitahuan terse but akan berlaku sesuai
dengan tanggal yang tercantum dalam sural pem·
beritahuan. tetapi dalam hal penerimaan melam·
paui tanggal tersebut, maka tanggal pe nerimaan
sural pemberitahuan yang mengikat.

29. Pajak dan Pungutan
29.1 Pemasok harus menanggung sepenuhnya semua
pajak, bea. ongkos lisensi. dan sebagainya. sesuai
dengan ketentuan yang berlaku . yang harus dipe·
nuhinya sampai Barang dan Jasa yang dimaksud
dalam Kontrak diserahkan kepada Pembeli.

25. Pemutusan karena Pailit
25.1 Sewaktu-waktu Pembeli dapat memutus Kontrak
dengan membe ritahukan secara tertulis k.epada
Pemasok, tanpa memberikan kompensasi kepada
Pemasok, apabila Pemasok menjadi bangkrut atau
diputuskan pailit oleh Pengadilan dengan ketentu·
an bahwa pemutusan tersebut tidak akan mengu·
rangi atau mempengaruhi hak Pembeli untuk
bertindak atau memperoleh kompensasi yang Ielah
atau kemudian menjadi hak Pembeli.

26. Pemutusan karena Terpaksa
26 .1 Sewaktu-waktu P embeli dapat memberitahukan

SYARAT KHUSUS KONTRAK
Syarat Khusus Kontrak yang berikut ini adalah tambahan
pada Syarat Umum Kontrak. Apabila ada pertentangan . maka
ketentuan dalam Syarat Khusus Kontrak ini yang berlaku .
Nomor pasal Syarat Umum Kontrak yang berkaitan dengan
ketentuan dalam Syarat Khusus Kontrak yang berkaitan
dengan ketentuan dalam Syarat Khusus Kontrak dicantumkan
dalam Ianda kurung.

1.

Definisl (Pasal 1)
(e)

Pembeli adalah (Nama Kantor/ Satuan Ke rja /
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(f)

2.

Proyek/Bagian Proyek)
Pemasok adalah (Nama Perusahaan Pemasok)

5.

Pemasok harus memberikan jasa yang diminta yang
· tercakup dalam Pasal 12 Syarat Umum Kontrak sebagai
berikut :

Jaminan Pelaskanaan (Pasal 6)
Jaminan Pelaksanaan sebesar .. .... ... % (persen) Harga
Kontrak. dalam bentuk jaminan bank yang dikeluarkan
oleh bank milik Pemerintah atau bank lain yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan .

3.

ｐ･ｭｲｩｾｮ＠

Jasa Tambahan (Pasal 12)

1)

Menyediakan bengke/ di tempat propins1
.. . . .. . . .. . . . .. . . .. . (di lokasi penggunaan)

2)

Cantumkan jasa tambahan yang dikehendaki,
salah satu atau beberapa dari yang tercantum atau
yang Jain sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(1) Pasa/ 12 Syarat Umum Kontrak.

dan Pengujian (Pasal 8)

Sebagai ketentuan tambahan pada Pasal 8 .1, ditambahkan ketentuan sebagai Prosedur pemeriksaan dan
pengujian yang disyaratkan oleh Pembeli adalah sebagai
berikut :

Biaya untuk itu harus dimasukkan ke da/am harga
kontrak Barang.
atau
Biaya untuk itu harus dicantumkan secara terpisah
dalam Daftar Harga.
6.

4.

Suku Cadang (Pasal 13)

Sebagai tambahan ketentuan dalam Pasal 8 .1 dalam
Syarat Umum Kontrak. ditambahkan ketentuan berikut :

Sebagai tambahan ketentuan pada Pasal 13 Syarat
Umum Kontrak. ditambahkan ayat yang berikut ini :

lnspeksi dan pengujian Barang dilakukan di .......... .
(tempat penyerahan dan atau di tujuan akhir).

(a)

Penyediaan fasilitas, bahan dan tenaga kerja yang diperlukan dilaksanakan oleh . . . . . . . . . . . . .. . dengan biaya
ditanggung oleh ................... .

Pemasok harus menyerahkan pernyataan tertulis
untuk men)amin pasokan suku cadang selama
jangka waktu 5 (lima) tahun.

(b)

Nyatakan di sini apabila Pemasok diwajibkan
menyediakan Part ·Catalog dan Price List suku
cadang.

Penyerahan (Pasal 9)
Sebagai tambahan ketentuan yang tercantum dalam
Pasal 9 Syarat Umum Kontrak. berlaku ketentuanketentuan sebagai berikut :
9 .2

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Barang
tiba di tempat serah terima. Pemasok harus
memberitahukan hal itu secara tertulis kepada
Pembeli .

9 .3

Barang yang diserahkan di tempat serah terima
Barang harus disertai dokumen-dokumen yang
berikut :
Copy faktur Pemasok yang berisi rincian.
(i)
kuantitas. harga satuan. dan jumlah harga
Barang.
(ii) Sertifikat Jaminan Barang dari pembuat
Barang (pabrikan).
(iii) Sertifikat Asal Barang dari pembuat Barang
(pabrikan)
(iv) Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan
oleh pemeriksa yang ditunjuk oleh Pembeli.

9.4

9 .5

Setelah Barang dan semua dokumen yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) di alas diserahkan
kepada petugas Pembeli di tempat serah terima
Barang. maka petugas tersebut menerbitkan Berita
Acara Serah Terima Barang Kiriman.
Setelah Pembeli memeriksa Barang dan kebenaran
dokumen-dokumen yang diserahkan sesuai dengan
Pasal ini, dan dalam hal Pembeli berpendapat
bahwa Barang dan dokumen-dokumen tersebut
memenuhi persyaratan Kontrak, maka Pembeli
menerbitkan Berita Acara Serah Terima Barang
yang ditandatangani oleh Pembeli dan Pemasok.

7.

Jaminan Barang (Pasal 14)
Jangka waktu jaminan Barang adalah ...... ... (.. ..... ..) jam
beroperasi a tau .. ... .. . (... .... ) bulan sejak tanggal serah
terima Barang, mana yang berakhir terlebih dahulu.
Disamping itu Pemasok harus menjamin (. .. .. ... .. ..
tetapkan jaminan apa yang dikehendaki oleh Pembeli).

8.

Pembayaran (Pasal 15)
(1)

Semua pembayaran oleh Pihak Kesatu kepada
Pihak Kedua berkenaan dengan pasokan Barang
ｾ＠ Kontrak dilakukan melalui
dan Jasa ｢･ｲ､｡ｳｫｮ
KPKN (Kantor Perbehdaharaan dan Kas Negara)
dan atau instansi yang ditetapkan oleh Pihak
Kesatu. sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

(2)

Pembayaran diatur sebagai berikut :

Dalam hal pembe/ian Barang tanpa jasa tambahan :
Pembayaran Uang Muka sebesar 10% (sepuluh
a.
setelah
persen) Harga Kontrak ､ｩｬ｡ｫｾｮ＠
Kontrak ditandatangani dan Pemasok telah
rnenyampaikan permintaan pembayaran Uang
Muka dan menyerahkan Jaminan Uang Muka
kepada Pembeli.
b.

Setelah seluruh Barang diserahkan,.ｾｬ｡ｫｵｮ＠
puluh
pembayaran sebesar 90% Ｈｳ･ｭ｢ｾ＠
persen) seluruh Harga Barang berdasarkan
Kontrak, setelah Pihak Kedua menyampaikan permintaan pembayaran dan dokumen
yang berikut :
Faktur Pihak Kedua yang memuat rind(i)
an, kuantitas, harga satuan dan jumlah
harga Barang.
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(ii)

(iii)
(iv)
(v)

Berita Acara Pemeriksaan Barang.
Berita Acara Serah Terima Barang.
Sertifikat Jaminan Barang dari Pembuat Barang (pabrikan) .
Sertifikat asal Barang dari pembuat
{pabrikan).

10. Penyelesaian Perselisihan (Pasal 27)

a tau
Da/am hal pembelian Barang dengan jasa tambahan :
a.
Pembayaran Uang Muka sebesar 10%
(sepuluh persen) Harga Kontrak dilakukan
setelah Kontrak dilandalangani dan Pemasok
Ielah menyampaikan perminlaan pembayaran Uang Muka dan menyerahkan Jaminan Uang Muka kepada Pembeli .
b.

persen) harga Barang sampai di tempat penyerahan
yang terlambat diserahkan atau Jasa yang terlambat
diselesaikan dengan nilai denda maksimal sebesar 5%
(lima persen) harga kontrak barang dan atau jasa yang
terlambat diserahkan dalam keadaan lengkap dan baik.

Selelah seluruh Barang diserahkan, dilakukan
pembayaran sebesar 90% (sembilan puluh
persen) seluruh harga Barang berdasarkan
Kontrak, selelah Pihak Kedua menyampaikan permintaan pembayaran dan dokumen
yang berikut :
(i)
Faktur Pihak Kedua yang memuat rincian, kuanlilas. harga saluan dan jumlah
harga _Barang.
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Berita Acara Pemeriksaan Barang.
Berita Acara Serah Terirna Barang.
Serlifikat Jaminan Barang dari Pembual Barang (pabrikan).
Serlifikat asal Barang dari pembuat
(pabrikan).

Pembayaran lerakhir sebesar 10% (sepuluh
persen) seluruh harga Barang, serla seluruh
harga jasa lambahan berdasarkan Konlrak
dibayarkan setelah seluruh Barang selesai
diserahkan dan Jasa Ielah diselesaikan oleh
Pihak Kedua dan diterima oleh Pihak Kesatu
sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara
Serah Terima Barang dan Jasa . Dengan
kelentuan Pihak Kedua telah memenuhi
seluruh kewajibannya berdasarkan Kontrak,
serta telah menyampaikan permintaan pembayaran .
(i)
Faktur Pihak Kedua yang memuat
rincian. kuantitas. harga satuan dan
jumlah harga Barang.
(ii)
Berita Acara Pemeriksaan Barang.
(iii)
Berita Acara Serah Terima Barang.
(iv) Sertifikat Jaminan Barang dari Pembuat Barang (pabrikan).
(v)
Sertifikat asal Barang dari pembuat
(pabrikan).
Dengan ketentuan apabila nilai Jasa Tambahan
< 10%; apabila nilai Jasa Tambahan > 10%. maka
pembayaran akhir disesuaikan/diperbesar.

28.3 Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
dimulainya permusyawaratan tidak tercapai penyelesaian, maka salah satu pihak dapat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Badan Arbitrasi
Nasional Indonesia (BANI) . _
Kepulusan badan arbitrasi tersebut harus merupakan
keputusan terakhir dan mengikat kedua belah pihak.

11. Pemberitahuan (Pasal 28)
Untuk keperluan pemberitahuan. yang berikut ini adalah
alamat-alamat Pembeli dan Pemasok.
Pembeli .. ........................................... .
Pemasok ........... . ............ (diisi pada waktu
penandatanganan Kontrak).

12. Ketentuan Khusus lain yang diperlukan

DAFfAR KEPERLUAN
Dokumen Lelang No. . .. . . .. . . .. .

Halaman ....... .. dari ...

Nomor Uraian Singkat Kuantitas
Jadwal
urut
Barang/Jasa
Penyerahan

Tempat serah
terima Barang

c.

9.

Dencla (Pasal 22)
Besarnya denda untuk setiap hari kelambatan yang
dikenakan kepada Pemasok adalah 0,1% (sepersepuluh

ｓｐｅｾｉ＠

ｾｓ＠

(Catalan Peringatan)
Spesilikasi teknis untuk masing-masing barang yang berikut
ini sebagai petunjuk dari Penawar.
Penawar boleh menawarkan mutu atau perlorma yang sama
atau lebih baik.
Penawaran Barang yang tidak memenuhi Spesilikasi Teknis
akan ditolak oleh Pembeli.
Peralatan prototype tidak akan diterima .
BENTUK SURAT PENAWARAN
KOP PERt:SAHAAN

19 ... .
Nomor : .. .... .... ........ .
Kepada yth.
Panilia Pelelangan Pengadaan Barang
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Peri hal

Penawaran harga pengadaan

Setelah mempelajari dan memahami Dokumen Lelang No .
...... .. .. .. tanggal ..... ... ....... 19 ... serta menyetujui semua
ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen
tersebut serta Aodendum No. .. .. .. .. .. . . maka kami yang
bertandatangan di bawah ini :

Kami setuju bahwa Pembeli tidak terikat unluk menyetujui
penawaran yang diterimanya dan tidak akan memberikan
alasan apapun mengenai penolakan penawaran: dan tidak
terikat pula untuk melayani komunikasi mengenai hal ini.
Penawar

Nama

(Nama perusahaan. materai
tanggal. tanda tangan. nama
dan jabatan. cap perusahaan)

Jabatan
Bertindak untuk
dan atas nama

DAFTAR HARGA

Alamat perusahaan
dengan ini mengajukan harga penawaran untuk pengadaan
barang tersebut pada perihal di atas sebesar :

Nama ?enawar ........ Dokumen Lelang Nomor ..... Halarn•n ........dari .......

Rp .......................... .. ..... (terbilang .................................. )

I

2

3

4

5

Sesuai de ngan kete ntuan Dokumen Lelang. bersama ini kami
lampirkan :
Daftar Harga yang telah dilengkapi/diisi.
1.
Jaminan Penawaran .
2.
Rekaman Ketetapan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3.
Referensi Bank.
4.
5.
Rekaman akte pendirian perusahaan dan akte perubahannya .
.. .. .. .. .. . .. .. .. (Dokumen lain yang harus dilampirkan
6.
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 . 1 (h) lnstruksi
Khusus).
7.
Surat Kuasa Khusus.

No.
urul

Uraian Singkat
Barang/ Jasa

Kuanlilas

Harga
Satuan

H a rg a

Catatan ·
Bentuk ini digunakan apabila dalam Dokumen · Lelang
ditetapkan bahwa da/am harga masing-masing barang sudah
termasuk biaya pengangkutan sampai di tempat penerimaan.
sebagaimana dite tapkan da/am lnstruksi Umum kepada
Penawar Pasal 8 .2 .b (ii).

Jika Penawaran kami disetujui. kami berjanji untuk menyelesaikan penyerahan semua barang yang ditetapkan dalam
Kontrak dalam waktu ............ (. ............ ) hari dihitung sejak
tanggal penerimaan Surat Penunjukan dari Pembeli .
Jika penawaran kami disetujui . kami akan me nyerahkan
jaminan bank dengan nilai sekurang-kurangnya ....... %
(........... persen) dari Harga Kontrak sebagai jaminan
pelaksanaan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari selelah
penerimaan Sural Penunjukan Pemenang Lelang . serta
menyiapkan dan menandatangani Konlrak dalam waklu 20
(dua puluh) hari sejak penerimaan Sural Penunjukan Pemenang Le lang sehubungan dengan Penawaran ini.
Kami seluju bahwa penawaran ini berlaku selama jangka
waklu . .. . .. . .. . ( ...... ... ) hari sejak langgal pembukaan
dalam Pasal 11 (2) lnstruksi
penawaran yang ､ｩｬ･ｾｰｫ｡ｮ＠
'kepada P enawar dan kami tetap terikat penawaran tersebut
apabila dapat diselujui sebelum berakhirnya jangka waktu
terse but.
Kami setuju bahwa Surat Penunjukan Pemenang Lelang dari
Pembeli secara resmi merupakan persetujuan lerhadap
penawaran ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu . Sejak
penerimaan Surat Penunjukan Pemenang Le lang terseb.ut:
sampai Kontrak ditandatangani oleh kami dan Pembeli , maka
Surat Penunjukan Pemenang Lelang tersebut merupakan
kontrak yang mengikat kami dan Pembeli .·
Kami setuju bahwa setiap harga dan biaya dalam Daftar
Harga tidak akan berubah selama jangka waktu berlakunya
Kontrak.

3 X4

Penawar
(... ................... )

DAFTAR HARGA
Nama Penawar : ........ Dokumen Lelang nomor ..... Halamdn .... dari ....
I

2

3

No.

Uraian Singkat

Kuanlilas

urul

Barang/Jasa

5

4

Harga Satuan
Angkutan

Bar•ng

Ha r g a
3X4

Catalan :
Bentuk ini digunakan apabila dalam Dokume n Lelang
ditetapkan bahwa harga bar.mg dan biaya pengangkutan
masing-masing barang dicantumkan secara terpisah (lihat
ke tentuan khusus Pasal 8 .2 .b dalam lnstruksi Khusus kepada
Penawar).
Penawar

(.. .................... )
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Cap Bank.

BENTUK JAMJNAN PENAWARAN
JAMINAN BANK

1.

2.

3.

4.

Dan oleh karena itu Penawar terikat oleh lnstruksi kepada Penawar mengenai Pasokan tersebut di atas .
Penawar wajib memberikan kepada Pembeli suatu
Jaminan Penawaran sebesar .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . (Besarnya
jaminan. sebesar yang ditetapkan dalam Dokumen
Lelang) lerbilang : ......... ......... ..... .... ........ )
Maka kami Penjamin yang berlanggung jawab dan
mewakili Bank .............. (Nama Bank) berkanlor resmi di
. .. . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . (Aiainat Bank) (selanjulnya disebul
"Bank"). dan berwenang penuh unluk menandatangani
dan melaksanakan kewajiban alas nama Bank. dengan ini
menyalakan bahwa Bank menjamin Pembeli alas seluruh
nilai uang sebesar lersebul di alas sebagai Jaminan
Penawaran . Penawar yang mengajukan Penawaran unluk
Pasokan Barang dan Jasa yang disebulkan di alas
lertanggal ......................... (Tanggal Penawaran).
Kelenluan-kelentuan kewajiban ini adalah :
4 . 1 Apabila Penawar menarik kembali Penawaran
lersebul sebelum berakhirnya jangka waklu
berlakunya Penawaran yang dicanlumkan oleh
Penawar dalam Sural Penawarannya. atau
4 .2

Apabila Penawaran diselujui dalam jangka waklu
berlakunya Penawaran dan Penawar gaga! atau
me nolak
a)
b)

memberikan Jaminan Pelaksanaan yang
diperlukan, alau
menandatangani Kontrak.

kami akan menyerahkan sepenuhnya uang sebesar
lersebul di alas kepada Pembeli dalam waklu 7
(tujuh) hari setelah menerima permintaan pertama
dari Pembeli meskipun Penawar keberatan.
5.

Jaminan ini berlaku sepenuhnya selama jangka waklu
........... ) (. .. .... .......... ) hari kalender sejak waktu dan
tanggal Pembukaan Penawaran.

6.

Tuntulan mengenai jaminan ini harus telah diterima oleh
Bank selambal-lambalnya 30 (tiga puluh) hari setelah
langgal lerakhir masa .berlakunya Jaminan Bank yang
disebutkan dalam nomor 5 .

7.

(Saksi)

Oleh kare na . .. ... . . .. ... .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. (Nama Pembeli)
(se lanjutnya disebut "Pembeli") telah mengundang
..... ................ (Nama Penawar) ................................... .... .
(Alamat Penawar) (selanjutnya disebut "Penawar") untuk
mengajukan penawaran pasokan ............................... .
(Uraian singkat Barang dan Jasa).

Menunjuk pada Pasal 1832 Kilab Undang-undang
Hukum Perdata. Bank mengesampingkan hak prefe re nsinya alas haria benda milik Penawar dan penyilaan
serta penjualan harta benda tersebut unluk melunaskan
hulangnya sebagaimana dilenlukan dalam Pasal 1831
Kilab Undang-undang Hukum Perdala.
Sebagai itikad baik Jaminan ini. kami penjamin. wakil
Bank yang sah dengan in i menandalangani dan
mencantumkan cap pada Jaminan ini pada langgal

(Penjamin)

BENTUK SURAT PERJANJIAN
Kontrak No. : ............. .
Pengadaan
(Uraian singkat Barang dan Jasa)
Unluk
(Nama Proyek)
SURAT PERJANJJAN JUAL BEU BARANG
Surat Perjanjian Jual Beli Barang (selanjutnya disebut Suraf
Perjanjian) ini dilandatangani pada hari .. . . . . . . . .. . . . . . tanggal
..................... (. ................. ) bulan ............... 19 ..... antara:
Nama
Jabalan

Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja/Pemimpin
Proyek/Pemimpin Bagian Proyek

Ala mat
dalam hal ini bertindak didalam · jabatan tersebut dan oleh
karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republlk
Indonesia cq Departemen Pekerjaan Umum. cq .. ..... .... .. ·..
selaku Pembeli , berdasarkan Sural Keputusan Mente ri
Pekerjaan Umum Nomor : ............. tanggal ...... ....... .... (yang
selanjutnya disebul Pembeli) di satu pihak dan
Nama
Jabatan
Ala mal
dalam hal ini berlindak didalam jabatan lersebut dan oleh karena
itu bertindak unluk dan atas nama PT/ CV/FA ... ... .... ...... .
berdasarkan Sural Keputusan No ........... ./Akte Nolaris No.
...... ......... langgal .... ........ ... . ..beserta perubahannya .
berdasarkan Surat Kepulusan lenlahg Penunjukan Pemenang
Lelang No .................. tanggal ............ .... selaku Pe masok
(yang selanjutnya disebul Pemasok) di pihak lain.
Oleh karena Pembeli menghendaki agar Barang dan Jasa
tambahan lerlenlu harus diberikan oleh Pemasok. ya ilu
(Uraian singkat Barang dan Jasa) dan Ieiah menyelujui
penawaran Pemasok unluk pasokan Barang dan Jasa lersebut
sebesar (Harga Konlrak dalam Angka dan Huruf) (yang
selanjulnya disebul "Harga Kontrak").
Perjanjian ini menetapkan sebagai berikul :
1.

Dalam Sural Pe rjanjian ini kala dan ungkapan harus
diarlikan sebagaimana yang diperunlukkan bagi masi ngmasing kala dan ungkapan dalam Syaral Umum
Konlrak dan Syaral Khusus Konlrak yang disebulkan
dalam Sural Perjanjian ini.

2.

Dokumen-dokumen yang berikul ini merupakan bagian
Sural Perjanjian ini dan harus dibaca serla ditafsirkan
sebagai bagian Sural Perjanjian ini. yailu :
(a) Sural Kepulusan lenlang Penunjukkan Peme nang
Pele langan.
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(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

(g)
3.

4.

menandatangani dan melaksanakan kewajiban alas nama
Bank, dengan ini menyatakan bahwa Bank menjamin
Pembeli alas seluruh nilai uang sebesar ............................. .
(Besarnya jaminan. sebesar yang dilelapkan dalam
Dokumen Kontrak) (lerbilang ...... .................. ) sama dengan
...........% (persentase di alas) (.. ........... .. . persen) Harga
Kontrak.

Sural Penawaran beserta lampirannya,
Daftar keperluan;
Addenda ;
Syarat Khusus Kontrak ;
Syarat Umum Kontrak; dan
Spesifikasi Teknis.

Sebagai imbalan terhadap pembayaran yang akan
dilakukan oleh Pembeli kepada Pemasok sebagaimana
disebulkan di bawah ini. Pemasok dengan ini sepakal
dengan Pembeli untuk memberikan Barang dan Jasa
dan memperbaiki cacalnya sesuai dengan kelenluan
Konlrak serla menyerahkan Barang dan Jasa lersebul
selambat-lambalnya pada langgal . . . .. . . . . . . .. (.......... )
bulan ........... 19 ... . .

4.

4 . 1 . Selelah Pemasok menandalangani Konlrak lersebul di alas dengan Pembeli, maka Bank wajib
membayar Pembeli, sampai sebesar nilai sepenuhnya , yang disebulkan di alas selelah mendapat
perminlaan tertulis dari Pembeli untuk mengganti
kerugian yang diakibalkan oleh dan alau kekurangan Pemasok atau kegagalan Pemasok melaksana-.
kan tugas kewajibannya berdasarkan Konlrak
tersebul di alas.

Sebagai imbalan lerhadap penyerahan Barang dan Jasa
dan perbaikan cacalnya oleh Pemasok. Pembeli sepakal
membayar ke pada Pemasok se besar Harga Konlrak
alau sejumlah lain yang dibayar berdasarkan kelenluan
Konlrak pada waklu dah dengan cara yang dirumuskan
dalam Konlrak.

4 .2 . Bank menyerahkan uang yang diperlukan oleh
Pembeli segera dalam waktu 7 (tujuh) hari selelah
ada permintaan pertama untuk mengganti kerugian lanpa kelambatan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai prosedur hukum
dan administrasi dan tanpa perlu pembuklian
kepada Bank mengenai adanya cacat alau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada pihak
Pemasok.

De ngan ini kedua pihak sepakat Sural Perjanjian ini
ditandatangani alas nama masing-masing pada hari.
langga l. bulan dan lahun yang lercanlum di alas.
Untuk dan alas nama

Unluk dan atas nama
(Pembeli)

5.

Jaminan ini berlaku sampai -langgal . .. .. . . . .. .. bulan
.. ..... ......... ... 19 .....

BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN

6.

Permintaan untuk mengganti kerugian yang berkenaan
dengan Jaminan Bank ini harus Ielah disampaikan
kepada Bank selambal-lambalnya 30 (tiga puluh) hari
selelah langgal berakhirnya masa laku Jaminan Bank ini
sebagaimana tersebul dalam nomor 5 di atas.

7.

Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata . Bank mengesampingkan hak preferensinya alas haria benda milik Penawar dan penyilaan
serla penjualan haria benda lersebut unluk melunaskan
hulangnya sebagaimana dilenlukan dalam Pasal 1831
Kilab Undang-undang Hukum _Perdala.

(Pemasok)

JAMINAN BANK
1.

2.

3.

Kelenluan-kelenluan kewajiban ini adalah :

Oleh karena . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . (Nama
Pembeli) (selanjulnya disebul "Pembeli'1 Ielah mengadakan
Konlrak dengan . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . (Nama Pemasok)
.................. .......... . ................................ (Alamal
Pemasok) (selanjulnya disebul "Pemasok") unluk memasok
....................... (Uraian singkat Barang dan Jasa).
Dan oleh karena ilu Pema.sok lerikal oleh Konlrak
le rse bul unluk memberikan Jaminan Pelaksanaan
kepada Pembeli sebesar ...... .% ( ..... .. .. .. persen)
(pe rse nlase yang dilelapkan dalam Syaral Khusus
Kontrak) Harga Konlrak.
Maka kami Penjamin yang berlanggung jawab dan
me wakili : ....................... .. .. .. (Nama Bank) berkanlor
resmi di :
. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . (Ala mal Bank)
(selanjutnya disebut "Bank'}. dan berwenang penuh untuk

Sebagai ilikad baik Jaminan ini, kami penjamin, wakil
Bank yang sah dengan ini menandalangani dan mencanlumkan cap pada Jaminan ini pada tanggal
. .... .. .. .. ... .... bulan ................. .. ..... 19 .... .
Cap Bank
(Saksi)

(Penjamin)
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STANDAR DOKUMEN LELANG PENGADAAN JASA
KONTRAKTOR PELELANGAN DAIAM NEGEm
KONTRAK HARGA SATUAN
DI DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
I. BENTUK SURAT UNDANGAN LELANG
(UNTUK PELELANGAN TERBATAS)

yang ditentukan untuk pemasulsan penawaran.
Perubahan jadwal tersebut -di atas , jika ada , akan
diberitahukan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih .

KOP DINAS
Ketua Paniti?l Pelelangan
Nomor
Lampiran

···· ······ ·· ····· ···· 2)

.. .............. 19 ... .. 1)

Kepada Yth.
... . ........ ... ...... 3)

di
Perihal : Undangan Pelelangan Terbatas :
.. ......... ................. .... .. .................. 4)

Paket/Kontrak No : ...................... 5)
Sumber Dana : .......................... .. . 6)
Tahun Anggaran
Dengan hormat.
Berdasarkan hasil seleksi sesuai dengan pengumuman Daftar
Re kanan Terseleksi No ................. tanggal ................... 7)
de ngan ini kami mengundang perusahaan Saudara untuk
mengajukan P e nawaran dalam rangka pelaksanaan ,
penyelesaian. dan perbaikan Pekerjaan ...................... 8)
pada Proyek .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9)
Satu set Dokumen Lelang akan diberikan setelah Saudara
memperlihatkan Ianda pemba yaran sebesar Rp
..................... 1 0) (. ...... .. .... Rupiah) dari Kantor
Pe rbendaharaa n dan Kas Negara (KPKN) ............... ; uang
pembayaran ini tidak dapat diminta kembali .
Apabila Saudara berminat agar :
( 1) Mengambil Dokume n Lelang
a.
Tempat
b.
Mulai hari/tanggal
c.
Pukul
(2) Mengikuti Rapat Penjelasan
ｔｨｭｾｴ＠
......... .......... ................... .
a.
b.
Mulai hari/tanggal : ....... ........................... .. .. .
c.
ｾ＠
·················· ··· ····· ·············
(3) Pemasukan Penawaran pada :
a.
ｔｨｭｾｴ＠
................................. ..... .
b.
Mulai hari/tanggal
...... ................................ .
c.
Pukul
Segera setelah batas waktu pemasukan penawaran, semua
penawaran akan dibuka di depan Peserta Lelang ditempat

(................ . . .... .. . ......... )

NIP : ... ..... .. ............... .
Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Departemen PU Propinsi
1.
................ di ......................... 11)
2.
Kepala Dinas PU .......... ..... Propinsi .............. di
......................... 11)
3.
Pemimpin Proyek .......................... .
4.
··································· Ｑｾ＠
Penjelasan Cara Pengisian Bentuk Surat Undangan Lelang
1)
Sebutkan tempat dan tanggal sural
2)
Sebutkan Nomor Sural Undangan ini
Nama dan alamat Peserta Lelang yang diundang
3)
Nomor Paket Pekerjaan yang akan dilelangkan
4)
5)
Nomor Kode Paket Pekerjaan yang akan
dilelangkan
Sebutkan sumber dana untuk Pekerjaan ini
6)
7)
Nomor dan tanggal pengumuman DRT
8)
Uraian singkat Pekerjaan
Nama Proyek
9)
10)
Tentukan besarnya harga Dokumen Lelang
11)
Sebagai Laporan
12)
Sesuai tembusan yang diperlukan
D. INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG
Instruksi kepada Peserta Lelang terdiri atas lnstruksi Umum
dan lnstruksi Khusus
INSlRUKSI UMUM KEPADA PESERTA l.El.ANG
Undangan
Undangan Lelang ini disampaikan kepada semua
1.
Peserta Lelang yang termasuk dalam Daftar Rekanan
Terseleksi (DRn yang disusun oleh Pemilik untuk turut
serta dalam pelelangan dalam rangka pelaksanaan,
penyelesaian , dan/ atau perbaikan Pekerjaan yang
disebutkan dalam Pasal 1 lnstruksi Khusus kepada
Peserta Lelang, yang selanjutnya disebut lnstruksi
Khusus.
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Sumber Dana
2:
a.
Pemilik telah mengajukan usulan pendanaan
kepada Pe merintah dan atau Lembaga Keua ngan
yang disebut dalam lnstruksi Khusus Pasal 2 butir
a . untuk membiayai Peke rjaan yang te rcakup
dalam Kontrak.
Kerja sama
3.
a.
Apabila Peserta Lelang terdiri dari dua perusahaan
atau lebih yang membentuk suatu kerja sama.
Per.awar harus menyerahkan bersama dengan
Penawarannya, perjanjian kerja sama yang sah
yang menetapkan penyertaan saham atau pembagian pekerjaan Perusahaan Pemuka dan perusahaan-perusahaan anggota . Perjanjian kerja sama
tersebut harus mencantumkan ketentuan bahwa
pihak-pihak tersebut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab pada
Pemilik atas pelaksanaan Kontrak.
b.
Pendirian , keanggotaan kerja sama, dan Perusahaan Pemuka, setelah pemasukan Penawaran atau
setelah ditunjuk sebagai pemenang le lang harus
sesuai dengan tanda lulus DRT.
Perubahan susunan keanggotaan harus mendapat
persetujuan terlebih dahulu dari Pemilik dan persetujuan tersebut dilar:npirkan pada Penawarannya .
Lingkup Pekerjaan
4.
(1)
Lingkup P ekerjaan yang akan dilaksanakan ,
diselesaikan , dan/atau diperbaiki dinyatakan dalam
lnstruksi Khusus Pasal 4 Ayat (1).
Jangka Waktu Penyelesaian
(2)
Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dinyatakan
dalam Syarat Khusus Kontrak Pasal 43 (Waktu
Penyelesaian Pekerjaan) .
Jadwal Pelaksanaan Pelelangan
5.
Urutan tanggal pelaksanaan pelelangan ini dijadwalkan
sebagai berikut :
a.
Pengambilan Dokumen Lelang .
b.
Rapat Penjelasan dan Peninjauan Lapangan.
c.
Tanggal terakhir untuk meminta penjelasan
mengenai Dokumen Lelang.
d.
Tanggal terakhir penerbitan adendum.
e.
Tanggal terakhir pemasukan Penawaran.
Pembukaan Penawaran .
f.
. sebagaimana ditetapkan dalam lnstruksi Khusus Pasal 5 .
Biaya Penawaran
•
.
6.
Semua biaya yang dikeluarkan secara langsung maupun
tidak langsung oleh Peserta Lelang untuk peninjauan
<.Ian pemeriksaan Lapangan, penyiapan dan penyajian
Penawarannya termasuk semua dokumen yang menyertainya, Jaminan Penawaran , pengesahan dokumen,
penjelasan Penawaran, dan biaya lainnya yang berkaitan
dengan Penawaran merupakan beban Peserta Lelang,
sehingga tuntutan pembayaran apapun tidak akan
dipertimbangkan.
Dokumen Lelang
7.
Selain Undangan Lelang, Dokumen Lelang terdiri atas :
a.
Jilid Satu :
lnstruksi Umum kepada Peserta Lelang dan

b.

c.

d.
e.

Lampirannya
lnstruksi Khu sus ke pada Peserta Le lang
Bentuk Sural Penawaran dan Lampirannya
Bentuk Sural Pe rjanjian (Kont rak)
Contoh Bentuk Jaminan
lnfor masi Pele ngkap Oika ada)
Daftar Kuantitas dan Harga
Jilid Dua :
Syarat Umum Kontrak
Syarat Khusus Kontrak
Jilid Tiga
Spesifikasi Umum
Spesifikasi Teknis
Jilid Empat :
Gam bar
Adendum (bila ada)

Jenis Kontrak
8.
Kontrak yang akan diadakan adalah Kontrak H arga
Satuan yang je nis pekerjaannya te rutama te rdiri dan
jenis-jenis pekerjaan yang pembayarannya be rdasarkan
pengukuran hasil pe kerjaan dan Harga Satuan. selain itu
jenis-jenis pekerjaan tertentu ditagihkan sebagai jenis
pekerjaan dengan Harga Total Tetap (Lump-sum).
sedangkan jenis pekerjaan lain ditagihkan sebagai jenis
pekerjaan Dana Bersyarat (Provisional Sum) sebagai mana ditentukan dalam Syarat Kontak.
Pengutamaan Produksi Dalam Negeri
Peserta Lelang agar memanfaatkan sebanyak mungkin
9.
penggunaan sumber daya setempat dalam Pe nawara nnya, termasuk penggunaan subkontrak. karyawan . dan
Pe ralatan Kontraktor serta bahan Dalam Negeri .

Rapat Penjelasan
10. (1) . Rapat Penjelasan
Rapat penjelasan untuk se luruh Peser ta
a.
Lelang atau wakilnya akan diadakan pada
waktu yang disebutkan dalam Pasal 5 butir b.
(Jadwal P e laksanaan Pele langan) dan d i
tempat yang ditunj ukkan dalam lns truksi
Khusus Pasal 10 Ayat 1. agar Peserta Le lang
berkesempatan mempe roleh penje lasan
mengenai Peke rjaan dan Dokume n Le lang.
b.
Setelah rapat penjelasa n tersebut. dibuat
Berita Acara Penje lasan yang berupa adendum yang meliputi pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan dan tanggapan-tanggapan
yang diberikan selama Rapat Pe nje lasan .
Berita Acara Penjelasan diberikan kepada
semua Peserta Lelang.
Berita Acara Penjelasan ini ditanda tangani
oleh Panitia P e lelangan dan sekurangkurangnya ole h 2 (dua) orang wakil dari 2
(dua) Peserta Lelang.
c.
Perubahan Dokumen Lelang yang mungkin ada
akan dibuat oleh Pemilik dengan mengeluarkan
adendum sesuai dengan lnstruksi Khusus Pasal
5 butir b (Jadwal Pelaksanaan Pelelangan).
d.
Bilamana perlu Rapat Penje lasan dapat
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. Pelaksanaannya dapat dilakukan sebe lum dan atau
sesudah peninjauan Lapangan.
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Peninjauan Lapangan
(2) Peninjauan Lapangan
Pemilik akan mengalur peninjauan Lapangan
a.
yang diikuli Peserla Lelang dan diserlai oleh
wakil Pemilik.
Peserla Lelang dapal meninjau Lapangan
b.
lagi. lelapi Pemilik lidak akan mendampingi
maupun mengalur fasilitis yang berhubungan
dengan peninjauan lambahan lersebut.
Semua Penawar dianggap Ieiah meninjau
c.
Lapangan dan Ieiah memenuhi kelengkapan
P enawarannya sebagaimana disyaralkan
berdasarkan Syaral Konlrak Pasal 12 Ayal
(1) (Kelengkapan Penawaran). dan hal-hal
lain yang dapal mempengaruhi Penawarannya.
Semua perlanyaan yang berhubungan
d.
dengan peninjauan Lapangan harus diajukan
oleh Peserla Le1ang secara lerlulis sebelum
waklu yang Ielah dilelapkan dalam Pasal 4
bulir c (Jadwal Pelaksanaan Pele langan).
Penje lasan akan diberikan dalam benluk
adendum resmi dan akan dikirimkan kepada
semua Peserla Lelang sebelum waklu yang
dilelapkan dalam Pasal 5 bulir d lnslruksi
Umum ini .
Persetujuan Lisan
(3) Perselujuan lisan alau pembicaraan dengan
pejabal. wakil alau pegawai Pemilik yang manapun selama masa Pelelangan lidak akan dapal
mempengaruhi alau mengubah kelenluan alau
kewajiban dalam Dokumen Lelang.
Adendum
Adendum Dokumen Lelang dapal dikeluarkan oleh
11 . a .
Pemilik sampai langgal yang dilelapkan dalam
lnslruksi Khusus Pasal 5 bulir d (Jadwal Pelaksanaan Pelelangan) unluk menjelaskan kelenluan
alau pe rubahan Dokumen Lelang kepada para
Peserta Lelang . Seliap adendum yang dikeluarkan
akan dibagikan kepada semua Peserla Lelang yang
kemudian harus memberilahukan penerimaannya
dengan menandalangani dan mengembalikan bukli
penerimaan yang lerlampir.
Ad e ndum yang mempengaruhi ikalan konlrak
akan menjadi bagian dari Konlrak.
Dalam hal lerjadi banyak perubahan pada Dokub.
men Lelang. Pemilik dengan kebijaksanaannya
sendiri dapal mengundurkan balas waklu penyampaian penawaran sebagaimana dilenlukan dalam
lnslruksi Khusus Pasal 5 bulir (e) (Jadwal Pelaksanaan Pelelangan). unluk memberikan waklu
yang wajar bagi Peserla Lelang dalam menyusun
Penawaran mereka.
Persyaratan Lain Sebelum Menyampaikan Penawaran
12 . Apabila persyaralan lain alau penyerahan dokumen lain
sebelum penyampaian Penawaran , akan dilenlukan
dalam lnslruksi Khusus Pasal 12.
Bentuk Penawaran
13 . Benluk Sural Penawaran harus diisi secara lengkap

｛ＨｦＩｾｬ｝＠

alamal perusahaan Penawar, diberi malerai , langgal.
dan dilandalangani oleh wakil (wakil-wakil) yang diberi
kuasa sesuai dengan Akle Pendirian dan alau Akle
Perubahannya dengan nama lengkap dan jabalannya.
Sural Penawaran harus memuat keseluruhan Harga
Penawaran sebagaimana diperoleh dari Daftar Kuantitas
dan Harga yang telah diisi.
Masa Berlaku Penawaran
14. Penawaran harus tetap berlaku selama jangka waktu
yang ditelapkan dalam lnstruksi Khusus Pasal 14.
Apabila Pemilik me nghen..daki, sebelum berakhirnya
jangka waktu berlakunya Penawaran. Pemilik dapat
meminla perselujuan Penawar unluk memperpanjang
jangka waklu lersebul sampai sualu langgal tertentu.
Perminlaan dan jawaban mengenai perpanjangan jangka waklu tersebut harus secara tertulis dengan telegram
atau telex. Penawar dapat menolak permintaan perpanjangan jangka waktu tersebut tanpa penyitaan Jaminan
Penawarannya. Penawar yang menyetujui perpanjangan
jangka waktu tersebut tidak akan diharuskan alau diijinkan mengubah Penawarannya, melainkan diminta
memperpanjang jangka waktu berlakunya Jaminan
Penawarannya sesuai dengan perpanjangan jangka
waktu berlakunya Penawaran yang disetujuinya.
Jaminan Penawaran
Tiap Penawaran harus disertai Jaminan Penawar15. a .
an dan dimasukan ke dalam Penawaran yang asli.
kecuali apabila ditetapkan lain dalam lnslruksi
Khusus Pasal 15 bulir a . Nilai dan masa berlakunya Jaminan Penawaran adalah sebagaimana
ditetapkan dalam lnstruksi Khusus Pasal 15 butir a
dan dapat diperpanjang atas permintaan Pemilik
apabila disetujui oleh Penawar secara tertulis.
Jaminan Penawaran harus berupa Surat Jaminan
b.
Bank Pemerinlah atau Bank lain atau Lembaga
Keuangan lain yang ditetapkan oleh Menteri
dengan bentuk sesuai salah satu contoh
ｋ･ｵ｡ｮｧｾ＠
Benluk Jaminan terlampir.
Jaminan Penawaran akan segera dikembalikan
c.
apabila :
yang bersangkulan tidak menjadi pemenang
(i)
lelang ,
(ii) telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan
setelah Penawar ditunjuk sebagai Pemenang
Lelang, atau
(iii) pelelangan dinyatakan gagal.
Jaminan Pe nawaran menjadi milik Negara apabila
d.
Penawar mengundurkan diri :
sebelum berakhir masa berlakunya Penawar(i)
an, atau
setelah ditunjuk sebagai Pemenang Lelang .
(ii)
Apabila Penawaran ditolak, maka Jaminan Penae.
waran langsung dikembalikan.
Dokumen Penawaran
16. (1) Penawaran lerdiri dari dokumen-dokumen sebagai
berikut :
Sural Penawaran
a.
Lampiran-lampiran
b.
Lampiran 1 Penawaran
(i)
Jadwal Umum Pelaksanaan Pe kerjaan
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(ii)

Lampiran 2 Penawaran :
Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama dan Harga Satuan Dasar.
(iii) Lampiran 3 Penawaran :
Daftar Lampiran Penawaran .
(iv) Lampiran 4 Penawaran :
Lampiran lain yang disyaratkan dalam
lnstruksi Khusus.
c.
Daftar Kuantitas dan Harga yang telah diisi
harga .
d.
Jaminan Penawaran sebagaimana ditetapkan
dalam lnstruksi Umum Pasal 15 (Jaminan
Penawaran) lnstruksi Umum ini.
e.
Doiumen lain yang harus dilampirkan sebagaimana ditetapkan dalam lnstruksi Khusus
(bila ada) .
f.
Surat Kuasa khusus yang sah dari yang
berhak memberikan kuasa kepada seseorang
atau orang-orang yang namanya tercantum
dalam Akte Pendirian dan atau Akte Perubahannya untuk menandatangani semua
dokumen yang perlu yang dipersyaratkan
dalam Pelelangan termasuk Penawaran, bila
Penawaran tidak ditandatangani oleh yang
berhak.
g.
Data Pelengkap lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 (Data Pelengkap) lnstruksi Umum ini.
Dokumen yang akan mengakibatkan Penawaran ditolak
apabila tidak dilampirkan , dinyatakan dalam lnstruksi
Kh"usus Pasal 16 (1).
Lampiran Penawaran
(2)
Disamping Sural Penawar harus menyampaikan
lampiran sebagaimana disebutkan dibawah ini.
Lampiran tersebut akan menjadi bagian Dokumen
Kontrak, kecuali apabila secara khusus ditentukan
lain dalam lnstruksi Khusus.
Jadwal Umum
(3)
Jadwal Umum Pelaksanaan Pekerjaan (Lampiran 1
Penawaran) harus menunjukkan urutan kerja yang
diusulkan oleh Penawar, beserta perkiraan waktu
yang rinci bagi masing-masing kegiatan utama
untuk menunjukkan bahwa kemajuan Pekerjaan
dan perkiraan waktu penyelesaian berpagai bagian
Pekerjaan , termasuk pula mobilisasi Peralatan
Kontraktor, akan memenuhi persyaratan Dokumen
Lelang dan. menjamin penyelesaian dalam waktu
yang ditetapkan dalam Lampiran Syarat Khusus
Kontrak pada Pasal 43 (Waktu Penyelesaian
Pekerjaan).

AnaJisa Harga Satuan
(4) Analisa Harga Satuan untuk Mata Pembayaran
Utama (Lampiran 2 Penawaran) ｳ･｢｡ｧｩｭｾｲ＠
dirinci dalam lampiran 1 lnstruksi Umum (Daftar
Mata Pembayaran Utama) terlampir, berisi uraian
mengenai bahan , Peralatan Koritraktor, dan
tenaga kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan
Mata Pembayaran Utama yang bersangkutan,
beserta biaya dan beban biaya lain, tidak termasuk
Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Harga Dasar
(5)
Penawar juga harus menyampa ikan daftar Harga
Satuan Dasar yang digunakan dalam perhitungan
Harga Satuan , termasuk angkutan ke Lapangan
dan biaya tambahan lainnnya . tidak te r ma suk
biaya umum dan keuntungan.
Daftar Lampiran
(6)
Penawar harus memasukkan semua Lampiran dan
Data Pele ngkap dalam Daftar Lampira n P enawaran (Lampiran 3 Penawaran) dengan nomor urut
sesuai dengan nomor yang menandai dokume n
yang terkait.
Lampiran lain-lain
(7)
Lampiran lain yang harus disampaikan bese rta
Penawaran , jika diminta. akan disebutkan dalam
lnstruksi Khusus Pasal 16. Ayat (7).
Pengisian Harga ke Dalam Daftar Kuantitas dan Harga
17. (1)
Kuantitas yang dinyatakan dalam Daftar Kuantitas
dan Harga adalah kuantitas perkiraan. Untuk tiap
jenis pekerjaan dan atau jasa. P e nawar harus
menetapkan masing-masing Harga Satuan dan
atau harga totalnya dalam kolom-kolom yang
terdapat dalam Daftar Kuantitas dan Harga .
Jenis Pekerjaan yang Tidak Oiberi Harga
(2)
Kecuali dite ntukan lain dalam lnstruksi Khusus
pada Pasal 17 Ayat (2). maka apabila Penawaran
tidak me muat Harga Satuan atau tidak ｭ･ｾｳｵｫ
ﾭ
kan kata-kata : telah termasuk di tempat la in .
untuk setiap jenis peke rjaan yang dicantumkan
dalam Daftar Kuantitas dan Harga. maka hal itu
dapat dianggap sebagai penyimpangan yang
penting terhadap persyaratan Dokumen Le lang
sehingga kare nanya Penawaran dapat ditolak. atau
biaya jenis pekerjaan tersebut dapat dianggap Ie lah
tercakup oleh jenis pekerjaa n lainnya dalam Daftar
Kuantitas dan Harga .
Besarnya Penawaran
(3)
Dalam hal terjadi kesalahan pada hasil kali volume
dengan Harga Satuan, maka Harga Satuan yang
mengikat. Kesalahan tersebut akan diko reksi atau
dibetulkan oleh Pemilik selama evaluasi p enawaran
dan Penawar wajib me nerima perbaikan tersebut
sebagai besarnya penawaran yang dimaksud oleh
Penawar dan apabila Penawar tersebut ditunjuk
tetapi tidak bersedia mempergunakan harga
terkoreksi, maka Jaminan Penawaran disita .
Dalam hal ada perbedaan antara Harga Satuan
dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan Harga
Satuan dalam Analisa Harga Satuan yang bersangkutan, maka Harga Satuan dalam Daftar Kuantitas
dan Harga yang mengikat.
Data Peiengkap
18. Penawar dapat menyampaikan data pe lengkap yang lain
sesuai dengan Dokume n Pe nawaran mereka .
Penyampaian Penawaran
19. a .
Dokumen Pe nawaran yang harus diserahkan ter-
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b.

c.

d.

e.

f.

diri atas Surat Penawaran dan dokumen yang
menyertainya sebagaimana dirinci dalam Pasal 16
(Dokumen Penawaran) lnstruksi Umum ini dan
disebutkan dalam Bentuk Surat Penawaran.
Penawaran harus diajukan dengan 1 (satu) asli dan
2 (dua) rekaman. Kesemuanya harus terdiri dari
Surat Penawaran yang telah diisi beserta semua
Lampirannya, Daftar Kuantitas dan Harga yang
telah diisi harga, dan Data Pelengkap serta harus
ditandai : asli, rekaman pertama. rekaman kedua.
Dalam hal terjadi perbedaan di antara berkasberkas tersebut, maka yang asli yang mengikat.
Bentuk Surat Penawaran sebagaimana disediakan
dalam Dokumen Lelang harus dilengkapi dengan
ketikan atau dengan pena dan tidak boleh ada
perubahan terhadap kata-kata yang tercetak. Apabila terdapat kesalahan pengisian atau pengetikan
pada Bentuk Surat Penawaran atau kesalahan
pengisian harga ke dalam Daftar Kuantitas dan
Harga, maka perbaikannya hanya boleh dilakukan
dengan penulisan ulang di atas yang salah dan
ditandai dengan paraf oleh wakil (wakil-wakil) yang
menandatangani Surat Penawaran.
Penawaran harus disampaikan dalam sampul tertutup dan ditandai sebagaimana dijelaskan dalam
lnstruksi Khusus Pasal 19 butir {d).
Penawaran yang dikirim melalui pos harus dimasukkan dalam 2 {dua) sampul yang tertutup, sampul yang sebelah dalam ditandai sesuai dengan
ketentuan-ketentuan di atas, sedangkan sampul
yang sebelah luar adalah sebagaimana layaknya
pengiriman surat biasa dan dialamatkan kepada
Panitia Pelelangan.
Keterlambatan akibat pengiriman melalui pos yang
menjadikan tidak sahnya Penawaran akan menjadi
resiko Penawar, oleh karena itu sangat dianjurkan
agar Penawaran diserahkan langsung dengan
dan
tanda terima tertulis yang ､ｩｴ｡ｮｾｧ＠
diberi tanggal oleh petugas yang menyaksikan dan
Penawarannya
Penawar bertanggung ｪ｡ｷｾｲ＠
sampai di alamat yang dimaksud sebelum waktu
p enutupan yang ditetapkan untuk penerimaan
penawaran .
Penawaran yang disampaikan setelah saat penutupan penerimaan penawaran dianggap Penawaran yang terlambat dan tidak akan dipertimbangkan.
Semua Pe nawaran yang terlambat akan dikembalikan kepada Penawar tanpa dibuka .

Waktu dan Tempat Penerimaan Penawaran
20. Penawaran tertutup harus disampaikan pada waktu dan
tempat yang ditentukan dalam lnstruksi Khusus Pasal 5
butir {e) {Jadwal Pelaksanaan Pelelangan).
Pembukaan Penawaran
Segera setelah penutupan waktu penerimaan
21. a .
penawaran , semua Pe nawaran dibuka di depan
peserta rapat pembukaan penawaran, di alamat
yang ditunjuk untuk penyerahan penawaran . Para
Pe nawar atau wakilnya diundang menghadiri rapat
pembukaan.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.
i.

j.

Semua Penawaran yang telah diterima sebelum
batas waktu pemasukan penawaran dibuka di
depan Penawar atau wakilnya yang hadir.
Pemilik memeriksa kelengkapan dan kecukupan
Dokumen Penawaran untuk menentukan apakah
masing-masing Penawaran diterima atau ditolak.
Dalam pasal ini, yang dimaksud dengan penawaran yang diterima adalah Penawaran yang memenuhi persyaratan bagi Dokumen . Penawaran yang
dimasukkan oleh Penawar, sebagaimana diuraikan
dalam Dokumen Lelang.
Apabila Penawaran-tidak rnemenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam butir d pasal ini,
maka Penawaran tersebut ditolak.
Apabila setelah Penawaran dibuka, terdapat kekurangan materai, dan/atau tanggal, dan/ atau tanda
tangan, tidak dapat dipenuhi sebelum penutupan
acara Pembukaan Penawaran, maka Penawaran
tersebut ditolak.
Setelah selesai penentuan Penawaran yang diterima, Pemilik mengumumkan nama Penawar, Harga
Penawaran, adanya Jaminan Penawaran, dan lainlain yang dianggap perlu oleh Pemilik.
Harga Penawaran yang tercantum pada Penawaran yang ditolak tidak diumumkan dan tidak dicatat.
Pemilik menyusun Berita Acara Pembukaan
Penawaran yang memua.t hal-hal sebagai berikut :
Semua Penawaran baik yang diterima mew{i)
pun yang ditolak.
{ii) Katerangan sebab-sebab Penawaran ditolak
{iii) Kelainan dan kekurangan yang dijumpai
pada masing-masing Penawaran
{iv) Keterangan-keterangan lain, misalnya rekanan yang mengundurkan diri atau tidak
memasukkan Penawaran, adanya protes atau
sanggahan peserta lelang pada saat pembukaan penawaran.
Berita Acara Pembukaan Penawaran ditandatangani oleh semua anggota Panitia yang hadir
dan sekurang-kurangnya 2 {dua) wakil dari 2 {dua)
Penawar yang hadir.

Evaluasi Penawaran
Hanya Penawaran yang telah ditentukan diterima
22. a.
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 butir
d lnstruksi Umum ini yang dievaluasi oleh Pemilik.
Pemilik selanjutnya melakukan evaluasi adminis.b.
trasi terhadap Penawaran yang dimaksud dalam
butir a dalam pasal ini.
Dalam melakukan evaluasi administrasi, pemilik
c.
memeriksa keabsahan {kebenaran/keaslian)
masing-masing dokumen yang merupakan bagian
dari Dokumen Penawaran.
Apabila diantara dokumen yang dimaksud dalam
d.
butir c pasal ini tidak memenuhi keabsahan sesuai
dengan persyaratan administrasi dalam Dokumen
Lelang maka Penawaran yang bersangkutan
dinyatakan gugur.
Hanya Penawaran yang tidak gugur yang selanjute.
nya disertakan dalam evaluasi teknik.
Sebagaimana ditentukan dalam lnstruksi Khusus
f.
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g.

h.

i.

j.
k.

Pasal 22 butir f, evaluasi teknik mencakup sebagian atau keseluruhan unsur-unsur pokok yang
berikut :
(i)
Koreksi Aritmatik
(ii) Metoda Pelaksanaan
(iii) ｊ｡ｾｬ＠
Waktu Pelaksanaan
(iv) Peralatan yang disediakan atau jadwal pengadaan tenaga kerja (untuk proyek padat karya)
(v) Analisa Spesifikasi T eknik
(vi) Personil Inti dan Bagan Oranisasi Pelaksanaan Pekerjaan
(vii) Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan.
Penawaran yang dinyatakan tidak gugur selanjutnya dievaluasi teknik oleh Pemilik. Pertama-tama
Pemilik meneliti adanya kesalahan aritmatik untuk
dilakukan koreksi. yang dikoreksi ialan :
(i)
Volume masing-masing jenis pekerjaan yang
tercantum dalam Penawaran. Dalam hal terdapat perbedaan, maka harus dibetulkan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen
Lelang.
(ii) Jenis-jenis pekerjaan yang tercantum dalam
Penawaran. Dalam hal ini terdapat perbedaan, maka harus dibetulkan sesuai dengan
yang tercantl,tm dalam Dokumen Lelang .
(iii) Jenis-jenis pekerjaan yang tidak diberi Harga
Satuan, maka dianggap sudah termasuk
dalam Harga Satuan pekerjaan lain, dan
harganya dibiarkan kosong.
(iv) Hasil perkalian antara Volume dan Harga
Satuan untuk masing-masing jenis pekerjaan
dan jumlah hasil perkalian tersebut.
Penawaran gugur apabila hasil koreksi aritmatik
5% (lima persen) lebih besar dari pada jumlah
Harga Penawaran yang tercantum dalam Surat
Penawaran .
Hasil koreksi aritmatik digunakan untuk menyusun
urutan Penawaran yang akan dipergunakan sebagai urutan evaluasi tahap berikutnya .
Selanjutnya terhadap lima Penawaran terkoreksi
terendah dilakukan evaluasi berikutnya.
Berdasarkan hasil-hasil evaluasi teknik, Pemilik
akan menyimpulkan apakah suatu Penawaran
memenuhi syaraVtidak gugur atau tidak memenuhi syaraVgugur.
Hanya terhadap Penawaran yang tidak gugur
selanjutnya diadakan evaluasi harga.
Bila ada hasil evaluasi dapat diketahui bahwa ada
gejala ketimpangan dalam pembuatan/penyusunan
Harga Satuan pekerjaan utama, Penawar akan
diminta penjelasan (klasifikasi) tentang perhitungan
Harga-harga Satuan tersebut. Apabila Penawar
dapat memberikan penjelasan yang dapat diterima, maka Penaw11r11n tid11k boleh diangg11p sebagai Penawaran yang timpang.
Bila jawaban klarifikasi menunjukkan memitng
sengaja mengadakan ketimpangan atau Penawar
rnemberikan penjelasan yang tidak dapat diterima,
maka hila Penawar tersebut akan ditunjuk sebagai
pemenang, sebagai syarat penunjukan pemenang.
Harga Satuan jenis pekerjaan yang timpang hanya
berlaku sampai batas jumlah Volume yang tertera

dalam Daftar Kuantitas dan Harga. sedangkan
harga satuan untuk Volume tambahan digunakan
harga satuan yang akan ditetapkan oleh Pemilik
Pekerjaan.
Klarifikasi Selama Evaluasi Penawaran
23. a.
Penawar tidak diijinkan dan tidak akan diminta
untuk mengubah Penawarannya setelah waktu
penutupan penerimaan penawaran, kecuali yang
ditentukan dibawah ini.
Apabila Pemilik menganggap pe rlu me minta
penjelasan, Pemilik secara tertulis dapat me minta
penjelasan mengenai sesuatu bagian Penawaran .
Penjelasan tertulis dari Penawar tersebut harus
dibatasi hanya pada pemberian keterangan tambahan tanpa ada perubahan harga dan perubahan
substansi Penawaran sebagaimana dirinci da lam
Lampiran 2 lnstruksi Umum (Daftar hal-hal yang
ditentukan sebagai substansi Penawaran).
b.
Disamping Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan
Harga, Jadwal Umum Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, Analisa Harga Satuan dan Harga Satuan
Dasar, Pemilik berhak meminta data pendukung
tambahan dan keterangan lain untuk memenuhi
persyaratan yang mungkin ditentukan dalam
lnstruksi Khusus Pasal 23 butir b.

Gugumya Penawanm
24. Penawaran d11pat digugurkan karena salahsatu atau
beberapa alasan sebagai berikut :
a.
Bila tidak disertai Jaminan Penawaran yang
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
Pasal 15 lnstruksi Umum ini.
b.
Tidak ditanda tangani oleh yang berhak atau
menerima kuasa sebagaimana dijelaskan dalam
Pasal 13 lnstruksi Umum ini.
c.
Masa laku Penawaran dan jangka waktu pelaksanaan diubah.
d.
Bila hanya mencakup sebagian dari Pekerjaan.
e.
Bila terdapat persyaratan tambahan yang tidak
diterima Pemilik.
f.
Bila tidak dapat dibaca atau terdapat ke kurangan,
hapusan-hapusan , atau perubahan -perubahan
yang tidak diparaf oleh Penawar atau terdapat
jenis pekerjaan yang tidak diperlukan dalam Daftar
Kuantitas dan Harga atau yang mengakibatkan
Penawaran tidak dapat dimengerti atau tidak dapat
dievaluasi.
g.
Apabila terdapat perubahan yang menurut Pemilik
cukup mendasar mengenai nama, organisasi,
struktur pemegang saham, keanggotaan atau
Perusahaan Pemuka Penawar sebagaimana tertera
dalam Daftar Rekanan Terseleksi (DRn
h.
Oleh penyebab lain yang ditetapkan dalam
lnstruksi Khusus Pasal 24, butir (h), apabila ada .

Hak Pemilik Menolak 11blu Melelang Ulang
25. (1)

Pemilik berhak untuk :
a.
rnengabaikan adanya kekurangan formalitas ,
penyimpangan atau kekurangan yang kecil
demi kepentingan Pemilik.
b.
tidak memberikan alasan apapun menge nai
penolakan suatu Penawaran,
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c.
d.

tidak mengadakan Kontrak dengan Penawar
J"!lanapun,
mengadakan lelang ulang.

Kerahasiaan Dokumen dan Data
(2)
Pemilik dan Penawar harus merahasiakan semua
dokumen dan data yang berkaitan dengan Pelelangan ini sampai pemenang lelang telah diumumkan.
Kriteria Penunjukan
26. Kontrak akan diberikan kepada Penawar yang Penawarannya sesudah dievaluasi merupakan Penawaran yang
paling menguntungkan bagi Negara, dalan arti :
Penawaran secara administrasi dan teknis dapat
a.
dipertanggung jawabkan.
b.
Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggung jawabkan.
Penawaran terseb1,1t adalah terendah di antara
c.
Penawaran-penawaran yang memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan
(b) pasal ini.
d.
Kine rja (performa) dan sisa kemampuan nyata
Penawar terendah tersebut benar-benar baik pada
waktu pelelangan ini.
Pengumuman Pemenang Lelang dan Sanggahan
27 . a .
Sesudah mendapatkan penetapan pemenang
lelang. Panitia Pelelangan mengadakan pertemuan
dengan para Penawar untuk mengumumkan
Pemenang Lelang.
Para Penawar diundang menghadiri pertemuan
tersebut pada hari, tempat dan waktu sebagaimana
tertera dalam Surat Undangan yang akan dikirimkan
oleh Panitia Pelelangan kepada semua Penawar.
b.
Jika ada Penawar yang berkeberatan mengenai
pelaksanaan prosedur Pelelangan oleh Pemilik,
maka dapat disampaikan sanggahan secara tertulis
dalam waktu 4 (empat) hari sejak Pengumuman
Pemenang Lelang.
Surat sanggahan dialamatkan kepada atasan
pejabat yang berwenang menetapkan Pememang
Lelang sebagaimana disebutkan dalam lnstruksi
Khusus Pasal 27 butir b :
(i)
Apabila sanggahan ternyata benar, maka
harus diadakan lelang ulang .
(ii) Apabila sanggahan ternyata tidak benar atau
tidak dapat diterima. maka proses pelelangan
dilanjutkan sebagaimana mestinya.
Surat Penunjukan
28. (1) Pemilik akan memberitahukan hasil lelang dengan
mengirimkan Sural Penunjukan kepada Pemenang
Lelang . Penawar yang menerima Surat Penunjukan harus me nyerahkan kepada Pemilik Jaminan
pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Pasal 29
lnstruksi Umum dan harus menyiapkan semua
dokumen yang diperlukan untuk penandatanganan
Kontrak dan harus hadir di kantor Pemilik untuk
menandatanganinya dalam waktu yang disyaratkan
dalam lnstruksi Khusus Pasal 28 Ayat (1) atau
dalam waktu yang diperpanjang yang mungkin
dibe rikan oleh Pemilik.

Bentuk-bentuk Jaminan
(2)
Untuk keperluan Pelelangan maupun dalam rangka pelaksanaan Kontrak, jaminan-jaminan yang
diperlukan harus sesuai dengan bentuk-bentuk
jaminan terlampir.
Penandatanganan Kontrak
(3)
Kontrak akan ditandatangani setelah dokumendokumen tersebut disampaikan oleh Pemenang
Lelang dan disetujui oleh Pemilik.
Jaminan Pelaksanaan
29. a.
Dalam waktu yang -ditetapkan dalam lnstruksi
Khusus Pasal 29 sejak tanggal penerimaan Surat
Penunjukan dari Pemilik, Pemenang Lelang
dengan biayanya sendiri harus menyerahkan
Jaminan Pelaksanaan ditetapkan dalam Syarat
Khusus Kontrak pada Pasal 7 (1).
Syarat-syarat dalam Jaminan Pelaksanaan · harus
disetujui terlebih dahulu oleh · Pemilik.
b.
Apabila Pemenang Lelang gagal mentaati ketentuan-ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 lnstruksi
Umum ini, maka hal itu merupakan alasan yang
cukup bagi Pemilik melakukan pembatalan penunjukan dan penyitaan Jaminan Penawaran.
LAMPIRAN INSIRUKSI UMUM KEPADA
PESERTA. lELANG

Nama Pekerjaan : ................. ......... ........... ......................... .
Paket/Kontrak No. : ...................... ............................. .... ... .
LAMP1RAN 1 INSTRUKSI UMUM KEPADA
PESERTA LELANG

DAFTAR MATA PEMBAYARAN UTAMA

ｾ＠

NOMOR
URUT

NOMOR MATA
PEMBAYARAN

URAIAN JENIS Pf.KERJMN

Penelapan Mala Pembayaran Ulama dilai<Ukan o/eh Panitia Pelelangan berdasar alas
Estimasi Biaya yang dibual oleh Proyek dan dimasukkan dalam Dokumen Le/ang.

Nama Pekerjaan : ...................... ..... .......... .......... :.............. .
Paket/Kontrak No. : ...... ................. ............ ....................... .

LAMPIRAN 2 INSTRUKSI UMUM KEPADA
PESERTA LELANG

DAFTAR HAL-HAL YANG TEl.AH DTICNlUKAN
SEBAGAI SUBSTANSI PENAWARAN
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I

NOMOR

I

URAIAN

Catatan
Penetapan Substansi Penawaran dilakukan oleh Panitia
Pelelangan dan dimasukkan dalam Dokumen lelang.

IV. INSTRUKSI KHUSUS KEPADA PESERTA LELANG
ｐ･ｴｵｮｪｾ＠

Penvusunan

Dalam penyusunan lnstruksi Khusus perlu diperhatikan
beberapa hal sebagaimana dijelaskan dibawah ini :
(1) Kata pengantar supaya dibuat sebagai berikut :
Pasal-pasal daJam lnstruksi Khusus
lnstruksi Khusus ini harus dibaca dan ditafsirkan
bersama-sama dengan lnstruksi Umum.
Apabila ada perbedaan antara lnstruksi Khusus dengan
lnstruksi Umum, maka lnstruksi Khusus yang mengikat.
(2) lnstruksi Khusus ini isinya dapat merupakan uraian,
perubahan, penyesuaian maupun tambahan terhadap
Pasal-pasal dalam lnstruksi Umum. Cara penyusunannya
adalah sebagai berikut :
A.
Uraian atau perubahan-perubahan atau penyesu·
aian maupun tambahan-tambahan terhadap Pasalpasal atau Ayat-ayat dalam lnstruksi Umum yang
didalamnya menyebutkan: sebagaimana tertera
(dinyatakan , dijelaskan atau dirinci) dalam lnstruksi
Khusus, atau yang menyebutkan : sebagaimana
dirinci secara lain, atau: kecuali apabila secara
khusus tertera lain dalam lnstruksi Khusus, cara
pembuatannya adalah sebagai berikut :

Undangan
1.
Jelaskan
a.
Nomor dan tanggal pengumuman DRT
b.
Siapa yang akan bertindak sebagai Pemilik
c.
Sebutkan Paket Pekerjaan yang akan dilelangkan

Sumber Dana
2 .a. Sebutkan nama sumber dana apakah dari Pemerintah
dan atau Lembaga Keuangan yang menyediakan pembiayaan Paket yang akan di lelangkan.

Tanggal terakhir penyampaian pertanyaan·per·
tanyaan pada Panitia
d.
Tanggal terakhir mengeluarkan Adendum kepada
Peserta Lelang
e.
hari. tanggal dan waktu terakhir. serta tempat
pemasukan Penawaran
f.
Hari, tanggal dan waktu pembukaan Penawaran
Apabila ada persyaratan-persyaratan Jain yang harus
dipenuhi Penawar sebelum pemasukan Penawaran.
dapat dimasukkan disini dengan tetap memperhatikan
urutan tanggalnya.
c.

Penerbitan Do/rumen
7.
Jelaskan apabila ada lnformasi Pelengkap yang dapat
diminta atau diambil oleh para Peserta lelang.
Rapat Penje/asan
11 . (1) a . Jelaskan alamat. tempat dan waktu akan diadakan
Rapat Penjelasan termasuk pengadaan Peninjauan
Lapangan.
Persyaratan Lain sebelum Menyampaikan Penawaran
12. Sebutkan apabila ada persyaratan·persyaratan lain yang
harus dipenuhi Peserta Lelang sebelum memasukkan
Penawaran .
Masa berlalrunya Penawaran
14. Tentukan masa berlakunya Penawaran
Jaminan Penawaran
15. a .
Tentukan nilai dan persyaratan Jaminan Penawar·
an sesuai peraturan yang berlaku.
Do/rumen Penawaran
16. (1) Tentukan dokumen yang apabila tidak dilampirkan
akan menggugurkan Penawaran.
16. (1) e. Sebutkan apabila ada dokumen lain yang harus
dilampirkan dalam Dokumen Penawaran.
Lampiran Penawaran
16. (2) Tetapkan diantara Lampiran yang disebut pada
Pasal 16 Ayat (3). (4), (5). (6) dan (7) yang tidak
akan dilampirkan dalam Kontrak.
Lampiran Jain-Jain
16. (7) Sebutkanlah Lampiran lain-lain yang diperlukan
sesuai macam dan sifat Pekerjaan yang akan
dilelangkan .

Lingkup Pekerjaan
(1)
Jelaskan garis besar lingkup Pekerjaan yang akan
4.
dilelangkan .

Jer'lis Pekerjaan yang Tidak Diberi Harga
17. (2) Sebutkan apabila ada ketentuan lain mengenai
Harga Satuan dalam Daftar Kuantitas dan Harga
yang tidak diisi oleh Penawar.

Jangka Waktu Penyelesaian
4.
(2) Apabila tidak dikehendaki adanya penyele.saian
Pekerjaan secara bertahap, cukup disebutkan :
sesuai yang tertera dalam Syarat Khusus Kontrak
Pasal 43 (Waktu Penyelesaian Pekerjaan).

Penyampaian Penawaran
19. d.
Uraikan persyaratan mengenai amplop serta tulisan dan alamat yang harus ditulis pada amplop
tersebut.

Jadwal Pe/aksanaan Pelelangan
5.
Tentukan :
Hari, tanggal, dan tanggal untuk · pengambilan
a.
Dokumen Lelang
b.
Hari, tanggal dan waktu untuk Rapat Penjelasan
termasuk Peninjauan Lapangan

Evaluasi Penawaran
22. f.
Sebutkan unsur-unsur evaluasi teknik yang akan
diterapkan (sebagian atau seluruh unsur yang
dirinci dalam lnstruksi Umum).
Klarilikasi Selama Evaluasi Penawaran
23. b.
Sebutkan apabila ada data p endukung dan · kete·

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur Ke-PU -an 27 Propinsi

rangan Jain yang harus disampaikan oleh para
Penawar.

Gugumya Penawaran
24. h.
Sebutkan apabila ada hal-hal lain yang dapat
menyebabkan Penawaran dapat ditolak atau
digugurkan .

2.

3.

Pengumuman Pemenang Lelang dan Sanggahan
27. b.
Nyatakan alamat kantor dan nama atasan Pejabat
yang berhak menetapkan Pemenang Lelang.
Surat Penunjukan
28. (1) Tetapkan jangka waktu yang disyaratkan untuk
menandatangani kontrak sejak setelah Penawar
menerima Surat Penunjukan.

Jaminan Pelaksanaan
29. a.
Tetapkan jangka waktu yang disyaratkan untuk
penyerahan Jaminan Pelaksanaan sejak Penawar
menerima Surat .Penunjukan.
B.

C.

Apabila diperlukan . umpamanya karena adanya
perubahan atau tambahan peraturan (diluar yang
dijelaskan dalam nomor A diatas) sehingga isi
Pasal atau Ayat dalam lnstruksi Umum yang bersangkutan perlu disesuaikan , dapat diadakan
perubahan atau tambahan Pasa/ atau Ayat dalam
lnstruksi Khusus.

(iv)
c.

5.

Apabila Penawaran ini diluluskan, kami berjanji menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang diperlukan dalam
waktu .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (. ..................... ) 10) hari setelah
penerimaan Surat Penunjukkan dari Pemilik dan
menyusun serta menandatangani Kontrak dalam waktu
.. .. .. .. .. .. .. .. . (. .............. .) 11) hari sejak penerimaan
Surat Penunjukan dari Pemilik sehubungan dengan
Penawaran ini. ·
Kami setuju bahwa Penawara·n ini berlaku selama jangka
waktu sebagaimana dinyatakan dalam Jnstruksi kepada
Peserta Lelang dan kami tetap terikat Penawaran ini
apabila diluluskan sebelum berakhirnya jangka waktu
berlakunya Penawaran ini, atau sebelum berakhirnya
perpanjangan waktu sesuai dengan permintaan tertulis
Pemilik sebagaimana yang dapat kami setujui secara
tertulis.
Kami setuju bahwa pemberian Kontrak secara resmi
dengan Surat Penunjukan dari Pemilik merupakan
pelulusan Penawaran ini tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu, dan sejak diterimanya Surat Penunjukan tersebut
sampai Kontrak ditandatangani, kami dan Pemilik
sepakat bahwa Penawaran beserta Surat Penunjukan
merupakan kontrak yang mengikat kami dan Pemilik.
Kami setuju bahwa Pemilik tidak terikat untuk meluluskan penawaran yang diterimanya dan tidak akan
memberikan alasan apapun mengenai penolakan penawaran, dan tidak terikat pula untuk melayani komunikasi
mengenai hal ini.

6.

2)
di ................ .... ......... ..
Peri hal : Penawaran Pelelangan .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 3)
Paket/Kontrak No ........... .... .................. 4)

1.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, sesuai dengan
Surat Undangan Lelang No ............... tanggal .......... .
5) untuk Pekerjaan tersebut di atas, setelah meneliti
Dokumen Lelang, dan setelah meneliti Lapangan, serta
mengetahui keadaan disekitar proyek yang akan dibangun, dengan ini menyampaikan kesanggupan melaksanakan semua pekerjaan yang tercakup dalam Pekerjaan
sebagaimana yang dimaksud dalam Dokumen Lelang
dengan sepenuhnya mematuhi Dokumen Lelang serta,
menyediakan semua alat, tenaga kerja, peralatan,
perkakas, perbekalan. dan bahan yang diperlukan.

Surat Kuasa 8)
Data Pelengkap

Dengan mengajukan Penawaran ini kami sanggup
mengadakan kontrak untuk melaksanakan, ｭ･ｮｹｬｾｩﾭ
kan, dan memperbaiki Pekerjaan sesuai den.g an
Dokumen Kontrak dengan Harga Penawaran sebesar :
Rp. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (..... .... .. ........ .. ... Rupiah) atas
dasar Kontrak Harga Satuan.

19 .....

Dengan hormat,

f.
g.

4.

KOP PERUSAHAAN

Kepada Yth .
Panitia Pelelangan

e.

... . ...... ..... ... . .... ..... ... .......... . 9)

Dalam penyusunan lnstruksi Khusus sebagaimana
dijelaskan pada nomor A dan B diatas, supaya
urutannya disesuaikan dengan nomor Pasalnya,
sehingga memudahkan Peserta Le/ang da/am
Penyusunan Penawarannya.

............ ....... 1)

.. .. .... .......... .... .. .. .. ....... 6)

Daftar Kuantitas dan Harga yang telah diisi harga.
Jaminan Penawaran
Dokumen lain yang disyaratkan

d.

V. BENfUK SURAT PENAWARAN

Nomor
Lampiran

Kami mengajukan Penawaran ini tanpa menghubungi.
mengetahui, membandingkan harga, ataupun bersepakat dengan perusahaan-perusahaan yang mengajukan
penawaran untuk Pekerjaan tersebut di atas dan dalam
segala hal kami melakukannya dengan jujur tanpa
persekongkolan atau kecurangan.
Penawaran ini terdiri dari dokumen berikut
a.
Surat Penawaran
b.
Larnpiran :
(i)
Lampiran 1 Penawaran
Jadwal Umum
Pelaksanaan Pekerjaan.
(ii)
Lampiran 2 Penawaran
Analisa Harga
Satuan Mata Pembayaran Utama dan Harga
Satuan Dasar.
(iii) Lampiran 3 Penawaran : Daftar Lampiran
Penawaran.

7.

8.

lnformasi Pembangunah lnfrastruktur ｫ･Ｍｐｕｾ＠

9.
10.

11 .

12.

27 Propinsi

Kami setuju bahwa Pemilik tidak akan mengganti biaya
yang kami . keluarkan untuk me nyu sun Penawaran ini.
Kami menegaskan kebenaran dan ketepatan semua
pernyataan. jawaban dan daftar yang kami buat dan
kami serahkan kepada Pemilik sebagai jawaban serta
tanggapan terhadap Daftar Pertanyaan Penyusunan
Daftar Rekanan Terseleksi serta dokumen-dokumen
yang dilampirkan pada Penawaran ini .
Kami setuju bahwa setiap biaya dan harga dalam Daftar
Kuantitas dan Harga tidak akan berubah selama jangka
waktu berlakunya Kontrak. kecuali apabila dengan tegas
ditentukan lain dalam Syarat Kontrak.
Kami setuju bahwa jumlah uang, jangka waktu, dan
persentase yang dicantumkan dalam lnstruksi · kepada
Peserta Lelang dan Syarat Kontrak beserta Lampiranlampiran lain pada Penawaran, merupakan bagian dari
Kontrak.

13. Kami menegaskan bahwa kami telah menerima
Adendum No ...... ........... sampai No . ....... ... .... .. .... .. .
dan menjadi bagian dari Penawaran.
14 .

4)

Nomor Paket atau Kontrak

5)

Nomor dan tanggal Surat Undangan Lelang
dari Pemilik

6)

Lampiran-lampiran lain yang diminta dalam
lnstruksi Khusus

7)

Dokumen lain yang disyaratkan {bila ada)

8)

Surat Kuasa, jika Penawaran ditandatangani
oleh orang yang diberi kuasa

9)

Data teknis yang lain sesuai dengan yang
disampaikan oleh Penawar dalam Penawarannya

10)

-

Jangka waktu untuk menyerahkan Jaminan
Pelaksanaan yang Dite(apkan da/am Pasal
27 (1) lnstruksi Khusus kepada Peserta
Lelang

11)

-

Jangka waktu untuk · mempersiapkan dan
menandatangani Kontrak yang ditetapkan
dalam Pasal 27 (1) lnstruksi Khusus kepada
Peserta Lelang

12)

-

Nama perusahaan Penawar, tandatangan,
cap, materai dan nama jelas penandatanganan.

Alamat Penawar untuk korespondensi adalah

Fax/Telex No .
Nama Pekerjaan : ................ ................... ... ......... ................ .
Penawar
Paket/Kontrak No. : ............................ ........................... ... .
l.AMPIRAN 1 PENAWARAN
······ ··········· ···· ···· ··········· · 12)
(....... .. ........ ...... .................. )

JADWAL UMUM PELAKSANAAN PEKERJAAN
NAMA PENAWAR : .......................................................... .

dengan jabatan . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . yang diberi kuasa
menandatangani Penawaran untuk dan atas nama
......................... ....... ...... ..... Saksi .... ......... ... .......... .

ｾ＠

l'fXERJAAN

NO. UAAtAN KEGI.6.TAN

OOAM"

I

2

4

3

BULAN
................

..... .....

Catatan :

(a)

Penawaran agar diajukan dengan menggunakan Bentuk
Surat Penawaran atau diketik ulang sama dengan
Bentuk Surat Penawaran.
Penawar diharuskan mengisi semua bagian kalimat yang
kosong. dan jika Penawar berbentuk asosiasi atau kerja
sama maka nama dan alamat masing-masing anggota
harus dicantumkan .

(b)

(c)

Jika Penawaran diajukan o/eh atau atas nama suatu
perusahaan. maka Penawaran itu harus ditandatangani
atas nama Perusahaan tersebut oleh pejabat atau wakil
(wakil-wakil) yang diberi kuasa, yang namanya tercantum
dalam Akte Pendirian dan atau Akte Perubahan dan
harus mencantumkan nama kantomya.
Pengisian bagian kalimat yang kosong
1)

Nomor Surat Penawaran

2)

Nama dan alamat Panitia Pe/elangan

3)

Nama Pekerjaan

ｉｾ＠

JUMWi NlAI l'fXERJAAN

KEMAJ\JAN BUI..ANAH DAIAM II

ｾ＠

KIJMUlATF KEMAJUAN DALAM II

Agar digambari<an secata gralik dan hagan garis

NAMA PEKERJAAN : ............................................................................................. .
PAKET I KONTRAK NO. : .....................................................................................

J.»>PPRAN 2 PENAWARAN

ANAUSA liARGA SAnJAN
NOMOR JENIS PEKERJMN : ...ｾ＠ .....................
URAIAN PEJ<ERJAAN : ................................... .
SATIJAN MATA PEMBAYARAN : .....................
KUANTTTAS PEKERJMN : ............................. .
HASIL PER HARI/JAM : ................................ 1

NAMA PENAWAR : ............ .
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NO. ,

I.

SATUAN

URAIAN

KUANTTTAS

HARGA SATUAN
OASAR

JUMU\H

(yang selanjutnya disebut KONTRAKTOR untuk ............... 3)

BAHAN '1
I.

MAKA DENGAN INI disetujui ole h dan di antara pihak-pihak
tersebut . hal-hal sebagai berikut :

2.
II.

···· ·· ·· ··· · ·················· · ························· ··· ·············· · ··· ······· 5)

3.
TENAGA
I.

1.

Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam Kontrak ini
mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam Syarat Kontrak tersebut di bawah ini .

2.

Kontraktor harus melaksanakan. menyelesaikan. dan
memperbaiki Pekerjaan . yaitu

2.
Ill

3.
AU\T
I.

2.
3.

PROYEK .. ..................... .
SUB · TOTAL

IV.

BIAYA liMUM DAN KWNTUNGAN

V.

JUMLAH HARGA

VI.

KONTRAK : ....................> ..

sesuai dengan Ko ntrak ini dan Do kume n Ko ntrak sebagaimana dite ntukan di bawah ini . Waktu Pe nyc lesaian
Pekerjaan dihitung sejak 7 {tujuh) hari sctc lah ta nggal
Sural Perintah Mulai Ke rja . ada la h
(....
.. .... .. . ) hari dan jangka Waktu Pe me rliharaan
adalah ........................ (. ................. .) hari .

HARGA SATUAN PEKfRJAAN

C.w.n :
l.ampirJn ini digtNkan hanya untuk tvWasi Penawaran
1
lliisi opabilo pahitungan b<nlasar alas 1\o!il harian atau lwil pn jim
'1
Apobila dipandang pnlu, Panitio Pelelangan mencantumkan lwanlil., bahan
ｰ｡､ｾ＠

Ia;.. lwantitas.

3.

NAMA PEKERJAAN : .. .. ...... ..... .... .. .... ............ .. ........ ....... ..
PAKET

I KONTRAK NO. : ...... .. ...... .. .. .. ............... ... ..... .. ..
l.AMPIRAN 3 PENAWARAN
DAFTAR l.AMPIRAN PENAWARAN

NAMA PENAWAR : .. .. .... .. ....... .. .. .... ...... .. .... .................... ..

NOMOR 'l

URAIAN

KETERANGAN

Catatan ·
')

Berikan nomor urut yang sesuai dengan nomor ya ng
me nandai dokume n yang terkait.

VI. BENTUK SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
PROYEK .... .......... .......... .. ................... ....... ... ... ... .. .... .. .... ! )
No .............. ..................... ... ... ... ..... .................. .... ..... ....... 2)
KONTRAK .......... ...... ....... .. .... .................. ....................... 3)
No. Kontrak ... .... ............ ... ... ..... ..... ..... ... ... .. ... ..... .............. .
Tanggal .. ....... ............... .. ........................... ........ ...... ..... ...... .
SURAT PERJANJlAN (KONTRAK)
Sural Perjanjian ini (termasuk semua Lampiran ya ng merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian, yang selanjutnya dise but KONTRAK). terta nggal ........... ..
a ntara
PEMERINTAH REPUBLIK INDO NESIA (yang se lanjutnya
disebut PEMILIK) yang diwakili o leh ....... ......................... ..
................. ..... .. .... .. .............. ..... .......... .. ...................... 4)

dan

. ...... .. .. ... 1)

........ ......... ... .... 2)

4.

5.

Dokumen Kontrak se bagaimana dite ntukan di bawah ini
harus dibaca serta merupakan bagian dari Kontrak ini .
yaitu :
a.
JILID SATU
(1) Sural Perjanjian ini . te rmasuk dokumen dan
lampiran-lampiran yang dise butkan dalam
Pasal 8 di bawah ini. dan dilampirka n di sini
{2) Sural Pe nunjukan. termasuk se mua do kumen
yang d isebutkan d i da lamnya atau ya ng
dilampirkan yang telah disetujui bersama .
Penawaran bese rta lampirannya sebagai
(3)
berikut :
(i)
Jadwal Umum Pelaksanaan Peke rjaan.
(ii)
...... .. ... ....... 6 )
{4 ) Daftar Kuantitas dan Harga yang Ielah diisi .
. . . . . . . . . .. . . . . . .. .. .. . . 7)
(5) Adendum No .
(6)
Lampiran-lampiran
{i)
Jaminan Pelaksanaan
(ii)
Sural Kuasa
(iii) ...... ........... .... ........................ ..... 8)
b.
JILID DUA
(1)
Syarat Khusus Kontrak
(2)
Syarat Umum Kontrak
c.
JILID TIGA
Spesifikasi Teknik
(1)
(2) Spesifikasi Umum
d.
JILID EMPAT
Gam bar
Ketentuan d an syarat-syarat Do kum e n Ko nt rak
mengikat kedua be lah pihak kecuali yang secara jelas
dimodifikasi atau diubah dalam Kontrak ini.
a.
S esuai de ngan ke te ntuan Ko ntra k. Ko nt raktor
harus :
Melaksanakan . me nyelesaikan . da n me mpe rbaiki
Pekerjaan denga n pe nuh ke telitian dan kesungguhan de ngan ｭ ･ｮｾ
､ ｩ ｡ｫｮ＠
sega la te naga ke rja
termasuk pe ngawasannya . bahan-bahan, Pera latan
Ko ntrakto r. pe ngangkutan ke atau dari Lapanga n
dan di dalam atau di sekitar Pe ke rjaan. serta segala
sesuatu baik yang bersifat pe rmane n ma upu n yang
be rsifat se me ntara yang dipe rlukan untuk pela ksa-
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6.

7.

8.

naan , pe nye le saian dan perbaikan sebagaimana
yang dirinci dalam Kontrak dan disimpulkan secara
wajar dari Kontrak.
b.
Melaksanakan, menyelesaikan . dan memperbaiki
seluruh Pekerjaan sesuai dengan Kontrak sampai
diterima baik oleh Direksi Pekerjaan setelah berkonsultasi dengan Pemilik. kecuali apabila menurut
hukum ataupun secara fisik tidak mungkin dilakukan .
Pemilik berkewajiban
a.
Menyediakan bagi Kontraktor jalur masuk. penggunaan semua lahan dan bangunan sebagaimana
yang dinyatakan dalam Gambar dan atau dokumen
lain dalam Kontrak.
b.
Membayar Kontraktor sebesar Nilai Kontak atas
pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan Pekerjaan berdasar hasil pengukuran dan Harga Satuan
serta Harga Total Tetap (lump-sum) yang tertera
dalam Daftar Kuantitas dan Harga, pada waktu
dan dengan cara yang telah ditentukan dalam
Dokumen Kontrak atau dengan harga-harga yang
mungkin ditentukan secara lain berdasarkan ketentuan Kontrak.
Harga Kontrak termasuk PPN, yang diperoleh dari
perkiraan kuanlilas pekerjaan dan Harga Satuan , Harga
Total Telap, serla Dana. Bersyarat sebagaimana tertera
dalam Daftar Kuantitas dan Harga , yang bertambah atau
berkurang sesuai ketentuan Kontrak, sebesar :
Rp ................... 9)
(..... .. ........ ... ............. Rupiah)lO)
Kontrak ini mencakup, dibaca, dan diartikan tidak
terlepas dari :
a.
Daftar dan Lampiran-lampiran sebagai berikut :

b.

(i)
(ii)

································································
......... .............. .... ........ .. .. . ...... ................. .

(iii)

·········· · ····· · ··· ···· · ····· ··········· ·················· ·····

Ketentuan khusus, yang menambah atau mengubah hal-hal yang dilenlukan dalam Dokumen
Kontrak sebagai berikul :
(i)

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

(ii)
............... .. .... ... .......... .. .. ............... .......... .
(iii) ............ ............. ....................... ... ...... .... .. .
9.
Kontrak ini berlaku sejak langal penandatanganan oleh
kedua pihak yang bersangkutan .
Sural Perinlah Mulai Kerja diterbitkan setelah Kontrak
ditandatangani. Waktu untuk penyelesaian seluruh
Pekerjaan terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah tanggal
Sural Perintah Mulai Kerja .
10. Kontrak ini mencakup dan mengikat kedua pihak yang
bersangkutan, termasuk para pelaksana, pengganti, dan
wakil-wakil yang sah, yang secara bersama-sama atau
sendiri-sendiri berhak atas manfaat dan bertanggung
jawab atas Kontrak ini.
11 . a .
Jika ada perbedaan pengertian di antara dokumendokumen Kontrak, maka harus tunduk kepada
ketentuan urutan sebagai berikut :
Kecuali apabila ada Addendum Konlrak, Surat
Pe rjanjian ini lebih mengikat dari . pada dokumendokumen yang telah diletapkan dalam Pasal 3
Kontrak ini, ialah Jilid Satu, Dua, Tiga dan Empat,
dan masing-masing jilid se suai dengan urulan
pencantumannya .

Dalam gambar dime nsi tertulis dengan angka lebih
mengikat dari pada dimensi menurut skala.
b.
Untuk kepe ntingan Kontak ini, kedua pihak sepakat untuk mengabaikan Pasal 1266 Kilab Undangundang Hukum Perdata.
12. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Kontrak atau
disepakati ole h ke dua belah pihak maka alamat-alamat
untuk penyampaian sertifikat, pemberilahuan. perintah
dan permintaan untuk masing-masing pihak adalah :
a.
Pemilik :
.. . .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. 11)

b.

Alamat kawat ... ... ....... ..... .. .............. .. .......... .... .
Alamat telex/ fax .... ................. ... ........ .. ............ .
Direksi Peke rjaan :

c.

Ala mat kawat .............. ....... .. ........ .. ...... ........... .
Ala mat telex/ fax .............................. .... .. ........ .. .
Kontraktor :

····················· ······ ······· ········· ·············· · ·· · ·· · · · 12)

Alamal-kawat ................ .. ...... .... ..... ...... .......... ..
Ala mat Telex .fax .... ... ...... ..... ......... .. .... .. .. .... .. . ..
DENGAN KES,A.KSIAN INI, pihak-pihak yang bersangkutan
lelah menandalangani Sural Perjanjian ini alas nama masingmasing dan dilaksanakan di kantor Pemilik pada hari dan
tahun yang tercantum di alas.
'
Untuk dan alas nama
Untuk dan alas nama
Peme rintah Republik Indo nesia

.. ............................ 5)

............. ..... .... ........ 13)

.................. .. ..... .. ... .... 14)

PENJELASAN
1)
2)
3)

Nama Proyek.
Nomor NPLN (bila ada).
Nama dan Nomor paket pekerjaan atau Kontrak
yang akan dilaksanakan .
Nama Pemilik.
Nama Kontraktor.
Lain-lain lampiran yang ditetapkan m enjadi bagian
Kontrak.
Hanya Adendum yang penting artinya bagi
Kontrak yang dicantumkan.
Lampiran-lampiran lain yang dipersyaratkan.
Jumlah dalam huruf.
Jumlah dalam Angka.
Nama dan alamat lnstansi Pemilik.
Nama dan alamat Direksi Pekerjaan.
Wakil yang sah dari Kontraktor.
Wakil yang J;ah dari Pemilik.

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Catatan

Kalimat, anak kalimat, ungkapan atau kata-kata yang
dituliskan dengan huruf kursif (miring) dimaksudkan
untuk memberikan petunjuk kepada penyusunan Kon trak, yang harus ditambah, dikurangi atau diubah sesuai
keperluan.
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sinya atas harta benda Milik Penawar yang berkenaan
dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut
untuk .melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata.
Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah
mewakili _Bank, dengan ini membubuhkan tandatangan
dan cap pada Jaminan ini pada tanggal .................. .

Dalam bentuk akhirnya, Kontrak selur1,1hnya ditulis huruf
tegak dan hanya memuat hal-hal sesuai dengan Kontrak
yang bersangkutan.
BENTIJK JAMINAN PENAWARAN
(JAMINAN BANK)
1.

Oleh karen a .................................................... ........ .

Cap Bank

······· ··· ··-···················································· ········· ·· 1)

(selanjutnya disebut PEMILIK) telah mengundang ..... 2)
............................................................................ 3)

2.

3.

(se lanjutnya dise but PENAWAR) untuk mengajukan
penawaran ................................ ............. .............. 4)
Dan oleh karena itu Pe nawar terikat pada lnstruksi
Kepada Peserta Lelang mengenai Pekerjaan tersebut di
alas yang mewajibkan Penawar memberikan kepada
Pemilik suatu ,Jaminan Penawaran sebesar ..... ........ 5)
(te rbilang .......................................................... .... ... )
Maka kami Pe njamin yang bertanggung jawab dan
mewakili bank : ................. .. ................................... 6)
berkantor resmi di :
....... .... ................. ................................. ................7)

4.

5.

6.

7.

(se lanjutnya disebut BANK), dan berwenang penuh
untuk menandatangani dan me laksanakan kewajiban
alas nama Bank, dengan ini menyalakan bahwa Bank
menjamin Pemilik alas seluruh nilai uang sebesar
lersebul dialas sebagai Jaminan Penawaran Penawar
yang mengajukan Penawaran unluk Pekerjaan yang
disebulkan dialas le rlanggal .. ................................... 8)
Syaral-syaral kewajiban ini adalah :
a.
Apabila Penawar menarik kembali Penawarannya
sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya
Penawaran yang dinyalakan dalam Sural Penawarannya. alau
Apabila Penawaran diselujui dalam jangka waktu
b.
berlakunya Penawaran dan Penawar gagal alau
menolak :
(i)
me mberikan Jaminan Pelaksanaan yang
dipe rlukan ,
(ii) me na ndatangani Kontrak, atau
(iii) menandatangani dokumen perikalan lain
sebagaimana yang diharuskan dalam ketenluan Dokume n Lelang
maka Bank akan menye rahkan sepenuhnya uang
sebesar lersebul dialas kepada Pemilik dalam waklu (7)
tujuh hari setelah menerima permintaan pertama dari
Pe milik dan lanpa mempertimbangkan adanya keberatan dari Penawar.
Jaminan ini berlaku sepenuhnya selama jangka waklu
.................... 9) (. ................. ... ) hari kalender sejak
waktu dan tanggal Pembukaan Penawaran.
Pe rmintaan pembayaran atas jaminan ini harus telah
diterima oleh Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan Bank
sebagaimana disebutkan dalam nomor 5 diatas.
Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, Bank mengesampingkan hak preferen-

(Penjamin)

Catatan
1)
2)
3)
4)
5)

Nama Pemilik
Nama Penawar
Alamat Penawar
Uraian singkat Pekerjaan
Besamya Jaminan dalam Rupiah yang ditetapkan
da/am Dokumen Le/ang.
Nama Bank
Alamat Bank
Tanggal Penawaran
Jumlah hari yang sekurang-kurangnya sama
dengan jangka wakfu oer/akunya Penawaran yang
ditetapkan dalam Dokumen. Lelang.

6)
7)
8)
9)

BENI1JK JAMINAN PEI.AKSANAAN
(BONO)

Nomor Bond :
1.

Nilai : ........ .. .... ....... 1)

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami :
·············· ··· ·· ··········· · ·· ············· ·· ····· ······················· 2)

sebagai Kontraktor, selanjutnya disini disebut PRINCIPAL. dan .. .. .............. ..... .. .. ..... ... ...... .... .. ... ... .......... ..
························' ············ ·· ································· ···· 3)

sebagai Penjamin, selanjutnya ., disini disebut SURETY.
bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada .... .4)
sebagai Pemilik/Pemberi Pekerjaan selanjutnya disini
disebut OBLIGEE atas uang sebesar-besarnya sejumlah
Rp ............................... 1) ( ......................... Rupiah).
2.

Maka kami, Principal dan Surety dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran bilamana Principal tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan
Pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas
dasar Surat Penunjukkan dari Obligee No ................... .
tanggal ..................... .5) yang selanjutnya dikukuhkan
dalam Kontrak ..................... 6) antara pihak Principal
dan Obligee, dan jaminan ini merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Kontrak tersebut.

3.

Adapun Ketentuan dari Sural Jaminan ini adalah jika
Principal :
a.

menyelesaikan Pekerjaan tersebut pada waktunya
dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan
dalam, Kontrak, atau

b.

membayar, memperbaiki, dan mengga':lti pada
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Obligee semua kerugian dan kerusakan yang
mungkin diderita Obligee oleh sebab kegagalan
atau kelalaian dari pihak Principal dalam
melaksanakan Kontrak.
maka jaminan ini menjadi tidak berlaku lagi ; jika tidak,
Surat Jaminan ini tetap berlaku untuk jangka waktu dari
tanggal surat penunjukkan tanggal . . .. . . .. . . . . . . . sampai
dengan tanggal ............... dan dapat dimintakan
perpanjanga,nnya oleh Principal sampai .................... ..
(. ...... ......... ) hari setelah tang gal Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan .
4.

5.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini
ditegaskan kembali bahwa Surety melepaskan hak-hak
istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda pihak
yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi
hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1832
KUH Perdata.

6.

Setiap pengajuan (klaim) terhadap Surety berdasarkan
jaminan ini harus sudah rampung diajukan dalam waktu
3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya jaminan ini.
Ditandatangani serta dibubuhi cap dan materai di
.. .... .. ... ..... tanggal ... .. ... ..... ..

KONTRAKTOR (PRINCIPAL)

(selanjutnya disebut KONTRAKTOR) untuk .............. .4)
Dan oleh karena Kontraktor terikat oleh Kontrak yang
mewajibkan Kontraktor memberikan Jaminan P elaksanaan kepada Pemilik sebesar ...................... ....... 5)
(............................. ......... ... ..... .. ..................... . ... ..... )

3.

Maka kami Penjamin yang bertanggung jawab dan
mewakili : ............................................................ 6)
berkantor resmi di :
. ....................................... ,, ..... ...... ... ..... ................ 7)

4.

b.

PENJAMIN (SURETY)

( . " . " ......... . ......... " " "

" "

.. )

Catatan

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Nilai Bond sebesar yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak
Nama dan alamat Kontraktor
Nama dan alamat perusahaan asuransi atau perusahaan penjamin
Nama Pemilik
Nomor dan tanggal Surat Penunjukan
Uraian singkat Pekerjaan

6.

7.

SENIUK JAMINAN PEI.AKSANAAN
(JAMINAN BANK)

1.

Oleh karena ....... ... ... .... ... ... .. ................ .................. ..
................................ .. .......................................... 1)

(selanjutnya disebut PEMILIK) telah memberikan
Kontrak kepada : ................. .. ........ ... ......... .......... 2)
.. .............. ........ .. .. ... .. . ... . .. .. .......... .......... ... ..... ....... 3)

(selanjutnya disebut BANK). berwenang penuh untuk
menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas
nama Bank , dengan ini menyatakan bahwa Bank
menjamin Pemilik atas seluruh nilai uang sebesar ....... 8)
(terbilang .................... ...... ........... .. .......................... )
sama dengan ........................... . 9) (.......................... )
prosen dari Hiuga Kontrak sebagaimana disebutkan di
atas.
Syarat-syarat kewajiban ini adalah :
a.

5.
(.... ........ ..... ... ...... ........... )

＠

2.

Tuntutan (klaim) atas Sural Jaminan ini dilaksanakan
oleh Obligee secara tertulis kepada Surety segera setelah
fimbul cidera janji (Wanprestasi/default) oleh pihak Principal dalam melaksanakan Kontrak dan bukan karena
force majeure.
Surety harus membayar kepada Obligee sejumlah jaminan tersebut diatas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari
pihak Obligee berdasar Keputusan Obligee mengenai
pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh pihak
PrincipaL

ｭ｡ＬｾＮ

8.

Setelah Kontrkator menandatangani Kontrak tersebut diatas dengan Pemilik, maka Bank wajib
membayar sejumlah uang kepada Pemilik sampai
dengan sebesar nilai uang yang disebutkan di atas.
setelah mendapat perintah tertulis dari Pemilik
untuk membayar ganti rugi kepada Pemilik atas
kerug'ian yang diakibatkan oleh cacat maupun
kekurangan atau kegagalan Kontraktor .dalam
pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak tersebut di atas.
Bank harus menyerahkan uang yang diperlukan
oleh Pemilik dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender
setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan
dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya
mengenai proses hukum dan administratip dan
tanpa perlu pembuktian kepada Bank mengenai
adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan
pelaksanaan pada pihak Kontraktor.

Jaminan ini berlaku sejak tanggal penandatanganan
Kontrak sampai ... .......... .. .. ....... ............................ 10)
(. .. ................... ) hari setelah tanggal Berita Acara
Penyerahan Kedua Pekerjaan berdasarkan Kontrak atau
sampai Pemilik mengeluarkan suatu instruksi kepada
bank yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri.
Permintaan pembayaran berkenaan dengan Jaminan ini
harus telah disampaikan kepada Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal
berakhirnya Jaminan Bank ini yang dinyatakan pada
butir 5 di atas.
Bank menyanggupi memperpanjang jangka waktu
berlakunya Jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang
sama sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan
adanya perubahan atau perpanjangan waktu Kontrak
sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai
dengan ketentuan-ketentuan Kontrak.
Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, Bank mengesampingkan hak preferensinya atas harta benda milik Kontraktor yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda
tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata .
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Dengan itikat baik, kami Penjamin .yang secara sah
mewakili Bank, dengan ini membubuhkan tandatangan
dan cap pada Jaminan ini pada tanggal ................... .
Cap Bank

4.

(Penjamin)

Catatan;
1)
2)
3)
4)
5)

Nama Pemilik
Nama Kontraktor

6)
7)
8)
9)
1 0)

ｾ＠

Alamat Kontraktor
Nama dan uraian singkat Pekerjaan
Persentase sebagaimana disebutkan dalam Syarat
Khusus Kontrak Pasal 7 (1)
Nama Bank
Alamat Bank
Besarnya Jaminan dalam Rupiah sebagaimana
ditetapkan dalam Dokumen Kontrak
Besarnya Jaminan dalam persentase Harga
Kontrak
Agar ditentukan besarnya oleh Panitia Pelelangan

5.

6.

Maka jaminan ini berakhir; jika Principal lidak
dapat memenuhinya. Sural Jaminan ini lelap
berlaku dari tanggal .. .. .. . .. .. . .. .. . sampai dengan
tanggal .............. .
Tuntutan penagihan (klaim) alas Surat Jaminan ini
dilaksanakan oleh Obligee secara lerlulis kepada Surety
segera setelah timbul cidera janji (Wanpreslasi/default)
oleh pihak Principal sesuai dengan kelenluan-ketentuan
dalam pers.yaratan pelelangan.
Surety akan membayar kepada Obligee dalam jumlah
penuh selambat-lambatnya 30 (liga puluh) hari "kalender
setelah menerima tuntutan penagihan dar( pihak
Obligee berdasar Keputusan Obligee mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh pihak
Principal.
Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini
ditegaskan kembali bahwa Surety melepaskan hak-hak
istimewanya untuk menuntuk supaya benda-benda pihak
yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi
hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1832
KUH Perdata.
Setiap pengajuan ganti rugi lerhadap Surety berdasar
jaminan ini harus sudah rampung diajukan dalam waklu
3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya jaminan ini.
Ditandatangani serta dibubuhi cap dan materai di
................. tanggal , ...... .............. ..

BENI1JK JAMINAN PENAWARAN
PENAWAR (PRINCIPAL)

PENJAMIN (SURETY)

(.. .... ..... ............... .. .. .......... )

(... .. ................... .... .. .........)

(BOND)
Nomor Bond :
1.

Nilai: ...................... 1)

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami :
. .............................. ... .............. ...................... .-... ... 2)

2.

3.

sebagai Penawar, selanjutnya disini disebut PRINCIPAL,
dan ........... ... ... ..... ............. ............. ...... .... ... ............ .

Catabm;

................... ... .............. .. .... ................................... 3)

1)

sebagai Penjamin, selanjutnya disini disebut SURETY,
bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada ........ .
sebagai Pemilik/Pemberi Pekerjaan selanjutnya disini
disebut OBLIGEE atas uang sejumlah Rp ................... .
(. ................. Rupiah).
Maka kami, Principal dan Surety dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut
diatas dengan baik dan benar bilamana Principal tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam
lnstruksi kepada Peserta Lelang untuk pelelangan
.. .. ................... 5) yang diselenggarakan oleh Obligee
pada tanggal .................... .. .... di .............. ............ 6)
Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah jika :
Principal tidak menarik kembali Penawarannya
a.
sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya
Penawaran yang dinyatakan dalam Sural Penawarannya, dan
b.
Apabila Penawaran Principal disetujuioleh Obligee
dalam jangka waktu berlakunya Penawaran, maka
Principal :
(i)
memberikan Jaminan Pelaksanaan yang
diperlukan,
(ii) menandatangani Kontrak, dan
(iii) menandatangani dokumen perikatan lain
sebagaimana yang diharuskan dalam Dokumen Lelang,

2)
3)
4)
5)
6)

Nilai Jaminan sebagaimana dilelapkan dalam
Dokumen Lelang
Nama dan alamat Penawar
Nama dan alamat perusahaan asuransi alau
perusahaan penjamin
Nama Pemi.lik
Uraian singkat pekerjaan.
Tanggal dan tempat Lelang.

BENIUK JAMINAN UANG MUKA
(JAMINAN BANK)

1.

Oleh karena ........................... .. ..... .. .. ....................... .
............. ... ... . ..... ········· · ......................................... 1)

(selanjutnya disebut PEMILIK) telah menandalangani
Kontrak dengan ................................................. ....... .
··································· ·· ······· ·· ······· ················ ······· 2)

2.

3.

(selanjutnya disebut KONTRAKTOR)
untuk ................. ..... ............... .... ...... ...... ... ........... 3)
pada ........ ........................................ .............. ...... 4)
nomor .............. .............. . ... . ........ .. ............ ........... 5)
Dan oleh karena sesuai dengan Kontrak tersebut ,
Pemilik dapat membayar Uang Muka kepada Kontraktor
sebesar tidak lebih dari ........................ 6) (. ........ .. .... )
prosen Harga Kontrak.
Maka kami Penjamin yang bertanggung jawab dan
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mewakili :
ｾ

Ｍ ｫｾｴ［

Ｎ＠ ｾｩ

BEJIITUK JAMINAN UANG MUKA
Ｎ＠

di.·;..............................................

7)

··············· ··················· ···· ·············· ···· ········ .. ...... ... 8)

(selanjulnya disebul BANK), berwenang penuh unluk
menandalangani dan melaksanakan kewajiban alas
nama Bank, dengan ini menyalakan bahwa Bank
menjamin Pemilik alas seluruh nilai uang sebesar ...... .9)
(lerbilang ... ............... ................... ............................ .

(BOND)
Nomor Bond : ............ . .
1.

5.

6.

7.

Kelenluan kewajiban ini adalah :
Bank lerikal mengembalikan Uang Muka alau sisa
a.
Uang Muka, apabila selelah Kontraklor menerima
Uang Muka, Kontraktor gaga( memulai dan melanjutkan Pekerjaan , apapun alasannya, dan Bank
harus segera mengembalikan nilai keseluruhan
atau nilai pembayaran kembali Uang Muka ya ng
masih lersisa .
bank harus menyerahkan uang yang diminta oleh
b.
Pemilik segera selelah ada permintaan pertama
tanpa lerlunda dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender
dan tanpa perlu adanya pemberitahuan sebelumnya mengenai prosedur hukum atau prosedur
adminislrasi dan tanpa perlu membuklikan kepada
Kontraktor.
Bank mengenai ｫ･ｾ｡ｧｬｮ＠
Jaminan ini berlaku selama masa berlakunya Konlrak
atau sampai pada langgal Uang Muka telah dibayar
kembali seluruhnya.
Perminlaan pembayaran berkenaan dengan Jaminan ini
harus Ielah disampaikan kepada Bank selambatlambatnya 30 (liga puluh) hari kalender setelah langgal
berakhirnya Jaminan Bank ini yang dinyatakan pada
butir 5 di atas.
Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, Bank mengesampingkan hak preferensinya atas harta benda milik Kontraktor yang berkenaan
dengan penyitaan dan penjualan harta benda lersebut
unluk melunasi hulang Konlraktor sebagaimana ditentukan dalam pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum
Perdala.
Sebagai itikad baik, kami Penjamin yang secara sah
mewakili Bank, dengan ini membubuhkan landatangan
dan cap pada Jaminan ini pada langgal ...................... .

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Catalan ;

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Nama Pemilik
Nama Kontraktor
Nama dan uraian singkat Pekerjaan
Nama Kontrak
Nomor Kontrak
Persentase sebagaimana disebut · dalam Syarat
Khusus Kontrak Pasal 60 (2)
Nama Bank
Alamat Bank
Besamya Jaminan da/am Rupiah

Dengan ini dinyatakan. bahwa kami
ｾ＠

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

Cap B_a nk

(Penjamin)

... I )

sebagai Pe nawar. selanjutnya disini disebut PRINC IPAL.
.......... ............... ·····························
ｾｮ＠

.... ........ .:. ......... ....... .... .................................. ..........)

4.

Nila i

8.

9.

••·••······•··························

Ｍ ｾ＠

sebagai Penjamin . selanjut nya disini disebut SURETY.
bertanggung jawab dan dengan tegas te rikat pada . . 4)
sebagai Pemilik/ Pe mberi Pekerjaan selanju tnya disini
d isebut OBLIGEE alas sejum lah sebesa r-besa rnya
Rp ...... ......... 1) (. .................. Rupiah) yang harus
dibayar kepada O bligee .
Maka kami . Principal dan Sure ty de ngan ini me ng ikatkan diri untuk me lakukan p embayaran jumlah
tersebut diatas dengan bai k dan benar.
Bahwa Principal d e nga n suatu perjanjian te rtul is
.5)
No ...... .............. te rtanggal ......... .. ... ... .. ... .
telah mengadakan Kontrak de ngan Obligee untuk ...
...... .......... 6) de ngan Harga Ko ntrak ya ng telah d isetujui
sebesar Rp ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7)
(.......... ............... Rupiah) dan jaminan ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak terse but.
Bahwa untuk Kontrak te rsebut diatas . Obligee setuju
membayar kepada Principal uang sebesar ................. .
sebagai pembayaran uang m uka sebelum pe ke rjaan
menurut Kontrak diatas dimulai. S ebagai jaminan
terhadap pembayaran Uang Muka itu maka Surety
memberikan jaminan dengan ketentuan tersebut di
bawah ini .
Jika Principal telah me lakuka n pembayaran ke mbali
kepada Obligee seluruh jumlah Uang Muka dimaksud
(yang dinyalakan dalam Sural Tanda Bukti Pe nerimaa n
olehnya), atau sisa Uang Muka yang wajib di bayar
menurut Kontrak tersebut . maka Sural Jaminan ini
menjadi batal dan tidak berlaku lagi : jika tidak. Sural
Jaminan ini tetap berlaku dari tanggal .. ..................... .
sampai dengan tanggal ..... ........... ............................ 8)
Tuntulan (klaim) alas Surat Jaminan ini dilaksanakan
oleh Obligee secara tertulis kepada Surety segera sete lah
timbul cidera janji (Wanprestasi/default) o le h pihak Principal karena tidak dapat membayar kembali uang Muka
atau sisa Uang Muka tersebut dengan Syarat Kontrak.
Surety akan membayar kepada Obligee Uang Muka a tau
sisa Uang Muka yang berdasarkan Kontra k belum
dikembalikan o le h Principal. selambat-lambatnya 30
(liga puluh) hari kalender setelah me nerima tuntutan
penagihan (klaim) dari Obligee .
Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata de ngan ini
ditegaskan kembali bahwa Surety mele paskan hak-hak
istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda pihak
yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi
hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 31 .
Setiap pengajuan ganti rugi terhadap Surety berdasarkan jaminan ini harus sudah rampung diajukan dalam
waktu 3 (tiga) bulan sesudah jaminan ini berakhir.
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Ditandatangani serta dibubuhi cap dan materai .. .. ..... .
tanggal .....•... .. ... .....
KONTRAKTOR (PRINCIPAL)

ditetapkan dalam Syarat Kontrak Pasal 10 (Tanggung
Jawab Umum Kontraktor).
Tanpa mengurangi arti Pasal 17 Ayat (2) (Dahar Kuantitas dan Harga) dalam lnstruksi Kepada Peserta Lelang,
maka apabila tidak ada harga yang diisikan pada suatu
jenis pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dan
Penawaran itu diluluskan, maka biaya pekerjaan yang
diperlukan dalam jenis pekerjaan tersebut harus dianggap dicakup oleh harga jenis pekerjaan yang lain.

PENJAMIN (SURETY)

(...... ... ............. ................... ) ( ..... . .... . .... . .... . ..... ....... ... ... .)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nilai Bond
Nama dan alamat Kontraktor
Nama dan alamat perusahaan asuransi ati'I•J
perusahaan penjamin
Nama Pemilik
Nomor dan tanggal Surat Perjanjian
Uraian singkat Pekerjaan
Nilai Kontrak
·
Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya.

5.

Pekerjaan dan Jasa yang Tidak Diukur secara Terpisah
Kecuali apabila dirinci lain dalam Daftar Kuantitas dan
Harga a tau ditetapkan lain dalam Kontrak, maka tenaga
kerja, termasuk pengawasan, bahan-bahan, Peralatan
Kontraktor, Pekerjaan Sementara, transportasi ke dan
dari Lapangan, dan di dalam dan sekitar Pekerjaan, dan
segala sesuatu yang lain yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan Pekerjaan tidak akan
diukur dan biayanya harus dianggap sudah termasuk
dalam harga-harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

6.

Dana Bersyarat
Dana Bersyarat dapat dipergunakan seluruhnya atau
sebgian atau tidak sama sekali sebagaimana diarahkan
oleh Direksi Pekerjaan. Apabila pekerjaan yang
berkaitan dengan Dana Bersyarat telah diperintahkan
oleh Direksi Pekerjaan dan telah dilaksanakan oleh
Kontraktor, harus dinilai sesuai Syarat Kontrak Pasal 58
(Dana Bersyarat).

7.

Pajak Pertambahan Nilai

Vlll. DAFTAR KUANfiTAS DAN HARGA
PAKET/KONTRAK NO ................... .
MUKADIMAH

1.

Pendahuluan
Daftar Kuantitas dan Harga ini meliputi Mukadimah,
Bagian-bagian Daftar Kuantitas dan Harga, Lampiran
dan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga, harus
diartikan sebagai satu kesatuan dengan lnstruksi Kepada
Peserta Lelang . Syarat Kontrak , Spesifikasi dan
Gam bar.

2.

Kuantit.as
Kuantitas yang dicantumkan dalam Daftar Kuantitas dan
Harga hanyalah perkiraan kuantitas Pekerjaan dan sebagai dasar Penawaran serta tidak boleh dianggap sebagai
kuantitas yang benar dan sesungguhnya dari Pekerjaan
yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak.

3.

Pekerjaan Yang Harus Diukur
Untuk menghitung nilai dan besarnya pekerjaan yang
telah dikerjakan, Pekerjaan harus diukur sebgaimana
ditetapkan dalam Syarat Kontrak Pasal 56 (Pekerjaan
yang Harus Diukur) dengan kekerapan (frekuensi)
sebagaimana diperlukan untuk tujuan pembayaran
sesuai Syarat Kontrak Pasal 60 (Berita Acara dan
Pembayaran). Pekerjaan harus diukur netto meskipun
kebiasaan umum dan setempat berlaku lagi, kecuali
apabila ditentukan lain dalam Kontrak.
Kuantitas masing-masing jenis pekerjaan dalam Daftar
Kuantitas dan Harga harus diukur sesuai dengan metode
pengukuran yang diuraikan dalam Pasal 9 Mukadimah ini.

4.

Pengisian Harga
Kecuali ditetapkan lain dalam Kontrak, harga dalam
Daftar Kuant1tas dan Harga harus mencakup semua
kewajiban-kewajiban Kontraktor berdasarkan Kontrak
serta segala hal yang diperlukan untuk pelaksanaan,
penyelesaian, dan perbaikan Pekerjaan, sebagaimana

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus diperhitungkan
oleh Kontraktor atas biaya keseluruhan Pekerjaan .

8.

Uraian Pekerjaan dalam Daftar Kantitas dan Harga
Uraian pekerjaan dalam masing-masing jenis pekerjaan
adalah untuk menjelaskan lokasi dan sifat pekerjaan,
tetapi sifat dan lingkup pekerjaan yang sesungguhnya
harus dipastikan dari Gambar, Spesifikasi dan Syarat
Kontrak sebagaimana keadaannya, dibaca berkaitan
dengan cara pengukuran. Apabila terdapat rujukan
dalam Daftar Kuantitas dan Harga yang menunjuk
kepada suatu gambar khusus ｡ｴｾｵ＠
bagian dari Spesifikasi
atau Syarat Kontrak, maka rujukan tersebut tidak akan
membatasi persyaratan umum yang disebutkan dibagian
lain dalam Kontrak, kecuali apabila disebutkan lain.

9.

Metode Pengukuran
Apabila ditetapkan suatu metode
Spesifikasi atau bagian lain dalam
maka metode pengukuran tersebut
gaimana ditetapkan dalam Syarat
Ayat (2) (Metode Pengukuran).

pengukuran dalam
Dokumen Kontrak,
akan berlaku sebaKontrak Pasal 56

10. Koreksi Aritmetika.
Apabila ada kesalahan aritmetika dalam perhitungan
atau penjumlahan, kesalahan itu akan dikoreksi oleh Pemilik sebagaimana ditentukan dalam lnstruksi Kepada
Peserta Lelang Pasal 17 Ayat (3) (Besarnya Penawaran).
11. Penomoran Jenis Pekerjaan dalam Daftar Kuantit.as dan
Harga
Bagian-bagian Daftar Kuantitas dan Harga dinomori
sesuai dengan bagian-bagian Spesifikasi Teknis yang
berhubungan dengannya.
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Jenis-jenis pekerjaan dalam tiap bagian Daftar Kuantitas
dan Harga harus dibaca berkaitan dengan Pasal-pasal
cara Pengukuran dan cara Pembayaran dalam bagianbagian Spesifikasi yang terkait.

NOMOR
BAGIAN
PEKERJAAN

URAIAN
BAGIAN PEKERJAAN

HARGA
(RUPIAH)

12. Singkatan-singkatan
Singkatan-singkatan yang dipergunakan dalam Daftar
Kuantitas dan Harga adalah :
m3 ... .. ... . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . ..

meter kubik

m2 ... .. . . . . . .. . . . .. . . . .. .. . .. . .. ..

meter persegi

m . .. .. . . . . .. . ... . .. . .. . ... . . .. .. . ..

meter panjang

mm ... . . .. . . ... . .. . .. . ... . . .. .. . ..

milimeter

ha . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . .. .. . . ..

hekto are

mm2 . . . .. . . .. . .. ... . . .. . .. .. . . .. .

milimeter persegi

kg . . . .. . . .. . . . .. .. . .. . . . .. . .. .. . . . .

kilogram

t ........ ...... ..... ... ..............

ton

! .......... .... ..... ... ............. .

liter

Definisi

No ..... ..................... ..... .

Nomor

1.

Rp ........... ................ ..... .

Rupiah

bh .......... ........ ............. . .

buah

hr .. ............................... .

hari

hht (Is) .. . . .. . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . .

harga-total-tetap (lump-sum)

Total Harga Penawaran

Oipindahkan ke Penaworon

SYARAT UMUM KONTRAK
DFFlNISI DAN PENGERTIAN

lb ............ ............ .... .......

lembar

o/hr . .. .. . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . .. . . .

orang/hari

Nama Pekerjaan : ....... ................ ......................... .............. .
Paket I Kontak No. : .............................. ......................... ..
DAFTAR KUANITfAS DAN HARGA
Bagian No : ... ............. .... 1) Lembar ........... ..... dari
NAMA PENAWAR ................ .... ............... ............... ......... .
NOMOR
JENIS
PEKfR·
JAAN

SUB TOTAL
Pajak Pertambahan Nilai (PPNJ
sebesar .......... .. .. .. .. ....... ...... ..

URAIAN
JENIS
PEKER
JAAN

SATUAN

KUANrrTAS HARGA SATUAN
(Rp)

IJMLAH
(Rp)

PASAL)GAMBAR
RUJUKAN

SUB TOTAL
OIPINOAHKAN KE BAGIAN NO. ............ .........

Nama Pekerjaan : ................... ........... ... .. ....... .......... ..... ......
Paket I Kontrak No. : ....................................................... .
REKAPmJLASI DAFTAR KUANITfAS DAN HARGA
NAMA PENAWAR : ............... ... ... ... ... ........... .. ... .. ...... ....... .

(1)

Di dalam Kontrak ini, kata-kata dan istilah-istilah
mempunyai arti sebagaimana dijelaskan dibawah
ini , kecuali apabila hubungannya dengan kata-kata
lain da.lam kalimat mengharuskan berarti lain :
(i)
Pemerintah berarti Pemerintah Repua.
blik Indonesia.
(ii)
Pemilik berarti Pemerintah Republik
Indonesia yang diwakili oleh instansi
yang disebut dalam Syarat Khusus
Kontrak.
(iii) Direksi Pekerjaan berarti pejabat.
orang , atau perusahaan yang sewaktuwaktu diangkat oleh Pemilik dan diberitahukan secara tertulis kepada Kontraktor oleh Pemilik, atau sebagaimana
disebutkan dalam Syarat Khusus Ko ntrak, untuk bertindak sebagai Dire ksi
Pekerjaan .
(iv) Wakil Direksi Pekerjaan berarti pejabat.
orang , atau perusahaan yang sewaktuwaktu diangkat oleh Pemilik atau Direksi Pekerjaan, untuk melaksanakan tugas
yang ditetapkan dalam Syarat Umum
Kontrak Pasal 2 (Tugas dan Wewenang
Direksi dan Wakil Direksi Pekerjaan
yang wewenangnya dibe ritahukan
secara tertulis oleh Direksi Pe ke rjaan
kepada Kontraktor.
(i)
b.
Penawar berarti perusahaan, perusahaan patungan, kerjasama, atau asosiasi
yang telah me nyampaikan Penawaran
setelah mengikuti undangan lelang
Pekerjaan yang diadakan oleh Pemilik,
dan meliputi wakil yang sah atau pengganti yang sah.
(ii)
Pemenang Lelang berarti Penawar yang
Penawarannya diluluskan oleh Pemilik.
(iii) Penawaran adaiah penawaran Penawar
untuk melaksanakan , menyelesaikan,
dan memperbaiki Pekerjaan.
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c.

(iv)

Dokumen Penawaran berarti dokumendokumen yang disampaikan oleh Penawar untuk tujuan lelang.

(ii)

Pekerjaan Permanen berarti pekerjaan
yang harus dilaksanakan, diselesaikan,
dan diperbaiki sesuai dengan Kontrak.

(v)

Dokumen Lelang berarti dokumendokumen yang diterbitkan oleh Pemilik
untuk tujuan pelelangan.

(iii)

(i)

Kontrak berarti surat perjanjian antara
Pemilik dan Kontraktor, termasuk
Penawaran , Syarat Kontrak, Spesifikasi . Gambar. Daftar Kuantitas dan
Harga . Jaminan Pelaksanaan. Adendum. dan dokumen-dokumen lain yang
disebutkan dalam Kontrak.

Pekerjaan S.ementara berarti semua
dan segala macam pekerjaan sementara yang diperlukan dalam atau sehubungan dengan pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan Pekerjaan.

(iv)

Lapangan berarti lahan di atasnya, di
bawahnya, di dalamnya, atau dilalui
untuk pelaksanaan Pekerjaan, dan
ｬ｡ｨｮＭｾ＠
yang disediakan oleh Pemilik untuk keperluan Kontrak beserta
lahan-lahan lain yang ditunjuk secara
definitif dalam Kontrak ｳ･ｾ｡ｩ＠
bagian
dari Lapangan.
Tanggal Mulai Kerja berarti tanggal
terhitung 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja oleh
Direksi Pekerjaan.
Pekerjaan Substansial Selesai berarti
Pekerjaan atau bagian-bagiannya yang
telah lulus pengujian akhir, apabila
disyaratkan dalam Kontrak, dan dapat
､ｩｧｵｮ［ｾｫ｡＠
oleh Pemilik sesuai dengan
tujuan pembangunan Pekerjaan tanpa
terganggu oleh Kontraktor dalam
penyelesaian pekerjaan tersisa.
Hari berarti hari kalender Gregorian.
Pemberi Dana berarti lembaga atau
badan internasional atau asing yang
namanya disebut dalam Syarat Khusus
Kontrak, yang membiayai sebagian dari
penyelenggaraan Pekerjaan berdasarkan
suatu perjanjian dengan Pemerintah.
Penjamin berarti suatu Bank Pemerintah,
Bank lain atau lembaga keuangan lain
atau lembaga asuransi yang disetujui oleh
Menteri Keuangan, yang mengeluarkan
Jaminan Pelaksanaan atau Jaminan
Uang Muka untuk Kontrak ini.
disetujui atau diarahkan berarti disetujui
atau diarahkan secara tertulis oleh
Direksi Pekerjaan termasuk penegasan
tertulis atau persetujuan lisan terdahulu
dari Direksi Pekerjaan atau persetujuan
atau arahan dari Direksi Pekerjaan
secara tertulis.
tertulis berarti komunikasi tertulis ,
dengan tangan, ketikan atau tercetak,
telex, telegram, facsimile atau sarana
sejenis, yang harus diikuti dengan buktibukti tertulis.
perintah ｢ｾｲ｡ｴｩ＠
perintah tertulis, atau
perintah lisan dari Direksi Pekerjaan
yang kemudian ditegaskan secara
tertulis.

(ii)

Dokume n Kontrak berarti ､ｯｫｵｭ＼＾ｾＮﾭ
dokumen yang merupakan kelengkapan Kontrak.

(iii)

Kontraktor berarti Pemenang Lelang
yang telah menandatangani Kontrak.

(iv)

Harga Kontrak berarti sejumlah uang
yang disebutkan dalam surat penunjukan yang dapat ditambah atau dikurangi
berdasarkan ketentuan-ketentuan
Kontrak.

(v)

(vi)

(vii)

d.

(i)

(ii)

e.

(i)

f.

(ii)

Spesifikasi berarti spesifikasi yang
dirujuk dalam Kontrak. serta perubahan
atau tambahan yang sewaktu-waktu
dapat diberitahukan secara tertulis
kepada Kontraktor oleh Direksi Pekerjaan berdasarkan ketentuan Syarat
Umum Kontak Pasal 2 Ayat (1) (tugas
dan Wewenang Direksi Pekerjaan).

g.

Gambar berarti gambar-gambar yang
dirujuk dalam Spesifikasi, serta perubahan yang disetujui oleh Direksi
Pekerjaan serta gambar-gambar lain
yang sewaktu-waktu diberikan atau
disetujui oleh Direksi Pekerjaan .

(iii)
(i)

(ii)

Peralatan Kontraktor berarti semua alat
atau benda apapun yang diperlukan
dalam atau sehubungan dengan pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan
Pekerjaan tetapi tidak meliputi alat atau
benda lain yang akan menjadi bagian
dari Pekerjaan Permanen.

h.

Subkontrak berarti pihak atau pihakpihak yang mengadakan kontrak langsung dengan Kontraktor untuk mengerjakan sebagian Pe kerjaan atau bagianbagian Pekerjaan yang dikerjakan
berdasarkan Kontrak.

(i)

(ii)

Kontraktor Lain berarti pihak atau
pihak-pihak yang telah mengadakan
kontrak langsung dengan Pemilik untuk
pekerjaan di luar lingkup Kontrak.
Pekerjaan berarti pekerjaan-pekerjaan
yang harus dilaksanakan. diselesaikan.
dan diperbaiki sesuai dengan Kontrak
dan meliputi Pekerjaan Permanen dan
Pekerjaan Sementara.

(i)

(iii)

Tunggal dan Jarnak
(2)

Kata-kata yang mengandung pengertian tunggal
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dapat juga diartikan jamak dan sebaliknya sesuai
dengan maksud kalimat.
Judul atzsu Catzstan ｾ ｩ ｮｧｩｲ＠
(3) Judul termasuk judul bab, catatan tepi dan catatan
lain dalam Syarat Kontrak tidak boleh dianggap
sebagai bagian dari padanya ataupun diperhitungkan dalam mengartikan atau menafsirkan Syarat
Kontrak dan Kontrak.
Biaya
(4)

Kata biaya harus dianggap meliputi juga biaya
umum (overhead) baik di dalam atau diluar
Lapangan.

DIR.EKSI DAN WAKIL DIREKSI PEKERJAAN
Tugas dan Wewenang Oireksi Pekerjaan
2.
(1) Direksi Pekerjaan melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak antara lain mengeluarkan berita acara, keputusan, dan perintah,
kecuali hal-hal yang harus dimintakan persetujuan
Pemilik terlebih dahulu dan harus diberitahukan
kepada Kontraktor, yaitu yang berkenaan dengan :
a.
Perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan
b.
Biaya tambahan yang harus ditanggung oleh
Pemilik
c.
Perintah perubahan yang mengakibatkan
kewajiban tambahan di pihak Pemilik atau
Kontraktor, yang menyangkut penambahan
atau pengurangan yang melampaui batas
Harga Kontrak sebagaimana ditetapkan
dalam Syarat Khusus Kontrak dalam Pasal
60 Ayat (1) (Harga Kontrak) atau yang
mengubah atau menambah Spesifikasi.
d.
Persetujuan mengenai harga .
Segala hal yang berhubungan dengan Kontrak harus diselesaikan antara Pemilik dan
Kontraktor melalui Direksi Pekerjaan . Tambahan atau pembatasan tugas Direksi Pekerjaan ditentukan dalam Syarat Khusus
Kontrak Pasal 2 Ayat (1). Setiap persetujuan,
keputusan , instruksi, pengarahan, atau
perintah tertulis yang diberikan oleh Direksi
Pekerjaan kepada Kontraktor dalam ketentuan batas-batas pendelegasian . wewenang
Direksi Pekerjaan sebagaimana ditetapkan
dalam Ayat ini , harus dilaksanakan dan
mengikat Kontraktor dan Pemilik.
Tugas dan Wewenang Wakil Oireksi Pekerjaan
(2) Wakil Direksi Pekerjaan bertanggung jawab pada
Direksi Pekerjaan dan tugasnya adalah mengamati
serta mengawasi Pekerjaan dan menguji serta
meneliti setiap bahan yang akan dipakai, atau
mutu pengerjaan yang dilakukan oleh Kontrakt,or:
Dia tidak berhak :
a.
membebaskan Kontraktor dari tugas dan
kewajibannya berdasarkan Kontrak,
b.
memerintahkan pelaksanaan pekerjaan yang
menyebabkan kelambatan atau pembayaran
tambahan o leh Pemilik,

c.

membuat perubahan Pekerjaan. kec uali
ditentukan dengan tegas dibawah ini atau
pada bagian lain dari Kontrak.

Bila ada wewenang Direksi Pekerjaan yang diuraikan dalam Kontrak akan dijalankan oleh Wakil
Oireksi Pekerjaan, maka wewenang tersebut harus
dicantumkan dalam Syarat Khusus Kontrak Pasal 2
Ayat (2). Meskipun demikian Direksi Pekerjaan
dapat mendelegasikan wewenang dan kekuasaannya lebih lanjut. Direksi Pekerjaan sewaktu-waktu
dapat mendelegasian kekuasaan dan wewe nang
yang ada padanya secara tertulis kepada Wakil
Direksi Pekerjaan dan harus memberikan rekaman
semua pendelegasian wewenang dan kekuasaan
tersebut kepada Kontraktor dan Pemilik. Setiap
perintah atau persetujuan tertulis yang diberikan
Wakil Oireksi Pekerjaan kepada Kontraktor dalam
batas-batas ketentuan pendelegasian tersebut ,
tetapi tidak berlaku untuk hal-hal yang lain . harus
mengikat Kontraktor dan Pemilik seakan-aka
perintah dan persetujuan tetulis itu telah diberikan
oleh Direksi Pekerjaan . Dengan ketentuan :
(i)
Jika Wakil Direksi Pekerjaan menyetujui suatu pekerjaan atau bahan. maka hal itu tidak
boleh mengurangi arti wewenang Direksi
Pekerjaan untuk kemudian tidak menyetujui
pekerjaan atau bahan tersebut dan untuk
memerintahkan merubuhkan, penyingkiran .
atau pembongkaran pekerjaan itu .
(ii)
Apabila Kontraktor tidak puas dengan suatu
keputusan Wakil Direksi Pekerjaan, Kontraktor berhak mengajukan masalah tersebut
kepada Direksi Pekerjaan yang kemudian
harus meneguhkan . memutuskan sebaliknya.
atau mengubah keputusan tersebut.
Wewenang Darurat Oireksi dan Wakil Direksi Pekerjaan
(3) Jika menurut pendapat Wakil Direksi Peke rjaan
timbul keadaan darurat yang mempengaruhi
keselamatan jiwa atau Pekerjaan atau harta benda
yang berdekatan , maka Wakil Direksi Pekerjaan
dapat memerintahkan Kontraktor melaksanakan
suatu pekerjaan atau melakukan segala sesuatu
yang mungkin perlu menurut pendapat Wakil
Direksi Pekerjaan untuk menghindari atau mengurangi resiko. Kontraktor harus dengan segera
menuruti tanpa menimbang-nimbang semua perintah dari Wakil Direksi Pekerjaan meskipun berlaku
ketentuan Ayat (1) tersebut diatas. Direksi Pekerjaan setelah berkonsultasi dengan Pemilik, harus
menentukan besarnya pembayaran tambahan. jika
ada, yang mungkin menjadi hak Kontraktor sesuai
dengan Kontrak berkenaan dengan peke rjaan
yang telah dilakukannya sesuai dengan ketentuan
Ayat ini.
PENGAUHAN DAN SUBKONTRAKTOR
Pengalihan
3.
Tanpa terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Pemilik, Kontraktor tidak boleh mengalihkan Kontrak atau
bagian apapun dari Kontrak, atau manfaat atau kepenti-

ngan dari padanya, kecuali hak Kontraktor menerima
pembayaran yang menjadi haknya atau yang akan
menjadi haknya berdasarkan Kontrak boleh dialihkan
pada Bank Kontraktor.
Subkontraktor
(1) Kontraktor tidak boleh mensubkontrakkan seluruh
4.
Pekerjaan atau bagian Pekerjaan yang merupakan
Pekerjaan Utama sebagaimana tersebut dalam
Syarat Khusus Kontrak Pasal 4 .
Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak. Kontraktor
tidak boleh mensub-kontrakkan tanpa persetujuan
terlebih dahulu dari Direksi Pekerjaa n, dan jika izin
tersebut diberikan, tidak akan membebaskan Kontraktor dari semua tanggung jawab atau kewajibannya sesuai Kontrak. Kontraktor harus bertangyung
jawab sepenuhnya atas tindakan-tindakan, kesalahan, dan kelalaian subkontraktor, wakilnya. pembantunya, atau pekerjanya seakan-akan itu semua
adalah tindakan, kesalahan, dan kelalaian Kontraktor, wakilnya. pembantunya , atau pekerjanya.
Penyerahan pekerjaan berdasarkan upah kerja
borongan dan pembelian bahan tidak termasuk
mensubkontrakkan berdasarkan Pasal ini.
Kerjasama dengan Kontraktor Golongan Ekonomi Lemah
(2) Kontraktor diwajibkan bekerjasama dengan kontraktor dan pemasok golongan ekonomi lemah.
DOKUMEN KONTRAK
Kontrak
Kontraktor dan Pemilik harus mengadakan ikatan kon5.
trak dan menandatangani Kontrak resmi . Kontraktor
menanggung pembayaran materai tempe) yang cukup
bagi Ko ntrak sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku . Dokumen Kontrak disiapkan oleh Pemilik
dan dicetak alas biaya Kontraktor. sebanyak 2 (dua) asli,
beserta rekamannya sesuai dengan ketentuan dalam
Syarat Khusus Kontrak Pasal 5 .
Satuan Ukuran
(1) Satuan ukuran Metrik (mks - meter kilogram
6.
sekon) digunakan dalam Dokumen Kontrak,
kecuali apabila disepakati lain dengan Direksi
Pekerjaan.
Dokumen-dokumen yang Saling Menjelaskan
lsi masing-masing dokumen dari Dokumen
(2) a .
Kontrak pada hakekatnya harus saling
menjelaskan .
Apabila terdapat ketidaksamaan isi dokumen
b.
antara ya ng satu dengan yang lain. Direksi
Pekerjaan harus menjelaskan dan menginstruksikan kepada Kontraktor untuk melaksanakannya.
Apabila ketidaksamaan tersebut secara wajar
c.
tidak dapat diketahui oleh suatu kontraktor
yang berpengalaman sekalipun. dan pelaksanaan instruksi tersebut Ayat (2) butir b
mengakibatkan adanya tambahan biaya,
maka Direksi Pekerjaan harus menilai kebenaran pengeluaran biaya tersebut dan Pe-

d.

milik harus membayarnya dengan memperhatikan Syarat Umum Kontrak Pasal 2 Ayat
(1) [fugas dan Wewenang Direksi Pekerjaan).
Apabila terdapat pertentangan isi dokumen
yang satu dengan· yang lain, maka diberlakukan urutan kekuatan dokumen yang ditetapkan dalam Kontrak.

Spesifikasi dan Ga.mbar
(3) Sesuatu yang disebutkan dalam Spesifikasi tetapi
Gambar, harus dianggap
tidak terdapat ､｡ｬｾｭ＠
disebut dalam Gambar, sedang bila terdapat dalam
Gambar tetapi tidak disebutkan dalam Spesifikasi,
maka harus dianggap disebutkan dalam Spesifikasi.
Dalam hal terdapat perbedaan antara Gambar dan
Spesifikasi , maka Spesifikasi yang mengikat.
Jairunan Pelaksanaan
(1) Sesudah menerima Sural Penunjukkan, maka
7.
Kontraktor alas biaya sendiri harus menyerahkan
Jaminan Pelaksanaan kepada Pemilik sebesar yang
ditetapkan dalam Syarat Khusus Kontrak Pasal 7
Ayat (1) (Jaminan Pelaksanaan) yang dikeluarkan
oleh Bank Pemerintah atau bank lain atau lembaga
keuangan lain yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan, Jaminan Pelaksanaan ini harus tetap
berlaku penuh sejak tahggak penandatanganan
Kontrak sampai tanggal penerbitan Berita Acara
Penyerahan Kedua Pekerjaan, sesuai dengan Pasal
62 (1), kecuali apabila ditentukan lain dalam
Syarat Khusus Kontrak Pasal 7 (1).
Kegagalan Menyediakan Jaminan
(2) Apabila Kontraktor tidak dapat menyediakan
jaminan tesebut dalam Ayat (1) Pasal ini dalam
waktu yang Ielah ditetapkan, maka Pemilik berhak
membatalkan penunjukkan Kontraktor tanpa tanggungan apapun kepada Kontraktor dan menguangkan Jaminan Penawaran Kontraktor serta
mengambil tindakan yang dianggapnya terbaik.
Jaminan Tambahan, Jaminan Lain, dan Jaminan Pelengkap
(3) Kontraktor harus menyediakan jaminan tambahan ,
jaminan lain , atau jaminan pelengkap yang
diwajibkan oleh Pemilik apabila :
Penjamin tidak lagi dapat disetujui oleh
a.
Pemilik, atau
Harga Kontrak ternyata bertambah cukup
b.
besar setelah jaminan itu diberikan.
Uang Muka
(4) Jika Kontraktor mengajukan permintaan pembayaran Uang Muka, dan ketentuan tentang Uang
Muka tersebut terdapat dalam Kontrak, maka
Kontraktor harus memberikan Jaminan Uang
Muka dengan nilai sebesar Uang Muka yang akan
dibayarkan . Jaminan ltu dapat diganti sewaktuwaktu dengan jaminan sebesar jumlah yang tersisa
setelah sebagian dipungut kembali dari pembayaran bulanan. Jaminan itu harus berlaku penuh
sampai seluruh uang muka dilunasi sesuai Kontrak.
Jaminan tersebut harus dengan persyaratan yang
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memperhitungkan kelambatan terse but dalam
menentukan pe rpanjangan waktu yang menjadi
hak Kontraktor berdasarkan Syarat Umum Kontrak Pasal 44 (Perpanjang Waktu P enyelesaian).
dengan mengikuti ketentuan Syara t Umum
Kontrak Pasal 2 Ayat (1) (fugas dan Wewenang
Direksi Pekerjaan).

disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan dikeluarkan
Bank Pemerintah atau Bank lain atau Le mbaga
Keuangan · lain yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan dan harus dibuat sesuai dengan bentuk
yang disediakan untuk keperluan tersebut dalam
Dokumen Lelang .
PemUikan Gambar
8.
(1) GambaF tetap dalam penguasaan tunggal Direksi
Pekerjaan, tetapi 2 (dual rekamannya disediakan
bagi Kontraktor tanpa dipungut biaya . Kontraktor
harus menyediakan dan membuat rekaman selanjutnya yang diperlukan olehnya untuk pelakscmaan
Pekerjaan dengan biaya sendiri . Pada waktu
Kontrak selesai, Kontraktor harus mengembalikan
seluruh Gambar yang disediakan berdasarkan
Kontrak kepada Direksi Pekerjaan, apabila diwajibkan oleh Direksi Pekerjaan.
Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan
tertulis kepada Direksi Pekerjaan mengenai gambar atau spesifikasi selanjutnya yang mungkin
diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan Permanen atau lain-lain berdasarkan Kontrak.
Gambar di Lapangan
(2) Kontraktor harus menyediakan 1 (satu) se t
rekaman Gambar di Lapangan dan selalu tersedia
untuk keperluan pemeriksaan dan penggunaan
oleh Direksi Pekerjaan dan oleh orang lain yang
diberi kuasa secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan.
Gambar dan lnstruksi Lanjutan
9.
(1) Sewaktu-waktu selama berlangsungnya Pekerjaan,
Direksi Pekerjaan akan memberikan gambargambar dan instruksi lanjutan kepada Kontraktor,
tidak termasuk gambar kerja Kontraktor, sebagaimana yang perlu untuk pelaksanaan, pe nyelesaian ,
dan perbaikan Pekerjaan Permanen yang benar
dan memadai. Kontraktor harus melaksanakan dan
terikat oleh gambar-gambar dan instruksi lanjutan
terse but.
Hambatan Kemajuan Pekerjaan
(2) Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan
tertulis kepada Direksi Pekerjaan apabila rencana
atau kemajuan Pekerjaan diperkirakan akan
terhambat ata,u terlambat, kecuali apabila dalam
waktu yang wajar Direksi Pekerjaan mengeluarkan
perintah dan gambar lanjutan termasuk pengarahan, instruksi , atau persetujuan.
Pemberitahuan itu harus memuat rincian mengenai gambar dan perintah yang diperlukan , serta
alasan dan waktu gambar atau perintah tersebut
diperlukan, dan mengenai kelambatan atau hambatan yang mungkin diderita jika gambar atau
perintah tersebut terlambat.
Kelarnbatan Gambar
(3) Jika dalam waktu yang wajar, Direksi Pekerjaan
belum mengeluarkan gambar dan perintah sesuai
dengan Ayat (2) Pasal ini dan Kontraktor menderita kelambatan , maka Direksi Pekerjaan harus

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB UMUM
Tanggung Jawab Umum Kontraktor
10. (1) Mematuhi ketentuan Kontrak. Kontraktor harus
melaksanakan, menyele saikan. dan mempe rbaiki
Pekerjaan dengan ke telitian dan kesungguhan . dan
menyediakan semua tenaga kerja termasuk tenaga
pengawasan Pekerjaan . bahan-bahan, Peralata n
Kontraktor, pengangkutan ke atau dari Lapangan .
dan di dalam dan di sekitar Pekerjaan. serta semua
hal-hal lain. baik yang bersifat sementara maupun
permanen yang diperlukan untuk pelaksanaan.
penyele saian. dan perbaikan tersebut sebagaimana
ditetapkan dalam Kontrak atau yang secara wajar
dapat disimpulkan dari ketentuan Kontrak.
Keamanan
(2)

Kontraktor harus bertanggung jawab penuh atas
kecukupan . kemantapan dan keselamatan semua
kegiatan lapangan dan metode konstruksi . de ngan
ketentuan Kontraktor tidak bertanggung jawab
atas rancangan atau spesifikasi Pekerjaan Permanen , atau atas rancangan atau spesifikasi Pekerjaan Sementara yang dibuat oleh Pemilik atau
Direksi Pekerjaan. kecuali bila ditetapkan lain
dalam Kontrak.

Pemeriksaan Lapangan
11. Apabila Pemilik menyediakan data bagi Kontraktor.
yang disertakan pada Dokumen Lelang mengenai kondisi hidrologi dan kondisi di bawah permukaan tanah
yang diperoleh oleh atau atas nama Pemilik dari pe nyelidikan terdahulu, jika ada, Kontraktor harus bertanggung jawab alas penafsirannya sendiri mengenai data
tersebut. Kontraktor dianggap telah meninjau dan
menyelidiki Lapangan dan seki lilingnya , serta telah
mendapatkan informasi yang ada sehubungan dengan
· hal tersebut. Kontraktor dianggap telah cukup memahami pengetahuannya. sejauh yang dapat dilakukan.
sebelum memasukkan Penawarannya. mengenai :
bentuk dan sifat-sifat Lapangan, termasuk keadaan
a.
di bawah permukaan , ke adaan hidrologi dan
cuaca.
ruang lingkup dan sifat pekerjaan dan bahan-bahan
b.
yang perlu untuk peny< lesaian Pekerjaan. dan
c.
sarana untuk memasuki Lapangan dan akomodiasi
yang mungkin dia perlukan .
dan secara umum harus dianggap telah memperoleh
semua informasi yang perlu mengenai resiko, kemungkinan-kemungkinan, dan keadaan-keadaan yang mungkin mempengaruhi atau me mberikan dampak pada
Penawarannya.
Kelengkapan Penawaran
12. (1) Pada waktu memasukkan Penawarannya. Kontrak-
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tor dianggap telah yakin mengenai kebenaran dan
kelengkapan Penawaran dan harga-harga yang
·tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
Harga-harga tersebut harus sudah mencakup
semua kewajiban yang perlu untuk pelaksanaan,
penyelesaian, dan perbaikan Pekerjaan dengan
benar, kecuali jika ditentukan lain dalam Kontrak.
Kondisi Fisik yang Merugikan dan Halangan yang Bukan Alami
(2) Jika dalam waktu pelaksaan Pekerjaan, Kontraktor
menghadapi kondisi fisik , atau halangan yang
bukan alami yang menurut pendapatnya secara
wajar tidak dapat diperhitungkan oleh kontraktor
yang berpengalaman sekalipun. selain dari kondisi
cuaca di Lapangan, maka dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak dia menghadapi konaisi fisik atau
halangan tersebut, Kontraktor harus memberitahukan hal itu secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan
Apabila Direksi Pekerjaan setuju dengan apa yang
diberitahukan oleh Kontraktor, maka Direksi
Pekerjaan akan mengesahkan dengan mengikuti
ketentuan Syarat Umum Kontrak Pasal 2 Ayat (1)
(Tugas dan Wewenang Direksi Pekerjaan), dan
Pemilik akan membayar biaya tambahan yang
wajar yang telah dikeluarkan Kontraktor sebagai
akibat dari keadaan atau halangan yang dihadapi,
berkenaan dengan :
a.
kepatuhan Kontraktor melaksanakan instruksi yang diberikan oleh Direksi Pekerjaan
kepadanya sehubungan dengan kejadian
tersebut diatas, atau
b.
adanya tindakan yang benar dan wajar yang
disetujui Direksi Pekerjaan yang dapat diambil oleh Kontraktor apabila tidak ada instruksi
tertentu dari Direksi Pekerjaan.
Pekerjaan Harus Sesuai dengan Kontrak
13. Kontraktor harus melaksanakan, menyelesaikan, dan
memperbaiki Pekerjaan . benar-benar sesuai dengan
Kontrak dan dapat disetujui Direksi Pekerjaan dengan
berdasarkan ketentuan Syarat Umum Kontrak Pasal 62
(Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan) dan harus
benar-benar mematuhi dan mentaati instruksi dan
pengarahan Direksi Pekerjaan mengenai segala hal yang
berkenaan dengan Pekerjaan, baik disebutkan dalam
Kontrak maupun tidak. kecuali apabila berdasarkan
hukum atau secara fisik tidak mungkin dilakukan.
Kontraktor hanya boleh menerima instruksi dan perintah dari Direksi Pekerjaan, dengan mengikuti ketentuan
Pasal 2 Ayat (1) [fugas dan Wewenang Direksi Pekerjaan), atau sebatas yang ditentukan dalam Syarat Umum
Kontrak Pasal 2 Ayat (2) [fugas dan Wewenang Wakil
Direksi Pekerjaan) . boleh menerima instruksi dan
perintah dari Wakil Direksi Pekerjaan .
Rencana Kerja
14. a .
Dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah
menerima Sural Penunjukkan. Kontraktor harus
menyampaikan rencana kerja kepada Direksi
Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuannya,
yang menjelaskan cara pelaksanaan Peke-rjaan,
dalam bentuk yang dapat disetujui oleh Direksi
Pekerjaan.

Sewaktu-wakt u bila diwajibkan oleh Direksi
Pekerjaan, Kontraktor harus melengkapi rencana
kerja tersebut dengan keterangan tertulis mengenai
pengaturan Kontraktor untuk melaksanakan Pekerjaan yang mengenai Peralatan Kontraktor serta
Pekerjaan Sementara yang menurut rencana akan
disediakan, digunakan, atau didirikan oleh Kontraktor sesuai dengan keperluan. Penyampaian
rencana kerja oleh Kontraktor dan persetujuan
oleh Direksi Pekerjaan , atau penyerahan keterangan tersebut, tidak membebaskan Kontraktor dari
tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan
Kontrak.
b.

Apabila pad a suatu . waktu menurut pendapat
Direksi Pekerjaan bahwa kemajuan Pekerjaan yang
dicapai tidak sesuai dengan rencana kerja yimg
disetujui menurut Ayat (1) Pasal ini, maka atas
permintaan Direksi Pekerjaan, Kontraktor harus
menyampaikan suatu rencana ｫ･ｲｪｾ＠
baru yang
menunjukkan perubahan-perubahan yang perlu
pada rencana kerja yang telah disetujui untuk
menjamin bahwa penyelesaian Pekerjaan benarbenar dapat dilaksanakan dalam waktu sebagaimana ditetapkan dalam Syarat Umum Kontrak
Pasal 43 (Waktu Penyelesaian Pekerjaan).

c.

Kontraktor harus selalu menyimpan catatan yang
akurat dan lengkap sesuai dengan praktek administrasi teknis yang ｢･ｮｾｲ＠
dan memuaskan Direksi
Pekerjaan . Semua catatan yang berhuoungan
dengan Pekerjaan harus selalu tersedia bagi Pemilik maupun Direksi Pekerjaan.

Pengawas dan Wakil Kontraktor
15. (1) Kontraktor harus mengadakan atau melakukan
segala pengawasan yang perlu selama pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan Pekerjaan dan
sesudahnya, untuk pemenuhan kewajiban Kontraktor berdasarkan Kontrak selama Direksi Pekerjaan
menganggap perlu .
Kontraktor atau wakilnya yang cakap dan diberi
kuasa, serta disetujui oleh Direksi Pekerjaan, harus
selalu berada di Pekerjaan dan harus memberikan
seluruh waktunya untuk pengendalian Pekerjaan,
dengan ketentuan bahwa persetujuan tersebut
sewaktu-waktu dapat ditarik kembali.
Apabila persetujuan atas wakil tersebut ditarik
kembali oleh Direksi Pekerjaan, Kontaktor harus
secepat mungkin memindahkan wakil tersebut dari
Pekerjaan setelah menerima pemberitahuan tertulis mengenai penarikan kembali tersebut dan
tidak boleh mempekerjakannya lagi di Pekerjaan
dalam tugas, apapun dan harus menggantinya
dengan orang lain yang disetujui oleh Direksi
· Pekerjaan.
Wakil yang diberi kuasa atas nama Kontraktor
tersebut harus menerima pengarahan dan instruksi
dari Direksi Pekerjaan.
Staf Profesional
(2) Kontraktor harus mempekerjakan staf profesional
yang berpengalaman dan berkemampuan yang
cocok untuk dipekerjakan pada Pekerjaan.

lzin bagi Staf Asing
(3) Apabila Kontraktor akan mempekerjakan tenaga
ahli asing . maka Kontraktor harus mengajukan
rincian lengkap kualifikasi, profesi serta pengalaman tenaga ahli asing yang akan dipekerjakan di
Pekerjaan, kepada Pemilik melaui Direksi Pekerjaan dengan format sebagaimana yang diwajibkan
untuk pendaftaran dan persetujuan dari instansi
yang berwenang .
T enaga Kerja KQntraktor
16. (1)
Kontraktor harus menyediakan dan mempekerjakan di Lapangan sehubungan dengan pelaksanaan , dan perbaikan Pekerjaan :
a.
tenaga pelaksana teknis yang terampil dan
berpengalaman dalam bidangnya dan pengawas. mandor, dan kepala tukang yang cakap
dalam melalukan pengawasan yang tepa!
untuk pekerjaan yang memerlukan pengawasan mereka.
b.
tenaga kerja terampil, setengah terampil, dan
tidak terampil sesuai keperluan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan Pekerjaan yang sesuai dan tepat pada waktunya .
Mengeluarkan T enga Kerja Kontraktor
(2) Direksi Pekerjaan berhak menolak dan mewajibkan
Kontraktor memberhentikan seseorang yang
dipekerjakan oleh Kontraktor pada atau sehubungan dengan pelaksanaan, penyelesaian. dan
perbaikan Pekerjaan, yang menurut pendapat
Direksi Pekerjaan berperilaku tidak sononoh, tidak
cakap atau ceroboh dalam pelaksanaan tugasnya.
atau yang menurut pertimbangan Direksi Pekerjaan orang tersebut tidak patut dipekerjakan, dan
orang tersbut tidak boleh dipekerjakan lagi tanpa
izin tertulis dari Direksi Pekerjaan . Orang yang
diberhentikan secara demikian dari Pekerjaan
harus diganti secepat mungkin dengan seorang
pengganti yang cakap yang disetujui oleh Direksi
Pekerjaan .
Pematokan
17. (1)
Kontraktor harus bertanggung jawab alas
a.
pematokan yang tepat dan benar yang berkaitan dengan titik koordiryat, dan ketinggian
titik referensi awal yang diberikan oleh
Direksi Pekerjaan secara tertulis,
b.
ketepatan letak ketinggian dan ukuran dan
penjajaran (alinyemen) semua bagian Peker- jaan terhadap titik referensi tersebut diatas,
dan
c.
penyediakan peralatan ukur, perlengkapan,
dan tenaga kerja yang perlu sehubungan
dengan pematokan.
Kontraktor harus bekerja sama denga'n Direksi
Pekerjaan serta menyediakan semua fasilitas yang
aiperlukan oleh Direksi Pekerjaan sehinga dapat
rnemeriksa pematokan yang telah dilakukan oleh
Kontraktor.
Apabila pada suatu waktu selama mtMlgsungnya
Pekerjaan, ternyata terdapat kesalahan mengenai

letak. ketinggian. ukuran. atau penjajaran suatu
bagian Pekerjaan . maka jika diwajibkan oleh
Direksi Pekerjaan , Kontraktor harus dengan biaya
sendiri memperbaiki kesalahan tersebut sesuai
dengan Kontrak dan atau dapat disetujui oleh
Direksi Pekerjaan . Apabila kesalahan tersebut
berdasarkan data yang salah ya ng diberikan oleh
Oireksi Pekerjaan secara tertulis . maka biaya
perbaikan ditanggung oleh Pemilik. Pemeriksaan
pematokan atau pemeriksaa n koordinat atau
ketinggian yang dilakukan oleh Direksi Pe ke rjaan
tidak membebaskan Kontrakto r dari tanggung
jawab atas kebenaran pematokan atau koordinat
atau ketinggian tersebut. Kontraktor harus dengan
seksama melindungi dan memelihara semuil patok
tetap. papan bangunan . patok seme ntara . dan
lain-lain yang digunakan dalam pematokan
Pekerjaan.
Pemboran dan Penggalian untuk Penyelidikan
18. Apabila pada suatu waktu selama pe laksanaan Pe ke rjaan. Direksi Pekerjaan mewajibkan Kontraktor me lakukan pemboran ata u melakukan penggalian untuk
penyelidikan . dengan mengikut i ketent ua n Syarat
Umum Kontrak Pasal 2 Ayat (1) (Tugas dan Wewenang
Direksi Pekerjaan). maka kewajiban tersebut harus
diperintahkan secara tertulis dan harus dianggap sebagai
pekerjaan tambahan berdasarkan ketentuan Sya• at
Umum Kontrak Pasal 51 Ayat (1) (Perubahan). kecuali
jika jenis pekerjaan atau Dana Bersyarat yang berkenaan dengan pekerjaan tersebut sudah dicantumkan dalam
Daftar Kuantitas dan Harga .
Penjagaan dan Penerangan
19. Kontraktor dengan biaya sendiri harus menyediakan dan
memelihara penerangan. pengawasan . pemagaraR. dan
penjagaan . pada waktu dan ditempat yang diperlukan
atau diwajibkan o leh Direksi Pekerjaan atau oleh badan
resmi yang berwenang. demi kebaikan pelaksanaan
Pekerjaan, termasuk kerja malam. demi perlindungan
Pekerjaan atau keselamatan dan keamanan umum dan
lain-lain.
Pengamanan Pekerjaan
20 . (1) Sejak dimulainya Pekerjaan sampai tanggal yang
dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Perlama Pekerjaan berdasarkan Syarat Umum Ko ntrak Pasal 48 Ayat (1) (Berita Acara Penyerahan
Pertama Pekerjaan) Kontraktor harus bertanggung
jawab penuh atas pengamanan Pekerjaa n dan
semua Pekerjaan Sementara. Dalam hal terjadi
kerusakan . kehilangan. atau musibah yang mungkin menimpa Pekerjaan atau bagiannya atau
Pekerjaan S e rnentara sebagai akibat apapun .
kecuali ke rugian akibat resiko yang dikecualikan
sebagaimana yang ditentukan dalam Ayat (2) Pasal
ini. Kontraktor harus memperbaiki dan memulihkan kembali dengan biaya sendiri, sehingga pada
waktu penyelesaian , Pekerjaan dalam keadaan
baik dan rapi sesuai dengan persyaratan Kontrak
dan instruksi Direksi Pekerjaan.
Dalam hal kerusakan, kehilangan. atau musibah
tersebut terjadi sebagai akibat dari resiko yang
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dikecualikan , Kontraktor harus memperbaiki dan
m e mu li hkannya kembali dengan biaya dari
Pemilik. sejauh diwajibkan oleh Direksi Pekerjaan
yang tela h berkonsultasi dengan Pemilik sebelumnya dan me matuhi ketentuan Syarat Umum
Ko ntrak Pasal 65 (Resiko Khusus).
Ko ntrakto r juga harus menanggung setiap kerusakan pada Peke rjaan sebagai akibat pelaksanaan
peke rjaan Kontraktor dalam memenuhi kewajibannya sesuai Syarat Umum Kontrak Pasal 49 dan
atau 50 (Cacat dan Perbaikan), dan selama
Ko ntraktor me nghentikan pekerjaan atau ketika
memperbaiki cacat.
Resiko yang Dikecualikan
(2) Yang dimaksud resiko dikecualikan disini adalah
resiko-resiko yang tidak dapat diasuransikan yang
mencakup :
a.
perang. perang terbatas (baik perang yang
diumumkan atau tidak);
b.
pe nyerbuan. tindakan musuh asing;
c.
perselisihan pe nduduk, keributan, kekacauan,
huru-hara (kecuali yang semata-mata terjadi
pada peke rja Kontraktor atau subkontraktornya dan timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Pe kerjaan).
pemberontakan, revolusi;
d.
makar, perang saudara;
e.
f.
radiasi yang mengakibatkan ionisasi atau
p e nce maran radioaktif dari bahan bakar
nuklir atau limbah nuklir dari pe mbakaran
bahan bakar nuklir, bahan peledak yang
mengandung racun radio aktif dan bahan
p eledak rakitan nuklir atau komponen nuklir
.lain yang berbahaya;
gelombang tekanan yang disebabkan oleh
. g.
pesawat terbang atau alat penerbangan yang
be rgerak dengan kecepatan suara atau diatas
kecepatan suara ;
h.
re siko yang se mata-mata diakibatkan oleh
ke salahan rancangan Pekerjaan yang dibuat
o le h Pe milik;
penggunaan dan atau penghunian secara
i.
nyata suatu bagian Pekerjaan oleh Pemilik
yang Be rita Aca ra Penyerahan Pertama
Peke rjaan telah dikeluarkan , tetapi tidak
ter masuk tanggung jawab Kontraktor selama
Masa Pemeliharaan, dan
j.
ke rusakan ·akibat kekuatan alam yang oleh
Kontraktor berpe ngalaman sekalipun tidak
dapat meramalkan atau secara wajar tidak
dapat mene ntukannya atau mengasuransikannya .
Asuransi Pekerjaan, dan Lain-lain
21 . Tanpa mengurangi kewajiban dan tangqung jawabnya
berdasarkan Syarat Umum Kontrak Po-,..1 20 Ayat (1)
(Pengalaman Pekerjaan), Kontraktor harus mengasuransikan atas nama bersama Pemilik dan Kontraktor
terhadap se mua ke hilangan atau kerusakan yang
disebabkan oleh apapun , selain dari resiko yang
dikecualikan . Kontraktor harus bertanggung jawab

berdasarkan ketentuan Kontrak sehingga Pemilik dan
Kontraktor tertanggung selama jangka waktu berdasarkan Syarat Umum Kontrak Pasal 20 Ayat (1) (Pengamanan Pekerjaan) dan juga tertanggung selama Jangka
Waktu Pemeliharaan, atas kehilangan dan kerusakan
yang timbul karena suatu penyebab yang terjadi sebelum
dimulainya Jangka Waktu Pemeliharaan , dan atas
kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh
Kontraktor sewaktu berlangsungnya kegiatan yang
dilakukannya dengan tujuan memenuhi kewajibannya
berdasarkan Syarat Umum Kontrak Pasal 49 dan Pasal
50 {Cacat dan Perbaikan); yaitu asuransi bagi yang
disebutkan dibawah ini.
a.
Pekerjaan yang sedang dikerjakan sebesar harga
perkiraan kontrak pekerjaan yang sedang berjalan
atau ditambah sejumlah uang sebagaimana ditetapkan dalam Syarat Khusus Kontrak pasal 21 (Asuransi Pekerjaari dll), beserta bahan-bahan yang
akan dipadukan menjadi bagian dari Pekerjaan
Permanen seharga nilai penggantinya.
b.
Peralatan Kontraktor dan barang-barang lain yang
dibawa ke Lapangan oleh Kontraktor seharga nilai
pengganti Peralatan Kontraktor dan barangbarang lain tersebut.
Asuransi tersebut harus diadakan dengan suatu perusahaan asuransi dan ､･ｾｧｮＢ＠
persyaratan yang disetujui
oleh Pemilik, persetujuan itu ·tidak akan ditunda tanpa
alasan, dan apabila diperlukan, Kontraktor harus rrienunjukkan polis asuransi dan tanda terima pembayaran
preminya yang telah dibayar.
Kerugian Mengenai Manusia dan Harta Benda
22 . (1) Kecuali jika Kontrak menetapkan lain , Kontraktor
harus mengganti kerugian Pemilik akibat segala
kerugian dan klaim mengenai :
a.
kematian atau luka yang diderita seseorang,
a tau
b.
kerugian karena kerusakan harta benda
(selain dari Pekerjaan atau permukaan atau
kerusakan lain pada tanah atau tanaman di
Lapangan yang diderita oleh penyewa atau
penghuni), yang mungkin terjadi sebagai
konsekuensi dari pelaksanaan, penyelesaian,
dan perbaikan cacat Pekerjaan, dan akibat
segala klaim , tuntutan hukum , ganti rugi,
biaya, ongkos dan pengeluaran segala rupa
mengenai atau sehubungan dengan hal-hal
tersebut, dengan pengecualian sebagaimana
ditentukan dalam Ayat (2) dibawah ini .
Dengan ketentuan untuk keperluan Pasal ini
ungkapan Lapangan harus dianggap terbatas
pada daerah yang ditentukan dalam Spesifikasi atau ditunjukkan dalam Gambar, di
mana tanah dan tanaman akan terganggu
a tau rusak sebagai konsekuensi pelaksanaan '
Pekerjaan. ·

Pengecualian
(2) Pengecualian sebagaimana disebut dalam Ayat {1)
di atas adalah :
Penggunaan tanah secara tetap untuk
a.
penempatan Pekerjaan, atau bagian dari
Pekerjaan.
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b.

Hak Pemilik unluk melaksanakan Pekerjaan.
alau bagian dari padanya, di alas, di bawah,
di dalam, alau melalui lanah yang dimaksud .

c.

Kerusakan haria benda sebagai akibal yang
lidak dapal dihindarkan dari pelaksanaan .
penyelesaian, alau perbaikan cacal Pe kerjaan, sesuai dengan Kontrak.
Kematian alau cedera pada perorangan , alau
· kerugian alau kerusakan harta benda sebagai
akibal dari lindakan alau kelalaian Pemilik,
wakil-wakilnya, pembanlu-pembanlunya alau
konlraklor lain yang tidak dipekerjakan oleh
Konlraklor, atau yang berkenaan dengan
klaim, luntulan hukum, proses hukum , ganli
rugi , biaya, ongkos dan pengeluaran yang
berkenaan alau yang sehubungan dengan itu,
atau apabila Kontraklor, pelugas-pelugasnya
alau wakil-wakilnya , maka yang harus
ditanggung oleh Konlraklor adalah sebagian
dari kewajiban mengganli rugi yang dianggap
adil dan tidak beral sebelah dengan memperhalikan seberapa besar langgung jawab
Pemilik, pelugasnya alau wakilnya alau kontraklor lain alas kerusakan alau kerugian ilu.

d.

Penggantian Kerugian oleh Pemilik
(3) Pemilik akan mengganti rugi kepada Konlraklor
alas segala klaim, tuntutan hukum, proses hukum ,
ganli rugi, biaya, ongkos dan pengeluaran yang
berkenaan dengan hal-hal yang disebul sebagai
pengecualian dalam Ayat 2 Pasal ini .
Asuransi Pihak Ketiga
23 . (1) Sebelum memulai pelaksanaan Pekerjaan , lelapi
lanpa membalasi kewajiban-kewajiban dan langgung jawab sesuai Syarat Umum Konlrak Pasal 22
(Kerugian Mengenai Manusia dan Haria Be nda),
Kontraklor harus mengasuransikan kewajibannya
ｭｾｮ｡ｧｵ＠
kerusakan bahan atau fisik, kehilangan alau cedera yang mungkin menimpa haria
bencla. lermasuk harta benda milik Pemilik, alau
orang, lermasuk orangnya Pemilik, yang disebabkan oleh alau dilimbulkan oleh pelaksanaan ,
penyelesaian, alau perbaikan Pekerjaan .
JlliTUah Minimum Asuransi Pihak Ketiga
(2) Asuransi tersebut harus diadakan dengan perusahaan asuransi dan dengan ketenluan-kele ntuan
yang diselujui oleh Pemilik, dan nilainya sekurangkurangnya sebesar yang diletapkan dalam Syaral
Khusus Konlrak Pasal 23 Ayal (2) (Jumlah Minimum Asuransi Pihak Keliga) . Pada saal diperlukan, Kontraktor harus menunjukkan polis alau
polis-polis asuransi lersebul serta bukti pembayaran premi-premi kepada Direksi Pekerjaan.
·
Ketentuan yang Membebaskan Pemilik dari Tuntutan
(3) Ketentuan tersebut dialas harus · mencakup syaral
bahwa bila terjadi klaim yang berkenaan dengan
kelentuan itu, Konlraktor berhak menerima pembayaran ganti rugi berdasarkan polis yang diadakan untuk menanggung Pemilik, penjamin asuransi
akan membebaskan Pemilik dari klaim dan biaya ,

ongkos dan oengeluaran-pengeluaran lain yang
berkenaan dengan hal-hal lersebut.
Kecelakaan atau Cedera yang Oiderita Pekerja
24 . (1) Pemil ik tidak m e nanggung ganti rugi a lau
kompensasi yang harus dibayarkan menurut
ke putusan pengadilan yang berkenaan dengan
alau sebagai konsekuensi dari kecelakaan atau
cedera para pekerja atau orang lain yang dipekerjakan oleh Kontraktor atau oleh subko ntrakto rnya ,
dan Kontraktor harus membayar ganti rugi dan
membebaskan Pemilik dari segala kewajiban membayar ganti rugi . dan kompensasi dan membebaskan Pemilik dari segala kewajiban membayar ganti
rugi dan kompensasi tersebut. dan dari segala
klaim. tuntutan hukum . proses pengadilan . biaya
ongkos dan penge luaran-pengeluaran apapun
yang be rkenaan atau sehubungan dengan itu .
kecuali kecelakaan atau cedera yang diakibatkan
ole h tindakan atau kelalaian Pemilik, wakil-wakilnya. atau pembantu-pembanlunya .
Asuransi Terhadap Kecelakaan Pekerja dsb.
(2) Kontraktor harus mengasuransikan kecelakaan
pekerja dengan penjamin asuransi sebagaimana
disebutkan dalam Syarat Khusus Kontrak Pasal 24
Ayat (2), dan harus melanjutkan asuransi tersebut
selama masih ada orang yang dipeke rjakan olehnya di Pekerjaan. dan bilamana diperlukan oleh
Direksi Pekerja , wajib menunjukkan polis asuransi
lersebut dan bukti p e mbayaran premi mutakhir
kepada Direksi Pekerjaan.
Kewajiban mengasuransikan kecelakaan pekerja
lersebut berlaku pula terhadap subkonlraktornya
Konlraktor, lermasuk menunjukkan polis asuransi
dan bukti pembayaran preminya kepada Direksi
Pekerjaan , bila diperlukan.
Asuransi yang diuraikan di alas harus mematuhi
kelentuan dalam Keputusan Menleri Tenaga Kerja
No . 07 / Men/ 1984 dan Keputusan Menter i
Pekerjaan Umum No. 30/ KPTS/ 1984 untuk
pelaksanaan Peraluran Pemerinlah No. 33 (1977)
mengenai asuransi lenaga kerja (ASTEK)
Asuransi Kontraktor
25. (1) a .
Kontraklor harus menggunakan perusahaan
asuransi Indonesia dan bilamana perlu dapat
bekerja sama dengan pasar asuransi luar
nege ri berkenaan dengan segala polis
asuransi yang harus diadakan dan dipelihara
oleh Kontraktor.
b.
Sebelum memulai pelaksanaan Pekerjaan di
Lapangan , Konlaktor harus menunjukkan
bukti kepada Pemilik bahwa asuransi yang
diwajibkan berdasarkan Konlrak Ielah
diadakan dan dalam waktu 90 (sembilan
puluh) hari sejak Tanggal Mulai Kerja ,
menyerahkan polis asuransi kepada Pe milik
serta harus memberitahukan hal itu kepada
Direksi Pekerjaan .
c.
Pengadaan asuransi yang memadai dan
cukup sepanjang waktu adalah langgung
jawab Kontraktor.
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Kegagalan Kontraktor mengadakan asuransi
yang memadai tidak membebaskan Kontrakto r dari tanggung jawab atau kewajibannya
berdasarkan Kontrak. Rekaman polis yang
memenuhi syarat harus disampaikan dengan
lengkap kepada Direksi Pekerjaan, sebelum
memulai pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan
Kontrak. Polis tersebut harus menyatakan
bahwa sebelum pertanggungan yang dicakup
polis itu diubah . dibatalkan. atau habis masa
berlakunya akan disampaikan pemberitahuan
tertulis sekurang-kurangnya 60 (enam puluh)
hari sebelumnya kepada Pemilik dengan
sebuah rekaman kepada Direksi Pekerjaan.
Konsekuensi atas Kegagalan Kontraktor Menyadakan
Asuransi
(2)
Apabila Kontraktor gagal mengadakan dan menjamin berlakunya asuransi yang dimaksudkan
dalam Syarat Umum Kontrak Pasal 21 (Asuransi
Pekerjaan dll). Pasal 23 Ayat (1) (Asuransi Pihak
Ketiga). dan Pasal 24 Ayat (1) (Kecelakaan atau
Cedera yang diderita Pekerja), Pasal 24 Ayat (2)
(Asuransi terhadap Kecelakaan Pekerja) , atau
asuransi lainnya yang harus diadakan olehnya
berdasarkan ketentuan Kontrak, Pemilik dapat
me nahan pembayaran uang yang merupakan hak
atau akan menjadi hak Kontraktor, sampai Kontraktor membayar premi atau premi-premi yang
diperlukan untuk mengadakan asuransi-asuransi
yang diwajibkan tersebut.
Pemberitahuan dan Pembayaran Behan dan Pungutan
26. (1) Kontraktor harus dianggap telah memperhitungkan semua beban dan pungutan yang diwajibkan
oleh Undang-Undang. Peraturan Pemerintah atau
Keputusan Presiden. atau Peraturan Pemerintah
Dae rah . atau peraturan dan ketetapan pihak yang
berwenang. sehubungan dengan pelaksanaan
Pe kerjaan . dan oleh peraturan atau ketetapan
semua badan pe merintah dan perusahaan negara
yang harta benda atau haknya dilanggar atau
dapat dilanggar dengan cara bagaimanapun oleh
Pekerjaan . kecuali yang berkenaan dengan hal-hal
yang diatur dalam Syarat Umum Kontrak Pasal 70
Ayat (2) (Peraturan Perundang-undangan Baru
yang Berlaku). Kontraktor harus memberitahukan
dan membayar semua beban dan pungutan yang
diwajibkan tersebut, dan Pe milik akan membayar
kembali atau memberikan kepada Kontraktor
sejumlah uang sebagaimana yang disahkan oleh
Direksi Pekerjaan bahwa memang harus dibayar
dan telah dibayarkan sebagaimana mestinya oleh
Kontraktor berkenaan de ngan adanya ongkosongkos tersebut.
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang yang Berlaku
(2) Kontraktor harus patuh pada segala ketentuankete ntuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah
atau Keputusan Pemerintah atau Peraturan Pemerintah Daerah. atau Peraturan dan ketetapan pihak
yang berwajib yang mungkin berlaku terhadap
Pekerjaan. dan patuh pada segala peraturan dan

ketetapan badan pemerintah dan perusahaan
negara sebagaimana telah disebutkan dimuka. dan
akan membebaskan Pemilik dari denda dan tanggung jawab atas segala jenis pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut.
Fosil dan Lain-lain
27 . (1) 5emua fosil , uang logam , barang-barang kuno
yang bernilai sejarah dan struktur arkeologi. dan
sisa-sisa lain atau benda-benda yang menyangkut
kepentingan penyelidikan geologi atau arkeologi
yang ditemukan cl.i Lapangan harus dianggap
sebagai milik mutlak Pemilik. Kontraktor harus
mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk
mencegah pekerjanya atau orang lain mengambil
atau merusakkan barang-barang atau benda ter-.
sebut dan harus dengan segera setelah penemuan
itu, dan sebelum memindahkannya, memberitahukan mengenai penemuan tersebut kepada Direksi
Pekerjaan dan setelah berkonsultasi dengan
Pemilik, akan memerintahkan kepada Kontraktor
tentang bagaimana menyingkirkan, dan jika
penyingkiran ini menimbulkan pengeluaran biaya
tambahan oleh Kontraktor maka biaya tersebut di
tanggung Pemilik.
BarangTambang Berharga
(2)

Semua barang tambang berharga yang ditemukan
di Lapangan pada pelaksanaan Pekerjaan, tetap
menjadi milik Pemilik. Kontraktor atau peker)apekerjanya harus menyerahkan semua barang
tambang berharga tersebut kepada Direksi
Pekerjaan .

Hak Paten dan Royalti
28. Kontraktor harus mengamankan dan membebaskan
Pemilik dari kewajiban membayar ganti rugi atas segala
klaim dan proses hukum karena atau sebagai akibat
pelanggaran hak-hak paten, merek dagang, rancangan,
atau nama yang dilindungi yang berkenaan dengan
teknik, Peralatan Kontraktor, mesin, pekerjaan, atau
bahan yang dipakai untuk .atau sehubungan dengan
Pekerjaan atau bagian dari padanya dan segala klaim,
tuntutan hukum. proses tuntutan, ganti rugi, biaya ,
ongkos dan pengeluaran apapun mengenai atau sehubungan dengan itu.
Kontraktor harus membayar segala pungutan atau retribusi
lain. sewa dan pembayaran lain, atau penggantian, hila
ada. untuk mengambil batu. pasir, kerikil, tanah liat atau
bahan-bahan lain yang diperlukan untuk Pekerjaan, kecuali
apabila ditetapkan lain. Pemilik menjamin bahwa semua
rancangan atau instruksi yang disediakan atau diberikan
olehnya dalam pelaksanaan Kontrak tidak akan menyebabkan Kontraktor melanggar hak paten, rancangan terdaftar.
merek dagang atau hak cipta.
Gangguan Lalu-Lintas dan Harta Benda yang Berdekatan
29. Semua kegiatan yang perlu untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan Pekerjaan, sejauh yang dapat
dilakukan dengan mematuhi persyaratan Kontrak. harus
dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan
gangguan terhadap kepentingan umum, jalam masuk,
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penggunaan dan pemakaian jalan umum atau jalan
setapak, baik di tanah milik Pemilik atau orang lain .
Kontraktor harus mengamankan dan membebaskan
Pemilik dari kewajiban membayar ganti rugi yang
berkenaan dengan segala klaim, tuntutan hukum , ganti
rugi, biaya, ongkos dan pengeluaran apapun yang timbul dari atau yang berhubungan dengan hal-hal tersebut,
sejauh Kontraktor bertanggung jawab alas hal itu .
Lalu-Lintas Luar Biasa
30. (1) Kontraktor harus menggunakan cara yang wajar
untuk mencegah rusaknya jalan atau jembatan
yang menghubungkan Lapangan, atau jalan
menuju Lapangan, oleh lalu-lintas Kontaktor atau
subkontraktornya .
Kontraktor harus memilih jalan. memilih dan
menggunakan kendaraan , dan membatasi serta
membagi beban muatan agar lalu-lintas yang luar
biasa yang tidak dapat dihindarkan akibat pemindahan peralatan dan bahan dari dan ke Lapangan,
sejauh mungkin dibatasi agar tidak terjadi kerusakan atau musibah yang tidak perlu pada jalan dan
jembatan yang dilalui .
Muatan Khusus
(2) Apabila ternyata bahwa Kontraktor perlu memindahkan Peralatan Kontraktor, mesin atau unit
pekerjaan atau bagian dari unit tersebut yang telah
dirakit, dan pemindahan tersebut mungkin merusak jalan atau jembatan kalau tidak dilakukan
perlindungan atau perkuatan khusus , maka·
sebelum muatan tersebut dipindahkan, Kontraktor
harus memberitahukan berat dan keterangan
lainnya serta usulannya untuk perlindungan dan
perkuatan jalan atau jembatan tersebut, dan
pemindahan itu baru boleh dilaksanakan apabila
sudah diperoleh persetujuan dari Direksi
Pekerjaan . Dengan ketentuan, biaya dan pengeluaran untuk itu akan ditanggung oleh Kontraktor
kecuali ditetapkan lain dalam Syarat Khusus
Kontrak Pasal 30 Ayat (2) .
Penyelesaian Klaim Akibat Lalu-lintas Luar Biasa
(3) Apabila selama pelaksanaan Pekerjaan atau
sewaktu-waktu setelah itu Kontraktor mendapat
klaim dan klaim itu timbul dari pelaksanaan,
penyelesaian, atau perbaikan Pekerjaan berkenaan
dengan kerusakan jalan atau jembatan, Kontraktor
harus dengan segera memberitahukan hal itu
kepada Direksi Pekerjaan.
Bila klaim itu sebagian dari klaim itu menurut
pendapat Direksi Pekerjaan timbul · oleh karena
Kontraktor tidak mematuhi dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Ayat (1) dan (2) Pasal ini.
maka Kontraktor wajib dengan segera memperbaiki kerusakan tersebut dengan biayanyif sendiri
sesuai dengan instruksi Direksi Pekerjaan, kecuali
jika kerusakan tersebut disebabkan oleh kesalahan
Pemilik, wakilnya , atau petugasnya , biaya akan
ditanggung oleh Pemilik dan selanjutnya Pemilik
akan merundingkan penyelesaian dan membayar
seluruh uang yang harus dibayarkan berkenaan

dengan klaim tersebut dan akan membebaskan
Kontraktor dari kewajiban membayar ganti rugi
berkenaan dengan itu dan yang berkenaan dengan
klaim . proses pengadilan . ganti rugi, biaya , ongkos
dan semua biaya yang berhubungan dengan itU
semua .
Lalu-lintas Air
(4) Apabila karena sifat Pekerjaan mengharuskan
Kontraktor menggunakan transportasi air. maka
ketentuan terdahulu mengenai jalan dalam Pasal
ini harus ditafsirkan meliputi pintu air. dermaga .
tanggul. atau bangunan lain yang berhubungan
dengan alur pelayaran. dan kendaraan harus
ditafsirkan termasuk kapal. dan harus berlaku
ketentuan yang sesuai dengannya . Tidak ada
ketentuan apapun yang termuat di dalam Pasal ini
yang akan membebaskan Kontraktor atau subkontraktornya dari ketaatan kepada peraturan perundangan negara yang me ngatur lalu-lintas di jalan.
jembatan. atau alur pelayaran.
Kesempatan bagi Kontraktor Lain
31 . Sesuai dengan yang diwajibkan oleh Direksi Pekerjaan.
Kontraktor harus me mberikan kesempatan yang wajar
kepada Kontraktor Lain yang dipekerjakan oleh Pemilik.
serta -pekerja-pekerjanya. dan pekerja Pemilik serta
pekerja pihak instansi lain yang mungkin dipekerjakan
dalam pelaksanaan peke rjaan di atau di dekat Lapangan
sesuai dengan kontrak yang diadakan oleh Pemilik. yang
berkaitan dengan Pekerjaan atau untuk melengkapi da'ri
Direksi Pekerjaan . Namun apabila Kontraktor alas
permintaan tertulis dari Direksi Pekerjaan. setelah berkonsultasi dengan Pemilik. Kontraktor Lain . atau kepada
Pemilik atau pihak yang berwajib tersebut di atas harus
diberi ke sempatan menggunakan jalan yang pemeliharaannya merupakan tanggung jawab Kontraktor. atau
diizinkan menggunakan perancah atua peralatan lainnya
di Lapangan milik Kontraktor. atau diberi pelayanan lain
yang bersifat apapun , maka Pe milik akan membayar
kepada Kontraktor berkenaan dengan seluruh pe nggunaan atau pelayanan tersebut, sebesar yang menurut
pendapat Direksi Pekerjaan adalah wajar.
Perselisihan dan pertentangan yang timbul antara
Kontraktor dengan pihak-pihak lain dalam melaksana:
kan pekerjaannya masing-masing, harus disampaikan
kepada Direksi Pekerjaan yang akan berikhtiar sebaikbaiknya menyelesaikan persoalan tersebut dan memberikan instruksi mengenai hal itu kepada Kontraktor,
dengan tetap mematuhi ketentuan-ketentuan Syarat
Umum Kontrak Pasal 2 Ayat (1) (Tugas dan Wewenang
Direksi Pekerjaan) . Seandainya Direksi Pekerjaan tidak
dapat menyelesaikan perselisihan atau pertentangan,
atau kurang berwe nang untuk memberlakukan suatu
penyelesaian pada p :hak-pihak yang bersengketa. maka
Direksi Pekerjaan akan menyampaikan hal itu kepada
Pemilik, dan Pemilik akan mengambil suatu tindakan
yang menurut anggapannya tepat dan memberitahukan
kepada Direksi Pekerjaan untuk menginstruksikannya
kepada Kontraktor.

Kebersihan Lapangan
32. Selama pelaksanaan . penyelesaian , dan perbaikan
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Pekerjaan, Kontraktor harus membebaskan Lapangan
dari rintangan, dan sewaktu-waktu bila diarahkan oleh
Direksi Pekerjaan , Kontraktor harus menyimpan atau
menyingkirkan Peralatan Kontraktor dan sisa bahan
serta membersihkan dan memindahkan dari Lapangan
segala puing dan sampah atau Pekerjaan Sementara
yang tidak diperlukan lagi.
Pembersihan l..apangan pacla Penyelesaian Pekerjaan
33. Pada waktu penyelesaian Pekerjaan. Kontraktor harus
membersihkan dan menyingkirkan semua Peralatan
Kontraktor, Pekerjaan Sementara. sisa bahan. puing .
dan segala macam sampah dari Lapangan. serta merapikan kembali dan meninggalkan seluruh Lapangan dan
Pekerjaan dalam keadaan bersih dan rapi sehingga
memuaskan Direksi Pekerjaan, kecuali secara rinci
ditentukan lain dalam Kontrak.

TENAGA KERJA KONmAKTOR
ｐ･ｮｧｾ＠

34. (1)

Tenaga Kerja
Kontraktor harus mengatur sendiri pengeraha.
an semua pekerja dan tenaga pengawas. baik
yang setempat maupun yang bukan. sesuai
dengan undang-undang , peraturan perundangan, m·a klumat dan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan juga mengenai
transportasi , perumahan, pemberian makanan dan pembayarannya, kecuali ditentukan
lain dalam Kontrak. Kontraktor tidak boleh
merekrut orang yang sedang dipekerjakan ·
oleh Pemilik atau Direksi Pekerjaan.
Kontraktor dianjurkan sedapat mungkin
b.
menggunakan tenaga kerja sete mpat. Kontraktor hanya boleh memasukkan tenaga ahli
asing untuk pelaksanaan Pekerjaan setelah
mendapat rekomendasi Direksi Pekerjaan
secara tertulis, yang hanya akan diberikan
oleh Direksi Pekerjaan apabila menurut
pendapatnya tenaga untuk bidang keahlian
tersebut masih langka di Indonesia dan
pemasukan itu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku .
Kontraktor diharuskan mendapatkan izin
kerja dan visa bagi tenaga ahli asing yang
dipekerjakan olehnya atau subkontraktornya
untuk pelaksanaan. penyelesaian. dan perbaikan Pekerjaan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pengembalian T enaga Kerja
(2) Kontraktor harus bertanggung jawab mengenai
pengembalian ke tempat tenaga kerja direkrut atau
pengembalian ke tempat tinggal asal mereka
bekerja ketika dia direkrut dan dipekerjakan unluk
tujuan atau sehubungan dengan Kontrak dan l'larus
mengurus orang-orang yang akan dikembalikan
tersebut dengan cara yang sesuai sampai mereka
meninggalkan Lapangan sebagaimana mestinya.
Khusus untuk tenaga ahli asing sesudah selesainya
tugas yang diberikan dalam rangka pelaksanaan
Pekerjaan, harus dikembalikan kenegara asalnya .

T empat Tinggal Pekerja
Kontraktor harus menyediakan dan me me(3) a .
lihara akomodasi dan fasilitas yang menurut
pendapatnya perlu untuk pekerjanya yang
dipekerjakan untuk tujuan atau sehubungan
dengan Kontrak. termasuk pagar. air (baik
untuk minum atau keperluan lain). listrik.
sanitasi. dapur. pencegahan kebakaran serta
peralatan pemadam kebakaran dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan akomodasi
atau fasilitas tersebut. kecuali jika secara
khusus ditentul<an lain.
Ko ntraktor harus menyed iakan air bersih
b.
yang dapat diminum setelah dimasak untuk
pekerj11 pad11 masing-masing tempat pekerjaan . Untuk tujuan ini, air harus dianalisa oleh
Kontraktor apakah dapat diminum setelah
dimasak. apabila diminta oleh Direksi Pekerjaan . Kontraktor harus menyediakan di
Lapangan . setelah berkonsultasi dengan
Direksi Pekerjaan. WC teap atau yang dapat
dipindahkan untuk kepentingan staf kontraktor dan pekerjanya.
Setelah Pekerjaan selesai, Kontraktor wajib
c.
me mbo ngkar akomodasi perumahan serta
perlengkapannya yang terletak di Lapangan.
dan memulihkan Lapangan kepada bentuk
aslinya sejauh yang dapat dilakukan secara
wajar. kecuali Kontrak mene ntukan bahwa
perumahan tersebut tidak perlu dibongkar
dan akan menjadi milik Pemilik .
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(4) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-u ndangan me ngenai keselamatan dan kesehatan kerja
(K3). Kontraktor harus menyediakan dan menggunakan alat pelengkap pengamanan , alat pengaman . alat pelindung tambahan. sebagaimana
ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan dan pihak yang
berwajib, untuk melindungi jiwa dan kesehatan
pekerja Kontraktor atau subkontraktornya.
Pelayanan Kesehatan
(5) Kontraktor wajib bekerjasama dengan lembaga
kesehatan dan lembaga kebersihan yang resmi dan
memenuhi persyaratan lembaga itu. untuk menjamin adanya pengaturan ya ng tepat. di Lapangan
mengenai pemeliharaan kesehatan. pencegahan.
dan penanggu langan wabah p e nyakit. serta
pertolongan pertama pada kecelakaan dan pelayanan kesehatan lainnya serta kebersihan yang
memadai. Pe layanan pertolongan pertama pada
kecelakaan tersebut diberikan kepada Pemilik dan
Direksi Pekerjaan serta untuk tenaga kerja mereka
di Lapangan. tanpa dipungut bayaran.
Hari-hari Ubur
(6) Dalam pengaturan orang-orang yang dipekerjakannya . Kontraktor harus menghormati perayaan
resmi. hari-hari libur dan upacara keagamaan a tau
lain-lainnya sesuai dengan penetapan hari libur
nasio nal oleh Menteri Agama dan yang ditentukan
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ta , sebagai syarat dipekerjakannya seseorang . bahwa seseorang harus menumpang
atau tinggal pada tempat tertentu, atau
berjual beli dengan orang tertentu, kecuali
sejauh sifat tugas seorang karyawan mengharuskan ia tinggal dalam akomodasi yang
d!sediakan oleh Pemilik pada tempat khusus
di atau berdekatan dengan Lapangan.

oleh Pemerintah setempat. Kont raktor harus
membuat pengaturan khusus dengan persetujuan
Direksl Pekerjaan apabila terjadi keadaan yang
me ndesak sehingga rencana kerja me ngharuskan
pekerjaan berlangsung terus selama perayaan atau
hari libur tersebut.
Minuman Keras atau Obat Bius
(7) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku . Kontraktor tidak boleh
mengimpor. me njual. membe ri. melakukan barter
atau secara lain me mbe rikan minuman keras. atau
obat bius. atau mengizinkan subkontraktornya.
wakil atau pekerja-pekerjanya melakukan pengimporan. penjualan . pembelian. barter atau pemberian . Seluruh tenaga ke rja Kontraktor dilarang
minum-minuman ke ras dan me nggunakan obat
bius selama waktu kerja .

e.

f.

g.

Senjata dan Amunisi
(8) Se suai de ngan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kontraktor tidak boleh
memberikan atau menggunakan. melakukan barter
secara lain. menjual senjata atau amunisi dari jenis
apapun kepada siapapun atau mengizinkan hal-hal
tersebut diatas .
Perbuatan yang Melanggar Peraturan dll
(9) Kontraktor wajib mengambil tindakan pencegahan
untuk menghindarkan perbuatan yang bersi fat
mengacau atau yang melanggar peraturan atau
me lawan hukum o leh atau diantara pekerjape kerjanya. dan wajib menjaga ketentraman serta
p e rlindungan terhadap orang-orang dan harta
benda dalam lingkungan P ekerjaan . Kontraktor
harus menjalin hubungan dan kerjasama dengan
pihak yang berwajib setempat berkenaan dengan
keamanan dan ketertiban.
Ketaatan Subkontraktor
(10) Kontraktor bertanggung jawab mengenai ketaatan
subkontraktornya terhadap ketentuan-ketentuan
yang te sebut dalam Pasal ini , yang beraku atas
semua orang yang dipekerjakannya sehubungan
dengan Kontrak.
Upah, Gaji dan Imbalan
Daftar hadir. daftar gaji. atau catatan dari
(11) a .
Kontraktor dan semua subkontraktornya
wajib diperlihatkan jika sewaktu-waktu d iperiksa oleh Direksi Pekerjaan.
b.
c.

d.

Upah pekerja harus dibayar tunai.
Kontraktor atau wakilnya tidak boleh me minta atau menerima imbalan apapun dari siapapun sebagai syarat atas diterimanya seseorang bekerja di Pekerjaan.
Setiap karyawan yang bekerja pada Pekerjaan harus diizinkan tinggal atau menumpang
dimanapun , dan berjual beli dengan siapapun. Baik Kontraktor maupun perwakilannya . ata u pun karyawannya tidak boleh
secara langsung atau tidak langsung me min-

Kontraktor tidak boleh membebani biaya
transportasi yang disediakan oleh Kontraktor
atau perwakilannya kepada siapapun yang
dipekerjakan pada Pekerjaan.
Uang yang diperoleh karyawan Kontraktor
tidak boleh disimpan atau ditahan, sekalipun
seizin karyawan tersebut, kecuali apabila·
diwajibkan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Sebelum Pemilik melakukan pembayaran
kepada Kontraktor, Kontraktor harus
me nyampaikan suatu pernyataan kepada
Pemilik yang memberitahukan bahwa semua
pekerja yang d ipekerjakan pada Pekerjaan
oleh Kontraktor atau oleh subkontraktornya,
telah dibayarkan upah yang menjadi hak
mereka.
Pemilik berhak meminta Kontraktor menunjukkan bukti pembayaran tersebut , dan
Pemilik dapat menahari pembayaran sejum- :
lah uang yang menjadi hak atau akan menjadi hak Kontraktor bila Kontraktor atau
subkontraktornya. tanpa alasan yang wajar,
gagal membayar atau tidak memberikan
pembayaran kepada pekerja-pekerjanya ,
sampai sural pernyataan tersebut telah
disampaikan kepada Pemilik sebagaimana
mestinya.

Biaya Fasilitas
(12) Kecuali apabila telah dimasukkan dalam Daftar
Kuantitas dan Harga, maka biaya pemeliharaan
untuk segala fasilitas yang .ditetapkan dalam Pasal
ini tidak dibayar, dan dianggap sudah termasuk
dalam berbagai harga satuan atau harga jenis
pekerjaan dalam Kontrak.
Laporan mengenai T enaga Kerja dan Peralatan Kontraktor
35. Jika diwajibkan oleh Direksi Pekerjaan, Kontraktor harus
me nyampaikan laporan kepada Direksi Pekerjaan dengan
bentuk dan selang waktu sebagaimana ditentukan oleh
Direksi P ekerjaan , yang menunjukkan jumlah stat
pengawas dan pekerja dari berbagai golongan dari waktu
ke waktu yang dipekerjakan oleh Kontraktor dalam
pelaksanaan Kontrak. serta informasi mengenai Peralatan
Kontraktor, dalam pelaksanaan Kontrak.

BAHAN DAN MIJI1] PEKERJAAN
Mutu Bahan, Mutu Pekerjaan dan Pengujian
36. (1) Semua mutu bahan dan mutu pengerjaan harus
sesuai dengan masing-masing jenis yang diuraikan
dan dirinci dalam Kontrak dan sesuai dengan
instruksi Direksi Pekerjaan . yang sewaktu-waktu
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dapat diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan untuk
diadakan pengujian diternpat pernbuatan barang
atau di pabrik atau di Lapangan atau di ternpatternpat lain untuk pengujian .
Kontraktor harus rnenyediakan bantuan, peralatan.
rnesin, tenaga kerja dan bahan yang biasanya
diperlukan untuk perneriksaan, pengukuran pekerjaan dan rnutu, bahan sebanyak yang digunakan.
dan atas inisiatifnya sendiri rnenyediakan conloh
bahan yang rnungkin dipilih atau diperlukan oleh
Direksi Pekerjaan untuk pengujian sebelurn digunakan dalarn Pzkerjaan.
ｂｩｾ＠

Contoh
(2) Sernua contoh harus disediakan oleh Konlraklor
dengan biaya sendiri apabila penyediakan itu
secara jelas diwajibkan dalarn Kontrak. tetapi
apabila tidak rnaka biayanya ditanggung Pernilik.

Biaya Pengujian
(3) Biaya untuk rnelakukan pengujian harus ditanggung oleh Kontraktor apabila pengujian tesebut
secara jelas diwajibkan atau ditentukan dalarn
Kontrak, dan khusus untuk pengujian dengan
beban atau pengujian untuk rnernastikan apakah
rancangan pekerjaan yang telah selesai alau
sebagian telah selesai sesuai dengan tujuan yang
harus dipenuhinya, harus dijelaskan secara khusus
didalarn Kontrak dengan cukup rinci untuk
rnernungkinkan Kontraktor rnernasukkan biaya itu
ke dalarn Penawarannya .
Biaya Pengujian yang Tidak T ersedia, dll
(4)

Apabila pengujian diperintah.kan oleh Direksi
Pekerjaan, dalarn hal
a.

tidak diwajibkan alau tidak dilentukan dalarn
Kontrak,

b.

tidak dijelaskan secara khusus bahwa
diwajibkan dalarn Kontrak, atau
diwajibkan atau dilentukan dalarn Kontrak,
tetapi Direksi Pekerjaan rnernerinlahkan
pengujian itu dilaksanakan oleh pihak lain di
ternpat lain, selain dari Lapangan alau ternpat pernbuatan barang atau pabrik dari
bahan-bahan yang diuji ,

c.

rnaka apabila pengujian rnenunjukkan bahwa
rnutu pengerjaan atau bahan-bahan tidak
sesu'ai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak
atau inslruksi Direksi Pekerjaan , biaya
pengujian tersebut harus ditan_ggung oleh
Kontraktor, tetapi apabila sebaliknya rnaka
biaya pengujian itu ditanggung oleh Pernilik.
Pemeriksaan Lapangan
37. Direksi Pekerjaan dan seliap orang yang diberi kuasa
olehnya, setiap waktu harus boleh dan dapat rnernas.uki
Lapangan dan sernua bengkel s·e rta ternpat-ternpat
pekerjaan dilaksanakan atau dibuat, atau ternpat bahan
diproduksi, atau barang atau rnesin diperoleh untuk
Pekerjaan. Kontraktor harus rnenyediakan fasilitas dan
bantuan untuk dapat rnernasuki Lapangan tersebut.

Perneriksaan Pekerjaan Sebelum Ditutup
38. (1) Tanpa perselujuan Direksi Pekerjaan . peke rjaan
lidak boleh dilutup atau rnenjadi lidak tarnpak.
Kontraklor harus rnernberikan kesernpatan penuh
kepada Direksi Pekerjaan unluk rnE'rneriksa dan
rnengukur pekerjaan yang akan dilulup alau yang
akan rnenjadi lidak tarnpak. dan unluk rnerneriksa
fondasi sebelurn pekerjaan perrnanen dibangun
dialasnya.
Kontraklor harus rnernberilahukan pada waktunya
kepada Direksi Pekerjaan apabila pekerjaan atau
fondasi Ielah siap atau harnpir siap unluk diperiksa.
dan Direksi Pekerjaan tanpa penundaan yang lak
beralasan, akan hadir dengan tujuan rnerneriksa
pekerjaan atau fondasi lersebul, kecuali apabila dia
rnengariggap lidak perlu dan rnernberitahukannya
kepada Konlraklor. Narnun, jika lernyala Kontraklor
rnenutup pekerjaan lanpa rnernaluhi kelentuan
diatas, rnaka bila Direksi Pekerjaan rnenghendaki.
Direksi Pekerjaan dapal rnerninla pekerjaan dibuka
kernbali unluk perneriksaan. dan Konlraklor lidak
akan rnernperoleh pengganlian biaya.
Pernbukaan Kernbali dan Pernbuatan Lubang Perneriksaan
(2) Kontraktor harus rnernbuka kernbali bagian atau
hagian-bagian Pekerjaan alau rnembual lubang
perneriksaan. didalarn alau melalui Pekerjaar•.
apabila sewaklu-waklu diarahkan oleh Direksi
Pekerjaan, dan harus rnernulihkan dan rne mperbaiki bagian alau bagian-bagian tersebut sesuai
dengan Kontrak dan alau yang dise tujui oleh
Direksi Peke rjaan.
Jika bagian alau bagian-bagian lersebut Ielah
ditulup alau yang rnenjadi lidak larnpak Ielah
rnernatuhi persyaralan Ayat (1) Pasal ini . letapi
dirninla oleh Direksi Pekerjaan untuk dibuka kern·
bali, rnaka apabila didapali Ielah dilaksanakan sesuai dengan Konlrak, biaya pembukaan kembali .
pernbuatan lubang pemeriksaan. pemulihan dan
perapihan bagian-bagian lersebul dilanggung oleh
Pernilik. Dalarn hal pekerjaan lersebut ternyata
lidak dilaksanakan sesuai dengan Konlrak. rnaka
seluruh biayanya harus dilanggung oleh Kontraktor.
Pernbersihan Pekerjaan yang Tidak Baik dan Bahan yang
Tidak Mernenuhi Syarat
39 . . (1) Selarna berlangsungnya Pekerjaan. Direksi Pekerjaan sewaklu-waktu berwenang unluk rnemerinlahkan secara lerlulis :
penyingkiran bahan dari Lapangan yang
a.
rnenurul Direksi Pekerjaan tidak se suai
dengan Kontrak,
b.
penggantia.l bahan dengan bahan yang tepat
dan sesuai, dan
c.
penyingkiran dan pelaksanaan ulang suatu
pekerjaan atau bagian dari padanya . yang
bahan dan rnulu pengerjaannya menurut
pendapat Direksi Pekerjaan lidak sesuai
dengan Konlrak, rneskipun sebelurnnya Ielah
dilakukan pengujian , atau Ielah dilakukan
pernbayaran angsuran. untuk pekerjaan alau
bagian pekerjaan tersebut.
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Apabila pengujian akhir membuklikan alau
menunjukkan adanya kesalahan alau cacal pada
Pekerjaan alau bagian dari Padanya. Direksi Pekerjaan akan memberilahukan kepada Konlraklor
dengan menyerlakan kelerangan mengenai
kesalahan alau cacal lersebul. dan Konlraklor
dengan biayanya sendiri harus dengan segera
melaksanakan kembali alau mengganli pekerjaan
yang cacal alau pekerjaan yang salah lersebul
sehingga sesuai dengan Konlrak.

(Perpanjangan Waklu Penyelesaian Pekerjaan) dan
memaluhi kelenluan dalam Pasal 2 Ayal (1) (fugas
dan Wewenang Direksi Pekerjaan).
Penghentian yang Berakhir Lebih dari 90 Hari
Apabila berhubung dengan Perintah Penga.
(2)
hentian, pelaksanaan Pekerjaan alau bagian
dari padanya dihentikan :
selama jangka waktu lebih dari 90
1)
(sembilan puluh) hari,

2)

Kelalaian Kontraktor Melaksanakan Perintah
Dalam hal lerjadi kelalaian Konlraklor dalam
(2)
melaksanakan perinlah lersebul di alas, maka
Pemilik berhak mempekerjakan orang lain unluk
melaksanakan perinlah lersebut. Semua pengeluaran sebagai konsekuwensinya dari padanya alau
perlambahan biayanya harus dilanggung oleh
Konlraklor, dan .Pemilik dapal menahan pembayaran uang yang menjadi hak alau akan menjadi
hak Konlraklor. sampai Konlraklor membayar
pengeluaran lersebut.
Penghentian
40 . (1)

Dengan ketentuqn bahwa Konlraklor tidak berhak
memperoleh biaya tambahan lersebul kecuali dia
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Perinlah
P e nghenlian Ielah menyampaikan nialnya
mengajukan klaim dan alau lambahan waktu
dengan pemberilahuan lerlulis kepada Direksi
Pekerjaan .
Direksi Peke rjaan akan menyelesaikan dan menentukan perpanjangan waktu dan alau pembaWlran
lambahan yang menurut pendapat Direksi
Pekerjaan cukup adil dan wajar bagi Konlraklor
berdasarkan Syaral Umum Konlrak Pasal 44

selama jangka waktu atau jangkajangka waktu yang diletapkan dalam
Syaral Khusus Kontrak Pasal 40 Ayal
(2) butir a.3)
maka , kecuali 'jika penghentian tersebut
termasuk dalam butir a , b, atau c Ayat (1)
Pasal ini, Kontraktor dapat menyampaikan
pemberitahuan tertulis untuk meminta izin
Direksi Pekerjaan dalam waktu 28 (dua puluh
delapan) hari sejak penerimaan Perintah
Penghenlian lersebul, untuk memulai Pekerjaan alau bagian dari padanya, yang pelaksanaannya dihentikan selama jangka waktu
tersebut pada butir 1), 2) atau 3) diatas.
Apabila izin Direksi Pekerjaan tidak diberikan
dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan)
hari tersebut, Kontraktor dengan pemberi_lahuan lertulis selanjulnya, dapat memilih
menganggap :
penghenlian yang hanya dikenakan
1)
pada bagian dari Pekerjaan, sebagai
penghapusan pekerjaan berdasarkan
Syarat Umum Kontrak Pasal 51 Ayat
(1) (Perubahan), atau
sebagai tindakan menelantarkan Kon2)
trak oleh Pemilik jika penghentian ilu
dikenakan pada seluruh Pekerjaan.
3)

ｐ･ｫｾ｡ｮ＠

Apabila dianggap perlu dengan perinlah lerlulis,
Direksi Pekerjaan dapal mengharuskan Konlraklor
menghenlikan pelaksanaan Pekerjaan alau bagian
daripadanya. selama waklu lerlenlu alau unluk
waklu-waklu lertenlu dan dengan cara terlentu,
yang dala m Syaral Kontrak ini selanjutnya disebul
Perinlah Penghenlian . Selama penghentian
tersebul Konlraklor harus benar-benar melindungi
dan mengamankan Pekerjaan. sejauh diperlukan
menurut pendapal Direksi Pekerjaan . Biaya
lambahan yang melipuli semua upah yang harus
dibayar di Lapangan. gaji. biaya depresiasi dan
peme liharaan P eralalan Konlra klor. biaya di
Lapangan. dan biaya umum Kontrak yang
dikeluarkan oleh Konlraktor dalam menjalankan
perintah Direksi Pekerjaan menurul Pasal ini,
harus dilanggung dan dibayar o leh Pemilik. kecuali
jika penghentian lersebul :
dilentukan lain dalam Konlrak,
a.
diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan
b.
yang benar alau karena keadaan cuaca yang
me mpengaruhi keamanan dan mulu Pekerjaan. atau karena kelalaian pihak Konlraklor.
a tau
demi keselamatan Pekerjaan alau seliap
c.
bagian dari padanya .

lelapi Direksi Pekerjaan sebelumnya
telah me ngeluarkan Perinlah Penghenlian selama jangka waktu yang Ielah
berakhir kurang dari 90 (sembilan
puluh) hari, dan dalam waktu kurarig
dari 90 (sembilan puluh) hari sejak
berakhirnya masa penghentian, mengeluarkan P e rinlah Penghentian lagi ,
sehingga waklu penghenlian dalam
jumlah keseluruhan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari atau

b.

DIMUlAJNYA PEKERJAAN DAN KE1E.Rl.AMBATAN
Oimulainya Pekerjaan
di Lapangan
41 . ( 1) Kontraktor harus memulai ｐ･ｫｾ｡ｮ＠
dalam jangka waktu yang disebutkan dalam Syarat
Khusus Konlrak Pasal 41 Ayat (1) (Dimulainya
Pekerjaan) setelah menerima Sural Perintah Mulai
Kerja secara tertulis yang dikeluarkan oleh Direksi
Pekerjaan. Kontraktor harus memulai Pekerjaan
tanpa menunda, kecuali apabila secara tegas disetujui
atau diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, atau olah
penyebab di luar pengendalian Kontraktor.
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Surat Perintah ｍｾｩ＠
Kerja Tidak Dikeluarkan
(2) Dalam hal Surat Perinlah Mulai Kerja lidak
dikeluarkan kepada Kontraklor dalam waklu 60
(enam puluh) hari setelah penandatanganan
Konlrak, alau 90 (sembilan puluh) hari selelah
Sural Penunjukkan dilerima oleh Kontraktor, alau
selama jangka waktu lain yang diselujui bersama di
anlara Pemilik dan Kontraktor. maka Kontraktor
berhak membatalkan Kontrak dan Kontraktor
berhak mendapat pengganlian yang layak alas
biaya-biaya yang nyata telah dike luarkan olehnya
dalam pengadaan Dokumen Kontrak termasuk
penyediaan Jaminan Pelaksanaan dan rencana
kerja sebagaimana yang diletapkan dalam Syc:.. dt ·
Umum Kontrak Pasal 14 (Rencana Kerja) sejak
dikeluarkannya Surat Penunjukkan sampai pada
tanggal Konlrak menjadi balal dan lidak berlaku .
Kantor Lapangan Kontraktor
(3) Dalam waklu 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat
Perintah Mulai Kerja dari Direksi Pekerjaa n ,
Kontraktor harus mendirikan kanlor yang .
berperlengkapan cukup untuk menempatkan
personil pengelolanya , disuatu lempal yang
disetujui di Lapangan . Kantor Lapangan harus
merupakan alamat Konlraktor yang sah unluk
memenuhi maksud Syaral Umum Konlrak Pasal
15 Ayat (1) (Pengawas dan wakil Konlraklor).
Secepal mungkin Kontraktor wajib melaporkan
pendirian kantor tersebul kepada pihak berwajib
yang terkait. Kontraktor harus memelihara kantor
ini selama pelaksanaan dan penyelesaian seluruh
Pekerjaan, sampai menjelang berakhirnya Masa
Pemeliharaan sebagaimana yang disetujui oleh
Direksi Pekerjaan.
Segala surat-menyural yang dikirimkan ke kantor
ini harus dianggap Ieiah dikirim ke Kantor Pusat
Kontraklor, dengan tidak mengurangi arti Syarat
Umum Kontrak Pasal 68 (Penyampaian Pemberitahuan kepada Kontraktor). Tempat kantor ini
dianggap sebagai bagian dari Lapangan sebagaimana ditentukan dalam Syarat Umum Kontrak
Pasal 1 (Definisi) Ayat (1) butir e (iv).
Penguasaan Lapangan
42. (1) Dengan Surat Perintah Mulai Kerja dari Direksi
Devisi Pekerjaan, Pemilik memberikan penguasaan
Lapangan kepada Kontaktor seluas yang diperlukan untuk memungkinkan Kontraktor melaksanakan dan memulai pelaksanaan Peke rjaan sesuai
dengan rencana kerja berdasarkan Syarat Umum
Konlrak Pasal 14 (Rencana Kerja). atau seluas
yang sesuai dengan usulan yang wajar dari Konlraktor, dengan syarat usulan tersebut harus diberilahukan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan.
Sewaktu-waklu selama pelaksanaan Pekerjaan
berlangsung, Pemilik selanjutnya akan memberikan
penguasaan kepada Konlraktor atas bagian-bagian
Lapangan yang diperlukan, agar Kontraklor dapat
melaksanakan Pekerjaan dengan segera sesuai
dengan rencana kerja atau usulan tersebut.
Penguasaan Lapangan akan diberikan dengan

lft3si

memaluhi kelenluan Syaral Umum Kontrak Pasal
31 (Kesempatan bagi Kontraktor Lain) dan ketenluan lainnya, jika ada .. sebagaimana ditelapkan
dalam Konlrak.
Secepal mungkin selelah pemberian penguasaan
Lapangan alau bagian dari padanya kepada
Konlraklor, Kontraklor dan Direksi Pekerjaan
melakukan pengecekan bersama unluk meyakinkan bahwa Lapangan dan keadaan-keadaannya
cocok dengan rincian yang dicanlumkan dalam
Spesifikasi dan gambar.
Pengecekan bersa-ma lersebul sedapal mungkin
digabung dengan pengukuran· linggi permukaan
lanah yang ada serla keadaan-keadaan yang
disebut dalam Syarat Umum Kontrak Pasal 56
Ayal (3) (Pengukuran Permukaan).
Apabila Kontraktor mengalami kelambatan akibat
kegagalan pihak Pemilik memberikan penguasaan
menurut ketentuan Pasal ini, Pemilik akan memberikan perpanjangan waktu untuk penyelesaian
Pekerjaan.

Jalan Keluar dsb.
(2)

Kontraktor harus menanggung semua biaya untuk
jalan keluar khusus alau jalan sementara, hak jalan
dan surat izin, yang diperlukan sehubungan
dengan jalan masuk Lapanga·n , selain yang telah
dijelaskan dan dirinci dalam Kontrak atau ditunjukkan dalam Gambar. Kontraktor harus pula menyediakan akomodasi tambahan di luar Lapangan
yang diperlukan untuk keperluan Pekerjaan
dengan biaya sendiri .

Waktu Penyelesaian Pekerjaan
43. Meskipun berlaku persyaratan dalam Kontrak mengenai
penyelesaian bagian atau bagian-bagian Pekerjaan
sebelum penyelesaian secara keseluruhan, seluruh
Pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu yang disebutkan dalam Kontrak, dihitung ｳ･ｪｾｫ＠
7 (tujuh) hari dari
tanggal Sural Perinlah Mulai Kerja yang disebutkan
dalam Syarat Khusus Kontrak Pasal 43 (Waktu Penyelesaian Pekerjaan), atau perpanjangan waktu yang
diizinkan berdasarkan Pasal 44 di bawah ini.
Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan
44. Selain akibat kesalahan Kontraktor, maka apabila
karena jumlah berbagai ekstra, atau pekerjaan tambahan, atau karena sebab-sebab kelambatan yang dirujuk
dalam Syarat Konlrak ini, atau karena keadaan cuaca
yang sangat merugikan, atau situasi khusus apapun,
sehingga dipandang wajar memberikan perpanjangan
waktu penyelesaian Pekerjaan kepada Kontraktor, maka
Direksi Pekerjaan akan memberitahukan hal itu kepada
Pemilik, dan Pemilik akan menetapkan lamanya perpanjangan waktu tersebut, dan selanjutnya Oireksi Pekerjaan memberitahukan keputusan tersebut kepada
Kontraktor.
Dengan ketentuan bahwa Pemilik berhak untuk tidak
memperhitungkan pekerjaan ekstra atau pekerjaan
tambahan, atau keadaan cuaca, atau keadaan khusus
lainnya, kecuali apabila Kontraktor dalam waktu 28 (dua
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puluh delapan) hari setelah pekerjaan tersebut dimulai .
atau setelah timbul keadaan tersebut, atau secepat
mungkin yang dapat dilakukan, menyampaikan keterangan lengkap dan terinci kepada Direksi Pekerjaan
mengenai perpanjangan waktu yang menurut pendapat
Kontraktor menjadi haknya , agar supaya permohonan
tersebut dapat diteliti pada waktu itu.
Tidak ada Pekerjaan Malam Hari atau Hari Minggu
45 . Pekerjaan Permanen tidak boleh dilakukan pada malam
hari a tau. pada Hari Minggu , a tau hari libur resmi. tanpa
izin tertulis dari Direksi Pekejaan, kecuali :
a.
pekerjaan itu tidak dapat dihindari,
mutlak perlu demi keamanan jiwa atau harta
b.
benda atau demi keamanan Pekerjaan,
c.
apabila ada ketentuan-ketentuan yang sebaliknya,
tercantum dalam Kontrak, atau
d.
sebagaimana yang selanjutnya ditetapkan di sini.
dalam hal demikian Kontraktor harus dengan segera
memberitahukan Direksi Pekerjaan, dengan ketentuan
bahwa Pasal ini berlaku untuk pekerjaan yang menurut
kebiasaan dilakukan secara bergilir atau dengan Penggiliran ganda.
Laju Kemajuan Pekerjaan
46 . Apabila karena suatu penyebab, Pemilik tidak dapat
memberikan perpanjangan waktu kepada Kontraktor.
sedangkan laju kemajuan Pekerjaan atau bagian
Pekerjaan terlalu lambat untuk menjamin penyelesaian
dalam waktu yang telah ditentukan atau waktu
penyelesaian yang telah diperpanjang, maka dengan
mengikuti ketentuan Syarat Umum Kontrak Pasal 2
Ayat (1) (Tugas dan Wewenang Direksi Pekerjaan).
Direksi Pekerjaan harus memberitahukan hal itu secara
tertulis kepada Kontraktor.
Kontraktor harus mengambil langkah-langkah yang
diperlukan. yang dapat disetujui Direksi Pekerjaan,
untuk mempercepat kemajuan pelaksanaan Pekerjaan,
supaya dapat menyelesaikan Pekerjaan atau bagian
Pekerjaan tersebut dalam waktu yang telah ditetapkan
atau dalam waktu yang telah diperpanjang. Kontraktor
tidak berhak mendapat pembayaran tambahan untuk
pelaksanaan langkah-langkah tersebut.
Jika sebagai akibat dari pemberitahuan yang diberikan
ｯｬｾｨ＠
Dir.eksi Pekerjaan berdasarkan Pasal ini, Kontraktor
memerlukan izin Direksi Pekerjaan untuk melakukan
pada malam hari atau pada hari Minggu, atau hari libur
resmi, maka izin tersebut tidak akan ditolak oleh Direksi
Pekerjaan tanpa alasan.
Denda Kelambatan
47 . (1)

a.

Apabila Kontraktor gaga( menyelesaikan
Pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan
dalam Kontrak, atau dalam waktu ya ng telab
diperpanjang, maka Kontraktor harus membayar denda kelambatan kepada Pemilik
sebesar yang ditetapkan dalam Syarat
Khusus Kontrak Pasal 47 Ayat (1) a (Denda
Kelambatan) sebagai ganti rugi, untuk setiap
hari atau bagian dari satu hari kelambatan,
antara waktu yang ditetapkan dalam Kontrak
atau waktu yang telah diperpanjang, dan

b.

tanggal penyelesaian Peke rjaa n yang
sebenarnya .
Tanpa mengurangi arti penggantia n rugi
secara lain. Pemilik dapat memperhitungkan
de nda kelambatan tersebut dari setiap tagihan yang ada pada Pemilik. yang menjadi hak
atau akan menjadi hak Kontraktor.
Pembayaran denda kelambatan tesebut tidak
akan membebaskan Kontraktor dari kewajiban menyelesaikan Pekerjaan . atau dari
ke.\:"ajiban dan tanggung jawabnya yang lain
berdasarkan Kontrak .
Jika i umlah kese luruhan de nda ke lambatan
dalam penyelsa ian Pekerjaan telah mencapai
jumlah denda ke lambatan maksimum ya ng
tertera dalam Sya.rat Khusus Kontrak Pasal
47 Ayat (1) b (Denda Kelambatan Maksimurti) dan Dire ksi Pekerjaan menganggap
bahwa meskipun telah diperingatkan berkalikali . Pekerjaan ttdak dapat diselesaikan oleh
Kontraktor dalam waktu yang wajar. Pemilik
dapat memberlakukan Syarat Umum Kontrak
Pasal 63 Ayat ( 1) (Pemutusan Kont rak
karena Kelalaian Kontraktor).
Namun, jika Pemilik masih mengizinka n
Kontraktor menyele saikan Peke rjaan . maka
tidak akan ada lagi denda kelambatan yang
harus dibayar sebagai tambahan terhadap
denda kelambatan maksimum yang telah
dibayar oleh Kontraktor.

Pengurangan Denda Kelambatan
(2) a .
Apabila sebelum penyelesaian seluruh
Pekerjaan . sebagian atau bagian dari Pekerjaan telah dinyatakan selesai oleh Dire ksi
Pekerjaan sesuai Pasal 48 (2) (Pengeluaran
Berita Acara Bertahap atas Permohonan
Kontraktor), dan Berita Acara Penyerahan
Pertama Pekerjaan yang meliputi bagian
Pekerjaan tersebut telah dikeluarkan. maka
denda kelambatan untuk jangka waktu
kelambatan setelah pemberian berita acara
tersebut dikurangi dengan nilai yang sebanding dengan nilai bagian Pekerjaan yang
telah diberi berita acara tersebut terhadap
harga keseluruhan Pekerjaan.
b.
Jika Pekerjaan telah dapat dinyatakan selesai
sebagaimana diuraikan dalam Syarat Umum
Kontrak Pasal 48 (1) (Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan) dan jika setelah
pemberian berita acara terdapat pekerjaan
yang tersisa yang diselesaikan melampaui
tanggal yang dihitungkan dari Jangka Waktu
Penyelesaian Pekerjaan, atau waktu yang
Ielah diperpanjang , maka denda kelambatan
pekerjaan yang tersisa tersebut selama
jangka waktu kelambatannya , diperkecil
sebanding dengan perbandingan nilai pekerjaan tersisa terhadap nilai seluruh Pekerjaan.

Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan
48 . (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam syarat
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Khusus ｾ ｯ ｮｴｲ｡ｫ＠
Pasal 48 (1) pada waktu seluruh
Pekerjaan telah dapat dikatakan sebagai Pekerjaan
Substansial Selesai sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 1 (Definisi) Ayat (1) butir f (ii) dan telah tutus
pengujian akhir (apabila ditentukan demikian
dalam Kontrak) dengan memuaskan, Kontraktor
dapat memberitahukan secara tertulis mengenai
hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan disertai
rencana penyelesaian pekerjaan tersisa. Pemberitahuan dan rencana tersebut harus dianggap sebagai permintaan dari Kontraktor kepada Direksi
P e kerjaan untuk mengeluarkan Berita Acara
Penyerahan Pertama Pekerjaan. Dalam waktu 1
(dua puluh satu) hari sejak hari penerimaan
pemberitahuan tersebut, Direksi Pekerjaan harus :
a.

mengeluarkan suatu berita acara yang
menyatakan tanggal yang menurut pendapat
Direksi Pekerjaan merupakan tanggal saat
Pekerjaan ｴ･ｬｾｨ＠
dapat dikatakan sebagai
Pekerjaan Substansial Selesai dan telah
sesuai dengan Kontrak, dan mengirimkan
rekaman berita acara tersebut kepada
Pemilik, atau
b.
memberikan instruksi tertulis kepada Kontraktor dengan rincian pekerjaan yang
menurut pendapat Direksi Pekerjaan wajib
dikerjakan terlebih dahulu oleh Kontraktor
sebelum pengeluaran berita acara tersebut.
Dire ksi Pekerjaan harus juga memberitahu
Kontraktor mengenai cacat-cacat Pekerjaan
yang mempengaruhi penilaian Pekerjaan
Substansial Selesai, yang mungkin timbul
setelah instruksi tersebut dikeluarkan dan
sebelum penyelesaian pekerjaan yang dirinci
di dalam instruksi tersebut.
Kontraktor berhak menerima Berita Acara
Penyerahan Pertama Pekerjaan tesebut dalam
waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak
penyelesaian pekerjaan yang dirinci dalam
instruksi tersebut, de ngan syarat pekerjaan
tersebut telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
Pe kerjaan atau bagian Pekerjaan tidak dapat
d ianggap sebagai Pekerjaan Substansial Selesai
sampai Pekerjaan atau bagian Pekerjaan tersebut
menurut pendapat Direksi Pekerjaan dapat
digunakan sesuai dengan tujuan pembangunannya
tanpa terganggu oleh Kontraktor pada waktu
menyelesaikan pekerjaan tersisa .

Pengelueran Berita Acara Bertehap etes Permohonen
Kontraktor
(2) Kecuali apabila dite ntukan lain dalam Syarat
Khusus Kontrak Pasal 48, sesuai dengan prosedur
yang ditetapkan dalam Ayat (1) Pasal ini ,
Kontraktor dapat pula minta Oireksi Pekerjaan
untuk menge luarkan Berita Acara Penyerahan
Pertama Pekerjaan dan Direksi Pekerjaan harus
mengeluarkan sertifikat untuk :
a.
satu atau beberapa bagian Pekerjaan Permanen yang waktu penyelesaiannya ditetapkan
tersendiri dalam Kontrak, dan

b.

bagian yang substansial dari Pekerjaan Permanen yang telah diselesaikan dan disetujui
Direksi Pekerjaan, baik dihuni atau digunakan oleh Pemilik, · maupun tidak.

Pengeluaran Berite Acare Bertehep etas Pnlkarse Dlreksl
Pekerjeen
(3)
Kecuali apabila ditentukan lain dalam Syarat
Khusus Kontrak Pasal 48 (3), apabila bagian dari
Pekerjaan Permanen telah dapat dikatakan substansial selesai dan. _telah lulus pengujian akhir
(apabila ditentukan demikian dalam Kontrak)
dengan memuaskan, Direksi Pekerjaan dapat
mengeluarkan Berita Acara Penyerahan Pertama
Pekerjaan disertai suatu daftar cacat dan
kekurangan pada bagian Pekerjaan Permanen itu
sebelum penyelesaian seluruh Pekerjaan. Dengan
dikeluarkannya berita acara tersebut, Kontraktor
dianggap telah berjanji menyelesaikan pekerjaan
tersisa dan memperbaiki cacat bagian Pekerjaan
tersebut sesuai rencana yang diajukan . Dengan
ketentuan bahwa Berita Acara Penyerahan
Pertama Pekerjaan yang diberikan untuk setiap
bagian Pekerjaan Permanen sebelum penyelesaian
keseluruhan Pekerjaan, tidak boleh dianggap
sebagai pernyataan pengesahan penyelesaian
lahan atau permukaan ·tanah yang memerlukan
perapihan kembali, kecuali apabila berita acara
tersebut dengan tegas menya"takan demikian.
Gembar Sebenemye Terbangun/rerpasang
(4)
Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan tidak
akan dikeluarkan untuk bagian manapun dari
Pekerjaan Permanen sampai Kontraktor telah
menyerahkan gambar terbangun/terpasang dari
bagian-bagian Pekerjaan yang berkaitan dengan
berita acara sesuai dengan spesifikasi berserta
perubahannya, dan gambar-gambar tersebut telah
disetujui oleh Direksi Pekerjaan , kecuali jika
dite ntukan lain dalam Syarat Khusus Kontrak Pasal
49 Ayat (4).
CACAT DAN PERBAIKAN
Definisi Mase Pemelihereen
49. (1) Masa Pemeliharaan berarti masa tanggung jawab
memperbaiki cacat atau kekurangan yang disebutkan dalam Syarat Khusus Kontrak Pasal 49 Ayat
(1) (Masa Pemeliharaan) terhitung dari tanggal
penyelesaian Pekerjaan, yang dinyatakan dengan
berita acara oleh Direksi Pekerjaan sesuai dengan
Pasal 48 (1) (Berita Acara Penyerahan Pertama
Pekerjaan), atau dalam hal lebih dari satu berita
acara yang telah dikeluarkan oleh Direksi Pekerjaan berdasarkan Pasal tersebut, sejak tanggal yang
disebut dalam masing-masing berita acara.

Pelaksenaan Pekerj.aen Perbaiken
(2) Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Pekerjaan
harus diserahkan kepada Pemilik dalam keadaan
sebagaimana yang disyaratkan oleh Kontak,
kecuali keausan yang wajar dapat diterima, dan
telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Kontraktor
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harus melaksanakan semua pekerjaan perbaikan,
perubahan. pembangunan kembali, pembetulan
dan p e rbaikan cacat. ketidak sempurnaan ,
penyusutan. atau kesalahan lainnya, sebagaimana
diwajibkan kepada Kontraktor secara tertulis oleh
Direksi Pekerjaan dalam Masa Pemeliharaan, atau
dalam masa 14 (empat belas) hari sete(a·h
berakhirnya Masa Pemeliharaan, atau dalam waktu
yang djpe rpanjang yang disetujui oleh Direksi
Pe kerjaan sebagai akibat dari pemeriksaan yang
dilakukan oleh atau atas nama Direksi Pekerjaan
sebelum berakhirnya Masa Pemeliharaan
Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan
(3) Semua pekerjaa n te rsebut dalam Ayat (2) ｐｾｳ｡ｬ＠
ini
harus dilakukan oleh Kontraktor alas biaya sendiri
apabila keharusan tersebut me nurut pendapat
Dire ksi Pekerjaan disebabkan oleh penggunaan
bahan-bahan atau mutu pengerjaan yang tidak
sesuai de ngan Kontrak. atau karena kelalaian atau
kegagalan pihak Kontraktor memenuhi kewajiban
berdasarkan Kontrak. Apabila menurut pendapat
Direksi Pe ke rjaa n ke harusa n tersebut karena sebab
lain . maka biaya pe kerjaan tersebut harus ditetapkan dan dibayarkan sebajai pekerjaan tambahan.
Kegagalan Kontraktor Mengerjakan Pekerjaan yang
Diwajibkan
(4) Apabila Ko ntraktor gagal melaksanakan pekerjaan
pe rbaikan sebagaimana diwajibkan oleh Direksi
Pe ke rjaan menurut Ayat (2) Pasal ini . Pemilik
berhak mempekerjakan orang lain untuk melaksanakan peke rjaan tersebut. Semua pengeluaran
se bagai konse kue nsi dari hal itu atau pertambahan
biaya dari padanya harus ditanggung oleh Kontraktor. Pemilik dapat menahan pembayaran uang
yang me njadi hak atau akan menjadi hak Kontraktor. sampai Kontraktor memenuhi kewajibannya
me mbayar penge luaran terse but.
Penyelidikan oleh Kontraktor
50. Apabila diwajibkan oleh Direksi Pekerjaan secara
tertulis. serta berdasarkan pengarahan Direksi Pekerjaan. Kontraktor harus menyelidiki penyebab atau
adanya cacat. ketidak sempurnaan. atau kesalahan pada
Pekerjaan . Kecuali apabila cacat. ketidaksempurnaan ,
atau kesalahan tersebut merupakan tanggung jawab
Kontraktor menurut Kontrak, maka biaya penyelidikan
oleh Kontraktor tersebut ditanggung oleh Pemilik.
Jika cacat. ketidaksempurnaan. atau kesalahan tersebut
adalah merupakan tanggung jawab Kontrai<.tor, maka
biaya penyelidikan sebagaimana disebutkan tadi harus
ditanggung oleh Kontraktor dan dia juga harus memperbaiki. me mulihkan. dan memperbaiki cacat, ketidaksempurnaan atau kesalahan tersebut dengan biaya sendiri
sesuai ketentuan Syarat Umum Kontrak Pasal 49 Ayat
(1) (Definisi Masa Pemeliharaan).

PERUBAHAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN
Perubahan
51. (1) Sejauh masih dalam batas-batas yang ditentukan
dalam Pasal 2 (Direksi Pekerjaan dan Wakil Direksi

Pekerjaan). Direksi Pekerjaan berwenang melakukan perubahan bentuk. mutu atau kuantitas Pekerjaan Permanen atau bagian daripadanya . yang
menurut pendapatnya diperlukan atau dikehendaki, dan berwenang memerintahkan Kontraktor
untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
a . . menambahkan atau mengurangi kuantitas
pekerjaan yang tercakup dalam Kontrak,
menghapus suatu pekerjaan.
b.
mengubah kekhasan atau mutu atau jenis
c.
suatu pekerjaan ,
d.
mengubah ketinggian permukaan , garis,
letak. dan ukuran suatu Pekerjaan. dan
e.
melaksanakan berbagai jenis pekerjaan
tambahan yang perlu untuk penyelesaian
Pekerjaan .
.
dan Kontraktor harus melakukan hal-hal tersebut.
Bagaimanapun perubahan tersebut tidak dapat mengurangi berlakunya Kontrak dan tidak mengakibatkan
cacatnya Kontrak, tetapi jika mengakibatkan
perubahan nilai, maka nilai yang diakibatkan oleh
semua perubahan tersebut harus diperhitungkan
dalam menghitung besarnya Harga Kontrak.
Perintah Perubahan Harus Secara T ertulis
(2) Kontraktor tidak boleh melakukan perubahan
pekerjaan tanpa· ｰ･ｲｾｮｴ｡ｨ＠
tertulis dari Direksi
Pekerjaan. dengan ketentuan :
a.
tidak diperlukan perfntah tertulis bagi pertambahan atau pengurangan kuantitas pekerjaan yang bukan sebagai akibat dari perintah
yang diberikan berdasarkan Pasal ini, melainkan sebagai akibat dari kuantitas yang bertambah atau berkurang daripada yang dicantumkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga,
dan
b.
jika karena suatu alasan, Oireksi Pekerjaan
memandang perlu memberikan perintah
secara lisan, selain dari yang ditentukan
dalam Syarat Umum Kontrak Pasal 2 Ayat
ＨＳｾ＠
(Wewenang Darurat Direksi dan Wakil
Oireksi Pekerjaan),. ·aengan suatu pernyataan
dalam perintah itu bahwa Pemilik telah memberikan persetujuannya sesuai dengan Pasal
2 (1) (Tugas dan Wewenang Oireksi Pekerjaan), maka Kontraktor harus mematuhi
sebagai perintah tertulis dalam batas-batas
pengertian Pasal ini. Dengan ketentuan
bahwa jika Kontraktor dalam waktu 7 (tujuh)
hari menegaskan secara tertulis kepada
Oireksi Pekerjaan berkenaan dengan perintah tersebut dan penegasan tersebut dalam
waktu 14 (empat belas) hari tidak disangkal
oleh Oireksi Pekerjaan, maka perintah lisan
itu harus dianggap sebagai perintah tertulis
oleh Oireksi Pekerjaan.
Penilaian Perubahan
52. (1) Oir ｾｫｳｩ＠
Pekerjaan menentukan besarnya nilai uang
yang menurut pendapatnya harus ditambahkan
atau dikurangkan dari jumlah yang disebutkan
dalam Kontrak, karena adanya pekerjaan tambahan yang dikerjakan atau pekerjaan yang dihapus-
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kan menurut perintahnya. dengan mematuhi
ketentuan dalam Syarat Umum Kontrak Pasal 2
Ayat (1) rrugas dan Wewenang Direksi Pekerjaan).
Semua pekerjaan tersebut harus dinilai menurut
harga dan Harga Satuan yang ditetapkan dalam
Kontrak, jika menurut pendapat Direksi Pekerjaan
harga tersebut dapat diterapkan . Jika Kontrak
tidak memuat suatu harga atau Harga Satuan yang
dapat diterapkan pada pekerjaan tambahan itu.
maka harus ditentukan harga yang sesuai dan
disepakati oleh Direksi Pekerjaan dan Kontraktor.
dengan mematuhi ketentuan Syarat Umum
Kontrak Pasal 2 Ayat (1) rrugas dan Wewenang
Direksi Pekerjaan). Dalam hal terjadi perselisihan,
Pemilik menetapkan harga tersebut yang menurut
pendapatnya adalah wajar dan tepat.
Wewenang Oireksi Pekerjaan Menetapkan Harga
(2) Apabila menurut pendapat Direksi Pekerjaan,
harga atau Harga Satuan yang tercantum dalam
Kontrak untuk suatu jenis pekerjaan adalah tidak
wajar atau tidak dapat diterapkan sehubungan
dengan adanya pekerjaan tambah atau adanya
pekerjaan kurang, maka harga yang cocok harus
disepakati oleh Direksi Pekerjaan dan Kontraktor.
Penambahan ata,u pengurangan harga menurut
Ayat (2) Pasal ini tidak akan dilakukan kecuali
apabila dalam hal terjadi pekerjaan tambah, segera
atau secepat mungkin setelah tanggal perintah,
dan sebelum memulai pekerjaan atau secepat
mungkin setelah menerima perintah itu, telah ada
pemberitahuan tertulis :
dari Kontraktor kepada Direksi Pekerjaan
a.
tentang maksud Kontraktor untuk mengajukan klaim pembayaran tambahan atau menagih dengan harga atau Harga Satuan yang
diubah, atau
dari Direksi Pekerjaan kepada Kontraktor
b.
tentang maksud mengubah harga atau Harga
Satuan.
Perubahan Melampaui 10 persen
(3) Apabila pada waktu pemberian Berita Acara
Penyerahan Pertama Pekerjaan untuk keseluruhan
Pekerjaan ternyata terjadi suatu pengurangan atau
pertambahan yang lebih besar dari 10 (sepuluh)
persen dari harga yang tercantum · dalam Sural
Penunjukkan, (tidak termasuk harga-total-tetap,
Dana Bersyarat dan dana untuk pekerjaan harian,
penjumlahim semua Perintah Perubahan yang
harganya tidak tercantum dalam Kontrak, jika
ada), yang dihasilkan oleh :
penjumlahan semua perintah perubahan
a.
yang harganya tercantum dalam Kontrak,
dan
seluruh penyesuaian pada waktu pengukuran
b.
tehadap kuantitas perkiraan yang dicanlumkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, tidak
termasuk seluruh Dana Bersyarat, cadangan
untuk pekerjaan harian dan penyesuaian
harga yang dilakukan menurut Syarat Umum
Kontrak Pasal 70 Ayat (1) (Pertambahan
atau Pengurangan Biaya).

dan bukan karena pe nyebab yang la in. maka
besarnya Harga Kontrak harus dise suaikan dengan
cara sebagaimana yang ditetapkan dalam Syarat
Khusus Kontrak Pasal 52 Ayat (3) .
Pekerjaan Harian
(4) Jika menurut pendapatnya diperlukan. Direksi
Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis
agar suatu pekerjaan pengganti dilaksanakan
berdasarkan pekerjaan harian. Besarnya jumlah
pekerjaan harian yang diperkenankan beserta tatacara pengukuran dan pembayarannya ditentukan
dalam Syarat Khusus Kontrak Pasal 52 Ayat (4) .
Klaim
(5)

Sekali sebulan Kontraktor harus mengirimkan
suatu perhitungan kepada Direksi Pekerjaan yang
memuat keterangan yang lengkap dan rinci mengenai klaim biaya tambahan dan semua pekerjaan
tambahan yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. yang Ielah dilaksanakan selama bulan sebelumnya. kecuali sebagaimana ditentukan dibawah
ini, maka klaim mengenai pekerjaan tersebut yang
tidak dimasukkan dalam keterangan tidak akan
dipertimbangkan. Jika Direksi Pekerjaan menyetujui klaim tersebut. dan setelah berkonsultasi
dengan Pemilik. jika memang diwajibkan berkonsultasi berdasarkan Syarat Umum Kontrak Pasal 2
Ayat (1) rrugas dan Wewenang Direksi Pekerjaan).
Direksi Pekerjaan mengeluarkan berita acara
berkenaan dengan pembayaran yang akan dilakukan bagi pengeluaran atau pekerjaan tersebut.
Meskipun Kontraktor gagal memenuhi syarat ini .
apabila Kontraktor dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak dimulainya pelaksanaan pekerjaan
bahwa dia bermaksud mengajukan klaim yang
berkenaan dengan pengeluaran atas pekerjaan
tersebut , dan telah menyampaikan seluruh klaim
secara tertulis ke pada Direksi Pekerjaan dalam
waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penyampaian
surat pemberitahuan menyiapkan klaim. dan jika
Direksi Pekerjaan setuju maka ia akan
membenarkan pembayaran. setelah berkonsultasi
dengan Pemilik sebagaimana d itetapkan di atas.
Klaim tersebut akan dirundingkan antara Direksi
Pekerjaan dan Kontraktor dalam p e rtemuanpertemuan bulanan yang berikutnya di Lapangan.
Kegagalan Kontraktor dalam menyampaikan keseluruhan klaim atau surat pemberitahuan hendak
mengajukan klaim secara tertulis kepada Direksi
Pekerjaan dalam waktu yang te lah ditetapkan,
merupakan pernyataan melepaskan hak Kontraktor atau klaim , dengan ketentuan perpanjangan
waktu untuk penyampaian tersebut akan diberikan
kepada Kontaktor c.pabila Kontraktor menyampaikan permohonan yang dilengkapi dengan ke terangan sebagaimana mestinya, kecuali apabila
Direksi Pekerjaan memberikan alasan yang tepat
mengapa perpanjangan waktu untuk penyampaian
itu tidak diberikan.

PERALA.TAN KONTRAKTOR, PEKERJAAN
SEMENTARA DAN BAHAN
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Peralatan, dll Penggunaan Semata-mata untuk Pekerjaan
53. (1) Seluruh Peralatan Kontraktor, Pekerjaan Sementara dan bahan-bahan yang disediakan Kontraktor.
bila dibawa ke Lapangan harus dianggap hanya
dimaksudkan untuk pembangunan dan penyelesaian Pekerjaan . Kontraktor tidak boleh memindahkan barang tersebut atau bagian dari padanya.
tanpa izin tertulis dari Direksi Pekerjaan, kecuali
me mindahkankannya dari satu bagian Lapangan
ke bagian yang lain , atau mengembalikan peralatan atau alat yang disewa kepada pemilik yang sah
dala:n hal Kontraktor gaga! memenuhi kewajiban
sewanya .
Kontrakto r harus mengadakan perjanjian resmi
secara tertulis dengan subkontraktor, ｓｵ｢ｫｯＢＧｾ｡
ﾭ
tor Yang Ditunjuk. atau orang-orang lain yang
menyewakan pe ralatan atau alat kepada Kontraktor untuk menjamin bahwa semua ketentuan Pasal
ini berlaku atas sef!1Ua peralatan atau alat tersebut
tanpa memandang mengenai Pemilikannya.

Kontraktor harus menyingkirkan Peralatan Kontraktor tesebut dari Lapangan .
lzin Masuk Bukan Persetujuan atas Bahan-bahan, dll
54 . Pelaksanaan Pasal 53 Ayat (1) (Peralatan, dll, Penggunaan Semata-mata Untuk Pekerjaan) tidak boleh
dianggap merupakan persetujuan Direksi Pekerjaan
mengenai bahan-bahan atau hal lainnya yang d isebut
dalam Pasal Ayat 53 (1), maupun mencegah penolakan
bahan-bahan tersebut sewaktu-waktu oleh Direksi
Pekerjaan .
PENGUKURAN
Kuantitas
55. Kuantitas yang dicantumkan dalam Dafta r Kuantitas dan
Harga adalah kuantitas perkiraan pekerjaan , dan tidak
boleh dianggap sebagai kuantitas yang sebenarnya atau
kuantitas yang tepat dari pekerjaan yang dilaksanakan
oleh Kontraktor berdasarkan Kontrak .

Penyingkiran Peralatan, dll
Setelah penyelesaian Pekerjaan , Kontraktor harus
(2)
menyingkirkan dari Lapangan semua Peralatan
Kontraktor dan Pekerjaan Sementara yang masih
tersisa dan se mua bahan-bahan yang tidak terpakai
yang disediakan oleh Kontraktor.

Pekerjaan yang Harus Diukur
56. (1) Dengan bantuan Kontraktor, Direksi P ekerjaan
melakukan pengukuran berdasarkan ketentuan
Kontrak untuk menghitung dan menentukan besarnya nilai pekerjaan ya ng telah dikerjakan sesuai
Kontrak.

Pemilik Tidak Bertanggung Jawab Atas Kerusakan Peralatan
dll
(3)
Pemilik tidak bertanggung jawab atas kehilangan
atau kerusakan Peralatan Kontraktor, Pekerjaan
Seme ntara atau bahan-bahan , kecuali sebagaimana ya ng disebutkan dalam Syarat Umum Kontrak Pasal 20 Ayat (2) (Resiko yang Dikecualikan)
dan Pasal 65 Ayat (1) (Tidak Ada Tanggung Jawab
atas Resiko Khusus) .

Cara Pengukuran
(2) Cara mengukur kuantitas pekerjaan yang telah
dikerjakan, harus sesuai dengan cara pengukuran
yang dinyatakan atau ditetapkan dalam Kontrak,
dan untuk suatu bagian Pekerjaan yang tidak terdapat cara pengukurannya dalam Kontrak, maka
pekerjaan tersebut harus diukur sebagaimana yang
ditunjukkan oleh Direksi Pekerjaan.

Ongkos Bongkar Muat
(4)
Kontraktor harus me naggung semua biaya yang
berhubungan de ngan bongkat-muat setiap pe ralatan. bahan-bahan atau barang-barang lain yang
dibawa masuk ke atau dikirim dari wilayah Indonesia o leh Kontraktor untuk keperluan Kontrak .
Apabila dip e rlukan . P e milik akan membantu
Kontraktor dalam mempe roleh izin pengeluaran
Pe ralatan Konstruksi. bahan-bahan dan barang barang lain ya ng dipe rlukan bagi Pekerjaan dari
Pabean .
Penyerahan Barang-barang, Peralatan, dll
(5) Tanpa izin tertulis dari Pemilik, Kontraktor tidak
boleh menjual. menyewakan atau menyerah
terimakan Peralatan Kontraktor, barang-barang.
pe ralatan atau harta benda lain yang diperuntukkan bagi Pekerjaan .
Re-ekspor Peralatan Kontraktor
(6) Dalam hal Kontraktor mengimpor Peralatan Kontraktor untuk keperluan Pekerjaan, maka Pemilik
akan membantu Kontraktor apabila ､ｩｰ･ｲｬｵｫ｡ｮ
ｾ＠
dalam proses perolehan izin re-ekspor Peralatan
Kontraktor tersebut dari Pemerintah. pada waktu

Pengukuran Permukaan
(3) Apabila d iperlukan pengukuran bagian Pekerjaan,
Ko ntraktor harus melakukan pengukuran per mukaan dan Direksi P ekerjaan melakukan pengecekan tinggi permukaan tanah atau ciri-ciri yang ada
di tempat pekerjaan tersebut sebelum melaksanakan pekerjaan. Kontraktor harus melakukan pengukuran permukaan tanah dan melakukan pengecekan lebih lanjut, sebagaimana dan apabila perlu,
selama berlangsungnya Pekerjaan dan pada waktu
selesainya Pekerjaan.
Pengukuran dengan Pencatatan
(4) Untuk keperluan pengukuran Pekerjaan Permanen
ya ng harus dilakukan lengkap dengan catatan dan
gambar, Kontraktor harus membuat catatan dan
gambar mengenai pekerjaan tersebut bulan demi
bu lan dan menyerahkannya kepada Direksi
Pekerjaan yang harus memeriksa catatan tersebut
dalam waktu 7 (tujuh) hari dan jika ia setuju, harus
menandatangani catatan dan gambar tersebut
sebagai persetujuan.
Pengukuran Lnang
(5) Meskipun telah dilakukan pengukuran pekerjaan
atau bagiannya untuk dimasukkan ke dalam berita
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acara perhitungan bulanan , Direksi Pekerjaan
dapat meminta agar pekerjaan tersebut atau
bagian dari padanya diukur ulang, atau hasil pengukurannya itu dihitung ulang, sewaktu-waktu sebelum penyampaian pernyataan penyelesaian yang
dirujuk dalam Pasal 60 Ayat (6) (Perhitungan
Akhir).
Pekerjaan yang Harus Oiukur Netto
57. (1) Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak, Pekerjaan
harus diukur secara netto menurut garis dan ukuran yang ditunjukkan, baik dalam Gambar, maupun
instruksi mengenai penafsiran dan penerapannya,
atau gambar lanjutan lain yang dikeluarkan sesuai
Pasal 9 Ayat (1) (Gambar dan lnstruksi Lanjutan).
atau gambar atau instruksi yang diterbitkan
sehubungan dengan perubahan yang diperintahkan berdasarkan Pasal 51 (perubahan). Kecuali
apabila secara tegas tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga dan Harga, maka Pekerjaan
Sementara dan pekerjaan diluar batas-batas yang
ditunjukkan dalam Gambar tidak diukur.
Pekerjaan yang belum selesai harus diukur sebesar
yang telah dilaksanakan untuk keperluan berita
acara perhitungan bulanan. Jika pekerjaan dengan
ukuran yang lebih kecil dari yang ditunjukkan
dalam Spesifikasi atau yang ditunjukkan dalam
Gambar disetujui oleh Direksi Pekerjaan, maka
perubahan tersebut harus disetujui seolah-olah
memang diperintahkan demikian berdasarkan
Syarat Umum Kontrak Pasal 51 (Perubahan).
Prosedur Pengukuran
(2) Cara, prosedur dan peralatan yang digunakan
untuk pengukuran Pekerjaan harus disetujui oleh
Direksi Pekerjaan .
Tenaga Kerja dsb, untuk Pengukuran
(3) Kontraktor harus menyediakan semua tenaga kerja.
peralatan dan bahan yang diperlukan untuk ukur
tanah dan pengukuran yang perlu untuk menentukan
kuantitas pekerjaan yang sudah dilakukan.
Pemeriksaan oleh Oireksi Pekerjaan
(4) Semua kegiatan ukur tanah dan pengukuran harus
diperiksa dan diteliti oleh Dlreksi Pekerjaan. Kontraktor harus memberitahukan sedna tertulis
kepada Direksi Pekerjaan sekurang-kurangnya 24
(dua puluh empat) jam sebelum rencana waktu
yang diusulkannya untuk melakukan pengukuran
tersebut. dan demikian pula sebaliknya jika inisiatip
pengukuran berasal dari Direksi Pekerjaan untuk
memenuhi Syarat Umum Kontrak Pasal 56 Ayat
(1) (Pekerjaan yang Harus Diukur).
Catalan Lapangan dan Catatan-catatan lain
(5) Seluruh catatan lapangan yang asli dan catatancatatan yang lain yang dibuat serta perhitungari
yang dilakukan oleh Kontraktor untuk keperluan
ukur tanah dan pengukuran kuantitas pekerjaan
untuk berita acara perhitungan bulanan harus
diberikan kepada Direksi Pekerjaan sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 60 Ayat (4) (Perhitungan

Bulanan) dan menjadi milik Pemilik dan dipergunakan sejauh diperlukan dalam mene ntukan pembayaran yang menjadi hak Kontraktor berdasarkan
Kontrak.
Satuan Pengukuran
(6) Kecuali apabila dite ntukan lain dalam cara pengukuran yang dicantumkan dalam Kontrak. atau
diuraikan dalam Daftar Kuantitas dan Harga . maka
satuan pengukuran harus se bagaimana yang ditentukan dalam Syarat- Umum Kontrak Pasal 6 Ayat
(1) (Satuan Ukuran) .
Biaya Pengukuran
(7) Biaya pengukuran dan pengadaan tenaga kerja .
peralatan dan bahan untuk pengukuran hasil
pekerjaan harus dianggap termasuk dalam Harga
Kontrak. kecuali apabila secara tegas ditentukan
lain dalam Kontrak.
Catalan Kemajuan
(8) Apabila dipersyaratkan dalam Kontrak, Kontraktor
harus menyerahkan foto dan catatan-catatan lain
mengenai kemajuan Pekerjaan kepada Direksi
Pekerjaan, dengan cara dan frekuensi yang ditetapkan . Kecuali apabila biayanya tercantum dalam
ｄ｡ｦｴｾｲ＠
Kuantitas dan Harga, maka biaya foto dan
catatan tersebut harus dianggap telah termasuk
dalam harga Kontrak dan tidak akan ada pembayaran tersendiri untuk itu .
DANA BERSYARAT
Definisi Dana Bersyarat
58. (1) Dana Bersyarat (Provisional Sum) berarti sejumlah
uang yang tercakup dalam Kontrak dan tertera
dalam Daftar Kuantitas dan Harga untuk pekerjaan
tertentu atau pasokan barang. bahan atau jasa
tertentu. Dana Bersyarat ini dapat digunakan seluruhnya , sebagian, atau tidak sama sekali , menurut
pengarahan Direksi Pekerjaan setelah berkonsultasi dengan Pemilik . Yang tercakup dalam
Harga Kontrak hanyalah jumlah-jumlah uang yang
berkenaan dengan pekerjaan . pasokan atau jasa
yang berhubungan dengan Dana Bersyarat sebagaimana yang disetujui atau ditentukan oleh
Direksi Pekerjaan sesuai dengan isi Pasal ini .
Penggunaan Dana Bersyarat
(2) Direksi Pekerjaan berwenang memerintahkan
penggunaan Dana Bersyarat untuk :
Pekerjaan yang harus dilaksanakan dan atau
a.
barang . bahan. atau jasa yang harus dipasok
oleh Kontrakto- atau subkontraktornya . Harga Kontrak harus mencakup nilai pekerjaan
yang dilakukan atau barang. bahan. atau jasa
yang dipasok yang telah ditentukan sesuai
dengan Syarat umum Kontrak Pasal 52
Ayat (1) (Penilaian Perubahan).
Peke rjaan yang harus dilakukan dan atau
b.
barang . bahan, atau ja:;a yang harus :lipasok
oleh Subkontraktor Yang Ditunjuk sebagaimana yang dide finisikan di bawah ini.
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Jumlah uang yang harus dibayarkan kepada
Kontraktor harus ditetapkan dan dibayar
sesuai dengan Syarat Umum Kontrak Pasal
59 Ayat (4) (Pembayaran kepada Subkontraktor Yang Ditunjuk).
Menunjukkan Tanda Bukti dll.
(3) Apabila diminta oleh Direksi Pekerjaan, Kontraktor harus menunjukkan penawaran, faktur, tanda
bukti pembayaran, dan perhitungan harga atau
bukti penerimaan, sehubungan dengan pembelanjaan Dana Bersyarat.
SUBKONTRAKTOR YANG DrruNJUK
Subkontraktor Yang Ditunjuk
59. (1) Yang disebutkan sebagai Subkontrakto r Yang
Ditunjuk adalah :
semua spesialis, saudagar, pedagang, perusaa.
haan dan lain.nya yang melaksanakan pekerjaan, yang memasok bahan, atau jasa yang
te lah disediakan Dana Bersyarat dalam
Kontrak, yang ditunjuk atau dipilih oleh
Pemilik, atau oleh Kontraktor dengan persetujuan terlebih dahulu Pemilik, dan
semua orang atau pe rusahaan yang memb.
borong suatu pekerjaan dari Kontraktor atau
mengadakan Kontrak pemasokan barang,
bahan, atau jasa, karena Kontraktor diwajibkan mensubkontraktorkan .
harus dianggap sebagai subkontraktor yang dipekerjaan oleh Kontraktor.
Mempekerjakan Subkontraktor Yang Ditunjuk
(2) Kontraktor tidak akan diharuskan atau tidak akan
dianggap berkewajiban oleh Pemilik atau Direksi
Pekerjaan , untuk mempekerjakan Subkontraktor
Yang D itunjuk. Kontraktor dapat mengajukan
keberatan yang wajar terhadap calon Subkontraktor
Yang Ditunjuk. juga dapat mengajukan keberatan,
apabila calo n Subkontraktor Yang Ditunjuk menolak
untuk mengadakan subkontrak dengan Kontraktor,
yang berisi ketentuan-ketentuan :
bahwa me ngenai pekerjaan, barang, bahan,
a.
atau jasa yang merupakan substansi subkontrak. Subkontraktor Yang Ditunjuk berjanji
kepada Kontraktor untuk :
melaksanakan segala kewajiban dan
(i)
rnemenuhi segala tanggung jawab yang
dibebankan oleh Pemilik kepada Kontraktor sesuai dengan ketentuan Kontrak,
m e njaga jangan sampai Kontraktor
(ii)
dirugikan, dan menjaga jangan sampai
Kontraktor dituntut, diperkarakan, harus
membayar ganti rugi , menanggung
biaya, ongkos, dan pengeluaran apapun, akibat atau sehubungan dengan
kerugian atau tidak dipenuhinya tanggung jawab yang dimaksud, dan
bahwa Subkontraktor Yang Ditunjuk akarl
b.
menjaga jangan sampai Kontraktor dirugikan, dan akan membayar ganti-rugi kepada-

nya, jika Kontraktor dirugikannya akibat
kelalaian Subkontraktor Yang Ditunjuk, agen,
pekerja dan pegawainya, dan karena memakai secara salah Peralatan Kontraktor dan
Pekerjaan Serrientara yang disediakan oleh
Kontraktor untuk keperluan Kontrak, dan
rnenjaga Kontraktor terhadap segala tuntutan
akibat semua hal yang tersebut diatas.
Ketentuan Desain harus Oinyatakan secara T egas
(3) J ika sehubungan dengan Dana Bersyarat, jasa
yang harus diberikan meliputi desain dan spesifikasi bagian Pekerjaan Permanen atau perlengkapan/alat yang akan dipadukan dalam Pekerjaan
Perrnanen, maka persyaratan tersebut harus dinyatakan secara tegas di dalam Kontrak dan harus
pula tercakup dalam subkontrak dari Subkontraktor Yang Ditunjuk. Subkontrak tersebut harus
menetapkan bahwa Subkontraktor Yang Ditunjuk
yang membe rikan jasa tersebut akan menjaga
jangan sampai Kontraktor dirugikan dan menjaga
jangan sampai Kontraktor dituntut, diperkarakan,
harus membayar ganti rugi, menanggung biaya,
ongkos, dan pengeluaran apapun yang timbul
sebagai akibat atau sehubungan dengan kegagalan
pelaksanaan kewajiban dan atau pemenuhan tanggung jawab berkenaan dengan jasa tersebut.
Pembayaran kepada SubkontraktOf' Yang Ditunjuk
(4) Untuk pembayaran semua pekerjaan yang telah
dilaksanakan atau barang, bahan, atau jasa yang
dipasok oleh Subkontraktor yang Ditunjuk, maka
kedalam Harga Kontrak harus dimasukkan :
harga yang benar-benar dibayarkan atau
a.
yang harus dibayar oleh Kontraktor, menurut
pengarahan Direksi Pekerjaan , dan sesuai
dengan Subkontrak,
sejumlah uang , jika ada , yang tercantum
b.
dalam Daftar Kuantitas dan Harga untuk
tenaga kerja yang dipasok oleh Kontraktor
sehubungan dengan hal-hal di atas, dan jika
diperintah oleh Dir..e ksi Pekerjaan sesuai
dengan Syarat Umuin Kontrak Pasal 59 Ayat
(2) butir (b), sebagaimana yang dapat ditentukan se suai dengan Syarat Umum Kontrak
Pasal 53 (Peralatan Konstruksi, Pekerjaan
Sementara dan Bahan),
nilai berkenaan dengan beban biaya lain dan
c.
ke untungan, yang merupakan persentase
dari harga sebenarnya yang telah dibayar
atau yang harus dibayar, yang dihitung
sebagai berikut :
de ngan persentase yang telah dican(i)
tumkan oleh Kontraktor pada pos yang
berkaitan dengan Dana Bersyarat, apabila dalam Daftar Kuantitas dan Harga
sudah ada ke tentuan mengenai itu.
jika tidak ada ketentuan yang telah
(ii)
ditetapkan, dihitung dengan persentase
yang ditetapkan dalam Syarat Khusus
Kontrak Pasal 59 Ayat (4) c (ii).
(iii) apabila ketentuan untuk persentase
tersebut ditetapkan dengan suatu pos
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khusus yang dicantumkan dalam Daftar
Kuantitas dan Harga untuk keperluan
tersebut. menggunakan besarnya persentase yang dikutip dari pos khusus
tersebut untuk setiap pembayaran.
Pemberian Berita Acara Pembayaran kepeda Subkontraktor
Yang Oitunjuk
(5)

Sebelum mengeluarkan berita acara berdasarkan
Syarat Umum Kontak Pasal 60 {Berita Acara dan
Pembayaran) yang meliputi pembayaran untuk
pekerjaan yang telah dikerjakan, barang. atau jasa
yang dipasok oleh setiap Subkontraktor Yang
Oitunjuk, Oireksi Pekerjaan berhak untuk menuntut
bukti yang wajar dari Kontraktor bahwa semua
pembayaran yang tercakup dalam berita acara
terdahulu untuk pekerjaan, barang, atau jasa telah
dibayar atau dilunasi oleh Kontraktor. Apabila
Kontraktor lalai rnelakukannya, maka Pemilik berhak
menahan uang yang menjadi hak Kontraktor atas
pembayaran tersebut sampai Kontraktor melunasi
semua pembayaran yang telah gaga! dilakukan oleh
Kontraktor kepada Subkontraktor Yang Oitunjuk,
kecuali apabila Kontraktor :
a.
memberitahu Oireksi Pekerjaan secara tertulis
bahwa dia · mempunyai alasan yang tepat
untuk tidak membayarkan atau menolak
melakukan pembayaran tersebut, dan
b.
menunjukkan kepada Oireksi Pekerjaan bukti
yang wajar, bahwa dia Ielah memberitahukan
hal itu kepada Subkontraktor Yang Oitunjuk
tersebut secara tertulis.

Pengalihan Manfaat dari Kewajiban Subkontraktor Yang
Oitunjuk
(6)

Jika Subkontraktor Yang Ditunjuk telah berjanji
kepada Kontraktor untuk melaksanakan kewajiban
yang menerus sampai melampaui Masa Pemeliharaan berdasarkan Kontrak, maka setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan , Kontraktor sewaktuwaktu atas permintaan dan biaya Pemilik. harus
mengalihkan hak pemanfaatan kewajiban tersebut
kepada Pemilik untuk jangka waktu yang belum
habis masa berlakunya tersebut.
BERITA ACARA DAN PEMBAYARAN

Harga Kontrak

60. (1)

Harga Kontrak adalah nilai yang disebutkan dalam
Surat Penunjukkan, ditambah atau dikurangi sebagaimana yang dapat dilakukim berdasar ketentuan
Kontrak.
·

Uang Muka
(2) Jika kepada Kontraktor dapat dibayarkan Uallg
Muka oleh Pemilik berdasarkan Kontrak. maka
ketentuan untuk pembayaran Uang Muka dan
pembayarannya kembali. ditetapkan dalam Syarat
Khusus Kontrak Pasal 60 Ayat (2) dan besarnya
Uang Muka maksimum harus sebesar yang
ditetapkan dalam Syarat Khusus Kontrak Pasal 60
Ayat (2).

Pengesahan oleh Oireksi Pekerjaan
(3) Semua pembayaran menurut Kontrak dilakukan
berdasarkan tagihan dan perhitungan Kontraktor
yang disahkan kebenarannya . dikoreksi. dan
disetujui oleh Oireksi Pekerjaan . Pembayaran atas
pekerjaan yang telah dilakukan atas dasar pengukuran dan penilaian pekerjaan yang telah dilakukan dalam Kontrak sebagaimana ditentukan berdasarkan Syarat Umum Kontrak Pasal 56 (Pekerjaan
yang Harus Oiukur). kecuali apabila ditetapkan lain
dalam Kontrak.
Perhitungan Bulanan
(4)
Kontraktor harus mengajukan suatu perhitungan
pekerjaan sekali setiap bulan kepada Oireksi
Pekerjaan berkenaan dengan pelaksanaan Pekerjaan selania bulan sebelumnya. tetapi tidak termasuk Pekerjaan Harian, kecuali apabila ditetapkan
lain dalam Kontrak pengajuan tersebut harus
dalam bentuk dan jumlah rekaman sesuai yang
ditetapkan oleh Oireksi Pekerjaan.
Perhitungan itu harus meliputi :
a.
(i)
Kuantitas pekerjaan dan jumlah harganya
dihitung dengan Harga Satuan sebagaimana dicantumkan dalam Daftar
Kuantitas dan Harga atau berdasarkan
perintah perubahan yang dikeluarkan
sesuai dengan Syarat Umum Kontrak
Pasal 51 (Perubahan). yang dilaksanakan
selama bulan yang bersangkutan, yang
telah diperiksa dan disetujui oleh Oireksi
Pekerjaan bahwa kuantitas pekerjaan dan
jumlah harga tersebut Ielah benar dan
sesuai dengan Kontrak.
(ii)
Jumlah harga berkenaan dengan pe rhitungan prestasi pekerjaan untuk mala
pembayaran dengan harga-total-tetap
yang dihitung dengan cara yang diuraikan dalam Kontrak.
(iii) Bukti Pembayaran kepada Subkontraktor Yang Oitunjuk yang telah dilakukan
dengan benar oleh Kontraktor.
(iv) Pembayaran lain kepada Kontraktor. bila
ada , sebagaimana dite ntukan dalam
Syarat Khusus Kontrak Pasal 60 (4) a (iv).
Nilai dari jumlah-jumlah sebagaimana dinyatakan
dalam butir (i) dan (ii) diatas, serta (iv) bila ada .
merupakan jumlah nilai total bulanan yang me njadi
hak Kontraktor.
Jumlah nilai total bulanan yang me njadi hak
b.
Kontraktor berdasarkan butir (a) Ayat ini .
oleh Pemilik akan dike nakan pe ngurangan
sebagai berikut :
(i)
Angsuran pe nge mbalian Uang Muka .
jika ada . sebesar yang ditentukan dalam
Pasal ini Ayat (2) (Uang Muka) .
(ii)
Retensi sebesar persentase dari jumlah
nilai total bulanan yang me njadi hak
Kontraktor se bagaimana din yatakan
dalam Syaral Khusus Kontrak Pasal 60
Ayat (4) b (ii) (selanjutnya disebut uang
retensi).
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(ii)

c.

d.

e.

Pengurangan lainnya sebagaimana
diwajibkan oleh Kontrak, jika ada.
Pembayaran netto yang harus dibayarkan
berdasarkan butir a dan b (i) sampai dengan
(iii) Ayat ini harus ditambah dengan besarnya
beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN), jika
dalam Daftar Kuanlilas dan Harga PPN.
dinyatakan secara terpisah yang berarti
dalam Harga Satuan belum termasuk PPN.
Pembayaran netto dalam butir c dialas ,
masih harus dikurangi denda kelambalan
penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam Syaral Kontrak Pasal 4 7 (Denda
Kelambatan), jika ada.
Dalamwaklu 28 (dua puluh delapan) hari
setelah menerima perhitungan pekerjaan
bulanan . Direksi Pekerjaan memeriksa
perhilungan lersebut dan meneruskan
kepada Pemilik jika diselujuinya, atau
mengembalikannya kepada Kontraktor unluk
penyesuaian atau perbaikan, jika tidak disetujui. Setiap perbaikan atau penyesuaian
yang dilakukan oleh Konlraklor dalam
perhitungan tersebut harus diajukan kembali
sampai disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

..ｾＺｦＧＪＭ

(i)

masing-masing mala pembayaran
dalam Daftar Kuanlitas dan Hargal

(ii)

semua lambahan alau perubahan yang
dicakup oleh perinlah perubahan yang
dikeluarkan berdasarkan pasal 51
(Perubahan), dinilai berdasarkan Syaral
Umum Kontrak Pasal 52 Ayat (1) dan
(2) (Penilaian Perubahan. Wewenang
Direksi Pekerjaan Menelapkan Harga).
Pekerjaan Harian yang Ielah disahkan
berdasarkan Syaral Umum Kontrak
Pasal 52 Ayal (4) (Pekerjaan Harian).
dan

(iii)

(iv)

Oireksi Pekerjaan harus segera mengeluarkan berita
acara pembayaran bulanan berdasarkan pada
pehitungan pekerjaan bulanan yang telah diperksa
dan disetujui sebagaimana diuraikan dalam Ayal (4)
Pasal ini. Berita Acara pembayaran bulanan untuk
Pekerjaan Harian sebagaimana dilenlukan
berdasarkan Syarat Umum Kontrak Pasal 52 Ayat
(4) dan (5) (Pekerjaan Harian, Klaim) dapal
dikeluarkan secara terpisah. Pembayaran harus
dilakukan setelah dikeluarkan berila acara
pembayaran bulanan dan berita acara pembayaran
untuk Pekerjaan Harian, dan Ielah disetujui oleh
Direksi Pekerjaan, dalam waktu yang ditelapkan
dalam Syarat Khusus Kontrak Pasal 60 Ayal (5).

Perhitungan Akhir
(6)

Perhitungan akhir harus disusun oleh Kontraktor
dalam bentuk dan jumlah rekaman ｾ｢｡ｧｩｭｮ＠
ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan dan disampaikan kepada Direksi Pekerjaan dalam waktu 60
(enam puluh)·hari setelah langgal penerbitanBerita
Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan sesuai
dengan Syarat Umum Kontrak Pasal 48 (Berita
Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan).
Perhitungan akhir meliputi :
a.
Harga Kontrak yang dicantumkan dalam
Kontrak.
b.
Perhitungan yang menetapkan penilaian akhir
mengenai pekerjaan sebagaimana diukur
sesuai dengan Syarat Umum Kontrak Pasal
56 dan Pasal 57 (Pekerjaan yang Harus
Oiukur, Pekerjaan yang Harus Diukur Netto).
Perhitungan tersebul menetapkan kuantitas
dan nilai akhir

Dana Bersyarat (alau bagiannya) yang
Ielah dibelanjakan.

Perhilungan yang menelapkan pengaruh
netto menurul perhilungan aritmelika alas
penyesuaian yang dilakukan pada jumlah
dalam bulir (b) diatas, yang timbul dari :
(i)
Pengurangan dengan jumlah denda
kelabalan, jika ada, yang harus dibayar
berdasarkan Syaral Umum Konlrak
Pasal 47 (Denda Kelambatan) .

c.

ｾｩＩ＠

Penambahan atau pengurangan berdasarkan Syarat Umum Konlrak Pasal 70
Ayal (1) (Pertambahan atau Pengurangan Biaya) dan penambahan ｡ｬｾｵ＠
pengurangan yang diakibalkan oleh
Syaral Umum Kontrak Pasal 52 Ayal
(3) (Perubahan Melampaui 10 Persen).
jika berlaku.

Pembayaran Bulanan
(5)

n

(iii)

d.

Pembayaran lambah atau kurang yang
disahkan oleh Direksi Pekerjaan yang
timbul karena klaim yang disetujui. alau
pembayaran yang sudah harus dibayarkan berdasarkan Konlrak dan yang
tidak diperhitungkan dilempal lain berdasarkan Syaral Umum Konlrak bulir b
dan c (i) serta (ii) pada Ayal ini.
Penyesuaian yang limbul kemudian karena
adanya pembayaran yang diselujui berkenaan dengan klaim yang belum diselesaikan
pada saat penyusunan perhitungan akhir
atau yang limbil sebelum dikeluarkannya
Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan.

Jumlah penilaian akhir sebagaimana diuraikan
dalam butir (b) dialas dan pengaruh netto dari
penyesuaian sebagaimana diuraikan dalam bulir (c)
dan (d) diatas. selelah penambahan dengan beban
PPN, merupakan Harga Konlrak akhir.
Sisa Perhitungan Akhir
(7) Sisa perhitungan akhir adalah sebagai berikut :
(i)
Harga kontrak akhir sebagaimana ditetapkan
dalam Ayat (6) diatas,
(ii) dikurangi seluruh Uang Muka yang dibayarkan menurut Ayat (2) diatas.
(iii) kecuali ditetapkan lain dalam Syarat Khusus
Kontrak Pasal 60 Ayat (7) (iii), dikurangi
setengah dari jumlah uang retensi; besarnya
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(iv)

(v)

(vi)

uang retensi sebagaimana ditetapkan dalam
Ayat (4) butir b (ii) diatas.
dikurangi jumlah netto pembayaran termasuk
PPN yang dibayarkan berdasarkan perhitungan
pekerjaan bulanan yang dinilai dan disahkan
berdasarkan Ayat (4) dan (5) Pasal ini.
Perhitungan Akhir harus dilengkapi dengan
daftar yang memuat masing-masing pembayaran bulanan yang menunjukkan secara
terpisah jumlah uang yang harus dibayar dan
pengurangannya menurut judulnya masingmasing yang ditetapkan dalam Ayat (4) butir
(a) dan (b) Pasal ini.
dikurangi pembayaran Pekerjaan Harian
yang telah dibayarkan berdasarkan S)larat
Umum Kontrak Pasal 52 Ayat 4 (Pekerjaan
Harian).
dikurangi pembayaran lain, yang telah dilakukan oleh Pemilik kepada Kontraktor. jika ada.

Pembayaran Sisa Perhitungan Akhir
(8)
Sisa perhitungan akhir yang harus dibayarkan
kepada Kontraktor yang Ielah disesuaikan kemudian berdasarkan Ayat (11) Pasal ini, harus diperiksa dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Pembayarannya harus dilakukan dengna cara dan dalam
batas waktu yang sama sebagaimana yang ditetapkan untuk tagihan bulanan, jika perhitungan akhir
dinyatakan benar oleh Direksi Pekerjaan tertulis.
ialah apabila pelaksanaan pekerjaan yang masih
harus diselesaikan pada waktu dikeluarkannya
Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan telah
memuaskan Direksi Pekerjaan .
Pembayaran Sisa uang Retensi
(9) a .
Sisa uang retensi yang masih ditahan Pemilik
harus dibayarkan kepada Kontraktor dalam
batas waktu yang sama serpti yang telah
ditetapkan untuk pembayara n tagihan
bulanan setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan, atau setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan yang paling akhir apabila masa
pemeliharaan yang berlainan berlaku untuk
berbagai bagian Pekerjaan.
Apabila pada waktu tersebut . masih ada
b.
pekerjaan yang harus dikerjakan oleh
Kontraktor yang diperintahkan selama waktu
pemeliharaan sesuai dengan Syarat Umum
Kontrak Pasal 49 dan Pasal 50 (Cacat dan
Perbaikan). Direksi Pekerjaan berhak memberitahu Pemilik agar menahan pembayaran
sebagian dari sisa uang retensi , sebesar harga
pekerjaan sisa yang masih harus dikerjakan
sampai selesainya pekerjaan tersebut.
c.
Pembayaran sisa uang retensi harus dikurangi dengan nilai yang berkenaan dengna sisa
pekerjaan yang masih belum dilaksanakan
o leh Kontraktor.
Jika sisa uang retensi tersebut tidak cukup
d.
untuk pengurangan oleh Pemilik, maka
Pemilik berwenang menutup kekurangan ｩｴｾ＠
dengan cara apapuri yang dianggapnya
tepat.

ｾＭ

ｾ＠

Koreksi dan Penahanan Berita Acara
(10) a.
Direksi Pekerjaan dapat melakukan perbaikan atau perubahan dari setiap berita acara
yang telah dikf::!luarkannya dengan berita
acara yang berikutnya, dan berwenang
menahan berita acara apabila Pekerjaan atau
bagian Pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai
dengan Kontrak.
Tanpa mengurangi arti segala yang ada
b.
dalam Kontrak, Direksi Pekerjaan dapat
memberitahu Pemilik agar menahan seluruh
atau sebagian ｰ ｾ ｡ｲｩ＠
jumlah uang yang menjadi
hak Kontraktor untuk melindungi Pemilik
terhadap kerugian.
Pembayaran Penyesuaian Sisa Perhitungan Akhir
(11) a .
Menjelang pelaksanaan pembayaran berdasarkan Ayat (6) Pasal ini, pada waktu berakhirnya Masa Pemeliharaan, Kontraktor harus
menyerahkan perhitungan akhir yang sudah
disesuaikan, yang berisi jumlah yang harus
dibayarkan menurut Ayat (6) butir d. Pasal ini
kepada Direksi Pekerjaan.
b.
Setelah berita acara dikeluarkan oleh Direksi
Pekerjaan , pembayarannya harus dilakukan
dengan cara dan dalam batas waktu yang
sama ｳ･｢｡ｧｩｭｮｾ＠
ditetapkan bagi pembayaran bulanan.
Persetuju.an Hanya dengan Berita Acara Penyerahan Kedua
Pekerjaan
61. Beri ta Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan yang disebutkan dalam Pasal 62 Ayat (1) (Berita Acara Penyerahan
Kedua Pekerjaan) . yang harus dianggap sebagai
persetujuan atas hasil pekerjaan atau hal lain yang untuk
itu dikeluarkan berita acara tersebut, atau dianggap
sebagai pengakuan terhadap keabsahan :
(i)
pelaksanaan Kontrak, atau bagian dari Kontrak,
(ii)
kecermatan tagihan dan klaim yang dilakukan oleh
Kontraktor. atau
(ii)
pekerjaan tambahan atau pekerjaan perubahan
yang Ielah diperintahkan .bleh Direksi Pekerjaan.
Kewenangan Direksi Pekerjaan untuk melaksanakan halhal tersebut tidak dapat digantikan atau dikurangi oleh
berita acara lain apapun.
Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan
62 . (1) Kontrak belum dapat dianggap selesai sebelum
Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan ditandatangani Oleh Direksi Pekerjaan. setelah
berkonsultasi dengan Pemilik, dan disampaikan
kepada Kontraktor dengan sebuah rekaman
kepada Pemilik, yang menyatakan bahwa
Pekerjaan telah diselesaikan dan diperbaiki sesuai
dengan Kontrak. Berita Acara Penyerahan Kedua
Pekerjaan harus diberikan dalam waktu 28 (dua
puluh delapan) hari .setelah :
berakhirnya Masa Pemeliharaan,
a.
b.
berakhirnya Masa Pemeliharaan yang paling
akhir, apabila masa pemeliharaan yang
berlainan berlaku atas bagian-bagian Pekerjaan yang berlainan, atau
c.
berakhirnya Masa Pemeliharaan yang berlaku
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bagi pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan
selama masa tersebut, sesuai dengan Syarat
Umum Kontrak Pasal 50 (Cacat dan Perbaikan). telah diselesaikan dan telah diterima oleh
Direksi Pekerjaan .
Pasal ini harus tetap berlaku sepenuhnya. meskipun Pekerjaan atau bagian Pekerjaan sebelumnya
telah dimasuki . dikuasai, dipakai bekerja atau
digunakan oleh Pemilik.
Dengan ketentuan bahwa pengeluaran Berita
Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan tidak boleh
dianggap sebagai persyaratan pembayaran akhir
sisa uang retensi kepada Kontraktor. sebelum
dipe nuhinya ketentuan Syarat Umum Kontrak
Pasal 60 Ayat (11) butir a (Pembayaran Penyesuaian Sisa Perhitungan Akhir) .
Penghentian Tanggung Jawab Pemilik
Apabila Kontraktor tidak mengajukan klaim secara
(2)
tertulis mengenai persoalan atau hal apapun yang
timbul sehubunga·n dengan Kontrak atau pelaksanaan Pekerjaan sebe lum pemberian Berita Acara
Penyerahan Kedua Pekerjaan sesuai Pasal ini ,
maka Pemilik tidak akan bertanggung jawab
kepada Kontraktor.
Kewajiban yang Belum Terpenuhi
Meskipun Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan
(3)
telah dikeluarkan. dengan tunduk kepada Ayat (2)
Pasal ini. Kontraktor dan Pemilik harus tetap
bertanggung jawab atas pemenuhan semua
kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan
Kontrak . sebelum p,e ngeluaran Ber ita Acara
Penyerahan Kedua Pekerjaan. yang masih belum
terpenuhi pada waktu berita acara tersebut dikeluarkan . Untuk keperluan penentuan sifat dan
lingkup dari kewajiban tersebut, Kontrak harus
dianggap tetap berlaku diantara pihak-pihak tersebut.

KEI.ALAIAN KONTRAKTOR, TINDAKAN
PERBAJKAN DAN WEWENANG
Pemutusan Kontrak karena Kelalaian Kontraktor
63. (1) Apabila Kontraktor :
jatuh pailit atau mendapatkan perintah penga.
ampunan yang diberlakukan terhadapnya
atau mengajukan sural permohonan untuk
dinyatakan pailit.
harus membuat pengaturan dengan atau
b.
melakukan penyerahan untuk kepentingan
kreditornya.
me nyetujui untuk melaksanakan Kontrak di
c.
bawah pe ngawasan sebuah komisi pemeriksa
dari kreditornya .
sebagai badan hukum, harus me lakukan
d.
likwidasi , selain dari likwidasi sukarela untuk
keperluan penggabungan atau penyusunan
kembali,
mengalihkan Kontrak tanpa persetujuan
e.
secara tertulis dari Pe milik,
sebagai perusahaan gabungan, asosiasi, kerja
f.
sama operasi atau kerja sama patungan
mengubah keanggotaannya,

dilakukan penyitaan terhadap barang-barangnya, atau
menurut pendapat Direksi Pekerjaan, sebah.
gaimana dilaporkannya kepada Pemilik ,
bahwa Kontraktor :
telah mengabaikan Kontrak,
(i)
tanpa alasan yang dapat diterima telah
(ii)
gaga! memulai Pekerjaan, atau telah
menghentikan kemajuan Pekerjaan
selama 30 (tiga puluh) hari , setelah
menerima Surat Perintah Mulai Kerja
dari Direksi Pekerjaan,
(iii) telah gaga( menyingkirkan bahan dari
Lapangan, atau gaga( membongkar dan
menggati pekerjaan, dalam waktu 30
(tiga puluh) hari setelah menerima·
pemberitahuan tertulis dari Direksi
Pekerjaan bahwa bahan atau pekerjaan
itu dinyatakan tidak memenuhi syarat
dan ditolak oleh Direksi Pekerjaan
berdasarkan syarat-syarat Kontrak.
(iv) meskipun telah 3 (tiga) kali berturutturut dalam selang waktu yang wajar
diperingatkan secara tertulis oleh
Direksi Pekerjaan , masih saja tidak
melaksanakan Pekerjaan sesuai Kontrak, atau .secara terus menerus atau
secara nyata .!alai untuk melaksanakan
kewajibannya berdasarkan Kontrak •.
meskipun telah 3 (tiga) kali berturut(v)
turut dalam selang waktu yang wajar
diperingatkan secara tertulis oleh
Direksi Pekerjaan, namun Pekerjaan
tidak dapat diselesaikan dalam waktu
yang wajar, sesuai dengan Pasal 4 7 ,
Ayat (1) butir b, (Denda KelambatanO,
(vi) dengan mengorbankan mutu hasil
kerja, atau membangkang terhadap
instruksi Direksi Pekerjaan, telah mensubkontrakkan sebagian dari Pekerjaan,
a tau
(vii) gaga( memenuhi ketentuan-ketentuan
yang ditetapkan dalam Syarat Kontrak
Pasal 63 Ayat (1) butih h (vii), jika ada,
maka dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Pemilik dapat
memutus Kontrak setelah memberitahukan 14
(empat belas) hari sebelumnya secara tertulis
kepada Kontraktor. Setelah dilampauinya jangka
waktu 14 (empat belas) hari tersebut, Kontrak
menjadi putus dan Kontraktor secepatnya harus
menyingkirkan dari Lapangan :
semua Peralatan Kontraktor,
bahan dan barang kelebihan yang tidak
terpakai, termasuk bahan dan barang yang
tidak disetujui oleh Oireksi Pekerjaan yang
seharusnya sudah disingkirkan dari Lapangan,
semua pegawai, staf dan pekerja,
kecuali apabila diarahkan lain oleh Pemilik secara
tertulis kepada Kontraktor.

g.
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Persyaralan ini juga diberlakukan pada peralalan,
bahan dan barang, pegawai, slaf dan pekerja
subkonlraklor pada waklu pemulusan Konlrak.
Penilaian pada Tanggal Pemutusan Kontrak
(2)
Direksi Pekerjaan secepal mungkin selelah pemulusan Konlrak oleh Pemilik lersebut secara sepihak, alau selelah menghubungi kedua pihak, atau
setelah mengadakan pemeriksaan atau penyelidikan, menetapkan dan menenlukan :
a.
nilai semua pekerjaan yang Ielah dilaksanakan dan telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan
sebelum tanggal pemutusan Kontrak,
b.
nilai pekerjaan , yang Ielah dinilai dalam Ayal
(2) bulir a dialas lelapi harus disingkirkan,
dibangun kembali , atau direkonstruksi baik
yang secara langsung maupun lidak langsung
disebabkan oleh pemulusan Konlrak yang
dilakukan berdasarkan Ayat (1) Pasal ini, alau
sebagai ko.nsekwensi dari, sebagai akibat
dari, atau yang secara bagaimanapun berhubungan dengan pemutusan Kontrak.

b.

Tindakan Pemilik setelah Kontrak Diputus
Jika Konlrak dipulus karena kegagalan Konlraktor
(3)
sebagaimana ditelapkan dalam Pasal ini, Pemilik
berhak menguangkan Jaminan Pelaksanaan, dan
Jaminan Uang Muka sebagaimana dilelapkan
dalam Syarat Umum Konlrak Pasal 7 Ayal (4)
(Uang Muka) unluk memperoleh kembali seluruh
atau sisa Uang Muka .
Sanksi lain jika ada , dilelapkan dalam Syaral
Khusus Konlrak dalam Pasal 63 Ayal (3).
Kegagalan Menyingkirkan Peralatan Kontraktor dsb, dari
l..apangan
(4)
Jika Konlraklor gagal atau menolak menyingkir-

kan semua Peralalan Konlraktor atau bagiannya,
bahan , atau barang kelebihan atau yang tidak
digunakan dari Lapangan , kecuali yang akan
digunakan oleh Pemilik dan Ielah diberilahukan
kepada Kontraktor sebagaimana ditetapkan dalam
Ayat (1) Pasal ini , maka Pemilik behak mempekerjakan dan membayar pihak ketiga unluk melakukan penyingkiran tersebut . Semua pengeluaran
unluk itu harus dipotongkan oleh Pemilik dari
uang yang menjadi hak Konlraktor.
Pembayaran setelah Kontrak Diputus
Jika Kontrak diputus berdasarkan Pasal ini,
(5) a.
Pemilik lidak lerikal membayar uang apapun
sebagai pembayaran berdasarkan Kontrak
kepada Koritraklor sampai :
1)
semua hal dan alau kewajiban yang
disebulkan dalam ayat-ayal sebelumnya
dalam Pasal ini Ielah diselesaikan dan
atau dipenuhi,
2)
metode untuk melanjulkan atau membangun kembali Pekerjaan , telah diselesaikan, dan
3)
Konlrak yang baru telah dilandatangani,

maka Pemilik harus membayar kepada
Kontraktor :
(i)
semua pembayaran yang berila acaranya telah dikeluarkan dan telah jatuh
tempo;
(ii)
seluruh Uang Retensi yang ditahan
oleh Pemilik;
(iii) semua pekerjaan yang dinilai sesuai
dengan Ayat (2) butir (a) Pasal ini,
dikurangi dengan nilai semua pekerjaan
yang dinilai sesuai dengan Ayat (2) butir
(b) Pasal ini;
(iv) pembayaran- tambahan yang bertalian
dengan penyesuaian karena kenaikan
harga, jika ada.
Pembayaran ini harus dikurangi dengan :
1)
jumlah denda kelambalan, jika ada,
yang harus dibayar berdasarkan Syarat
Umum Kontrak Pasal 4 7 · (Denda
Kelambalan), atau sisa denda kelambatan berdasarkan Ayat (2) Pasal 4 7
(Pengurangan Denda Kelambatan),
dengan ketentuan bahwa jika pemulusan tersebul terjadi :
(i)
sebelum berakhirnya Jangka
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
l,lntul$ seluruh atau sebagian atau
bagian dari Pekerjaan, maka tidak
dikenakim denda kelambatan;
(ii)
sebelum berakhirnya masa yang
ditetapkan bagi denda kelambatan
maksimum, denda kelambatan itu
harus dihitung secara sebanding;
(iii) setelah berakhirnya masa yang
diletapkan bagi denda kelambalan
maksimum, maka denda kelambatan itu hanya sebesar denda
kelambatan maksimum .
2)
pengeluaran-pengeluaran yang telah
dikeluarkan oleh Pemilik yang limbul
oleh karena kegagalan Konlraktor
memenuhi kewajibannya berdasarkan
Ayat (4) Pasal ini.
3)
penyesuaian harga yang negatip, jika
ada
4)
lain-lain hulang Konlraktor berdasarkan
Kontrak.

Pemberitahuan sebelum Penguangan Jaminan
64 . (1)

Pemilik tidak akan menguangkan Jaminan apapun
yang diberikan oleh Kontraktor lanpa terlebih
dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya kepada Konlraktor, sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelumnya.

Perbaikan Mendesak
(2) Apabila sebagai akibat dari kecelakaan , atau
kegagalan, alau peristiwa lain yang timbul sehubungan dengan Pekerjaan, alau bagian dari
Pekerjaan, baik selama pelaksanaan Pekerjaan .
maupun selama Masa Pemeliharaan , menurul
pendapat Direksi Pekerjaan segera diperlukan
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penanggulangan, atau pembuatan pekerjaan lain
atau perbaikan yang mendesak untuk pengamanan, dan Kontraktor tidak sanggup atau tidak
bersedia dengan segera melaksanakan pekerjaan
atau perbaikan tersebut, Pemilik dapat mengerjakan pekerjaan atau perbaikan tersebut dengan
mempekerjakan dan membayar pihak ketiga atau
pekerja-pekerjanya sendiri. Apabila pekerjaan atau
perbaikan yang dilakukan oleh Pemilik tersebut
menurul pendapat Direksi Pekerjaan, seharusnya
dilakukan oleh Kontraktor dengan biaya
Kontraktor sendiri berdasarkan Kontrak, maka
semua ongkos dan biaya yang wajar sebagiamana
dikeluarkan oleh Pemilik dalam melakukan
perbaikan tersebut. jika diminta, harus dibayar
kembali oleh Kontraktor kepada Pemilik. atau
dapat dipotong oleh Pemilik dari uang yang
merupakan hak atau menjadi hak Kontraktor.
Dengan ketentuan bahwa Direksi Pekerjaan segera
setelah terjadinya keadaan mendesak tersebut.
dalam kesempatan pertama memberitahukan
perihal tersebut secara tertulis kepada Kontraktor.
RESIKO KHUSUS

Tidak Ada Tanggung Jawab Atas Resiko Khusus
65 . (1)

Kontraktor tidak · bertanggung jawab atas akibat
apapun yang timbul dari resiko khusus yang
dirujuk dalam Ayat (2) Pasal ini, baik dengan cara
pembayaran ganti rugi atau cara lain, untuk atau
mengenai :
a.
kehancuran atau kerusakan Pekerjaan. kecuali pekerjaan yang dinyatakan salah berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) (Pembersihan Pekerjaan yang Tidak Baik dan Bahan
yang Tidak Memenuhi Syarat) sebelum
terjadinya resiko khusus tersebut,
b.
kehancuran atau kerusakan haria benda, baik
milik Pemilik ataupun milik pihak ketiga.
a tau
c.
cedera atau meninggalnya seseorang.

Resiko Khusus
(2) Resiko khusus adalah
a.
perang, perang terbatas (baik perang yang
dinyatakan ataupun tidak), penyerbuan,
tindakan musuh asing,
radiasi yang mengakibatkan ionisasi atau
b.
pencemaran radio aktif dari bahan bakar
nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran
bahan bakar nuklir, bahan peledak yang
mengandung racun radio aktif atau bahan
peledak rakitan nuklir atau komponen nuklir
lain yang berbahaya,
c.
gelombang tekanan yang disebabkan oleh
pesawat terbang atau alat penerbangan yimg
bergerak dengan kecepatan suara atau diatas
kecepatan,
keributan, kekacauan, huru hara, kecuali
d.
yang semata-mata terjadi pada pekerja
Kontraktor atau subkontraktornya dan timbul
sebagai akibat dari pelaksanaan Pekerjaan.

e.

pemberontakan, revolusi, kebangkitan . atau
perebutan kekuasaan militer atau perebutan
kekuasaan , atau perang saudara.

Kerusakan Pekerjaan dsb, karena Resiko Khusus
(3) Apabila :
a.
pekerjaan atau bahan atau ｾ｡ｲｮｧ＠
lain yang
diperuntukkan menjadi bagian Pekerjaan
Permanen. berada di Lapangan atau di dekat
Lapangan atau dalam pengangkutan ke
Lapangan. atau
b.
Peralatan Kontraktor yang digunakan di
Pekerjaan atau penggunaannya diperuntukkan bagi keperluan Pekerjaan .
menderita kehancuran atau kerusakan disebabkan
oleh resiko khusus tersebut , maka Kontraktor
berhak memperoleh pembayaran sesuai Kontrak
bagi Pekerjaan Permanen yang Ielah dilaksanakan
dengan benar, dan bagi bahan atau barang lain
yang diperuntukkan menjadi bagian Pekerjaan
Permanen yang hancur atau r usak karena
penyebab tersebut. dan sejauh diwajibkan oleh
Direksi Pekerjaan atau yang diperlukan untuk
penyelesaian Pekerjaan, berhak atas pembayaran
untuk :
(i)
memperbaiki kehancuran atau kerusakan
Pekerjaan, dan
(ii)
mengganti atau memperbaiki bahan atau
Peralatan Kontraktor tersebut.
dan Direksi Pekerjaan harus menentukan suatu
penambahan pada Harga Kontrak sesuai dengan
Pasal 52 Ayat (2) (Wewenang Direksi Pekerjaan
Menetapkan Harga) . yang dalam hal biaya
penggantian Peralatan Kontraktor haruslah memperhatikan harga pasar yang pantas bagi Peralatan
Konstruksi sebagaimana ditentukan oleh Direksi
Pekerjaan, dan memberitahukan hal itu kepada
Kontraktor dengan tembusan kepada Pemiik.
Proyektil, Peluru, dll
(4) Kehancuran, kerusakan, kecelakaan atau kehilangan jiwa yang diakibatkan oleh peledakan atau
benturan dimanapun dan kapanpun yang terjadi
akibat ranjau. born. meriam, grana!, atau proyektil
lain, peluru, mesiu, atau bahan peledak peperangan, harus dianggap sebagai konsekuensi dari
resiko khusus tersebut.
Biaya Tambahan yang Timbul karena Resiko Khusus
(5) Pemilik harus membayar kembali kepada Kontraktor biaya pelaksanaan Pekerjaan, yang ditimbulkan
oleh atau sebagai konsekuensi dari resiko khusus,
atau akibat yang bersangkut-paut dengan resiko
khusus, dengan ketentuan :
(a) Secepat mungkin setelah Kontraktor mengetahui adanya biaya tersebut, harus segera
memberitahukan hal itu kepada D ireksi
Pekerjaan,
(b) Harus tetap tunduk pada ketentuan berkenaan dengan pecah perang yang tercantum
dalam Ayat (6) di bawah ini,
maka setelah berkonsultasi dengan Pemilik dan
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Kontraktor, Direksi Pekerjaan menetukan besarnya
biaya yang harus ditambahkan pada Harga
Kontrak, kecuali jika :
(i)
Kontraktor berhak memperoleh pembayaran
berdasarkan. ketentuan lain dalam Kontrak,
dan atau
(ii) biaya tambahan yang diakibatkan oleh biaya
pembangunan kembali pekerjaan yang dinyatakan salah berdasarkan ketentuan Pasal 39
Ayat (1) (Pembersihan Pekerjaan yang Tidak
Baik dan Bahan yang Tidak Memenuhi
Syarat) sebelum terjadinya resiko khusus.
Direksi Pekerjaan harus memberitahukan hasil
perhitungan biaya tambahan tersebut kepada
Kontraktor dengan tembusan kepada Pemilik.

Pecah Perang
(6)

Jika selama masa berlakunya Kontrak terjadi
pecah perang, baik perang yang dinyatakan
ataupun tidak, di bagian dunia manapun yang
nyata-nyata berpengaruh pada pelaksanaan Pekerjaan, baik secara finansial atau lainnya, maka
Kontraktor harus tetap berusaha sebaik mungkin
untuk menyelesaikan pelaksanaan Pekerjaan ,
sampai Kontrak diputus berdasarkan ketentuan
dalam Pasal ini.
Pemilik berhak memutus Kontrak sewaktu-waktu
setelah pecahnya perang, dengan pemberitahuan
secara tertulis kepada Kontraktor. Begitu pemberitahuan secara tertulis tersebut diberikan, maka
Kontrak berakhir, kecuali mengenai hak kedua
pihak berdasarkan Pasal ini dan mengenai berlakunya Syarat Umum Kontrak Pasal 67 (Penyelesaian
Perselisihan), namun tanpa menghilangkan hak
salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya syarat
Kontrak yang dilakukan oleh pihak yang lain
sebelumnya.

Penyingkiran Peralatan pada Waktu Kontrak Diputus
(7) Jika Kontrak diputus sesuai dengan ketentuan
Ayat (6) Pasal ini, Kontraktor harus secepatnya
menyingkirkan semua Peralatan Kontraktor dari
Lapangan dan harus memberikan fasilitas yang
sama kepada subkontraktornya untuk melakukan
hal tersebut.
Pembayaran Apabila Kontak Diputus
(8) Jika Kontrak diputus berdasarkan ketentuan di atas,
Kontraktor harus dibayar oleh Pemilik berkenaan
dengan semua pekerjaan yang telah dikerjakan
sebelum tanggal pemutusan Kontrak dengan harga
yang ditentukan dalam Kontrak, sejauh jumlah uang
atau mata pembayaran tersebut belum tercakup
dalam pembayaran yang telah dilakukan kepada
Kontraktor, dan ditambah dengan :
a.
Sejumlah uang yang harus dibayar secara
proporsional berkenaan dengan mata
pembayaran tersebut diatas , yang Ielah
dilaksanakan atau dikerjakan sebagian, dan
pekerjaan pendahuluan yang disebut dalam
Daftar Kuantitas dan Harga , sejauh pekerjaan dan jasa yang tercakup dalam Daftar

Kuantitas dan Harga itu telah dilaksanakan
atau dikerjakan ,
b.
Biaya bahan. barang-barang yang diperuntukkan menjadi bagian dari Pekerjaan Permanen, atau barang yang te lah dilerima o leh
Kontraktor yang secara wajar telah dipesan
untuk Pekerjaan. atau barang-barang yang
secara hukum menjadi langgung jawab
Kontaktor untuk mene rima penyerahannya .
Setelah Pemilik melakukan pembayaran
tersebut, maka bahan. dan barang tersebut
menjadi milik Pemilik.
Sejumlah uangyang merupakan pengeluaran
c.
yang wajar. yang telah dikeluarkan o leh
Kontraktor berkenaan dengan harapan
menyelesaikan seluruh Pekerjaan seja uh
pengeluaran lersebut belum tercakup oleh
pembayaran lain yang dirujuk dalam Ayal ini.
Sejumlah uang tambahan yang harus dibayar
d.
berdasarkan ketentuan Ayat (3) dan Ayat (5)
Pasal ini.
e.
Biaya yang proporsional dan wajar dengan
memperhitungkan pembayaran yang sudah
dan akan dilakukan bagi pekejaan yang Ielah
dilaksanakan, berkenaan dengan penyingkiran Peralatan Konlraklor berdasarkan Ayat
(7) Pasal ini dan , jika diminla o leh Ko ntraktor, pengembalian Peralatan Kontraktor ke
tempat penyimpanan Peralatan Kontraktor
atau ke tempat lain, dengan biaya yang lidak
lebih besar.
f.
Biaya yang wajar untuk pengembalian semua
staf Konlraktor dan pekerja yang dipekerjakan di Pekerjaan alau sehubungan dengan
Pekerjaan pada waktu Konlrak diputus.
Dengan ketentuan bahwa terhadap pembayaran
yang harus dilakukan oleh Pemilik berdasarkan
Ayat ini, Pemilik berhak mempe rhitungkan :
(i)
sisa uang muka yang belum d ikembalikan
oleh Kontraktor;
(ii) sejumlah uang lainnya dari Kontraklor ya ng
pada tanggal pemutusan Kontrak merupakan
hak Pemilik berdasarkan kelenluan Ko nlrak.
Setelah berkonsultasi dengan Pemilik dan Kon·
lraktor, Direksi Pekerjaan me nentukan jumlah
uang yang harus dibayar berdasarkan Ayal ini . dan
memberitahukannya kepada Ko ntraktor de ngan
tembusan kepada Pemilik .
PEMBEBASAN DARI PELAKSANAAN KONTRAK
Pembayaran dalam Hal Terjadi Pembebasan dari Pelaksanaan
Kontrak
66 . Jika selelah penandatanganan Kontrak timbul keadaa n
diluar pengendalian kedua belah pihak yang
a.
membuat salah satu pihak tidak mungkin atau
akan me langgar hukum jika me menuhi kewajiban
selanjutnya berdasarkan Kontrak. atau
b.
berdasarkan hukum ke dua pihak selanjutnya
dibebaskan dari pe laksanaan Kontrak.
maka jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik
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kepada Kontraktor haruslah sama dengan seharusnya
dibayarkan berdasarkan Syarat-syarat Kontrak Pasal 65
(Resiko Khusus) jika Kontrak diputus berdasarkan
ketentuan-ketentuan Pasal 65 .

PENYELESAIAN PERSEUSIHAN
Penyelesaian Perselisihan
67. Segala pe rselisihan atau pertikaian antara Pemilik atau
Direksi Pe kerjaan dengan Kontraktor. yang timbul dari
atau sehubungan dengan Kontrak atau pelaksanaan
Pekerjaan (baik selama berlangsungnya Pekerjaan atau
setelah penyelesaiannya. dan baik sebelum atau sesudah
pemutusan. penelantaran , atau pelanggaran Kontr,.".)
harus diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
Jika Pemilik atau Direksi Pekerjaan dan Kontraktor
gagal mencapai kesepakatan mengenai perselisihan
tersebut. atau jika Pemilik tidak menyetujui kesepakatan
antara Dire ksi Pekerjaan dengan Kontraktor mengenai
suatu hal yang berdasarkan Kontrak diharuskan adanya
persetujuan Pemilik, maka perselisihan dapat diselesaikan oleh Direksi Pekerjaan, dengan tunduk pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) (Tugas dan Wewenang Direksi
Pekerjaan). atau diselesaikan oleh Pemilik yang harus
me mberikan keputusannya secara tertulis kepada
Kontraktor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
pe ngakhiran perundingan antara pihak-pihak tersebut.
Pengakhiran perundingan tersebut harus dianggap telah
terjadi dengan d iterimanya pemberitahuan tertulis
me ngenai pengakhiran perundingan oleh Kontraktor
kepada Pemilik atau sebaliknya .
J ika Pemiik Ielah memberikan keputusan tertulisnya
kepada Kontraktor dan tidak ada permintaan untuk
arbitrasi yang disampaikan oleh Kontraktor selama 30
(tiga puluh) hari sejak penerimaan keputusan tertulis
tersebut. maka keputusan tersebut adalah terakhir dan
me ngikat dan harus dengan segera diberlakukan oleh
kedua belah pihak . Kontraktor harus tetap melaksanakan Pekerjaan dengan penuh kesungguhan tanpa memperhatikan apakah Kontraktor meminta arbitrasi atau
tidak. sebagaimana diatur di bawah ini.
Jika Pemilik tidak memberikan keputusan tertulisnya
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana
d itentukan. atau jika Kontraktor tidak puas dengan
keputusan tersebut, maka dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak penerimaan keputusan tersebut atau dalam
waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengakhiran perundingan. jika tidak ada keputusan yang dihasilkan, Kontraktor dapat menuntut agar hal atau perselisihan tersebut
diajukan kepada suatu dewan arbitrasi. untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan ketentuan sebagai
berikut :
a.
Peraturan arbitrasi yang dianut. kecuali ditentukan
lain dalam Syarat Khusus Kontrak dalam Pasal 67
(a). adalah :
(i)
jumlah arbiter adalah 3 (tiga) orang
(ii) masing-masing pihak memilih seorang arbiter
(iii) kedua arbiter memilih seorang arbiter ｳ･｢｡ｧｩ
ｾ＠
ketua
(iv) apabila kedua arbiter gagal memilih ketua
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah

penunjukkan arbiter masing-masing pihak,maka penunjukan ketua arbiter diserahkan kepada Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI).
b.
Tempat arbitrase adalah di Jakarta, kecuali apabila
disepakati ditempat lain.
Pengeluaran untuk arbiter yang diangkat oleh Kontraktor akan dibebankan kepada Kontraktor, dan pengeluaran untuk arbiter yang diangkat oleh Pemilik akan
dibebankan kepada Pemilik. Pengeluaran untuk ketua
dewan arbitrasi dan pengeluaran-pengeluaran lain untuk
biaya arbitrasi akan ditanggung bersama oleh kedua
pihak, masing-masing setengahnya. Keputusan dewan
arbiter haruslah mengikat dan final bagi Pemilik dan
Kontraktor, dengan ketentuan bahwa sambil menunggu
pemberitahuan keputusan terakhir oleh para arbiter.
Kontraktor harus memenuhi instruksi Direksi Pekerjaan
dan tetap bekerja dengan kesungguhan menurut cara
yang diarahkan oleh Direksi Pekerjaan, kecuali hal-hal
yang dipersengketakan .
Penyampaian Pemberitahuan kepada Kontraktor
68. (1) Semua berita acara, pemberitahuan, atau perintah
tertulis yang harus diberikan oleh Pemilik atau oleh
Direksi Pekerjaan kepada Kontaktor berdasarkan
ketentuan Kontrak, harus dikirim atau disampaikan
ke Kantor Kontraktor ·yang tercantum dalam Sural
Perjanjian, atau alamat lainnya yang ditunjuk oleh
Kontraktor untuk maksud tersebut sesuai dengan:
Ayat (3) Pasal ini.
Penyampaian Pemberitahuan kepada Pemilik atau Direksi
Pekerjaan
(2) Semua pemberitahuan yang harus disampaikan
kepada Pemilik atau Direksi Pekerjaan berdasarkan ketentuan Kontrak, harus dikirim atau diserahkan pada alamat masing-masing yang ditunjuk
untuk maksud tersebut dalam Sural Perjanjian
(Kontrak) , atau alamat lain yang ditunjuk untuk
maksud tersebut sesuai dengan Ayat (3) Pasal ini.
Perubahan Alamat
(3) Masing-masing pihak boleh mengubah alamat
yang tersebut dalam Sural Perjanjian (Kontrak)
dengan alamat lain, dengan pemberitahuan tertulis
terlebih dahulu kepada pihak yang lain.

KESAl.AHAN PEMIUK

Kesalahan Pemilik
Apabila Pemilik :
69. a.
(i)
gagal membayar sejumlah uang yang terhutang pada Kontraktor berdasarkan berita
acara Direksi Pekerjaan dalam waktu tiga (3)
bulan, atau dalam jangka waktu lain yang
dapat disetujui bersama, setelah pembayaran
menjadi jatuh tempo berdasarkan ketentuan
Kontrak, setelah dikenakan pengurangan
yang berhak dilakukan oleh Pemilik berdasarkan Kontrak, atau
(ii) menghalangi atau menolak persetujuan yang
diperlukan bagi penerbitan berita acara tanpa
alasan yang wajar, atau
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(iii)

b.

c.

memberitahukan secara resmi kepada Kontraktor bahwa karena alasan yang tidak
dapat diduga sebelumnya, adalah mustahil
bagi Pemilik untuk melanjutkan memenuhi
kewajibannya berdasarkan Kontrak,
maka Kontraktor berhak memutus Kontrak, setelah memberitahukan secara tertulis 30 (tiga puluh)
hari sebelumnya kepada Pemilik, dengan tembusan kepada Direksi Pekerjaan.
Setelah waktu berakhirnya masa 30 (tiga puluh)
hari setelah pemberitahuan tertulis yang dimaksudkan dalam Ayat (1) Pasal ini, meskipun berlaku
ketentuan Pasal 53 Ayat (1) (Peralatan, dll . Penggunaan Semata-mata untuk Pekerjaan), Kontraktor
dengan segera harus menyingkirkan dari Lapangan semua peralatan Konstruksi yang dibawa.
Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak tersebut,
Pemilik harus memenuhi kewajiban yang sama
kepada Kontraktor mengenai pembayaran dengan
perlakuan sebagaimana pemutusan Kontrak
berdasarkan ketentuan Pasal 65 (Resiko Khusus).
LAIN-LAIN

Penambahan atau Penguranglm Biaya
70. (1) Penyesuaian Harga Kontrak karena turun naiknya
biaya, jika ada , dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan dalam Syarat Khusus Pasal 70
Ayat (1).

Peratunm Perundang-Undangan Baru Yang Berlaku
(2) Jika dalam masa 30 (tiga puluh) hari sebelum
tanggal terakhir pemasukan Penawaran, terjadi
perubahan undang-undang, peraturan Pemerintah,
dekrit atau ketentuan perundang-undangan lainnya, atau peraturan dan peraturan pelaksanaan
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, atau
oleh pihak yang berwenang, yang menyebabkan
biaya tambahan atau pengurangan biaya bagi
Kontraktor dalam pelaksanaan Pekerjaan, selain
dari yang berdasarkan Ayat (1) Pasal ini, maka
biaya tambahan atau biaya yang menurun itu harus
disahkan oleh Direksi Pekerjaan, setelah berkonsultasi dengan Pemilik, dan harus dibayarkan oleh
atau dibayarkan kepada Pemilik. ·dan Harga
Kontrak harus disesuaikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang mengatur hal ini.
Hukum dan Peratunm
71. (1) Kontraktor harus mengetahui dan memahami
hukum dan peraturan mengenai bea cukai. bea.
pajak, izin pemasukan barang, import barang dan
komoditi , persyaratan ketenagakerjaan , serta
pengimporan , penyimpanan dan penggunaan
bahan peledak. detonator, sumbu peledak dan
semua perlengkapan tambahan dan sejenisnya,
dan merupakan keharusan bagi Kontraktor mengikuti prosedur yang harus ditempuh .

diperhitungkan atau dimasukkan dalam penyusunan dan perhitungan harga satuan atau harga-totaltetap dalam Daftar Kuantitas dan Harga .
Perubahan pajak dan bea yang terjadi setelah
pembukaan penawaran akan dikenakan penyesuaian.
Meskipun ada penyesuaian tersebut. Kontraktor
tidak berhak memperoleh penggantian untuk
pembayaran yang Ielah ､ｩｬ｡ｾｵｫｮ＠
oleh Ko ntraktor
untuk pajak perusahaan atau pajak pendapatan
pegawainya . bea pelabuhan. biaya sandar. atau
biaya semacam itu pada pengimporan atau pengeksporan kembali Peralatan Kontraktor. barangbarang dan bahan . atau untuk pajak la innya
kecuali sebagaimana yang secara tegas ditentuka.-.
lain dalam Kontrak.
Suap
72. Apabila Kontraktor atau subkontraktornya . wakilnya
atau pekerja-pekerjanya menawarkan atau menyetujui
untuk menawarkan atau m emberikan suap. had iah.
persen atau komisi apapun kepada Direksi Pe kerjaan
atau pegawai Pemilik atau pegawai Direksi Pekerjaan
untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan
tugas kewajibannya, sehubungan dengan Kontrak atau
kontrak lain dengan Pemilik . maka P emi lik dapat
memutuskan Kontrak dengan perlakuan sebagaimana
pemutusan Kontrak berdasarkan ketentuan Syarat
Umum Kontrak Pasal 63 (Kelalaian Kontraktor. Tindakan Perbaikan dan Wewenang).

Kerahasiaan
73. Kontraktor, karyawannya. wakilnya . dan subkontraktornya tidak boleh memberikan informasi kepada o rang
yang tidak berhak, secara lisan atau secara lain menge nai Proyek dan tidak boleh mengizinkan orang yang
tidak berhak untuk memeriksa Pekerjaan. Gambar dan
Dokumen Kontrak tanpa izin tertulis dari Pemilik .
Pasal-Pasal dalam Syarat Khusus
74. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Syarat
Khusus Kontrak adalah merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan Syrat Umum Kontrak ini dan
harus lebih diutamakan dalam pemahaman atau penafsiran pasal dan ayat dalam Syarat Umum Kontrak.

ll. SYARA T KHUSUS KONTRAK
PE1VNJUK PENYUSUNAN
1.
2.

Delinisi :
1.

Pajak dan Bea
(2)

Kontraktor dianggap telah mengetahui dan memahami semua peraturan Pemerintah yang perlu

Da/am penyusunan Syarat Khusus Kontrak terdapat 3
kelompok yang agak berbeda cara pembuatannya, ia/ah
sebagaimana dijelaskan dibawah ini.
Kelompok I :
Pasal-pasal atau ayat-ayat da/am Syarat Umum Kontrak
di dalamnya terdapat kata -kata "yang dis e but.
ditetapkan, dicantumkan, atau ditentukan da/am Syarat
Khusus Kontrak", cara penyusunannya adalah sebagai
berikut
(1)

a. (ii) :

a. (iii) :

Jelaskan instansi yang akan bertindak
sebagai Pemilik yang mewaki/i Pemerintah.
Apabila pada waktu menyusun Doku-
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g . (i) :

men Lelang sudah dapat ditentukan
siapa yang akan ditunjuk sebagai
Direksi Pekerjaan. supaya disebutkan
disini. Tetapi apabi/a belum. tidak perlu
ada butir a. (iii) da/am Syarat Khusus
Kontrak.
Jelaskan nama Badan Pemberi Bantuan Keuangan untuk Paket Pekerjaan
· yang akan dilelangkan ini.

Tugas dan Wewenang Direksi Pekerjaan
(1) : Jelaskan apabila ada tambahan atau batasan lain
2.
terhadap tugas dan kewenangan Direksi Pekerjaan
selain yang tersebut ada butir (a). (b), dan (c) pada
Ayat 2 (1) ini.
Butir (c) tidak perlu ada penjelasannya, karena
akan dijelaskan dalam Pasal 60 Ayat (1).
Tugas dan Wewenang Direksi Pekerjaan
(2) : Sebutkan apabi/a ada sebagian kewenangan
2.
Direksi Pekerjaan yang dilimpahkan kepada Wakil
Direksi Pekerjaan.
Subkontraktor
Sebutkan bagian-bagian Pekerjaan yang ditetapkan
4.
sebagai Pekerjaan Utama atau besarnya persentase Pekerjaan yang tidak boleh disub-kontrakkan.
Kontrak
5.

Tentukan jumlah rekaman Kontrak yang harus
disiapkan oleh Kontraktor.

Jarninan Pelaksanaan
Tentukan besarnya Jaminan Pe/aksanaan.
7.
Nyatakan apabi/a masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan ditetapkan sampai setelah sejumlah hari
tertentu sejak tanggal penerbitan Berita Acara
Penyerahan Kedua Pekerjaan atau jika ada ketentuan tambahan /ainnya .
Asuransi Pekerjaan, dsb
2 1. (a) : Tentukan apabila dikehendaki atau tambahan dana
diatas harga Pekerjaan yang sedang di/aksanakan,
yang diperlukan untuk penetapan besarnya
asuransi terhadap Pelaksanaan Pekerjaan.
Jumlah Asuransi Pihak Ketiga
23. (2) : Tetapkan besarnya pertanggungan asuransi mmlmal bagi pihak ketiga untuk setiap musibah; yaitu :
Cedera Tubuh (termasuk kematian):
a.
Rp. 10 (sepuluh) juta/orang dan maksimum
Rp. 30 (tiga puluh) juta/ musibah.
Kerugian harta benda :
b.
Rp. 50 (lima puluh) juta/musibah, banyaknya
kejadian musibah tidak terbatas.
Asuransi Terhadap Kecelakaan Pekerja dsb.
24. (2) : Sebutkan penjaminan asuransi yang diperkenankan.
Muatan Khusus
ｾ＠
30. (2) : Sebutkan apabila ada pekerjaan perkuatan ｴ･ｲｨ｡Ｍ
dap jalan raya atau jembatan yang akan dilalui
alat-alat berat Kontraktor akan ditanggung biayanya oleh Pemilik (bukan oleh Kontraktor).

Penghentian berakhir Jebih dari 90 Hart
40. (2) a . 3) : Untuk Kontrak dengan jangka waktu pelaksanaan yang pendek, jangka waktu tersebut
dalam butir a. 1). dan a .2) dalam Ayat ini,
perlu disesuaikan .
Dimulainya Pekerjaan
41 . (1) : Tetapkan jangka waktu yang dihitung sejak tanggal
penerimaan Sural Perintah Kerja, dan dalam jangka waktu tersebut Kontraktor harus telah memenuhi Pe kerjaan .
Waktu Penyelesaian Pekerjaan
Nyatakan jangka waktu (jumlah hari kalender)
43.
untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan.
Denda Kelambatan
Tetapkan besarnya denda kelambatan untuk
4 7. (1) a :
setiap hari ke/ambatan, sebesar suatu persentase tertentu dari Harga Kontrak.
Tetapkan besarnya jumlah denda maksimum,
47. (a). b.
sebesar suatu persentase tertentu dari Harga
Kontrak.
Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan
Perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan da/am ayat48.
ayat (1), (2), dan (3) apabila penerbitan Berita
Pekerjaan tidak berAcara Serah Terima ｐｾｲｴ｡ｭ＠
dasarkan Pekerjaan yang Substansial Selesai.

Gambar Sebelll!mya Terbangun/Terpasang
48. (4) : Apabila gambar sebenamya terbangun/terpasang
tidak disyaratkan harus dibuat oleh Kontraktor,
maka perlu disebutkan bahwa persyaratan pada
ayat ini dihapus.
Masa Pemeliharaan
49. (1) : Nyatakan masa pemeliharaan (dinyatakan dengan
hari).

Perobahan Melampaui 10 persen
52. (3) : Perlu ditetapkan cara penyesuaian Harga Kontrak
apabila pada waktu selesainya seluruh Pekerjaan
terdapat kenaikan a tau .penurunan lebih dari 10
(sepuluh) persen, sesuai peraturan yang ber/aku
pada saat penyusunan Dokumen Lelang.
Pekerjaan Harlan

52. (4) : Perlu ditetapkan besarnya nilai Pekerjaan Harian
yang diperkenankan terhadap total Harga Kontrak, tala cara perhitungan dan pembayarannya
serta persyaratan-persyaratan lain (apabila ada)
mengenai Pekerjaan Harian.
Pembayaran kepada Subkontraktor yang Ditunjuk
59. (4) c (ii) : Tetapkan beban biaya maksimum untuk
pengelolaan pekerjaan Dana Bersyarat;
biasanya merupakan suatu angka prosentase
terhadap harga aktual pekerjaan tersebut.
Uang Muka
60. (2) : Jelaskan tala cara Kontraktor untuk memperoleh
pembayaran Uang Muka dan cara pengembaliannya apabila diperbolehkan minta Uang Muka; dan
nyatakan besarnya Uang Muka maksimum yang
dapat diberikan.
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Perhitungan Bulanan
60. (4} b. (ii) : Nyatakan besarnya angaka persentase Uang
Retensi.
Pembayaran BuJanan
60. (5) : Nyatakan jangka waktu antara penerbitan Berita
Acara Bulanan oleh Direksi Pekerjaan dan pelaksanaan pembayarannya.
Pemutusan Kontralc Karena Kontrak Diputus
63. (1) h . (vii) :
Jelaskan apabila ada persyaratan lain
yang bila tidak dipenuhi Kontraktor,
Kontrak dapat diputus.
Tindakan ·Pemilik setelah Kontrak Diputus
63. (3) : Jelaskan apabila ada sanksi lain yang akan dikenakan pada Kontraktor bila Kontrak diputus karena
kesalahan Kontraktor.
Penyelesaian Perselisihan
67. (a) : Jelaskan apabila dikehendaki mP.mpergunakan
peraturan arbitrasi lain.
Penambahan atau pengurangan Biaya
70. (1) : Sebutkan tata cara dan rumus penyesuaian Harga
Kontrak, apabila diperkenankan adanya penyesuaian harga karena turun naiknya biaya .
3.

Kelompok II :
Pasal-pasal atau ayat-ayat yang didalam Syarat Umum
Kontrak disebutkan "kecuali ditentukan secara lain
dalam Kontrak", maka uraiannya dapat dimasukkan
dalam Syarat Khusus Kontrak. atau dalam Jilid Tiga
(Spesifikasi) atau dalam Dokumen Kontrak yang lain.
Apabila dimasukkan dalam Syarat Khusus Kontrak. cara
penyusunannya adalah sebagai berikut :

Keamanan
1 0 . (2) : Sebutkan apabila ada rancangan atau spesifikasi
yang dibuat oleh Pemilik atau Direksi Pekerjaan.
tetapi Kontraktor tetap harus bertanggung jawab.
KeJengkapan Penawaran
12. (1) : Sebutkan apabi/a dalam harga-harga pada Daftar
Kuantitas dan Harga ada biaya yang tidak perlu
dimasukkan ke dalam biaya untuk pelaksanaan ,
penyelesaian, atau perbaikan pekerjaan.
Kerugian mengenai Manusia dan Harta Benda
22. (1) : Sebutkan apabila Kontraktor tidak diwajibkan
untuk mengganti rugi Pemilik bila terjadi kecelakaan pada orang, bahan dan kerusakan phisik.
Hak Paten dan Royalti
28.
Sebutkan apabila Kontraktor tidak perlu membayar retribusi, dan lain-lain dalam mendapatkan
batu, pasir, dan sebagainya.
Tempat Tmggal Pekerja
34. (3) a. :
Sebutkan apabila tempa t tinggal untuk
pekerja -pekerja Kontraktor 'tidak perlu
disediakan oleh Kontraktor, mungkin karena
sudah ada, atau memang tidak dibutuhkan .

(3) c.

Sebutkan apabila akomodasi p erumahan
Kontraktor tidak boleh dibongkar setelah
Pekerjaan selesai, karena menjadi milik
Pemilik.

Penghentian Pekerjaan
40. (1) (a) : Apabi/a Perintah Penghentian seluruh atau
sebagian Pekerjaan. sudah dapat diketahui
kapan dan berapa lamanya pada waktu Pelelangan agar ditetapkan disini.
Penguasaan Lapangan
42. (1) : Sebutkan apabi/a ada ketentuan lain mengenai
penguasaan Lapangan.
Waktu Penyelesaian
43.
Sebutkan apabi/a dikehendaki ada bagian atau
bagian-bagian tertentu dari Pekerjaan yang harus
diserahkan sebelum selesainya seluruh Pekerjaan.
beserta uraiannya.
Pekerjaan yang harus Diukur Netto
57. (1) : Sebutkan bila ada bagian-bagian Pekerjaan atau
suatu Pekerjaan yang cara pengukurannya berbeda
dari yang disebut dalam Syarat Umum Kontrak.
Perhitungan Bulanan
60. (4) : Sebutkan apabila pembayarannya tidak di/akukan
bulanan.
60. (4) a (iv) : Nyatakan tata cara perhitungannya apabila
ada pembayaran lain yang termasuk dalam
perhitungan bulanan. misalnya bahan-bahan
tertentu.
Pengurangan lain-lain
60. (4) b. (iii) :Sebutkan bila ada potongan-potongan lain
selain yang disebut dalam butir-butir (i) dan
(ii) dalam ayat ini.
Sisa Perhitungan Akhir
60. (7) (iii) : Nyatakan apabi/a ditentukan bahwa pengurangan dengan setengah jumlah uang
retensi tidak dikenakan pada perhitungan
akhir apabila Kontraktor menyerahkan jaminan pemeliharaan senilai setengah jumlah
uang rete nsi tersebut.
4.

Kelompok l/1 :
Perubahan pasal atau ayat dalam Syarat Umum Kontrak
maupun tambahan pasal atau ayat yang baru. umpamanya karena adanya perubahan atau peraturan baru
(diluar yang dijelaskan dalam butir 2 dan 3 diatas).
sehingga isi pasal atau ayat yang bersangkutan perlu
disesuaikan dalam Syarat Khusus Kontrak.

5.

Catalan :
Dalam penyusunan isi Syarat Khusus Kontrak sebagaimana dijelaskan pada butir-butir 2, 3 dan 4 diatas. supaya
urutannya disesuaikan dengan nomor pasalnya. sehingga
memudahkan Peserta Lelang. Kontraktor maupun pihak
Pemilik dalam pelaksanaan Pekerjaar. nanti.
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Standar Dokumen Lelang Untuk Pengadaan Barang
Dengan Pelelarigan lnternastonal
(Standard Bidding Documents For
Procurement of Goods International Competitive Bidding)
ｉｎｖｔａｏｾ＠

Standard Docwnents for Procurement of &xxls

By International Competitive Bidding

Date
Loan No
Invitation to Bid No

The Standard Documents for Procurements of Goods Consist of :

I.

Invitation to Bid ,
The sample Invitation Letter is a sample and it will be
modified for each invitation that issued (Page 1).

D.

m.

IV.

3.

published here for guidance only. It will not form any part
of an invitation (Page SI).

4.

General Conditions Of Contract
The General Conditions of Contract wUI be the standart
coditions use dfor all supply documents, They will be
generally available and, although they will form the
basis for all contracts, they will not be reissued for
each invitation, but will be referred to in the Bidding
Documents. The Standart General Conditions of Contract will be contained in the Contract Documents that
are eventually signed between the ministry and the
supplier (Page GC)

V.

Vm. Bid Form And Price Schedules

Bid Form and Price Schedules should be rewritten

and published for each invitation, as appropriate (Page
BF)

IX.

X.

XI.

5.
6.
7.

ＮＢ ＮﾷＭ Ｚ ＮＢ ＮＢ ＮＢＸＩﾷｾ＠

ｾｶｩｴ･ｳ＠

Yours sincerely

(............................,...........19)
Chairman of Tender Commitee
cc:
........ ............ .. 20)

Schedule Of Requirements

The Schedule of Requirements should be written and
published for each invitation (Page SR).
VB. The Technical Specifications
The Techncal Specifications are not contained in these
documents as they will the different for each procurement action. The Technical Specifications will form
part of both the Bidding and the Contract Documents
(Page TS):
·

Bid Security Form
The Bid Securiy Form contained in this document
should be rewritten and published for each invitation
(Page BS)
Form Of Contract
The Form of Contract contained in this document will
not form part of any contract, but it will be rewritten
and published in a sepaiate volume for each invitation
and that version will then be used to form the Contract
(Page CF)
Form Of Performance Security
The Form of Performance Security contained in this
document will not form part of any contract, but it will
be rewritten and published in separate volume for each
invitation (Page PS)

:............3

sealed bids from eligible
bidders for the suQply_of (...............9)
Interested eligible Bidders may obtain further information from arK! inspect the biading documents at the
office of : ............ 10) ............. 11)
A complete set of Binding Documents, may be Purchased by any intrested eligible Bidder on ......... 12)
local time at the above office upon payment of a nonrefundable fee of Rp...... 13)
A pre-bid conference will be held at the above office
on ....... ... ........... ...... ...... 14) local time
All bids must be accompanied by a security of not less
than ........... 15) and must be delivered to the above
office on or before ....... . 16) local time
Bids will be opened in the presence of bidder's representatives who choose to attend at the ....... ."..... .
...... ....... 17) on ........ .................. 18)

Sample Special Conditions Of Contract
The Sample Special Conditions of Contract contained
in this document will not form part of any contract,
but they will be rewritten and published in a separate
volume for eat:h invitation, which will also be contained in the Contract Documents (Page SC).

VI.

ｦｨｅ､

2.

Sample Schedule To The Instructions To Bidders
The Sample Schedule to the Instructions to Bidders is to

:............ Ｑｾ＠
:............2

The Government of Indonesia has received a loan from
the (.. ........4) of the (.......... 5) in various currencies
towards the cost of (... ....... 6) and it is intended that
part of the proceeds of this loan will be applied to
eligible payments under the contract for

1.

Instructions To Bidders
The Instructions to Bidders is a standart document
that will be generally available from MPV.J sources and
which will be reffered to, but not reissued, with each
invitation (Page IB).

TO BID

ｾｯｴ＠
2)
3)

ｾ＠

Date of Issuance of Invitation
The Loan Number
The letter number for this Invitation
Name of Funds
.
Name of the International Financia//nstitution
Name of Project
Title of Controct
Name of the Purchaser
Brief Description of the Goods and Related Senr

ｾ＠

ｾ＠ 9)

ices
10) = Name of Appropriate Purchasing Unit

11)

Address of the office of the Appropriate Purchasing
Unit
Dates and time period for obtaining Bidding Docu12)
ments
The price for Bidding Documents
13)
Dates ancf time for the pre-bid conference
14)
The amount of bid security as P}rcentage of bid
15)
amount mentioned in the Schedule to the Instructions to Bidders
16) = Deadline for submission of Bids
17) = Name ani:J address of place for submission of Bids
18) = Date and time for Bid opening
19) = Name of the Chairman of the Tender Commitee
20) = Insert as necessary
(For the purpose of advertising the Invitation to Bid in mass
media, the invitation may be shortened for economy, the heading with the first four sentences wi/1 be sufficient)
=
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INSTRUC'llONS TO BIDDERS
1. INfRODUcnON
1.1 Source of Funds
(a) The Government of Indonesia has received a loan from the Funds named in
the Schedule to the Instructions to Bidders hereinafter referred to as "International Financial Institution" (IR), in various currencies equivalent to the sum
mentioned in the Schedule to the Instructions to Bidders towards the cost of the·
project named in the Schedule to the
Instructions to Bidders and intends to
apply part of the proceeds of this loan
to eligible payments under the Contract
or Contracts for which this invitation to
Bid is issued Payment by the IR will be
made only at the request of the Government of Indonesia and upon approval
by the IR in accordance with the terms
and conditions of the loan agreement
and will be subject in all respects to the
terms and conditions of that agreement.
Except as the IR may specifically otherwise agree, no party other than the Government of Indonesia shall derive any
_rights from the loan agreement nor have
any claim to the loan proceeds.
1.2 The Purchaser
(a) The Purchaser is the Departement of
the Government of Indonesia named as
the Purchaser in the Schedule to the
Instructions to Bidders and hereinafter
named as the Purchaser.
1.3 Eligible Bidders
(a) This Invitation for Bids is open to all
suppliers from eligible source countries
as Clause 3 of the General Conditions
of Contract.
1.4 Eligible Goods and Services
(a) All goods and ancillary services to be
supplied under the Contract shall have
their origin in eligible source countries,
defined urider the Guidelines in Procurement of the IR and all expenditures
made under the Contract will be limited
to such goods and services.
(b) For the purposes of this clause "origin"
means the place where the goods are
mined, grown or produced or from
which the ancillary services are supllied.

Goods are produced when through
manufacturing, processing or subtantial
and major assembling of components,
a commercially recogized product result
that is subtantially different in basic characteristics or in purpose or utility from
its components.
(c) The origin of goods and services is distinct from its components.
1.5 Cost of Bidding
(a) The Bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of its bid, and the purchaser will in
no case be responsible or liable for those
costs, regardless of the conduct or outcome of the bidding process.
2. 11-IE BIDDING DOCUMENTS
2.1 Content of Bidding Documents
(a) The goods required bidding procedures
and contract terms are prescribed in the
Bidding Documents. In addition to the
Invitation to Bid the Bidding Docwnents
include:
(i) Instructions to Bidders;
(ii) Schedule to the Instructions to Bidders;
(iii) General Condition of Contract;
(iv) Special Conditions of Contract;
(v) Schedule of Requirements;
(vi) Technical Specifications;
(vii) Bid form and Price Schedules;
(viii) Bid Security Form;
(ix) Form of Contract;
(x) Performance Security Form.
(b) The Bidder is expected to examine all
instructions forms terms and specifications in the Bidding Docwnents. Failure to furnish all information required
by the Bidding Documents or submission of a bid not substantially responsive to the Bidding Documents in every
respect will be at the Bidder's risk and
may result in the rejection of the bid.
2.2 Clarification Or Bidding Documents
(a) A prospective Bidder requiring any clarification of the Bidding Documents may
notify the Purchaser in writing delivered
to the Purchaser's address indicated in the
Schedule to the Instructions to Bidders.
A pre-bid conference will be held at the
time and place indicated in the Schedule
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to the Instructions to Bidders. Minutes of
the .pre-bid conference including all questions and responses giw.n during the prebid conference and written cq>ies of Purchaser's responses (indt.rling explanations
of the queries but without identifying the
source of enquiry) will be sent to all prospective Bidders who have received the
Bidding documents not later than the date
20 (twenty ) flays prior to the deadline for
submission of bids.
If the Purchaser considers that clarification of information is. necessary be will
also furnish such clarification together with
the Minutes of the pre-bid conference.
If the Purchaser considers that a Site
visit is necessary the time and place of
the Site visit are indicated in the Schedule to the Instructions to Bidders.

2.3 Amendment or Bidding Documents
(a) At any time prior to the deadline for
submission of bids, the Purchaser may
for any reason whether at its own initiative or in response to a clarification requested by a prospective Bidder. Modify
the filleting Documents by atklentium.
(b) The addendum will be notified in writing or by telex, facsimile transmission
or cable to all prospective Bidders which
have decieved the Bidding Documents
and will be binding on them.
(c) In order afford prospective Bidders reasonable time in which to take the addendum into account in preparing their
bids, the Purchaser may, at its discretion, extend the deadline for submission
of bids.
3. Preparation of Bids
3.1 Language Or Bid
(a) The Bid prepared by the Bidder and all
correspondence and documents relating to the bid exchanged between the
Bidder and the Purchaser shall be written in the English language provided that
any printed literature furnished by the
Bidder may be written in another language so long as it is accompanied lay
an English translation of its pertinent
passages in which case for purposes of
interpretation of the bid and for the performance of any subsequent contract the
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English translation shall govern.
3.2 Documents comprising the Bid
(a) The Bid prepared by the Bidder shall
comprise the following components :
(i) A Bid Form and a Price SchedUle
completed in accordance with
Clauses 3.3, 3.4 and 3.6;
(ii) Documentary evidence established
in accordance with Claw,e 3.7 that
the Bidder iS eligible to bid and is
qualified to perform the Contract if
its bid is accepted;
(iii) Documentary evidence established
in accordance With Clause 3.8 that
the goods and ancillary services to
be supplied by the Bidder are eligible goods and services and conform
to the Bidding Documents; and
(iv) Bid security furnished in accordance
with Clause 3.10.
(b) Insofar as specified in the Schedule to
the Instructions to Bidders the Purchaser
may require the Bidders to submit wi¢
their bids a priced list of recommended
spare parts considered necessary for the
equipment to be operated and maintained in a satisfactory manner for a
specified initial period of operation
3.3 Bid Form
(a) The Bidder shall complete the Bid Form
and the appropriate Price schedule furnished in the Bidding Document, indicating for the goods to ｾ＠ ··supp)ied a
brief description ofthe goods tneit country of origin quantity and prices.
(b) For the purpose of granting a domestic
margin of preference pursuant to Clause
3 .2, 3.9, the Purchaser will classify the
bid, when submitted, in one of three
groups, as follOVJs :
(i) Group A :
Bids offering goods manufactured in
Indonesia; for which the domestic
value added in the manufacturing
cost is · not less than 20% (twenty
percent) of the ex-factory price;
(ii) Group B
Bids offering goods manufactured in
Indonesia; for which the domestic
value added in the manufacturing
cost is less the than 20 % (twenty
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percent) of the ex-factory price, and
for goods of foreign origin already
located in Indonesia; and
(iii) Group C
Bids offering goods of foreign origin to be imported by the Bieteter
directly or through the supplier's lo-cal agent.
(c) To facilitate this classification by the Purchaser, the Bidder shall complete whichever version of the Price Schedule furnished in the Bidding Documents is appropriate, provided however that the
completion of an incorrect version of
the Price Schedule by the Bidder will
not result in rejection of its bid but merely
in the Purchaser's reclassification of the
bid into its appropriate bid group.
3.4 Bid Prices
(a) The Bidder shall indicate on tire appropriate Price Schedule attached to the Bidding
Documents the unit P.rices anchor total Bid
Prices of the goods it proposes to supply
under the Contract.
(h) Prices indicated on the Price Schedule shall
be entered separately in the following manner :
(1) For goods offered from within Indonesia:
(i) the price Ott the goods, quoted exfactory, ex-shO\NroOm ex-warehouse
or off-the-shelf, as applicable, including all custonis duties and sales and
other taxes already paid or payable:
a. on components and raw material used in the manufacture or
assembly of goods quoted ex-factory; or
b. on previously imported goods of
fe>reign origin quoted ex-showroom, ex-warehouse or off-theshelf.
(ii) any Indonesian sales and other taxes
which will be payable on the goods
if this Contract is awarded
(iii) Charges for inland transportation,
insurance and other local cost incidental to delivery of the goods to
their final destination; and
(iv) the cost of any incidental services
listed in Clause 13 of the Special

Conditions of the Contract.
(2) For goods offered from abroad
(i) the price of the goods quated CIF
port-of-entry in Indonesian.ln quoting the price the Bidder shall be free
to useocean transportation through
vesel registered in any eligible source
countri, or through shipping conferences in which the majority of the
Shipping lines are from such eligible source countries.
Similarly, the Bidder may obtain insurance services from any eligible
source country.
(ii) Estimated charges for inland transportation, insurance and other local costs incidental to delivery of the
goods from the port of entry to their
final destination; and
(iii) the cost of any incidental services
listed in Clause 13 of the Special
Conditions of the Contract.
(c) The Bidder's separation of price components in accordance with para 34,(b) above
will be solely for the purpose of facilitating
the comparison of bids by the Purchaser
and will not in any way limit the Purchaser's right to award a contract on any of the
terms offered.
(d) The Bidders should carefully note that bids
will be considered separately for each item,
but no bid will be considered for only part
of the quantities specified for each item.
3.5 Fixed Price.
(a) Prices quoted by the Bidder shall be fixed
during the Bidder's performance of the
Contract and not subject to variation on
any account. A bid submitted with an adjustable price quotation will be treated as
non-resyronsive and rejected pursuant to
Sub-clause 53 (d)
3.6 Bid Currencies
(a) The prices shall be quoted either in the currency of the Bidder's /Manufacturer's home
country or in any intemation it trade currency specified in the Schedule to these Instructions to Bidders.
(b) Further, a Bidder expecting to incur a portion of its expenditure in the performance
of the Contract in more than one currency,
and wishing to be paid accordingly, Shall
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so indicate in its bid in such a cases either;
(i) the bid shall be expressed in difterent
currencies and the respective amounts
in eaCh curency together making up the
total bid prices or
(ii) the total bid price shall be expressed in
one Cur-rency and payments require in
other currencies, including Indonesian
Rupiah expressed as a percentage of the
bid price along with the exchange rates
used in such calculations.
3.7 Documents Establishing bidder's Bigibility and Qualifacations
(a) Bidder's eligibility to bid and its qualifications to in perform the Contract if its bid is
accepted.
(b) The documentary evidence of the Bidder's
eligibility to bid shall establish to the Purchaser's satisfaction that the Bidder, at the
time of submission of its bid, is from an
eligible source country as defined under
Clause 1.3.
(c) The documentary evidence of the Bidder's
qualifications to perform the Contract if its
bid is accepted, shall establish to the Purchaser's satisfaction:
(i) that, in the case of a Bidder offering to
supply goods under the Contract which
the Bidder did not manufacture or otherwise produce, the Bidder has been
duly authorized by the good's manufacturer or producer to supply the goods
in Indonesia;
(ii) that the Bidder has the financial, technical and production capability necessary
to perform the Contract, for which the
Bidder shall furnish, as part of its Bid,
the follO'vVing cl.ocuments;
Bidders Rnancial Statement as verified by a public accountant for an
Indonesian Supplier; and Bidders Rnancial Statement as printed in its
commercial brochure, for a Foreign
Supplier;
A statement of a hank undertaking
to issue a performance security for
bidder if its bid is accepted;
Bidders statement on its business
and technical organization;
Bidders statement on its experience
and past performances of similar
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supplies; and
(iii) that, in the case of a Bidder not doing

business within Indonesia, the Bidder is
or will be (if succesful) represented by
an agent in Indonesia equipped and able
to carry out the Supplier's maintenance,
repair and spare parts-stocking obligations prescribed by the Contract.
3.8 Docwnents Establishing Goods Bigibility
and conformity to Bidding Documents
(a) Pursuant to Clause 3 2 , the Bidder shall
furnish, as part of its bid, documents establishing the eligibility and conformity to
the Bidding Documents of all goods and
services which the Bidder proposes to supply under the Contract.
(b) The documentary evidence ot the eligibility of the goods and services shall consist
of a statement in the Price Sehedule on the
country of origin of the goods and services
offered which shell be confirmed by a certificate of origin issued at the time of shipment.
(c) The documentary evidence of the conformity of the goods and services to the Bidding Documents may be in the form of literature, drawings and daltal and shall furnish:
(i) a detailed description of the essential
technical and performance characteristics of the goods;
(ii) a clause-by-clause commentary on the
Purchaser's Technical Specifications
demonstrating the goods' and services'
substantion responsiveness to those
Specifications or a statement of deviations and exceptions to the provisions
of the Technical Specifications.
(d) For purposes of the commentary to be furnished pursuant to para 3.8.c above, the
Bidder shall note that standards for workmanship, material and equipment, and references to brand names or catalogue numbers designated by the Purchaser in its Technical Specifications are intended to be descriptive only and not restrictive The Bidder may substitute alternative standards,
brand names and/ or catalogue numbers
in its bid, provided that it demonstrates to
the Purchaser's satisfaction that the substitutions are substantially equivalent or su-
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perior to those designated in the Technical
Specifications and are as recluired by the
Conditions of Contract.
3.9 Documents Establishing Criteria for
Applying Domestic Margin of Preference
(a) Where the Bidder offer goods manufactured
in Indonesia, it shall furnish, as part of its
bid, the necessary documents and certificates issued by the appropriate Departments of Industry.
3.10 Bid Security
(a) Pursuant to Clause 3 2 , the Bidder shall
furnish, as part of its bid, a bid security in
the amount mentioned in the Schedule to
these Instructions to Bidders.
(b) The bid security is required to protect the
Purchaser against the risk of Bidder's conduct which would warrant the security's confiscation, pursuant to para 3 .10.e.
(c) The bid security shall be denominated in
the currency of the bid or another freely
convertible currency, and shall be in the
form of a bank guarantee issued by a bank
located in Indonesia or abroad acceptable
to the Purchaser, in the form provided in
the Bidding Documents or another form
acceptable to the Purchaser and valid for
30 (thirty) days beyond the validity of the
bid.
(d) Any bid not secured in accordance with
paras 3.10.a and 3.10.c will be rejected by
the Purchaser as non-responsive pursuant
to Clause 5.3.
(e) Unsuccessful Bidder's bid securities will be
discharged/ returned as promptly as possible but not later than 30(thirty) days after
the expiration of the period of bid validity
prescribed by the Purchaser, pursuant to
Clause 3.11. The successful Bidder's bid
security will be discharged upon the Bidder executing the Contract, pursuant to
Clause 6.6, and furnishing the performance
security, pursuant to Clause 6 .7.
The bid security ma,y be confiscated
(i) if a Bidder withdraws its bid during the
period of bid validity specified by the
Bidder on the Bid Form; or
(ii) in the case of a successful Bidder, if ｴｨｾ＠
Bidder fails of to sign the Contract in
accordance with Clause 6 .6; or (ii) to
furnish performance serurity in accord-

ance faith Clause 6 .7
3.11 Period of Validity of Bids
(a) Bids shall remain valid for the number of
days mentioned in the Schedule to these
Instructions to BidderS after the date Of
bid opening prescribed by the Purchaser,
pursuant to Clause 5.1.A bid valid for a
shorter period will be rejected by the Purchaser as non-responsive.
(b) In exceptional circumstances the Purchaser
may solicit the Bidder's consent to an extension of the period of validity. The request and the responses thereto shall be
made in writing (or by cable, facsimile transmission or telex). The bid security provided
under Clause 3.10 shall also be suitably
extended. A Bidder may refuse the request
without confiscating its bid security. A Bidder granting the request will not be permitted to modify its bid.
3.12 Format and Signing of Bid
(a) The Bidder shall prepare the number of .
copies of the bill mentioned in the ｓ｣ｨｾﾭ
ule to these Instructions to Bidders clearly
marking each "Original Bid" and "Copy of
Bid", as appropriate. In the event of any
discrepancy between them, the original shall
govern.
(b) The original and all copies of the bid shall
be typed or written in indelible ink and shall
be signed by the Bidder or a person or persons duly authorized to bind the Bidder to
the Contract. The latter authorization shall
be indicated by written .power-of-attorney
accompanying the bid. All pages of the bid,
except for unamended printed literature,
shall be initialled by the person or persons
signing the bid.
·
(c) The bid shall contain no interlineations,
erasures or overwriting except as necessary to correct errors made by the Bidder,
in which case such corrections shall be initialled by the person or persons signing the
bid.
4. SUBMISSION OF BIDS
4.1 Sealing and Marking Or Bids
(a) The Bidders shall seal the original and each
copy of the bid in an inner and an outer
envelope, duly marking fhe envelopes as
"original" and "copy".
(b) The inner and outer envelopes shall:
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be addressed to the Purchaser at the ad-·
dress defined in the Schedule to these
Instructions to Bidder;
(ii) bear the Project name, the Invitation for
Bid's number, and the VJOrds "DO NOT
OPEN BEFORE" the date and time for
bid opening all as defined in the Schedule to the Instructions to Bidders.
(c) The inner envelope shall indicate the name
and address of the Bidder to enable the bid
to be returned unopened in case it is declared "late".
(d) If the outer envelope is not sealed and
marked as required by para 4 .1.b, the Purchaser will assume no responsibility for the
bid's misplacement or premature opening.
4.2 Deadline for Submission of Bids
(a) Bids must be received by the Purchaser at
the address specified not later than the last
date and time for submission of bids mentioned in the Schedule to these Instructions
to Bidders.
(b) The Purchaser may, at its discretion, extend this dead line for the submission of
bids by amending the Bidding Documents
in accordance with Clause. 2.3, in which
case all rights and obligations of the Purchaser and Bidders previously subject to the
deadline will thereafter be subject to the
deadline as extended.
(i)

4.3 Late Bids
(a) Any bid received by the Purcha5er after the
deadline for submission of bids prescribed
by the Purchaser, pursuant to Clause 4 .2,
will be rejected and/ or returned unopened
to the Bidder.

4.4 Modification And Withdrawal of Bids
(a) The Bidder may modify or withdraw its bid
after the bid's submission, provided that
written notice of the modification or withdrawal is received by the Purchaser prior to
the deadline prescribed for submission of
bids.
(b) The Bidder's modification or withdrawal
notice shall beo prepared, sealed, marked
and dispatched in accordance with the provisions of Oause 4 .l.A withdrawal notice
may also be sent by telex or cable but followed by a signed confirmation copy,
postmarked not later than the deadline for
submission of bids.

(c) No bid may be modified subsequent to the
deadline for submissions of hids. No bid
may be withdrawn in the interval between
the deadline for submissions of bids and
the expiration of the period of bid validity
specified by the Bidder on the Bid Form.
Withdrawal of a bid during this interval may
result in the Bidder's confiscation of its bid
security, pursuant to para.3.10.e.
5. BID ｏｐｅｎｉｇｾ＠
EVALUATION
5.1 Opening or Bids by Purchaser
(a) The Purchaser will open bids in the presence of Bidder's representatives who
choose to attend at the date and time mentioned in the Schedule to the Instructions
to Bidders and at the address mentioned in
the Schedule to the Instructions to Bidders.
The Bidder's representatives who are
present shall sign a register evidencing their
attendance.
(b) The Bidder's names, bid prices, modifications, bid withdrawals and the presence or
absence of the requisite bid security and
such other details as the Purchaser, at its
discretions may consider appropriate will
be announced at the opening.
(c) The Purchaser will prepare minutes of the
bid opening.
·

5.2 Clarification of Bids
(a) To assist in the examination, ･ｾｵ｡ｴｩｯｮ＠
and
comparison of bids the Purchaser may, at
its direction, ask the Bidder for a clarification of its bid. The request for clarification
and the respolisc shall be in writing and no
change in the price or substance of the bid
shall be sought, offered or permitted.

53 Preliminary Examination
(a) The Purchaser will examine the bids to determine whether they are complete whether
any computational errors have been made,
whether required securities have been furnished, whether the documents have been
properly signed, and whether the bids are
generally in order.
(b) Arithmetical errors will be rectified on the
foiiOVJing basis. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that
is obtained by multiplying the unit price and
quantity, the unit price shall prevail and the
total price shall be corrected. If the Bidder
does not accept the correction of the er-
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rors, its bid will be rejected. If there is a
discrepancy between words and figures, the
amount in words shall prevail.
(c) Prior to _the detailed evaluation, pursuant
to Clause 5.5, the Purchaser will determine
the substantial responsiveness of each bid
to the Bidding Documents. For purposes
of these Clauses, a substantially responsive
bid is one which conforms to all the terms
and conditions of the Bidding Documents
without material deviations. The Purchaser's determination of a bid's responsiveness
is to be based on the contents of the bid
itself without recourse to extrinsic evidence.
(d) A bid determined as not substantially responsive will be rejected by the Purchaser
And may not subsequently be made responsive by the. Bidder by correction of the non
conformity.
(e) The Purchaser may waive any minor informality or non-conformity or irregularly in a
bid which does not constitute a material
deviation, provided such waiver does not
prejudice or affect the relative ranking Of
any Bidder.
5.4 Conversion to Single Currency
(a) To facilitate evaluation and comparison, the
Purchaser will convert all bid prices expressed in the amounts in various currencies in which the bid price is payalble. to
Indonesian Rupiah at the selling exchange
rate established by Bank Indonesia for similar transactions on the day bids are opened.
5.5 Evaluation and Comparison of Bids
(a) The Purchaser will evaluate and compare
the bids previously determined to be substantially responsive, pursuant to Clause
5.3.
(b) The Purchaser's evaluation of a bid will exclude and not take into account:
(i) in the ease of goods manufactured in
Indonesia or goods of foreign origin already lokated in Indonesia, sales and
other similar taxes, which will be payable on the goods if a contract is awardee
to the Bidder;
(ii) in the case of goods of foreign origin
offered from abroad, customs duties and
other similar import taxes which will be
payable on the goods if the Contract is
awarded to the Bidder.

ｾ＠

(c) The comparison shall be of ex-factory/ ex-warehouse/off-the-shelf price of the goods offered from within Indonesia, such price to
include all costs as well as duties and taxes
paid or payable on components and raw
material incorporated or to be incorporated
in the goods, and the CIF port--of-entry price
of the goods offered from outside Indonesia.
(d) The Purchaser's evaluation of a bid will take
into account in addition to the bid price and
the price of incidental services the factors
in the manner and to the extent indicated
in para 5.5.e and in the Technical Specifications.
(e) Pursuant to Clause 5 .5.d any or all of these
following factors will be taken into account
in addition to price when evaluating the bids:
(i) The cost of inland transportation insurance and other costs within Indonesia
incidental to delivery of the goods to their
final destination;
(ii) The delivery schedule offered in the bid;
(iii) The cost of components spare parts and
service as listed in the Schedule of Requirements;
(iv) The availability in Indonesia of after-sales
services for the equipment offered in the
bid.
The factors together with the evaluation
methods applicable for this bidding shall
be indicated in the Schedule to these Instructions to Bidders.
5.6 Assessment Of Preference
(a) The method of assessing the domestic margin of preference will be as stated in the
Schedule to these Instructions to Bidders.
5. 7 Contacting the Purchaser
(a) Subject to Clause 5.2 no Bidder shall contact the Purchaser on any matter relating
to its bid from the time of the bid opening
to the time the Contract is awarded.
(b) Any effort by a Bidder to influence the Purchaser in the Purchaser's bid evaluation,
bid comparison, or contract award decisions
may result in the rejection of the Bidder's
bid.
6. AWARD OF CONTRACT
6.1 Postqualivication
(a) In the absence of prequalification, the Purchaser will determine to its satisfaction
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whether the Bidder selected as having submitted the lowest evaluated responsive bid
is qualified to perform the Contract satisfacto'rily.
·
.
(b) The determination will take into account
.the Bidder's financial, technical and production capabilities. It ·will be based upon
an examination of the documentary evidence of the Bidder's qualifications submitted by the Bidder, pursuant to Clause 3. 7,
as such other information as the Purchaser
deems necessary and .appropriate.
(c) An affirmative detennination will be a prerequisite for award of the Contract to the
Bidder. A negative determination will result in rejection of the Bidder's bid, in which
event the Purchaser will proceed to the next
lowest evaluated bid to make a similar determination of that Bidder's capabilities to
perform satisfactorily.
6.2 Award Criteria
(a} Subject to Clause 6 4, the Purchaser will
award the Contract to, the successful Bidder whose bid has been determined to be
substantially responsive and has been determined as the lowest evaluated bid, provided further that the Tickler is determined
to be qualified to perform the Contract satisfactorily
63 Purchaser's Right to Vary Quantities at

Tune Of Award
(a} The Purchaser reserves the right at the time
of award of Contract to increase or decrease
by up to 15% (fifteen percent} of the quantity
of goods and services specified in the Schedule of Requirements without any change in
price or other terms and conditions.
6.4 Purchaser's Right to Accept Any bid and

to Reject Any or AU Bids
(a} The Purchaser reserves the right to accept
or reject any bid, and to annul the bidding
process and reject all bids at any time prior
to award of Contract; without thereby in-

curring any lislhility to the affected Bidder
or Bidders or any obligation to infortl'1 the
affected Bidder or Bidders of the grounds
for the Purchaser's act.ion.
6.5 Notification of Award
(a} Prior to the expiration of the period of bid
validity, the Purchaser will notify the successful Bidder in writing by registered letter
that its bid has been accepted.
(b) The notification of award will constitute the
formation of the Contract. Upon the successful Bidder's furnishing of performance
security pursuant to Clause 6 .7, the Purchaser will promptly notify each unsuccessful Bidder and will discharge its bid security
pursuant to Clause 3 .10.
6.6 Signing, of contract
(a} At the same time as the IPurchaser notifies
the successful Bidder that its bid has been
accepted, the Purchaser will send the Bidder the Form of Contract provided in the
Bidding Documents incorporating all
agrements between the parties.
{b) Within 30 (thirty} days of the receipt of the
Contract Form, the successful Bidder shall
sign and date the Contract and return it to
the Purchaser.
6. 7 Perfornlance Security
(a} Within 30 (thirty} days of the receipt of
notification of award from the Purchaser,
the successful Bidder shall furnish the performance Security Form provided in the
Bidding Documents or another form acceptable to the Purchaser.
(b) Failure of the successful Bidder to comply
with the requirement of Clause 6.6 or
Clause 6 .7 shall constitute sufficient grounds
for the annulment of the award and confiscation of the bid security, in which event
the Purchaser may make the award to the
next lowest evaluated bidder or call for new
bids.
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SCHEDULE TO TilE INSlRUcnONS TO
BIDDERS
The Schedule to the Instructions to Bidders shall
supplement the Instructions to Bidders. Whenever
there is a conflict, the provisions herein shall prevail over those in the Instructions to Bidders.

GENERAL

1.

2.

4.

(a) The I F I is: ....... ............ ......... ..... ... ....... .
(b) The Name of the Fund is :..... ................. .
(c) The Loan number is: ....... ....................... .
TilE PROJECT
The Name of the Project is: ............... .............. .
The name of the Contract is:........................... .
The name of the Purchaser is:............. ..... ...... .
COll.EcnON OF DOCUMENTS
The address at which the Bidding Documents
may ｢ｾ＠ purchased is: .... ............. ................. .
The address for making enquiries about the
Bidding Documents is: ... ............ ............... ... .

QUERIES

Queries will be handed in to :..... ............ ..... .
Last time for handing in queries :... ............... .
Last date for handing in queried :................ .
Last time for issuing responses to queries: .......
Ust date for issuing responses to queries: .... ..
5. PREBID CONFERENCE
The prebid conference will be at :.......... ... .... .
The time for the prehid conference will be: .......
The date for the r)rehid conference will be:... .
6. SITE VISIT
The ·site visit will take place at:................. .... .
The time for the site visit will be: .....................
The state for the site visit will be :.............. .. ..
7. SUBMISSION OF BIDS
The address for submission of bids is: . .. .........
The time for submission of bids is: ............ .. ..
The date for submission of bids is: ....................
The number of copies of bids required is one
original and ................(............. ...... ) copies.
8. BID OPENING
c:dlress at Vvhich ｾ＠ brls will be q::>enOO is :.... .
ｾ＠
The date for the bid opening will be:...... ...... .
The time .for the trial opening will be :..... ...... .
9. BID CURRENCY
The international trade currency is US Dollars
10. PRICED LIST OF RECOMENDED
SPARE PART
The Bidder is require to submit with its bid, a
priced list of recommended spare parts together with original manufacturer's Arrive list
and original spare parts catalog considered
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necessary for the equipment to be operated
and maintained in a satisfactory manner for
the first 2000 (two thousands) hours or initial
operation.
However, the cost of the recommended spare
parts as listed above will not be considered in
evaluation of bids, unless otherwise stated
herein.
11. BID SECURITY
The amount of bid security shall be in the
amount of not less than 2% (two percent) of
the bid amount.
12. PERIOD OF VAUDITY OF BIDS
The period of validity of the bids shall be :... ...
( .... ........ .. .. ... ............. ......... )days.
13. FACTORS TAKEN INTO ACCOUNT
WHEN EVALUATING BIDS
Pursuant to Clause 5.5 e of the Instructions
to Bidders, these following factors together
with their respective evaluation methods, shall
be taken into account in addtion to price when
evaluating the bids:
(i) Inland transportation, ex-factory/ from port
of entry, and incidentals:
Bidders shall quote separately for inland
transportation insurance, including other incidentals for delivery of goods to the Project
site. Bidders shall furnish the dimensions
and shipping weight and the approximate
ex-factory CIF value of each package. These
costs incurred in Indonesia shall be quoted
in Indonesian currency.
(ii) Delivery Schedule
The Purchaser desires to have delivery of
the goods covered under the invitation. at
the time specified in the Schedule of Requirements. Any bid offering delivery beyond the time as specified above will be
deemed as not satisfying the requirements
of the Bidding Documents.
(iii) Cost of Spare Parts:
The Purchaser will draw up a list of components and spare parts along with their
respective quantities to be purchased The
total cost of these items and quantities will
be computed based on spare parts unit
prices in the price list catalogue submitted
by the Bidder. Such cost shall be added to
the bid price for evaluation.
(iv) The availability of Spare parts and After
Sales Service Facilities in Indonesia.
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Bidder shall guarantee the availability of
spare parts as specified in the Conditions
of Contract and!or Teclmical Specifications.
Bidder shall give the name and address of
its representative in Indonesia who will provide after sales services, having shop facilities and qualified mechanics for such services.
The cost to the Purchaser of establishing
the minimum service facilities and parts
inventories, as outlined elsewhere in the
Bidding Documents if quoted separately,
shall be added to ·the bid price.
14. DOMESTIC MARGIN OF PRFFERENCE
If a domestic margin of preference is granted,
the method of assessing the domestic margin
of preference will be as the·foiiO\Ving :
(a) In the comparison of evaluated bids, the
Purchaser will grant a margin of preference
to goods manufacturerd in Indonesia, in
accordance with the follO\Ving procedures,
provided that the Bidder shall have established to the satisfaction of the Purchaser
and the lA that the manufacturing cost of
such goods includes adomestic value added
equal to at least. 20% (twenty percent) of
the ex-factory bid price of such goods.
(b) The Purchaser will first review the bids to
confirm the appropriateness of, and to
modify as necessary, the bid group classification to which Bidders assigned their bids
in preparing their Bid Forms and price
Schedule, pursuant to clause 3 .4.

(c) All evaluated bids in each group will then
be compared among themselves, to determine the 10\Alest evaluated bid of each group.
The lowest evaluated bid of each group will
next be compared with the 10\A/est evaluated bids of the other groups. If this comparison results in a bid from Group A or B
the lowest, it will be selected for the award
of the Contract.
(i) the amount of customs duties and other
import taxes which a non-exempt importer would have to pay for the importation of the goods of lured in each
Group C bid; or
(ii) 15 %(fifteen percent) of the CIF Bid Price
of such goods, if the customs duties and
taxes exceed 15 % (fifteen percent) of
the' CIF price of such goods.
If the Group A bid in the further comparison
is the lowest, it will be selected for award. If
not, the lowest evaluated bid from Group C,
as determined from the comparison under
para 14 (c) above, will be selected.
15. POST QUAUFICATION
To verify its technical and product ion
capatoility, the Bidder must provide documentary evidence that the items offered have been
in production for at least ...... ... (number) years
and that a minimum of....... (number) of units
of similar capacity have been sold and have
been in operation satisfactorily for at least.....
(number) months.
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GENERAL CONDmONS OF CONIRACT
1. Definitions
1.1 In this Contract the following terms shall be
interpreted as indicated:
(a) "The Contract" means the agreement entered into between the Purchaser and the
Supplier as recorded in the Contract Form
signed by the parties including all attachments and appendices thereto and all documents incorporated by reference therein;
(b) 'The Contract Price" means the ｰｲｩ｣ｾ＠
payable to lile Supplier under the Contract for
the full and proper performance of its contractual obligations;
(c) ''The Goods" means all of the equipment,
machinery, and/or other materials which
the Supplier is required to supply to the Purchaser under the Contract;
(d) "Services" means services ancillary to the
supply of the Goods such as transportation and insurance and any other incidental services such as installation commissioning provision ·of technical assistance training and other such obligations Of the Supplier covered under the Contract;
(e) ''The Purchaser" means the Organization
purchasing the Goods named in the Special Conditions of Contract;
(f) "The Supplier" means the individual or firm
named in the Special Conditions of Contract, supplying the Goods under this Contract; and
(g) lA means the International Rnancial Institution as named in the Special Conditions
of Contract.
2. Application.
2.1 These General Conditions shall apply to the
extent that they are not superseded by provisions in other parts of the Contract.
3. Country or Origin
3.1 All Goods and Services supplied under the
Contract shall have their origin in the member countries and territories eligible under the
rules of the lA financing the Contract.
For the pllrpose of this Clause "origin" means
the place where the Goods \Vere mined, grown
or producer or from which the Services are
supplied Goods are produced when, through
manufacturing processing or substantial and
major assembling of components a commercially recognized new product results that is
substantially different in basic characteristics

or in purpose or utility from its components.
3.3 The origin of Goods and Services is distinct
from the nationality of the Supplier.

4. Standards
4.1 The Goods supplied under this Contract shall

5.

5.1

5.2

5 .3

6.

6.1

7.

7.1

7.2

7.3

conform to the standards mentioned in the
Technical Specifications, and, when no applicable standard is mentioned in any event ｴｾ＠
standards appropriate for general use in Indonesia.
Use of Contract Documents and Information
The supplier shall not, without the Purchaser's prior written consent, disclose the Contract, or any .provision thereof, or any specification, plan, drawing, pattern, sample or information furnished by or on behalf of the
Purchaser in connection therewith, to any person other than a person employee by the
Supplier in the performance of the Contract
Disclosure to any such employett person shall
tre made in confidence and shall extend only
so far as may be necessary for purposes of
such performance.
The Supplier shall not, without the Purchaser's prior written consent, make use of any
document or information enumerate in para
5.1 except for purpose of performing the
Contract.
Any document, other than the Contract itself, enumerated in para 5.1 shall remain the
property of the Purchaser and shall be returned
(in all copies) to the ｐｵｲ｣ｨ｡ｳｾ＠
on completion
of the Supplier's performance under the Contract if so required by the Purchaser.
Patent Rights
The Supplier shall indemnify the Purchaser
against all third-party claims of infringement
of patent, trademark or industrial design rights
arising from the use of Goods or any part
thereof in Indonesia.
Performance Security
Within an days after the Supplier's receipt of
notification of award of the Contracts the
Supplier shall furnish a performance security
to the Purchaser in the amount specified in
the Special Conditions of Contract.
The proceeds ot' the performance security
shall be payable to the Purchaser as compensation for any loss resulting from the Supplier's failure to complete its obligations under
the Contract. ·
The Performance Security shall be denorni-
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7. 4

8.
8.1

8.2

8.3

8 .4

8 .5

9.
9 .I

nated in the currency of the Contract or in a
freely .convertible currency acceptable to the
Purchaser, and shall be in the form of a bank
guarantees issued by a bank located in Indonesia or abroad acceptable to the Purchaser.
The performance security will be discharged
by the Purchaser and returned to the Supplier
not later than 30 days following the date of
completion of the Supplier's performance
obligations, including any warranty obligations,
under the Contract.
Inspections and tests
The Purchaser or its representative shall have
the right to inspect and/or to test the Goods
to confirm their conformity to the Contract.
The Special Conditions of Contract and/or
the Technical Specifications shall specify what
inspections and tests the Purchaser requires
and where they are to be conducted The Purchaser shall notify the Supplier in writing Of
the identity of any representatives retained for
these purposes.
The inspections and tests may the conducted
on the premises of the Supplier or its subcontractor(s) at point of delivery and/or at the
Good's final destination Where conducted on
the premises of the Supplier or its subcontractor(s) all reasonable facilities and assistance - including access to drawings and
production data - shall be furnished to the inspectors at no charge to the Purchaser.
Should any inspected or tested Goods fail to
conform to the Technical Specifications the
Purchaser may reject them and the Supplier
shall either replace the rejected Goods or make
all alterations necessary to meet the requirements of the Technical Specifications free of
cost to the Purchaser.
The Purchaser's right to inspect test and where
necessary reject the Goods after the Goods
arrival in the Purchaser's country shall in no
way be limited or waived by reason of the
Goods having previously been inspected tested
and passed by the Purchaser or its representative prior tq the Goods shipment from the
.country <;>f origin.
Nothing in Clause 8 shall in any way release
the Supplier from any warranty or other obligations under this Contract
Packing
The Supplier shall provide such packing of
the Goods as is required to prevent their dam-

Ｍ

Ｍ

age or deterioration during transit to their final destination in Indonesia as indicated in
the Contract The tracking shall be sufficient
to withstand rough handling during transit and
exposure to conditions in the tropics which
may include extreme temperatures, salt and
precipitation during transit and open storage
Packing case size and \.Veights shall take into
consideration, where appropriate, the remoteness of the Goods fin.al destination and the
handling facilities in use at all points in transit.
9 .2 The packing, marking and documentation
within and outside the packages shall comfily
strictly with such special requirements as shall
be expressly provided for in the Contract and
subject to Clause 18, in any subsequent instructions ordered by the Purchaser.

10. Delivery and Documents
10.1Delivery of the Goods shall be made by the
Supplier in accordance with the terms specified by the Purchaser in its Schedule of Requirements and the Special Conditions of
Contract.
·
10:2 For purposes or the Contract "FOB", "C&F",
"CIF" and other trade terms used describe
the obligations of the pairties shall have the
meanings assigned to them by the a.rrrent edition of the International Rules for the interpretation of the Trade Terms published by the
International Chamber of Commerce Paris and
commonly referred let as INCOTERMS.

711

11. Insurance
11.1 The Goods supplied under the Contract shall
be fully insured in the currencies of the Contract against loss or damage incidental to
manufacture or acquisition transprotation storage and delivery in the manner specified in
the Special Conditions of Contract.
11.2 Where delivery of the Goods is required by
the Purchaser on a CIF basis, the Supplier
shall arrange and pay for marine insurance,
naming the Purchaser as the beneficiary
Where delivery is on an FOB or C&F basis
marine insurance shall be the responsibility
of the Purchaser.

12. Transportation
12.1 Where the Supplier is required under the contract to deliver the Goods FOB transport pf
the Goods up to and including the point of
putting the Goods on board the vessel at the
specified port of loading shall be arranged and
paid for pay the Supplier and the cost thereof
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shall be i.ncluded in the Contract Price.
12.2Where the Supplier is required under the Contract to deliver the Goods C&F or CIF or to a
specified destination within Indonesia transport of the Goods to the port of discharge or
such other point in Indonesia as shall be specified in the Contract shall be arranged and paid
for by the Supplier and the cost thereof shall
be included in the Contract Price.
12.3Where the Supplier is required to effect delivery under any other terms for example by post
·or to another address in the source country,
the Supplier shall be required to meet all transport and storage expenses until delivery.
12.4In all of the above cases transportation of the
Goods after delivery shall be the responsibility of the Purchaser.
12.5 Where the Supplier is required under the
Contract to deliver the Goods CIF no further
restriction shall be priced on the choice of the
ocean carrier where the Supplier is required
under the Contract (i) to deliver the Goods
FOB and (ii) to arrange on behalf and at the
expense of the Purchaser for ocean transportation on specified conference vessels or on
Indonesian flag the Supplier may arrange for
such transportation on alternative carriers if
the specified conference vessels or Indonesian
flag carriers are not available to transit the
Goods within the time period(s) specified in
the Contract.
13. Incidental Services
13.1 As specified in the Special Conditions at Contract the Supplier may be required to provide
any or all of the following services:
(a) Performance of supervision of on-site assembly and/ or start-up of the supplied;
(b) Furnishing of tools required for assembly
and/ or maintenance of the supplied Goods;
(c) Furnishing of a detailed operations and maintenance manual for each appropriate unit
of the supplied goods;
(d) Perfomance or supervision or maintenance
and/ or repair of the supplied Goods, for a
period of time agreed by the parties, provided that this service shall not relieve·the
Supplier of any warranty obligations l.mder
this Contract; and
(e) Conduct of training of the Purchaser's
personel, at the Suplier's plant and/ or onsite in assembly, start up, operation, maintenance and/ or repair of the supplied Goods.

(0 Performance o f after sales services
13.2 Prices charged by the Supplier for the preceding incidental services, shall be included in
the contract price for the Goods.
14. Spare Parts
14.1 As specified in the Special Conditions of Contract, the Supplier may be required to provide
any or all of the following materials and notifications pertaining to spare parts manufactured or distributed by the Supplier.
(a) Such spare parts as the Purchaser may elect
to purchase from the Supplier, provided that
this election shall not relieve the Supplier
of any warranty obligations under the Contract and;
(b) In the event of termination of production
of the spare parts:
(i) advance notification to the Purchaser of
the pending termination, insufficient
time to permit the Purchaser to procure
needed requirements; and
(ii) following such termination, furnishing
at no cost to the Purchaser, the blueprints, drawings and specifications of the
spare parts, if and when requested.
15. Warranty
15.1The Supplier warrants that the Goods supplied under the Contract are new, unused, of
the most recent or current models and incorporate all recent improvements in design and
materials unless provided otherwise in the
Contract The Supplier further warrants that
the Goods supplied under this Contract shall
have no defect arising from de sign materials
or workmanship (except insofar as the design
or material is required by the Purchaser's Technical Specifications) or throne any act or omission of the Suppliers that may develop under
normal use of the sulpplied Goods in conditions obtaining in Indonesia.
15.2This warranty shall remain valid for 12 (twelve)
months after the Goods , or any po rtio n
thereof as the case may be, have .been delivered (and commissioned) to the final destination indicated in the Contract, or for 18 (eighteen) months after the date of shipment from
the port of loading in the source country,
whichever period concludes earlier unle ss
specified otherwise in the Special Conditions
of Contract.
15.3The Purchaser shall promptly notify the Supplier in writing of any claims arising under
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this warranty.
15.4 Upon receipt of such notice, the Supplier shall,
with all· reasonable speed, repair or replace
the defective Goods or parts thereof, without
cost to the Purchaser other than, where applicable, the cost of inland delivery of the repairs or replaced Goods or ports from the
port of entry to the final destination.
15.5 If the Supplier, ｾｶｩｮｧ＠
been notified, fails to remedy the defect(s) within a reasonable period, the
Purchaser may proceed to take such
remedialaction as may be necessary, at the Supplier's risk and espense and without prejudice to
any other rights whics the Purchaser may have
against the Supplier under the Contract.
16. Payment
16.1 The method and conditions of payment to be
made to the Supplier under the Contract shall
be specified in the Special Conditions of Contract.
16.2The Supplier's request(s) for payment shall be
made to the Purchaser in writing, accompanied by an invoice describing, as appropriate,
the Goods delivered and Services performed,
and by shipping documents, submitted pursuant to Clause 10, and upon fulfilment of
other obligations stipulated in the Contract.
16.3Payments shall be made promptly by the Purchaser within sixty (60) days of submission of
an invoice/ claim by the Supplier.
16.4 The currency or currencies in which payment
is made to the Supplier under this Contract
shall be specified in the Special Conditions of
Contract subject to the following general principle: Payment will be made in the currency
or currencies in which the Contract Price has
been stated in the Supplier's bid, as well as in
other currencies in which the Supplier had
indicated in its bid that it intends to incur expenditures in the performance of the Contract and wishes to be paid.
17. Prices
17.1 Prices charged by the Supplier for Goods delivered and Services . performed under the
Contract shall not vary from the prices in the
Contract.

18. ·change Orders
18.1 The Purchaser may at any time, by a written
order given to the Supplier pursuant to Clause
31, make changes within the general scope
of the Contract in any one or more of the
following:

Ｑｾ＠

(a) drawings, designs or specifications, where
Goods to be furnished under the Contract
are to be specifically manufactured for the
Purchaser;
(b) the method ·of shipment or packing;
(c) the Prince of delivery; or
(d) the Services to be provided by the Supplier.
18.2 If any such change causes an increase or decrease in the cost of, or the time required for
the Supplier's performance of any part of the
work under the Contract, whether changed
or not changed by the order, an equitable adjustment shall be made in the Contract Price
or delivery schedul, or both and the Contract
shall accordingly be amended. Any claims by
the Supplier for adjustment under this clause
must be asserted within thirty (30) days from
the date of the Supplier's receipt of the Purchaser's change order.
19. Contract Amendments
19.1 Subject to Clause 18, no Variation in or modification of the terms of the Contract shall be
made except by written amendment signed
by both parties to the Contract.
20. Assignment
20.1 The Supplier shall not assign, in whole or in
part, its obligations to perform under the
Contract, except with the Purchaser's prior
written consent.
21. Subcontracts
21.1 The Supplier shall notify the Purchaser in
writing of all subcontracts awarded under the
Contract if not already specified in his bid.
Such notification, in his original bid or later,
shall not relieve the Supplier from any liability
or obligation under the Contract.
21 .2 Subcontracts must comply with the provisions
of Clause 3 .
22. Delays in the Supplier's Performance
22.1 Delivery of the Goods and performance of
Services shall be made by the Supplier in accordance with the time schedule specified by
the Purchaser in its Schedule of Requirement.
22.2An unexcused delay by the Supplier in the
performance of its delivery obligations shall
render the Supplier liable to any or all of the
following sanctions: confiscation of its performance security, imposition of liquidated
damages and termination of the Contract for
default.
22.3If at any time during performance of the Con-

tract, the Supplier or its subcontractor(s) should
encounter conditions impeding timely delivery of the Goods and performance of Services, the Supplier shall promptly notify the
Purchaser in writing of the fact of the delay,
its likely duration and its cause(s). As soon as
practicable after receipt of the Supplier's notice, the Purchaser shall evaluate the situation
and may at its discretion extend the Supplier's time·for performance, in which case the
extension shall be ratified by the parties by
amendment of the Contract.
.
23. Liquidated Damages
23.1 Subject to Clause 25, if the Supplier fails to
deliver any or all of-.the Goods or perform the
Services withitrlhe time period(s) specified in
the ｃｯｮｴｲ｡ｾＮ＠
the Purchaser shall, without
prejudice tp its other remedies under the Contract, deduct from the Contract Price, as liquidated damages, a sum stated in the Special
Conditions of Contract for each day of delay
until actual,delivery of Goods or performance
of Services, up to the maximum deduction
stated in the Special Conditions of Contract.
Once the maximum is reached, the Purchaser
may terminate the contract.
ＲＴｾ＠
Termination for Default
24.1 The Purchaser may, without prejudice to any
other remedy for breach of Contract, by written notice of default sent to the Supplier, terminate the Contract in whole or in part:
(a) .if the Supplier fails to deliver any or all of
the Goods within the time period(s) specified in the Contract, or any extension thereof
granted to the Purchaser pursuant to Clause
22; or
(b) if the Supplier fails to perform any other
obligation(s) under the Contract.
25. Force Majeure
25.1 Notwithstanding the provisions of Clause 22,
23, 24 the Supplier shall not be liable for confiscation of its performance security, liquidated
damages or termination for default if and to
the extent that, its delay in performance or
other failure to perform its obligations under
the Contract is the result of an event of Force
Majeure.
25.2For purpose of this clause, "Force Majeure"
ineans an event beyond the control of the
Supplier and not involving the Supplier's fault
or negligence and not foreseeable. Such events
may include, but are not restricted to, acts of

the Purchaser either in its sovereign or contractual capacity, wars or revolutions, fires,
floods, epidemics, quarantine restrictions and
freight embargoes.
25.31f a Force Majeure situation arises, the Supplier shall promptly notify, the Purchaser in
writing of such condition and the cause
thereof. Unless otherwise directed by the Purchaser in writing, the Supplier shall continue
to perform its obligations under the Contract
as far as is reasonably practical, and shall seek
all reasonable alternative means for performance not prevented by the Force Majeure
event.
26. Termination for Insolvency
26.1 The Purchaser may at any time terminate the
Contract by giving written notice to the Supplier, without compensation to the Supplier,
if the Supplier becomes bankrupt or otherwise insolvent, provided that such termination will not prejudice or affect any right of
action or remedy which has accrued or will
accured thereafter to the Purchaser.
27. Termination for Convenience
27.1 Lyle Purchaser, may by written notice sent to
the Supplier, terminate the Contract. in whole
or in part, at any time for its convenience.
The notice of termination shall specify that
termination is for the Purchaser's convenience,
the extent to which performance of work under the Contract is terminated, and the date
upon which such termination becomes effective.
27.2 The Goods that are complete and ready for
shipment within an days after the Supplier's
receipt of notice of termination shall be purchased by the Purchaser at the Contract terms
and prices. For the remaining Goods the Purchaser may elect:
(a) to have any portion completed and delivered at the Contract terms and prices; and/
or
(b) to cancel the remainder and pay to the
Supplier an agreed amount for partially
completed Goods and for materials and
parts previously procured by the Supplier.
28. Resolution of Disputes
28.1 The Purchaser and the Supplier shall make
every effort to resolve amicably by direct informal negotiation any disagreement or dispute arising between them under or in connection with the Contract.
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28.2 If after thirty (30) days from the ｣ｯｭ･ｮｾ＠
ment of such informal negotiations, the Purchaser and the Supplier have been unable to
resolve ·amicably a Contract dispute, either
party may require that the dispute be referred
for resolution to the formal mechanisms specified in the Special Conditions of Contract.
These mechanisms may include, but are not
restricted to, conciliation mediated by a third
party, adjudiq1tion in an agreed national or
international forum, and/or international arbitration. The mechanisms shall be specified
in the Special Conditions of Contract.
29. Governing Language·
29.1 The Contract shall be written in English for all
contracts procured in accordance with international competitive bidding procedures. All
correspondence and other documents pertaining to the Contract which·are exchanged by
the parties shall be written in that same language.
29.2 Operating and maintenance instructions shall
be written in the Indonesian Language.
29.3 Subject to Clause 30, the appropriate language
version of the Contract documents shall govern their interpretation.
30. Applicable Law
30.1 The Contract shall be interpreted in accordance with the laws of Indonesia.
31. Notices
31 .1 Any notice given by one party to the other
pursuant to the Contract shall be sent in writing or by facsimile transmission, telegram or
telex/ cable and confirmed in writing to the
address specified for that purpose in the ｓｰｾ＠
cial Conditions of Contract.
31.2A notice shall be effective when delivered or
on its effective date, whichever is later.
32. Taxes and Duties
32.1 A Foreign Supplier shall be entirely responsible tor all taxes, stamp duties, license fees.
and other such levies imposed outside Indonesia and for any taxes or duties levied within
Indonesia.
32.2The Supplier shall be entirely responsible for
all taxes, duties, license fees, etc. incurred until
delivery of the contracted Goods to the Purchaser, ,and any arrangement of tax
excemption. if any.

ｾＷＱ＠

SPECIAL CONDmONS OF CONfRACT
The following Special Conditions of Contract shall
supplement the General Conditions of Contract.
Whenever there is a conflict, the provisions herein
shall prevail CNer those in the General Conditions of
Contract. The corresponding clause riuinber of the
General CQnditions is indicated in parentheses.

1. Definitions (Clause 1)
(e) The Purchaser is (Name of Purchase)
. (f) The Supplier is (Name of Supplier)
(g) The IFI is (Name 6f IF I)
2. Performance Security (Clause 7)
The Performance Security shall be in the amount of
lONo (ten percent) of the Contract Price, in the form ·
of a Bank guarantee issued by a state 0\.Vfled bank
or other bank or other financial institution approved
by the Ministry of Rnance of the Republic of Indonesia, and for a foreign Supplier includes a foreign
exchange bank acceptable by Bank Indonesia.
3. Inspection and Tests (Clause 8)
The following inspection procedures and tests are
required by the Purchaser:
4. Delivery and Documents (Clause 10)
(a) For Importers Goods Upon shipment, the
Supplier shall notify the Purchaser and the
Insurance Company by Cable or telex the full
details of the shipment including contract
number, describtion of Goods, quantity, the
vessel, the bill of lading number and date, port
of loading, date of shipments port of discharges etc. The Supplier shall mail the following documents to the Purchaser, with a
copy to the Insurance Company:
(i) Original and ...... .. .(........ .) copies of the
Supplier's invoice shO\-Ving the description,
quantity, unit price, total amount of the
Goods;
(ii) Original and ... ....(...........) copies of ｴｨ･ｮｾ＠
gotiable, clean. on board bills of lasting
marked freight prepaid and .......(.............)
copies of non-negotiable bills of ladling;
...) .. . .. ... . .. .. .. . ...(... . .. ..) cop1es
. o fthe p1"cking list
(m
identifying contents of each package;
(iv) Insurance certificate;
(v) Manufacturer's/ supplier's guaranty certificate·
(vi) ｬｮｳｰｾ｣ｴｩｯ＠
certificate, issued by the nominated inspection agency and the Supplier's factory inspection report; and
·
(vii) Certificate of origin.
The above documents shall be received by the
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Purchaser at least one week before arrival of
Goods at the port and, if not received, the
Supplier will be responsible for any consequent expenses.
(b) For Domestic Goods:
(i) Original and.: ......(.........) copies of the Supplier's invoice showing the description,
quantity, unit price, total amount of the
Goods;
(ii) Delivery·note/railway receipVtruck receipt;
(iii) Manufacturer's/ Supplier's guaranty certificate;
(iv) Inspection Certificates issued by the nominated inspection agency, and the Supplier's factory inspection report; and
(v) Certificate of origin.
5. Insurance (Clause 11)
The manne insurance shall be in amount equal to
110% Ｈｯｮｾ＠
hundred and ten percent) of the CIF
value of the goods from "warehouse to warehouse"
on "All Risks" basis including War Risks and Strike
clauses. The currencies of the insur:ance shall be
the currencies of the Contract.
6. Incidental Services (Clause 13)
The following services covered uneler Clause 13
(specify desired features) shall be furnished. In addition to the services covered under Clause 13, the
Supplier shall make available to the Purchaser a
workshop in the Province of......(the place of utilization of the Good). The cost shall be included in
the contract price.
7. Spare Parts (Clause 14)
In addition to the provisions this following su\:rclause
should be added.
(c) Supplier shall carry sufficient inventories to
assure ex-stock supply of all spareparts for a
period of 5 (five) years.
8. Warranty (Clause 15)
In partial modification of the provisions, the warranty period shall be .. ...........(. ... .....) hours of operation or.......(............ ) months from, date of commissioning, whichever occurs earlier. The Supplier
shall, in addition, guarantee (specify features to be
guaranteed as desired by the Purchaser)
9. Payment (Clause 16)
(a) Payment for imported Goods.
Payment of foreign currency portion shall he
maple in the following manner:
(i) On Shipment: 90% (ninety percent) of the
contract price of the Goods shipped shall
be paid through irrevocable confirmed Letter of Credit established in labour of the

Ｍ

Supplier with a bank in Indonesia, on submission of documents specified in Clause
10;and
(ii) On Receipt of Goods: 10% (ten percent) of
the contract price of the Goods received
shall be paid within thirty (30) days of receipt of Goods on submission of request
for payment (see GC) supported by the Acceptance Certificate issued by the Purchaser's representative.
OR

(i) Advance Payment: 10% (ten percent) of the
Contract Price shall be paid within 30 days
of signing of Contract on submission of a
request for payment and a bank guarantee
for equivalent amount valid until the Goods
are delivered.
(ii) On Shipment: 80% (eighty percent) of the
contract price of the Goods shipped shall
be paid through irrevocable confirmed Letter of Credit established in favour of the
Supplier in a bank in Indonesia on submission of cloctirnents specified in Clause 10 ;
and
(iii) On Receipt of Goods 10% (ten percent) of
the contract price of Goods received shall
be paid Within thirty (30) days of receipt of
Goods on submission of request for payment supported by the Acceptance Certificate issued by the purchaser's representative.
Payment of the Indonesian currency portion
shall be made in the following manner:
Payment shall he made in Rur)iah within thirty
(30) days of presentation of request for payment supported by a certificate from the Purchaser declaring that the Goods have been
delivered and that all other contracted Services have been performed.
(b) Payment for Domestic Goods and Services
shall be made as follows:
(i) On Delivery: 90% (ninety percent) of the
Contract Price shall be paid on receipt of
Goods and upon submission of the documents specified in Clause 10; and
(ii) On Final Acceptance : the remaining 10%
(ten percent) of the contract price of the
Goods shall be paid to the Supplier within
thirty (30) days after the date of the Acceptance Certificate for the respective delivery.
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SCHEDUlE OF REQUIREMENTS

OR
(i) Advance Payment: 1 00/o (ten percent) of the
contract price of the Goods shall be paid
Within thirty (31) days of signing of (Contract against a simple receipt and a bank
guarantee for the equivalent amount valid
until the Goods are accepted.
(ii) On Delivery : 80% (eighty percent) of the
contract price of the Goods shall be paid
on receipt of Goods and upon submission
of the documents specified in Clause 10;
and
(iii) On Final Acceptance: the remaining 10%
(ten percent) of the contract price of the
Goods shall he paid to the Supplier within
thirty (30) days after the date of the Acceptance Certificate for the respective delivery.

Page .............of............ .
Brief Description Quantity ｄ･ｬｩｶｲｾ＠
Item
Schedule
Number of Goods/Services

10. Uquidated Damages (Clause 23)
The amount of liquidated damages for each day of
delay to be deducted from the Contract Price shall
be equivalent to ...... o/o( .....percent) of the delivered
price of the Goods that have not been delivered or
the Services that have not been performed up to a
maximum deduction of........o/o( ..... percent) of the
delivered price of the delayed Goods or Services
contract price.
11. Resolution of Disputes (Clause 28)
The dispute resolution mechanism to be applied
pursuant to Clause 28 of the General Conditions
shall be as follows:
(a) in the case of a dispute bet\.Veen the Purchaser
and a Supplier which is a national of Indonesia, the dispute shall be referred to adjudication/ arbitration in accordance with the laws
of Indonesia; and
(b) in the case of a dispute bet\.V€€11 the Purchaser
and a foreign Supplier, the dispute shall be
settled by arbitration in accordance with the
provisions of the UNCITRAL ( United Nations Commission of International Trade Law)
Arbitration Rules.
12. Notices (Clause 31)
For the purpose of all notices, the follO\.Ving shall
he the addresses of the Purchaser and Supplier.
Purchaser .......... ..................... :.......................... .
Supplier.....•......... (to be filled in at the time of
Contract signature)

Notes:
The &hedule of Requirements-shall be inserted
in the Bidding Documents by the Purchaser, as
applicable.
The &hedule should cover, as a minimum, the
required items, quantities, services and delivery
·
period(s)
TECHNICAL SPECIACATIONS
(Aide-Memoire)
The Technical certification for each item as follO\.Vs
are guidelines for Bidders.
Bidders may offer an equal or better quality and
performance.
Each item offered should be produced to its technical and production standarts. The inclusion of any
item modified. from the standarts in the bid will
result in rejection of the bid by the Purchaser.
Prototype equiptrnent will not be accepted.

B

.

<)
.
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BID FORM
Loan No. : ......... .

To : (Name and Address of Purchaser)
Gentlement:
Having examinoo the Bkkling Doa.unents in-cluding
Addenda Nos. ansert numbers), the receipt of which
is hereb; duly acknowloogoo, \Ne, the undersignoo,
offer to supply (Description of Goods and Seroices) in conformity with the said Bidding Doa.unerits
for the sum of (fotal Bid Amount Words aT'!d Fift
ures) or such other sums as may be ascertained in
accordance with the Price Schedule attacoo herewith and made part of this bid.
We undertake, if our hid is acceptoo, to complete
delivery of all the items specifioo in the Contract
within (Number in figures and words) days calculatoo from the date of receipt of your Notification
of Award.
If our bid is acceptoo we will obtain the guarantee
of a bank in a sum not less than.. ...... : % (percent)
of the Contract Price for the due ·performance of
the Contract.
·
We agree to abide by this bid for a period of (Number
its figure and words) days from the date fixed for
bid opening under Clause 5.1 of the Instructions to
Bidders and it shall remain Binding upon us and
may be accepted at any time before the expiration
of that period.
Until formal contract d6cuments are prepared and
executeq, this bid, together with your written acceptance thereat and your notification of award,
shall constitute a Binding contract between us.
We understand that you are not bound to accept
the lowest or any bid you may receive.
Dated ...........day oL .............. l9 ........... .
Signature

(in the Capacity of)
Duly Authorized to sign bid for and behalf of (Name
of Supplier)

ｾＧ］＠

Price Schedule for Domestic Goods or Goods
of Foreign Origin Located within Indonesia
(To be Completed by Domestic Biddersjl

1 2

ｾ＠

3

l

u

jf !
0

8

5

4
Ｎ ｾ＠

p age

nvitahon to s I·dNurnber

NameofBdd
i er

7

6

82

Unit Cost
N I T Dom est ic
of inland
PRICE3 ex- Valu e
ｦ｡｣ｴｾｹ＠
ex· added in &Iii) delivery to
the manu· a.x final destiex-show- fa c turing u ...... nation
cost as perroom
Off-the-shelf centage o f ｾ＠
the ex-lac- ｾ＠
tory price ｾ＠

Ｍ ｾ＠

"'"'"

0

9
Sales and
other taxes
payable if
Contract is
awarded

ignature o Bidder
Note:ln case of discrepancy betVJeen unit price and
total, the unit price shall prevail.
1
Group A and B bids in accordance with
Clause.3 .3 of the Instructions to Bidders
2
Optimal; fill in if required.
3
Currendes to be usa:l in accordance with Clause
3.6 of the Instructions to Bidders. The price
shall include all customs duties and sales and
other taxes paid or payable on the components
and raw material us00 in the manufacture or
assembly of the item, or the customs duties and
sales and other taxes paid on the previously
imported item offered ex-warehouse, ex-showroom, or off-the-shelf. These factors should not
be entered separately.
Notes :
Word printed in italics are not part of the text
of the Bid Form and Price &hedules, but contained instructions which the Bidder should
strictly follow in completing them.
The Bid Form and Price &hedules as completed
by the Bidders should contain no such words
printed in italics.
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BID SECURITY FORM

Price Schedule for Goods to be Imported
(fo be ComJ>!eted bj Fomgn Suppliers or their Local Agents) 1

BANK GUAKAN lEE

1. WHEREAS ..... . .. .. .. ... . .. .. ...... . . . .. ........ . . . .. .. .
Name of Bidder
1 2 3
Country
c:: of Origin

ｾ＠

,g

ｾ＠

Q.

InVitation to Bid Number
52
6
4

ｾ

c

6"'

PRJCP
CIF Port o ｾｉｆ＠
Loading
(Specify
-port)

7

of

82

Ｓ＠

UNIT

£

_Paqe

ｾｴｲｹ＠

Total CIF Unit Cost of
Price per inland delivP o rt
item
ery to final
(Co14x 5) destination

Specify
IJ:>ort)

....................................(Name of the Purchaser) (hereinafter called the " Purchaser") has invited :
............. ........(Name of the Bidder).... .... ..... .....{Addres
of the Bidder) (hereinafter called the "Bidder") to bid
for the supply of... ... (Brief description of the Goods
and Services).
2. AND WHEREAS the Bidder is bound by the Instructions to Bidders for the above mentioned supply, to
ｰｲｯＮｾｩ､･＠
to the Purchaser a Bid Security in the amount
of .......... ............ .. .. ....... .... ..
(The Amount of Guarantee in Rupiahs and/or other
currency (ies) as specified in the Bidding Documents)

3.

Signature of Bidder
Note: In case of discrepancy between unit price and
total, the unit price shall prevail.
Group C bids in accordance with Clause.3.3 of
the Instructions to Bidders.
2
Optional and should be required only in special
circumtances.
3
Currencies to be used in accordance with Clause
3.6 of the Instructions to Bidders.

Notes:
Words printed in italics are not part of the text
of the Bid Form and Price &hedules, but contained instructions which the Bidder should
strictly follow in completing them.
The Bid Form and Price &hedules as completed
by the Bidders should contain no such words
printed in italics.

ｾ､ｔｷｅＧｉＭｩ

Ｇ ｅＮｕｎｄｒｾｓ＠

responsible and
representative of ..........(Name of the Bank).
having our registered office at :
.. ....... .... .. .... .. ... ..... .... .. .. (Address of the Bank)
{hereinafter called the "Bank"), and fully authorized
to sign and to incur obligations in the name of the
Bank, hereby declare that the Bank guarantees the
Purchaser the full aforesaid amount as the bid security of the Bidder submittin_g a Bid for the above mentioned sup_ply dated ........ .{The date of the Bid).
4. NOW THE CONDmONS of these obligations are:
4 .1 In the event the Bidder shall withdraw the said Bid
before the expiration of the period of hid validity
sPeCified by the Bidder on the Bid Form; or
4.2 When the Bid is accepted within the validity period of the Bid and the Bidder fails or refuses:
(a) to provide the required Performance
Security,or
(b) to sign the Contract,
we shall deliver the full aforesaid amount of this
Bank Guarantee to the Purchaser, upon the Purchaser's first demand without delay within 7
(seven) days and notwithstanding any objections
of the Bidder.
5.
This Guarantee shall remain valid in full force and

ｾ＠

6.
7.

ｾｲ､＠

ｮｾｴ Ｎ＠ ｩｾ＠

Ｇ ｩｾ

Ｇ ｩｨｾ＠ ﾷ ｾｩ､ｴｹ＠

eriod

specified in the Bidding DocumentsX..... ) ｾ･ｮ､｡ｲ＠
days from the time and date of bid opening.
Any demand in respect hereof should reach the
Bank not later than 30 (thirty) days after this Bank
Guarantee expire date mentioned in item 5.
With reference to Clause 1832 of the Indonesian
Civil Law (Kitab Undang-undang Hukum Perdata),
the Bank shall relinquish the special rights of claim
on assets belonging to the Bidder for the seizure
and sale of such assets for the discharge of his debts
as required in Clause 1831 of the Indonesian Ovil
Law.
As a declaration of good faith for this Guarantee
we, the underwriters, the legal representative of the
Bank hereby sign and seal this Guarantee on the
date of. ..... .. .. ..... ...... ..
BANK SEAL
(Witness)

(Guarantor)
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FORM OF PERFORMANCE SECURllY

FORM OF CONlRACT
CONTRACT No.: ....... ...... ...... ..... .
For
The Supply
of
(Brief Description of Goods and Services)
for
(name of Project)
CONTRACT AGREEMENT
THIS AGREEMENT is made the ...... day of .... 19... .
between (Name of Purchaser) of (Address of Purchaser)
(hereinafter "the Purchaser") of the one part and (Name
of Supplier) of (Address of Supplier) (hereinafter "the
Supplier") of the other part.
WHEREAS the purchaser is desirous that certain Goods
and ancillary Services should be provided by the Supplier, viz, (Brief Description of Goods and Services)
a bid by the Supplier for the supply
and has ｾ｣･ｰｴ､＠
of those Goods and Services in the sum of (Contract
Price in Words and Figures) (hereinafter "the Contract
Price").
NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH AS
FOLLOWS:
1. In this Agreement words and expressions shall
have the same meanings as are respectively assigned to them in the General and Special Conditions of Contract referred to.
2 . The following documents shall be deemed to form
and be read and construed as part of this Agreement, viz:
(a) the Bid Form and the Price Schedule submitted by the Bidder:
(b) the Schedule of Requirements;
(c) the Technical Specifications;
(d) the General Conditions of Contract;
(e) the Special Conditions of Contract;
(f) · the Purchaser's Notification of Award, and
(q) Addenda.
3. Tl1 consideration of the payments to be made by
the Purchaser to the Supplier as hereinafter mentioned, the Supplier hereby covenants with the
Purchaser to provide the Goods and Services and
to remedy defects therein in conformity in· all respects with the provisions of the Contract.
4. The Purchaser hereby covenants to pay the Supof the Goods
plier in consideration of the ｰｲｯＮｾｩｳｮ＠
and Services.and the remedying of defects therein,
the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in manner prescribed by
the Contract.
IN WITNESS hereof the parties hereto have caused
this Agreement to be signed in their respective names
the day and year first above written.

For and on behalf of:

BANK GUARANTEE

1. WHEREAS .. . ......... . ................................. .
................................... {Name of the Purchaser) {hereinafter called the "Purchaser") has invited :
........................ ................ (Name of the Bidder)
..... .... .. ................ .. .. ... ... (Addres of the Bidder) {hereinafter called the "Supplier") to bid for the supply of..... .
(Brief description oj the Goods and Services).
2. AND WHEREAS the Supplier is bound by the said
Contract to provide to the Purchaser a Perfomance
Security in the amount of .... % (Percentage as Mentioned in the Special Conditions of Contract) (..... percent) of the Contract Price.
and
ｳ ｩ｢ｬ･＠
3. NOW WE THE UNDERWRITERS ｲ･ｾｯｮ
representative of the .......... . (Name of Bank).
having our registered office at :
.............. ....................... (Address of the Bank)
(hereinafter called the "Bank"), and fully authorized
to sign and to incur obligations in the name of the
Bank, hereby declare that the Bank guarantees the
Purchaser the full aforesaid amount of. ..... ....... .
(Amount of the Guarantee in Rupiahs and/ or other
in the Contract) Ｈｳｾｹ＠
currency (ies) as ｾ･｣ｩｦ､＠
:............. ) equal to {I he amount of the Guarantee m
of the Contract Price)........ ..% (..... percent)
ｰ･ｲ｣ｮｾ＠
of the Contract Price.
4 . NOW THE CONDmONS of these obligations are:
4 .1 After the Supplier has signed the aforementioned
Contract with the Purchaser, the Bank is engaged
to pay the Purchaser any amount up to and inclusive of the aforementioned full amount uppon
written order from the Purchaser to indemnify
the Purchaser for any liability or damage resulting from the defects or shortcomings of the Supplier or his failure to perform as required by the
Contract mentioned above.
4.2 The Bank shall deliver the money required by the
Purchaser upon the Purchaser's first d€mand without delay within7(seven) days and without the
necessity of a previous notice of judicial or administrative procedures and without it being necessary to prove to the Bank the defects or shortcomings or failure to perform on the part of the
supplier.
5. This Guarantee is valid until the ............. day
of.. .. .. .. ....................... ..19..................................... .
Any demand in respect hereof should reach the
6.
Bank not later than 30 (thirty) days after this Bank
Guarantee expire date mentioned in item 5.
With reference to Clause 1832 of the Indonesian
7.
Civil Law (Kitab Undang-undang Hukum Perdata),
the Bank shall relinquish the special rights of claim
on assets belonging to the Supplier for the seizure
and sale of such assets for the discharge of his debts
as required in Clause 1831 of the Indonesian Civil
Law.
As a declaration of good faith for this Guarantee
we, the underwriters, the legal representative of the
Bank hereby sign and seal this Guarantee on the
date of ..................... .

For and on behalf of:

BANK SEAL
(The Supplier)

(The Purchaser)

(Witness)

-·

.

{Guarantor)
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Standar Dokumen Lelang Ul\tuk Pengadaan Jasa Kontraktor
Dengan Pelelangan Internasional Kontrak Harga Satuan
(Standard Documents For Tendering For Procurement of Civil Engineering
Works International Competitive Unit Pric;:e Contract)
1. FORM OF INVITATION TO lENDER

PENJELASAN CARA PENGISIAN FORM OF
INVITATION TO TENDER GUIDEUNES FOR
PREPARATION OF INVITATION TO TENDER

..... ........... ......... 1)

Our ref. ... .... .... ..2)
......... ......... 3)
............. .. ...4)

1)

Ref.: Invitation to Tender

2)

.. ............. ........ : .. .. ...... ...... 5)
Contract Package No: ...... 6)

3)

Dear Sir,
The government of the Republic of Indonesia has applied a Loan from .. .... 7) in various currencies towards the
cost of .......8) and it is intended that part of the proceeds
of this loan will be applied to eligible payments under the
contract for.......6). Tender is open to all tenderers from
eligible source countries as defined under the "Guidelines
for Procurement" of the ..... ..7). The directorate General
of....... 9) of the Ministry of Public Works representing the
Government of the Republic of Indonesia now invites
sealed tenders from eligible tenderers for the execution
completion and repair of the works in accordance with
the terms and conditions of the Documents for Tendering for..... ...5).
A complete set of D.o cuments for Tendering may be
obtained by any interested eligible tenderer from the.......8)
at the following office:
·
·
.. ............. ......... ..... 10)

4)
5)
6)

7)

8)

9)
1 0)=

From .. 11), from ...12) to ...12) local time every working day. Is complete set or Documents for Tendering will
be issued upon non refundable payment or Rp .... 13)
(... Rupiah) to the Kantor Perben-daharaan dan Kas Negara

11)=

(KPKN).

All tenders must be accompanied by a tender sea.nity, in
acceptable form, of Rp .....l4) (...Rupiah) or an equivalent
amount in a freeJy convertible currency, and must be delivered not later than .....15) on....16) to the folb.ving address:

12)=

.. ....... ................ .... 17)
13)=
ｬｭｾｩ｡ｴ･ｹ＠
after the time set for receipt of tenders,
tenders will be opened in the presence of those bidders
representatives who choose to attend at the place designated for the delivery of Tenders.

"fours , faithfully,

14)=
15)=
16)=

(........ ........ .............. ............ .....)

17)=

Chairman of Tender Committee
for.... ..... ...... .. ... ..... ... ......... .... 8)

18)=

cc:

...................18)

7CJ.1

Sebutkan tempat dan tanggal surat
- Insert the place and date
Sebutkan nomor surat undangan ini
- Insert the latter number of this Invitation
Nama Peserta Pelelang yang diundang
- Name of Invited Tenderer
Alamat Peserta Pelelang yang diundang
- Address of Invited Tenderer
Nama Paket Pekerjaan yang akan dilelangkan
- Name of Package of Works to be tendered
Nama Kode Paket Pekerjaan yang akan
dilelangkan
- Code name of Fbckage of UX>rks to be tendered
Nama Lembaga Keuangan Internasionai/Badan
Pemberi Bantuan
- Name of International Financing Institution/
Lending Agency
Nama Proyek
- Name of Project
Nama Direktorat Jenderal yang bersangkutan
- Name of the relevant Directorate General
- Alamat Kantor tempat pengambilan dokumen
Lelang
- Name and address of the Office where the
Documents for Tendering may be obtained
- Tanggal pengambilan Dokumen Lelang
- The date for obtaining the Documents for Tendering
- Batas Waktu pengambilan dokumen setiap
harinya
- The time period in the days for obtaining the
Documents for Tendering
Harga Dokumen lelang
The price of the Documents for Tendering
- Besamya jarninan penawaran dalam Rupiah
- The amount of tender security in Rupiah
- Batas Waktu pemasukan penawaran
- Deadline for submission of tenders
- Tanggal terakhir pemasukan penawaran
- The last date for s ubmission of tenders
- Alarnat tempat pemasukan penawaran
- Address for the submission of tenders
- Sesuaikan dengan tembusan yang diperlukan
- Insert as necessary.
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D. INSfRUcnON TO TENDERERS
The Instructions toTenderers comprise these General Instructions ·and Particular Instructions, if any

(ii) invoke the provisions of Clause 03 of
the General Conditions of Contract concerning the default of the Contractor .

Scope of Works :
4.

GfNERALINSIRlJCTK>NS lOTENDmERS
Invitation :

L

This invitation to tender is extended to all
Tenderers duly qualified in accordance with the
provisions of the Pre-qualification of Contractors by the Employer to participate in the tendering for execution completion and/ or repair of the Works as explained in Clause 1 of
the Particular Instructions to Tenderers.
Bigibility :
2. a . The Employer has applied for financial assistance from the Lending Agency named
in Clause 2 .a . of the Particular Instructions
to Tenderers for the cost of the Works covered by the Contract and intends to apply
the proceeds of this assistance to eligible
payments under the Contract for which this
invitation is issued. Payments will be limited to goods produced in and services supplied from eligible countries as defined by
the Lending Agency.

Partnership :
3 . a. If the Tenderer is a group of two or more

firms forming a joint operation or other form
of partnership the Tenderer shall submit
with his Tender a joint agreement duly reg·istered and legalized Signing the share of
participation of the leading company and
aU other member companies. The joint
agreement must include a provision that the
parties to it .are jointly and severally liable
to the Employer for the performance of the
Contract.
b. The constitution and membership of the
joint operation oi other form of partnership and the leading member after Tender
submission shall be the same as that proposed by the Tenderer in the Pre-qualification submission Any changes in the constitution or membership shall be subject to
prior approval from the Employer at any
. time follCM'ing pre-qualification or following submission of Tenders or throughout
the whole period of the Contract other
wise the Employer shall be entitled to:
(i) disqualify the Tender and effect forfeiture ·of the Tender Security; or

(1) The scope of Works to be execute completed and/ or repaired are as stated in
Clause 4 of the Particular Instructions to
Tenderers.

Period of Completion :
(2) The Time for Completion shall be as stated in
Special Conditions of Contract in Clause 43
(rime for Completion) thereof.

Tendering Tune Schedule
5.

The sequence of dates for carrying out this
Tender has been programmed for:
(a) Issuing the Documents for 'Tendering
(b) Pretender Conference Site Visit
(c) Last date for requests for clarification
(d) Last date for issuing addenda
(e) Last date for submission of tender
as indicated in Clause 5 of the Particular Instruction to Tenderers.

Tender Expenses
6.

All costs incurred directly or indirectly by the
Tenderers for Site Visits and investigations, the ·
preparation and presentation of Tenders including all accompanying documents, the Tender Securities, the certifications of documents,
the clarifications of Tenders and any other related cost thereto shall be at the Tenderers
expenses, and no claim of any kind for reimbursement will be considered.
Issuing of Document
7 . In addition to the Invitation to Tender, the Documents forTendering include the following documents:
1. Volume One :
- General Instructions toTenderers and Attachments.
- Particular Instructions to Tenderers.
- Form of Tender and Appendices.
- Bill of Quantities.
- Form of Contract Agreement.
- Specimen of Securities.
- Supplementary Information (if any).
2 . Volume Two :
General Conditions of Contract .
Special Conditions of Contract.
3 . Volume Three
General Specifications.
Technical Specifications.
4. Volume Four
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Drawings.
5. Addenda, if any.
Type of Contract
8. The Contract to be awarded will be a Unit
Price Contract and mainly Consists of items
subject to measurement having a Unit Price
basis of payment Certain items may be billed
as Lumpsum items. Other items may be billed
as Provisional Sum items as defined in the Conditions of Contract.
Indonesian Resources Participation
9. Tenderers are encouraged, to have allcM.a:l in
their Ten:Jer for the maximum use of resources
available locally in Indonesia, including the use
of the Indonesian subcontractors, Indonesian
employees and Indonesian Constructional
Plant and Equipment and materials.
Pretender Conference
10.(1) Pre-tender Conference
a. A pre-tender conference for all Tenderers
including their representative, will be
held at the time specified in Clause 5 (b)
(Tendering Time Schedule) and at the
place indicated in Clause 10 (1) of the
Particular Instructions to Tenderers,
wherein Tenderers will have an opportunity to obtain clarifications regarding
the Works and the documents comprising the Documents for Tendering.
b. Following the conference a memorandum will be prepared covering the questions raised and responses as given during the conference. This memorandum
will be issued to all Tenderers.
Any modification of the Documents for
Tendering which may become necessary as a result of the pre-tender conference will be made by the Employer
through the issuance of an addendum
in accordance with Clause 5 (d) (Tendering Time Schedule) of the Particular
Instructions to Tenderers.
Site Visit
(2) Site Visit.
a. Arrangements will be made by the Employer fGr a site visit after the pre-tender
conference. The Tenderers will be accompanied by representatives of the Employer.
b. All questions-which the Tenderers wish to
raise shall be submitted in writing not later
than as specified in Clause 5 (c) (Tendering
Tune Schedule of the Particular Instructions

to Tenderers.
The clarifications will be issued in the form
of a formal Addendum and be sent to all
Tenderers not later than specified in Clause
5 (d) (Tendering Time Schedule) of the Particular Instructions to Tenderers.
c. Tenderers may subsequently visit the Site,
however the Employer will not accompany
them nor provide any facilities in connection with such additional visits.
d . Tenderers or their representatives shall.be
deemed to have visited the Site and to have
satisfied themselves as to the sufficiency of
their Tenders as required under Clause 12
(1) (Sufficiency of Tender) of the General
Conditions of Contract and all other matters which can in any way affect their Tenders and the Works under the Contract.
Verbal Agreement

(3) No verbal agreement or conversation with any
officer agent or employee of the Employer during the Tendering period shall affect or modify
any of the terms or obligations in the Documents for Tendering.
·
Addenda
11. a. Addenda to the Documents for Tendering
may be issued by the Employer until the
date indicated in Clause 4 (d) (Tendering
Time Schedule) of the Particular Instructions to Tenderers or as extended in order
to clarify provisions therein or to notify
Tenderers of any modifications.
Each Addendum issued by the Employer
will be distributed to all Tenderers who shall
acknowledge its receipt by signing and returning the attached receipt. Addenda of
contractual significance will be incorporated
in the Contract.
b. In the event of any substantial amendments
to the Documents for Tendering, the Employer may, at his discretion, extend the
deadline for submission or the Tender in
accordance with Clause 5 (e) (Tendering
Tune Schedule) in the Particular instructions
to Tenderers in order to afford prospective
Tenderers reasonable time in preparing their
Tenders.
Other Requirements before submitting Tenders
12. Satisfaction of other requirements or other
documents to be submitted Requirements before if any prior to the submission of Tenders,
will be provided for in Clause 12 of the Par-
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ticular instructions to Tenderers.
Form of Tender
13. The Form of Tender must give the full business address-of the Tenderer and be signed by
an authorized representative(s) with full name
and title. The Forin of Tender must be dated
and contain the total Tender Price as obtained
from the Priced Bill of Quantities.
Validity of Tender
14. Tenders shall temain valid for the period stated
in Clause 14 of the Particular Instructions to
Tenderers.
In exceptional circumstances prior to the expiry of the original validity period the Employer
may request the Tenderers consent to a specified extension of the validity period The request and the response thereof shall be made
in writing or by cable or telex. A Tenderer may
refuse the request for such extension without
forfeiting his Tender Security. A Tenderer
agreeing such extension will not be required
nor permitted to modify his Tender but will be
required to extent the validity of his Tender
Security correspondingly.
Tender Security
15. a. Each Tender must be accompanied with a
Tender Security sealed in a separate envelope contained in the "Original" of the Tender The amount and the validity of the Tender Security shall be as stated in Clause 15
a of the Particular Instructions toTenderers.
b. The Tender Security must be executed in
accordance with either one of the specimens as included herein or in other format
subject to prior approve by the Employer.
The Tender Security shall be issued by a
state owned bank of the Republic of Indonesia or other bank or other finance or insurance institution approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia
for domestic Tenderers while for foreign
Tenderers it may be issued by a foreign bank
acceptable to Bank Indonesia.
c. NoTender will be considered if the Tenderer
fails to supply the Tender Security before
the latest time for receipt of Tenders or the
Security is not sufficient in amount or is
not acceptable to the Employer as specified in Clause 15 (c) of the Particular Instructions to Tenderers. The Tender Securities of unsuccessful Tenderers will be returned as soon as it is determined that their

Tenders will not be accepted but not later
than 1 (one) week after the signing of the
Contract.
d. Withdrawal of any Tender other wise than
in accordance with these Instruction before the expiration of the validity time or
failure to submit the Performance Security
or failure to sign the Contract after being
awarded within the period specified in the
Tender will give the right to the Employer
to encash the Tenderer's Tender Security.
e. When a Tender is rejected the Tender Security will be returned immediately.
Tender Document
16. (1) The Tender comprises the following Documents as contained in these Documents
for Tendering completed as required:
I. The Form of Tender and the following
Appendices thereto
1. Appendix 1 to the Tender: General
Time Schedule
2. Appendix 2 to the Tender: Unit Price
Analyses for Major Play items and Basic Prices
3. Appendix 3 to the Tender: Ust of Tender Enclosures
4. Other Appendices as require in the
particular instructions to Tenderers (if
any);
II. the Price Bill of Quantities;
III. the Tender Security as stipulated in Claur,e
15 (Tender Security) hereon;
IV. other required documents as specified in
the Particular Instructions to Tenderers
(if any);
V. Power of Attorney, duly certified giving
power to person(s) to sign on behalf of
the Tenderer all the necessary documents
which may be required for the tendering
including the Tender and the Contract if
applicable;
VI. Supplementary Data as stipulated in
Clause 18 (Supplementary Data) hereof
in so far as not listed above together with
any other documents forming part of the
Tender.
Any of the above Documents for which
the failure by Tenderer to submit with the
Tender will not result in rejection of its
Tender shall be indicated in Clause 16 (1)
of the Particular instructions toTenderers,
unless the Tenderer shall fall to submit

such documents hiring the Opening of
Tenders.
Appendices to the tender
(2) In addition to the Tender each Tenderer shall
submit the following Appendices to the Tender. These Appendices shall become part of
the Contract Documents unless specifically
stated otherwise in the Particular instructions
to Tenderers. ·

General rune Schedule
(3) The General Time Schedule for execution of
the Contract which shall show the Tenderer's
proposed sequence of operations, together
with estimated times for each major activity
in sufficient detail to show that the proposed
progress of the Works and the estimated completion times for the separate parts of the
Works, including mobilization of the Constructional Plant and Equipment will meet the requirements of the Documents for Tendering
and ensure completion in the time spedfied (in
Clause 43 of the Special Condition of Contract).
Unit Price Analyses
(4) Unit Price Analyses of Major Pay Items as listed
in Attachment to the General instructions to
Tenderers (Ust Of Major Pay Items), which shall
give a breakdown of material, Constructional
Plant and Equipment, and labour needed for
the execution of the corresponding Pay item,
other cost and charges, excluding the Indonesian Value Added Tax (VAll (Appendix 2 to
the Tender).
Basic Prices
(5) The Tenderer shall also submit a list of Basic
Prices, used in calculation Of the Unit Prices,
including transport to the Site and other addition; cost, hut excluding overhead and profit.
Ust of Enclosures
(6) The Tenderer shall-indicate in the Ust of tender Enclosures all Appendices and any Supplementary Data to the Tenders giving them a
progressive number which shall correspond to
the number marked on the relevant documents
and shall attach this iist to their Tenders (Appendix 3 to the Tender).
Other Appendices
(7) Other Appendices, if require, which the
Tenderer shall submit with the Tender, will be
mentioned in Clause 16 (7) of the Particular
instructions to Tenderers.
Pricing the Bill of Quantities
17 .(1) The Quantities stated in the Bill of Quanti-

ties are estimated. In appropriated spaces provided for in the Bill Or Quantities, the Tenderer
shall specify the unit prices or lumpsum prices
in Rupiah and in allowable foreign currency
(ies) as provided for under Clause 17 (1) of the
Particular instructions to Tenderers, for the
works and/ or services However be aggregated
be foreign currency (ies) shall be limited to the
maximum amounts shown in Clause 17 (1) of
the Particular Instructions to Tenderers.
Item not Priced
_
(2) Failure to submit a price or to enter the words
"Included elsewhere" for any item listed in the
Bill Of Quantities may be considered as a Significant deviation from the requirements Of the
Documents forTendering for which the Tender
may be rejected, or the cost or those items ,
shall be deemed as being covered by other items
the Bill Of Quantities.
Amount of the Tender
(3) In case of discrepancy between the Unit Price
and corresponding Amount entered for any
item or the Bill or Quantities, the Unit Price
shall govern.
Such discrepancy will be accordingly corrected·
or adjusted by the Employer during tender
evaluation and the Tenderer will be obligated
either to accept such correction being the
amount the Tenderer intended to Tender, or
to withdraw his Tender, but in that case the
Tender Security will be forfeited.
In case Or discrepancy between the Unit Price
be the Priced Bill of Quantities and the corresponding Unit Price be the Unit Price Analysis, the Unit Price in the Priced Bill of Quantities shall govern.
Supplementary Data
18. The Tenderers may submit other technical data
in accordance with their Tender Documents
Submission of the Tender
19. a . The Tender Documents to be returned by
the Tenderer comprise the Tender and the
documents companying the Tender as
named in the Form or Tender and listed in
Clause 16 (fender Documents) hereof.
b. Tenders must be submitted in one (1) Original and two (2) copies The Original and
the-two (2) copies shall consist of the completed Form ofTender with all Appendices
Priced Bill of Quantities and the Supplementary Data and shall be marked "Original", "Rrst copy", "Second Copy" in the
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event of discrepancy between copies the
"Original" shall govern.
c. The Forn:t or Tender as designated in the
Documents forTendering shall be completed
in typing or ink and no alterations shall be
made to the wording. If any such alteration
is made the Tender may be rejected If there
are any mistakes in the filling in or typing of
the Form .of tender or in pricing the Bill of
Quantities correction shall be made only by
means of over the original entry. T.he corrections shall then be initialled by the
Representative(s) signing the Tender.
d. All documents and correspondence regarding this Tender shall be in English.
e. Tenders shall be enclosed in sealed packages which shall be marked as indicated in
Clause 19 (e) of the Particular Instructions
to Tenderers.
f. Tenders sent by post shall be sealed in 2
(two) envelopes the inner envelope shall be
in accordance with the above mentioned
provisions ·while the outer envelope rendered as if for common purpose.
When mailed through the post office Tenders may sometimes be retained or opened
by postal or custom authorities in discharge
of their duties Such opening or delay will
be at the Tenderers risk and may invalidate
the Tender.
To minimize the· possibility of a Tender
being detailed or opened in mail forwarding, it is strongly recommended that Tenders be delivered by hand against a written
receipt signed and dated by the receiving
officer and Tenderers assuming all responsibility for Tenders reaching the above address prior-to the closing time for receipt of
Tenders.
Any Tender which is not delivered to and
deposited in the office of the Employer before the above mentioned closing time for
receipt of Tenders will be deemed a late
Tender and will not be considered All late
Tenders will be returned to the Tenderers
unopened.
Tune and Place For Receipt of TenderS
20. Sealed for Receipt or Tenders Sealed Tenders
will be received by the Employer at the time
and place defined in the Clause S(e) [rendering Tune Schedule) of the Particular Instructions to Tenderers.

Tenderers may without prejudice to themselves
withdraw, modify or correct their Tenders and
they have been delivered to and deposited in
the office or the Employer provided that any
request for such withdrawal modification or
correction is received by the Employer in writing before the closing time for receipt of Tenders The Original Tender as modified by such
written communication will be considered as
the Tenders submitted by the Tenderer.
Opening of Tenders
21 . a. Immediately after the closing time for receipt of Tenders all Tenders will be opened
in public at the place designated for delivery of Tenders The Tenderers or their representatives are invited to attend the Tender Opening.
b. The Employer will open the Tenders, including submissions made for which an acceptable notice of modification or correction has been submitted pursuant to Clause
20, in the presence ofTenderers representatives will choose to attend at the place designated for the delivery of Tenders. The
Tenderer's representatives who are present
shall sign a register evidencing their attendance. Tenders for which an acceptable notice of withdraw has been submitted pursuant to Clause 20 shall not be opened.
c. The Employer will check the completeness
and adequacy of Tender Documents to determine whether each Tender is eligible for
evolutional of 'Tenders-.
d. For the purpose (of this clause an eligible
Tender is one which conform to the requirement for the Tender Documents to be submitted by 'Tenderers as described in the Documents for Tendering
e. Any Tender identified as ineligible will be
rejected by the Employer.
f. If incase of aTender after have been opened
does not bear adequate revenue stamp,
and/or signature. The Tenderer will be allowed to rectify such omission during the
opening of Tender. But failure by the concerned Tenderer to make such rectification
during the opening of Tender will result ill
the rejection of the concerned Tender by
the Employer.
g. After the determination of all eligible Tenders the Employer will announce the
Tenderers names the Tender Prices writ-
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ten notification of bid modifications and
withdrawals if any the presence of the requisite Tender Security and such other details as the Employer may consider appropriate.
h. Tender price of ineligible Tender shall not
be announced a noted.
i. The Employer shall prepare for his own
records Minutes ofTender Opening including the followings :
(i) All Tenders either those eligible or ineligible for evaluation.
(ii) The reasons for which each One of the
ineligible Tender has been rejected
(iii) The deviations and inadequacy, if any,
identified in each Tender.
(iv) Other informations, e.g. regarding Any
Tenderer who has withdraw or did not
submit its Tender, any Protest or objection disclosed by Tenderers the Tender
Opening.
j. The Minutes of Tender Opening shall be
signed by all members of Tender Committee and at Least by 2 (two) representatives
of 2 (two) of the attending Tenderers or
their representative.
k. Where particular provisions, if any, for the
opening of Tenders shall be applied, such
particular provisions will be described in
Clause 21 of the Particular Instructions to
Tenderers.
Process to be Confidential .
22. a. After the public opening of Tenders, informations relating to the examination, clarification, evaluation and comparison of tenders and recommendations concerning the
award of contract shall not be disclosed to
Tenderers or other persons not officially
concerned with such process until the
award of the contact to the successful
Tenderer has been announced.
b. AnY effort by a Tenderer to influence the
Employer in the process of examination,
clarification, evaluation and comparison of
Tenders, and in decisions concerning award
of contract, may result in the rejection of
the Tenderers Tender.
Evaluation of Tenders
23. a. Prior to the detailed evaluation of eligible
Tenders which have been determined pursuant to Clause 21 hereof, the Employer
will determine whether each eligible Ten-

b.

c.

d.

e.

der is substantially responsive to the requirements of the Documents for Tendering
The administrative evaluation will include
the examination of the originality, adequacy
and validity of the Tender Documents.
If is Tender determined to be not substantially responsive to the administrative requirements if will be rejected by the Employer, and may not subsequently be made
responsive by the Tenderer having corrected
or withdrawn the· ·non-conforming deviation or reservation .
Only Tenders determined to be substantially
responsive to the administrative requirements will be eligible for substantially technical evaluation.
As specified in Clause 23 Of the particular
Instructions to Tenderers, the technical
evaluation will include the evaluation of any
or all of the following:
(i) Arithmetical Correction;
(ii) Construction Method;
(iii) Construction Time Schedule; .
{iv) Equipment Schedule and/ or Manpower Schedule;
(v) Analysis of Technical Specification;
(vi) Key Personnel and Organization Chart;
(vii) Portion of Works to be subcontracted
Tenders which have been determined eligible far technical evaluation will be initial
checked by the Employer for any arithmetic errors in computation and summation.
Errors will be corrected by the Employer
as follows:
{i) where there is a· discrepancy between
the volume of any item contained in
the Bill or Quantities of the Documents
for Tendering and the corresponding
volume contained in the priced Bill of
Quantities the volume in the priced Bill
of Quantities will be corrected to conform with that of the Bill of Quantities
of the Documents for Tendering and
(ii) where there is a discrepancy between
items contained in the Bill of Quantities of the Documents for Tendering
and the items contained in the priced
Bill of Quantities then the priced Bill
or Quantities-shall he corrected to contain all items in conformation with the
Bill of Quantities of the Documents
for Tendering; and

ＭｾｬＧ
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. (iii) where any item far which no Unit Price

is entered then the costs for such item
will be deemed to have been included
elsewhere in the other items; and
(iv) where there is discrepancy between the
Unit Price and the Amount derived
from the multiplication of the Unit Price
and the quantity the Unit Price as
quoted shall govern.
f. If in case of a Tender, the arithmetic corrections shall result in an increase 0f more
than 5 % (five percent) to the Tender Price
as quoted in the tender then the Tender
will be rejected by the Employer.
g. The Tender Prices as resulted from the
application of arithmetic corrections and
subject to the provisions of para f herein
above will determine the ranks of the remaining unrejected Tenders
h. Only the five top-ranked Tenders will be
eligible for further technical evaluation.
i. Subject to further technical evaluation only
Tenders identified as substantially responsive to the technical requirements of the
Documents for Tendering will be eligible
for subsequent price evaluation.
j. To facilitate evaluation and comparison of
Tenders which are eligible for price evaluation the Employer will convert all Tender
Prices to Rupiah at the selling enchange
rate established by the Bank Indonesia for
·similar transactions on the date Tenders are
opened.
k. Where a Tender is under consideration and
unit Prices for various items appear to be
unreasonable or unbalanced, the Tenderer
may be requested for an explanation·as to
how he arrived at such price. If a satisfactory explanation cannot be made, then it
will be binding upon the Tenderer either to.
Withdraw his Tender or to accept that when
the quantities stated in the Tender for such
items are exceeded, such Unit Prices will
no longer be applicable, but will subject to
price determination by the engineer as
though it was additional work under the
Contract for which a unit price was · not
applicable.
Clarifications During Tender Evaluations
24. a. Except as provided for herein, no Tenderer
shall be permitted or requested to alter his
Tender after the closing time set for receipt
of tenders.

ｾ＠
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Where the Employer during evaluation of
the Tender finds it necessary to obtain clarifications shall of the intent of any Tenderer,
the Employer may ask the said Tenderer
for a written clarification of any portions of
the tender. Such clarifications shall be limited to the provision of additional information without change in the price and the
substance of the Tender as listed in Attachment 2 to the General Instructions to
Tenderer (List of matters determined as the
substance of the Tender).
Rejection of Tender
25. A Tender may be rejected for, but not limited
to any one of the following reasons :
(i) if covering only a part of the Works;
(ii) if conditional upon any other event;
(iii) if illegible or containing omissions, erasures or alternations which are not initialled by the Tenderer or items not
called for in the Bill of Quantities of
any kind or which make the Tender
unintelligible or incapable of evaluation;
(iv) if the terms of the Tender Security is
not acceptable to the employer;
(v) if there should be any change which
the Employer deems substantial with
regards to the name, organization,
shareholding structure or leading
membership of the Tenderer as prequalified by the Employer, unless such
change shall have been notified to the
Employer and be acceptable to him
before submission of Tender;
(vi) Other causes as stipulated in Clause
23 (Rejection of the Tender) of the Particular Instructions to Tenderers, if any.
Employer's Right to Reject or to Retender etc.
26.
(1) The Employer reserves the right to
waive any informality minor deviation
or omission which is in the interest of
the Employer and not to assign any
reason for rejection of any Tender or
not to award a Contract to any
Tenderer, or to retender or to take any
other measures deemed best by the
Employer.
Confidentiality of Documents and Data
(2) The Employer and the Tenderer should keep
confidential all documents and data relevant
to this Tender until the award to the Successful Tenderer has been announced.
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Criteria for award of Contract
27. The Contract, if any, will be awarded to the
Tenderer who submits the lowest evaluated
responsive Tender, subject to justifications of
the good performance by the Tenderer and
the remaining capacity of the Tenderer at the
time of tendering.
Objections from unsuccessful Tenderers
28. a. Any objection from unsuccessful Tenderers
concemirig the carrying out of the terider
procedure by the Employer may be .submitted in writing within four (4) working days
from the announcement of the identity of
the direct superior of the official who has
the authority to decide the Successful
T.enderer, as identified in Clause 28. a. of
the Particular Instructions to Tenderers.
b. If the objection is acceptable, then the Works
should be retendered.
c. If the objection is unacceptable, then the
tender process shall proceed with the award
of contract.
Notification Of Award
29. (1) The Employer will communicate by sending a Letter of Acceptance to the Successful Tenderer. The Tenderer who receives
the Letter of Acceptance shall obtain the
required Performance Security Pursuant to
Clause 30 hereof and prepare all required
documents for execution of the Employer

for its signature within forty five (45) calendar days after the receipt of the Letter of
Acceptance or within such extended time
limit as may be granted by the Employer.
Signing of contract
(2) The Contract will be signed upon presentation and acceptance of the said documents.
Performance Security
30. a. Within 30 (thirtyfaays from the receipt of
Letter of Acceptance from the employer,
the Successful Tenderer shall at his own
expense, furnish to the Employer a Performance Security in the amount stated in Clause
7(1) of the Special Conditions of Contract.
The terms of the Performance Security shall
be such as shall be approved by the Employer.
b. The Performance Security shall be executed
in accordance with either one of the specimens included herein or other format subject to prior approval by the Employer.
The Performance Security shall be issued
by a bank or insurance company acceptable to the Employer.
c. Failure of the Successful Tenderer to comply
with the requirements of Clause 30 hereof
or Clause 30 shall constitute sufficient
grounds for the annulment of the award and
forfeiture of the Tender Security.
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Attachment To The General Instructions To
Tenderers
Name Of Works : ................. .......... ............... .
Package/ Contract No : .. ................................. .
. Attachment 1 To The General Instructions To
Tenderers Ust Of Major Pay Items

No.

DESCRIPTION

ｾ

ｭｾ］ｵＰｧﾣ

Ｚｾ］｣

ｾ＠

IV. Particular Instructions To Tenderers
Guidelines For Preparation
In Preparing the Particular Instruction to Tenderers
attention should be drawn to some matters as described hereunder.
(1) It should be preceded by a preamble as the following :
Clauses in Particular Instructions to Tenderers

=atatan :
Penetapan major pay item ditentukan oleh
Panitia Pelelangan berdasarkan atas Engineer's Cost
Estimate (EE) dan dimasukkan dalam Documents
for Tendering.
Based on the Engineer's Cost Estimate (EE) the
Tendering Committee determines the Major Pay
Items and incorporates them into the Documents
for Tendering.

Name Of Works : ............... ..... ..... ... ... ........... .
Package/ Contract No : ... ... ..... ...... ... .... ..... .. .... .
Attachment 2 To The General Instructions To
Tenderers list Of Matters Determined as Substance of the Tender
No.

Item Number

Description

Catatan :
· Penetapan Subtansi Penawaran dilakukan
oleh Panitia Pelelangan dan dimasukkan dalam
Dokwnen Lelang.
The Tendering Committee determines the
substance of the Tender and includes them it
the Docwnents for Tendering.

(1) These Particular Instructions to Tenderers shall
be read and construed with the General b1structions to Tenderers as if they were incorporated herewith.
Insofar as any of the Particular Instructions to
Tenderers may conflict with any of the General Instructions to Tenderers, the Particular
Instructions to Tenderers shall prevail.
The following modifications or amendments
or additional instructions shall be made to
Clauses of the General Instructions to
Tenderers.
(2) Information or modifications or amendments
or additions to those provisions in the clauses/
sub-clauses of the General Instructions to
Tenderers containing·the words : "as stated/
indicated/ explained/ specified" or "as otherwise in the particular instructions to tenderers",
should be prepared as the following :
Invitation
1. Identify :
a. who will act as Employer ;
b. name of the "Works" ·to the tendered
Eligibility

2 . Describe the name of the Financing Agency
financing the Works to be tendered, the nwnber
(if already available) of the pertinent loan or
grant.
Scope of Work Period of CarPetDt
4. (1) Describe the general scope Works to be
tendered.
4. (2) Specify the time for completion of the whole
of the Works. If completion by stages is
desired specify accordingly for each stage
or section of works.
Tendering Tune Schedule
5 . Define the appropriate day and date for ·: .
a. obtaining the Documents forTendering;
Conference and Site VISit ;
b. ｾｴ･ｮ､ｲ＠
c. the last date for submission of enquiries
I
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to the Tendering Corrunittee ;
d. the last date for issuance of Addenda to
the T･ｮ､ｾ｡Ｂｳ＠
;
e. the last date for submission of Tender.
If any other requirement(s) shall be satisfied by the
Tenderers prior to the submission of Tender, the
ｲｾ･ｭｮｴＨｳＩ＠
should be added herein, maintaining the appropriate succession of the dates.
Issuing Of. Documents
7. Specify if any Supplementary Information is
available to the Tenderers.

Pretender Conference
10. (1) Mention the place to hold the Pre-tender
. Conference and site Visit.
Other Requirements before submitting Tenders
12. · Describe the other requirement(s) which
have to be satisfied by the Tenders prior to
submitting of Tender.
Validity of Tender
14.
Specify the Validity period of Tenders.
Tender Security
15. (a) Specify the amount and the validity period
of the Tender Security
(c) Specify the requirement(s) shall be satisfied
for the acceptability the Tender Security in
accordance with the current regulations.
Tender Documents
16. (1) Indicate the documents for which the failure by Tenderer to submit will not result in
rejection ofTender, unless the Tenderer shall
fail to submit such documents during the
Opening ofTenders.
Appendices to the Tender
(2) Specify the Appendix(ices) among those
stated in 16 (2), (3), (4), (5) and (6) which
shall not become part of the Contract.
Other Appendices
16. .(7) Specify other Appendices required in accordance with (subject to e.g. Construction
Method) tlie type and nature of the Works
to be tendered.

Pricing the Bill of Quantities
17. (1) Specify the allowable foreign currency(ies)
for the Tender, and the allowable maximum
amount(s) thereof.
Submission Tenders
19. e. Describe the requirement(s) for packing of
the Tender, including the identification/address to be written on it.
Opening of Tenders __
21. k. Specify any special requirement(s)/provisions of any prevailing regulation which shall
be applied to the Opening of Tenders.
Evaluation of Tenders
23. d. Specify the list of items of which the technical evaluation will include, i.e. any or all
items as selected from those listed in the
General Instructions.
Clarifications during Tender Evaluation
24. b. Specify other provisions, if any, which shall
be satisfied by the Tenderers.
Rejection of Tenders
25. (vi) Specify other causes that may cause a Tender to be rejected, if any.
Objections Unsuccessful Tenders
28. a. Identify the authority to whom the letter of
objection to be addressed to.
(3) Mention any inevitable change or addition to
any provision (other than those mentioned in
the above items) so that the provisions in the
related Clause/ sub-clause of the General Instructions to Tenderers must be adjusted accordingly, such adjustment shall be made by
incorporating an amendment or additional
Clause/sub-Clause in the Particular Instructions
to Tenderers.
(4) In preparing the Particular Instructions to
Tenderers as described in items 2 and 3 above,
the sequence of the entries be in accordance
with the number of Clause/ sub-clause to assist Tenderers in preparing their Tenders.

711
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Petunjuk Penyusunan
Dalam penyusunan Particular Instructions to
Tenderers perlu diperhatikan beberapa hal
sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

(1) Sebagai kata pengantar supaya dibuat sebagai
berikut:
Clauses in Particular Instructions to Tenderers
These Particular Instructions to Tenderers shall
be read and construed with the General Instructions to Tenderers as if they were incorporated therewith.
Insofar as any "of the Particular Instructions to
Tenderers may conflict with any of the General Instructions to Tenderers, the Particular
Instructions to Tenderers shall prevail.
The following modifications or amendments
or additional instructions shall be made to
Clauses of the General Instructions to
Tenderers.(2) Penjelasan-penjelasan atau
perubahan-perubahan atau tambahantambahan terhadap pasal-pasal/Ayat-ayat
dalam General Instructions to Tenderers yang
didalamnya menyebutkan : "Sebagaimana
tertera/ dinyatakan/dijelaskan/ dirinci/dalam
Particular Instructions to Tenderers" a tau yang
menyebutkan "Sebagaimana dirinci secara
lain/kecuali apabila secara khusus tertera lain
dalam Particular Instructions to Tenderers",
cara pembuatannya adalah sebagai berikut :
Invitation
1. Jelaskan
a. siapa yang akan bertindak sebagai Pemilik
(Employer);
b. sebutkan Paket Pekerjaan atau "Works"
yang akan dilelangkan.
Eligibility
2. Sebutkan nama badan Pemberi Bantuan
Keuangan (Financing Agency) yang memberi
bantuan pembiayaan Paket yang akan
dilelangkan termasuk nomor grant atau loannya (bila sudah ada).
Scope of Work
4. (1) Jelaskan garis besar lingkup Pekerjaan yang
akan dilelangkan.
Period of
4. (2) Tetapkan jangka waktu pelaksanaan
seluruh pekerjaan; apabila dikehendaki
penyelesaian secara bertahap atau bagian
demi bagian, tetapkan jangka waktu untuk
masing-masing tahap atau bagian.

Car..._•

Tendering Tune Schedule
5 . Tentukan hari, tanggal dan tempat untuk :
a. Pengambilan Dokumen Lelang;
b. Pemberian Penjelasan (Pre-tender Conference) termasuk peninjauan lapangan (Site
Visit);
c. Hari terakhir penyampaian pertanyaanperatanyaan pada panitia ;
d. Hari terakhir mengeluarkan addendum
pada peserta lelang;
e. Hari terakhir penyampaian penawaran.
Apabila ada persyaratan-persyaratan lain yang
harus dipenuhi penawar sebelum pemasukan
penawaran dapat ditambahkan disini dengan
tetap memperhatikan urutan tanggalnya.
Issuing Of Documents
7. Jelaskan apabila ada Informasi Pelengkap (Supplementary Information) yang dapat diminta/
diambil para peserta lelang.
Pretender Conference
10. (1) Jelaskan alamat tempat akan diadakan Pretender Conference, termasuk pengadaan
Site Visit.
Other Requirements before submitting Tenders
12. Sebutkan apabila ada persyaratan-persyaratan
lain yang harus dipenuhi Peserta lelang
sebelum memasukkan Penawaran.
Masa Berlakunya penawaran
14. Tetapkan besaran dan ·masa berlaku Tender
Security.
Tender Security
15. (a) Tetapkan besaran dan masa berlaku Tender Security.
(b) Uraikan persyaratan-persyaratan sahnya
Jaminan penawaran (fender security) sesuai
peraturan yang berlaku pada saat itu.
Appendices to the Tender
16 (1) Sebutkan dokumen yang merupakan
bagian Tender Documents yang jika tidak
menggugurkan penawaran, kecuali apabila
Penawar tidak dapat menyerahkannya
selama berlangsungnya acara Opening of
tenders.
Tetapkan diantara A pendik (Appendix)
yang disebut pada 16 (2), (3), (4), (5) dan
(6) yang tidak akan dilampirkan dalam
Kontrak.
Other Appendices
16. (7) Sebutkan lain-lain Appendix yang
diperlukan (misalnya Metode Konstruksi)
sesuai macam dan sifat pekerjaan yang
akan dilelangkan.

Pricing the Bill of Quantities
17. (1) Jelaskan mata uang yang diperlukan dalam
Penawaran termasuk persyaratannya, bila
ada, dan tentukan pula besarnya jumlah
maksimum inata uang asingnya yang
diperkenankan tersebut.
Submission Tenders
19. (e) Uraikan persyaratan mengenai amplop
PenaWaran serta tulisan/ alamat yang harus
. ditulis pada amplop tersebut.
Opening of Tenders
21 . k. Jelaskan apabila ada persyaratan/ peraturan
khusus mengenai tatacara Pembukaan
Penawaran (Opening of Tenders) sesuai
peraturan yang berlaku pada saat itu.
Evaluation of Tenders
23. d. Tetapkan daftar yang berisi hal-hal yang
akan dievaluasi, dipilih dari daftar yang
tercantum didalam General Instructions.
Clarifications during Tender Evaluation
24. (b) S ebutkan apabila ada persyaratanpersyaratan lain yang harus dipenuhi oleh

para Penawar.
Rejection of Tenders
25. (vi) Sebutkan apabila ada hal-hal lain yang dapat
menyebabkan Penawaran digugurkan.
Objections Unsuccessful Tenders
28. a. Nyatakan pejabat yang berwenang beserta
alamatnya, yang akan menerima surat
sanggahan.
(3). Apabila diperlukafr, umpamanya karena
adanya perubahan atau tambahan peraturan
(diluaryang dijelaskan dalam butir 2 diatas)
sehingga isi Pasal/Ayat dalam General Instructions to Tenderers yang bersangkutan perlu
disesuaikan, dapat diadakan perubahan atau
tambahan Pasal/ Ayat dalam Particular Instructions to Tenderers.
(4). Dalam penyusunan Particular instructions
sebagaimana dijelaskan pada butir 2 dan 3
diatas, supaya urutannya disesuaikan dengan
nomor Pasalnya, sehingga memudahkan
Peserta Lelang dalam penyusunan
Penawarannya.

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

V. FORM OF TENDER
.. ... ... .... .... ....... ........ .... ...1)
No ......... ......... ................2)
Package/ Contract No....... 3)

To:
...... ... ....... ...................... 4)

Gentlemen,
1. We, the ufldersigned, in compliance with your
invitation to Tender for the above mentioned
Works, having examined the Drawings and
Specifications with related documents carefully,
with all addenda thereto, and the Site of the
Works, and being familiar with all of the conditions surrounding the proposed project,
hereby propose to perform all works for the
Works as required by and in strict accordance
with the Documents for tendering by furnishing all plant, labour, equipment, appliances,
supplies and material.
2. This Tender is make without any connection,
knowledge, comparison of figures, or agrement
with any other person or persons making a
tender for the same Works and is in all respect
fair and without collusion or fraud .
3. This Tender comprises the following documents, together hereinafter called the Tender
Documents.
I. This Tender and the following Appendices
hereto:
1. Appendix 1 to the Tender : General time
Schedule.
2. Appendix 2 to the Tender: Unit Prices
Analyses for Major Pay Items and Basic
Prices.
3. Appendix 3 to the Tender: Ust of Tender Enclosures.
4.......... ......... .. ...........................5)
II. The priced Bill of Quantities
III. The Tender Security
N . Other required Documents (if any)
V. The Power or Attorney 6)
VI. Supplementary Data
.. ........ .. .......... ........ 7)

4

\ 'Jo. hereby tender and offer to enter into a contract to ex1 .:ute complete and repair the Works
111 accordance With the Documents for Tendering for a sum of ;
1)........ in Indonesian Rupiah (Rp........ ) and
2) .. ......... ... ... ... ........... ..................... .... ......8)

We undertake if this Tender is accepted:
To submit the required Performance Security

within thirty (30) days after receipt of the Employer's Letter of Acceptance and to prepare
and execute the Contract Agreement within
forty five (45) days from the receipt of the Employer's Letter of Acceptance of this Tender.
6 . We agree that this Tender shall be valid for the
period as stated in the Instructions to Tenderers
Mind it shall remain binding upon us and may
be accepted at any time before the expiration of
this period, or, if so requested by the Employer,
before expiry of such extended period as may
be agreed in writing by us at our option.
7. We agree that the official act of awarding a Contract by the Letter of Acceptance of this Tender
by the Employer shall constitute and be acceptance of this Tender without prior communication or any prior notice, and unless and until a
Contract Agreement is signed and become effective, we and the Employer agree that the Tender together with the Letter of Acceptance shall
constitute a Grinding contract between us.
8. We agree that the Employer is not bound to
accept any Tender the Employer may receive;
nor to assign any reason for rejection of any of
the Tenders; nor will be Employer enter· into
any communications in this regard.
9. We agree that the Employer will not defray any
expenses incurred by us in preparing this Tender.
10. We confirm the truthfulness and exactness of
all statements, answers and lists made in responds to the Pre-qualification Questionnaire
and in the annexed documents hereto presented to the Employer.
11 . We agree that rates and prices in the Bill of
Quantities will remain fixed throughout the period of the Contract unless specifically provided
for otherwise in the Conditions of Contract.
12. We agree that the sums, periods and percentages set out in the Instructions to Tenderers
and the Conditions of Contract together with
other Appendices to the Tender shall be incorporated in and form part of the Contract.
13. We confirm that we have received the Addenda
from No......to No .... ..... and are made part of
the Tender.
14. The address of the Tenderer to which all correspondence shall he directed is

Fax/Telex No ............... ... ...... ...... .. ..... .... ..... .
Signature (. ......................)
(.... ...... ...... ....... )
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(.......................)
in the capacity of...... ..........duly authorized to

Name of works : .... ..... ........... ........ ............. .
Package/ Contract No : ............... ..... ........... .

sign Tenders for and on
behalf Of.:......... ............ .......... ............. .
Witness ........................................ ..... .....
Dated at.. .........this .......... day of........... 19
Note: (a) The Tender shall be submitted on the
Form of Tender or on separate sheets
of paper typed out as in the Form of
Tender.
Tenderers are required to fill up all the·
Bank spaces in the Form ofTender, and
in the case of an association or joint operation the name and address of each
member must be inserted.
(b) If the Tender submitted fly or on behalf
of any corporation it must be signed in
the name of such corporation by a duly
authorized officer or agent thereof who
shall subscribe his own name and office.
(c) Appropriate insertion of the Hank
spaces.
1) = Name of the Works
2) = Identification Number from the Financing Agency
3) = Package/ Contract Number
4) = Name and Address of the Employer
5) = Other Appendices as required in the
Particular Instructions to Tenderers if
any
6) = If applicable
7) = Other technical data in accordance
with the Tender Documents
8) = Name of Foreign Currency and the
tender sum in that currency as may
he ascertained in the Particular Instructions to Tenderers.
Name of works : ...... .. ... ................ .............. .
Package/ Contract No : ... ..... .... ...... ...... ....... .
Appendix 1 To Tender
General Time Schedule
Name Of Tenderer .· ........ ..... ........ .... ... ... ..... .. ..
Montns
No. Work Activities Works
In%
1 2 3 4 ......... .... ...

Total Works
Monthly Progress

100 %
In %
Accumulative Progress In 1M
r'ime:
s-curve and Bar-chart should be plotted

Appendix 2 To Tender
Unit Price Analyses
Item Number : ...... .
Name Of Tenderer: ... .
Description of work :... .
Unit Of Work : ........... .
ｑｵ｡ｮｴｾ＠
of Work : ...... .
Dailv/ ourlv Outr: ut : .. *}
No Description Unit Quantity Unit Cost Amoun
I. Materials
1.
2.
3.
II. Lab o ur
1.
2.

3.
Ill. Plant and
Equipment
1.
2.

3.
IV. Uverhead and l rofit
Sub - Total
v. T ot a I
VI. Unit Price
ＱｾＰ＠
e:
This Appendix shall be used for the sole
ｾｵｲｰｯｳ･＠
of evaluation of tenders
)
To be complete where calculation is
based on daily or hourly output
**)
If the Committee considers necessary,
the Committee may fix the required
quantities of materials.

Name of works : .. ...... ............. ....... .... ......... .
Package/ Contract No : ..... ........ .. ..... ... ........ .
Appendix 3 To Tender
List Of Tender Enclosures
Name Of Tenderer : .. ......... ......... ......... ...... .... .
")

No.

Description

Remark

Notes:
•) =Give a progressive number which
corresponds to the number marked
on the relevant documents.
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VI. Bill OF QUANTITIES
Contract package No ............. .
PREAMBLE
1. Introduction
The Bill at Quantities includes this Preamble
the Parts of .the Bill of Quantities the Schedule
and ｾｨ･＠ $urnrnary and shall be read in conjunction with the Instructions to Tenderers Conditions of Contract Specifications and Drawings.
2. Estimated Quantities
The quantities set out in the Bill of Quantities
are the estimated quantities of the Works and
Provide common basis for Tendering and they
are not to be taken as the actual and quantities
of the Works to be executed by the Contractor
in fulfilment of his obligations under the Contract.
3. Works to be Measured
For the purpose of ascertaining the value and
amount of works shall be measured as provide
for in Clause 56 {1) {Works to be Measured) of
the Conditions of contract at such frequency
as may be necessary for the purpose of payment under Clause 60 {Certificates and Payment) of the Conditions of Contract. The Permanent Works shall be measured net, not with
standing any general or local custom, except
where otherwise specifically described or prescribed in the Contract.
The quantities in the respective items in the
Bill of Quantities shall be measured in accordance With the method of measurement described in Clause 10 {Method of Measurement)
of this Preamble.
4. Pricing or Items
The prices in the Bill of Quantities shall except where otherwise provided in the Contract
cover all the Contractor's obligations under the
Contract and all matters and things necessary
for the proper execution completion and repair of the Works as set out in Clause 10 {1)
{Contractor's General Responsibilities) of the
Conditions of Contract if no price is entered
against any item of the Bill of Quantities and
the Tender is accepted not with standing Clause
17 {2) {item not priced) in the Instructions to
Tenderers the cost of the work covered by the
item shall be deemed to be covered by the
prices for other items.
5. Works and Services not Separately Measured
Except where otherwise detailed in the Bill of

6.

7.

8.

9.

Quantities or specified in the Contract, labour,
including the supervision thereof, materials,
Constructional Plant and Equipment Temporary Works transport to and from the Site and
in and about the Works and other things of
every kind required for the execution completion and repair of the Works and not be measured and the cost thereof shall b 1eemed to be
Quantities.
included in the prices in the B"
Currency
Where the Contract provides for part of the
Contract Price to be payable in Foreign Currency {ies) and part in Indonesian Rupiahs, the
total price shall be the sum of the Foreign Currency {ies) find Indonesian Rupiah portions.
Provisional Sums
The amount allowed under Provisional Sums
shall be expended in whole or in part or not at
all as the Engineers may direct Where work to
which a Provisional Sum relates has been ordered by the Engineer and has been executed
by the Contractor, the work as executed shall
be valued in accordance with Clause 58 {Provisional Sums) of the Conditions of Contract..
Value Added Tax
Indonesian Value Added Tax {VAT) is payable
by the Contractor to the Government on the
total cost of the Works prior to VAT Where
the Contract provides for part of the Contract
Price to be payable in foreign currency {ies),
the Indonesian Rupiah portion of the total cost
of the Works prior to VAT is enhanced in the
Summary of the Bill of Quantities by the
amount of VAT payable on the combined Foreign and Indonesian .currency portions. For
the purpose of ascertaining the Tender Price
the Indonesians Rupiah equivalent of the foreign currency {ies) portion, upon which VAT
is calculated is arrived at by applying the Bank
Indonesia TIT selling rate of exchange as
thirty {30) days before the date ofTender Opening.
For the purpose of payments under the Contract VAT will be calculated on the Bank Indonesia TIT selling rate of exchange applicable
on the date of each respective payment, adjusted retrospectively where necessary, and the
VAT in the firm Contract Price shall be the
sum of all such incremental VAT payments
Description of Work in the Bill of Quantities
The descriptions of work covered by the respective items are to identify the location and
nature of the work, hut the exact nature and

extent of the VJOrks is to he ascertained from
the Drawings, Spedfication and Conditions of
Contract as the case may be, read in conjunction with the method of measurement.
Where references are made in the Bill of Quantities to spedfic Drawings of parts of the Spedfications or Conditions of Contract, unless otherwise stated, such references shall not limit
general requirements stated elsewhere in the
Contract.

Name of Works
Package/ contract No : ..................... .......... ...
BILl.. OF QUANTITIES
Part No : ....... .... ... .. l)Sheet .... ..... of ..... .. ..... ... .
Name of Tenderer ....................... ... ................... ... ..
Unit
Item Description Unit Quantity P ·ce Amount Reference
Clause/
No.
Rp.
ｾｰ
Ｎ＠
Drawings

-

10. Method of Measurement
Jf a method of measurement is set out in the
Technical Specifications or elsewhere in the
Contract Documents such method of meas·urement shalt govern as provided for in Clause
56 (2XMethod of Measurement) of the Conditions of Contract.

Sub Total Carried To Part No ... ... ..................

Note:
1) = Description of unit of works
2) = if applicable, in Foreign Currency(ies) (Fe)
according to the requirements in the
Particular Instruction to Tenderers

11. Arithmetic Correction
Errors will he corrected by the Employer for
any arithmetic errors in computation or summation as provided for in Clause 17 (3XAmount
of the Tender) of the Instructions toTenderers.
12. Nt.onbering of Items in the Bill of Quantities
The parts of the Bill of Quantities are numbered in accordance with the corresponding
sections of the Technical Specifications.
The items in each part of the Priced Bill of
Quantities shall be read in conjunction with
the Measurement and Payment Clauses in the
relevant sections of the Specifications.

ｾｲ＠

ｾｊ＠

-

Name of Works
Package/contract No : ................................. .
SUMMARY OF BILl.. OF QUANmiES
Name of Tenderer ........... ............ ......... ............... .. .
Part
Number

mount
Rupiah 11-. Currency(ies) •

PART OF WORKS

13. Abbreviations
The following abbreviations of units of measurement have been and shall be used in the
Bill of Quantities.
m3....................... .. ........................... Cubic metre
m2 ............................... ...................Square metre
m ......................... ............. ............ ...Unear metre
mm ........................................................Millimetre
mm2 .................... .................... ..Squaremillimeter
ha.......... .................. ..... .......................... .Hectare
kg............ ...... ............................... ..... .... Kilogram
t .................................. ......Metric tonne/l,OOOkg
No..................... ............................... ...... Number
hr.................................................................Hour
Rp ............................ Rupiah (Indonesian currency)

Sub Total
- Rupiah Equivalent of foreign Currency

ｬｩｾＮＺＨｴｊ｡･ｒ

Ｎ＠ ｾ Ｍ ｾ Ｍ ｾ

Ｍ ＭＢ＠

Rp ....................... ........................ .
- Indonesian Value Added Tax
at ....... .............................. ......... %
on RuQiah Portion
on Fe Portion ")

1ender Price

Carried to Tender

Note:
if applicable according to the provisions in the Par·
ticular Instruction to Tenderers.

·· -··-

-- --

---- - - -
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VII. FORM OF CONTRACf AGREEMENT
PROJECf........ ....................................... .. ....... 1)
No :.. ...... .... ............... ... ...................................2)
CONl"RACf :........... ........ ............................ ... 3)
Contract No..................... ..... .... ....... ....... ... ........ .
.Dated .... ........... ... ....... .......... ............ ......... ."....... .
CONTRACf AGREEMENT
This contract Agreement (hereinafter together with
all Appendices attached hereto and forming an integral part hereof, called the "Agreement") dated
between

THE GOVERNMENT OF THE REPUBUC OF
INDONESIA (hereinafter Called the "Employer")
as represented by .. ...... .... .... ...... ....................... .
... .. ....... ................ ... ......... ..... ..... .. ............ .......... 4)

and
........... ............ .................. .... ............................. 5)

duly organized and existing under and by virtue of
the laws of .................... ............. .............. ........... .
················· ·························· ········· ····· ······· ············

(hereinafter referred to as the "Contractor")
NOW THEREFORE it is hereby agreed by and
between the parties hereto as follows:
1. In this Agreement words and expressions shall
have the same meanings as are respectively
assigned to them in the Conditions of Contract hereinafter referred to.
2. The Contractor shall:
execute, complete and repair the Works namely:
PROJECf...... .. .......... .............. .. ........ ....... 1)
CONl"RACf ....... ....................................... 3)
in accordance with this Agreement and the
Contract Docwnents as hereinafter defined.
The Tune for Completion from the receipt of
the Notice to proceed/ Commencement Date
shall be..... ... .......days, and the Defects Uability Period shall be........................ .days
3. The Contract Docwnents as prescribe hereunder shall be deemed to form and be read
and construed as part of this Agreement
namely:
VOLUME ONE
I. This Contract Agreement, including
Schedule and Attachments named in Article 8 below and attached hereto.
II. Letter of Acceptance, including any agreed
documents referred to therein or attachments thereto.
III. Tender and the following Appendices
thereto :

1). General Time Schedule
2) . ....... ···· ···· .. ........... ....... ._7)

IV. The Priced Bill of Quantities
V. Addenda No .. .. ........ ........ ........ .. ..........8)
VI.Annexes :
1). Performance Security
2). Power of Attorney
3). ········ ·············· ··· ··· ·····

9)

VOLUMElWO
I. Special Conditions of Contrac.
II. General Conditions of Contract
VOLUME lHREE
I. Technical Specifications
II. General Specifications
VOLUME FOUR
The Drawings
4. The terms, conditions and Requirements of
the Contract Docwnents shall prevail except
any which are expressly modified or altered by
..
this agreement.
5. (a) The Contractor, subject to the prov1Stons
of the Contract shall :
Execute, Complete and repair the Works
with due care and diligence by providing
all · labour including supervision thereof,
Constructional Plant and Equipment, transport to or from·the Site and inn or about
the Works and all other things whether of
a permanent or temporary nature require?
for such execution, ·completion and reparr
as specified in or reasonably to be inferred
from the Contract.
(b) Except as legally or physically impossible,
. the Works shall be execilted, completed and
repaired in strict accordance with the Contract until accepted by the Engineer after
consultation with the Empbjer.
6. The Employer shall :
(a) Provide the Contractor with access to and
use of all land and premises to the extent
as indlcated on the Drawings and in the
Contract Docwnents.
(b) Pay the Contractor the Contract Price for
the executions completion and repair of the
Works as measured and determined on the
basis of the unit and lwnp swn prices set
forth in the Bill of Quantities at the times
and in the manner prescribed in the Contract Docwnents or at such prices as may
otherwise be determined under the terms
of the Contract.
7. The Contract Price obtained from the prices
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and the estimated quantities of work as indicated in the Bill of Quantities, subject to such
additions ¢ere form as may be made under
the provisions of the Contract, consists of :
Rupiah ............ .-........................................10)
(Rp.......................................................... 11)
Plus Foreign Currency (ies)
...................... .. ....................................... 10)
(.................. ............................................. 11)
8. This Controd Agreement shall include and shall
be read and construed in conjunction with :
(a) The &hedules and attachments, if any,
named hereunder and attached hereto :
(i) ················ ......................... ..................... .
(ii) ···················· ............................. ······ .... .
(zn) ........................................................... .
(b) The particular provisions, if any, set out
below additional to or amending matters
provided for in the Contract Documents :
(i) ························· ····································

(ii) .................... .......... ...; .......... ..... .... ..... ..
(iii) ................................ .... ....... .. .............. .
9. This Contract Agreement shall be in force on
the date that it is executed between the parties, subject to the Contract shall become effective only upon the approval by the competent authorities of the Government and Rnancing Agency.
The Notice to Proceed will be issued only after the Contract ·has become effective. The
Tune for Completion of the whole of the Works
shall commence from the date of receipt of
the Notice to Proceed (Commencement Date).
10. This Contract Agreement shall extend to and
be binding upon the parties hereto, their exerutors, successors and permitted assigns, who
shall jointly and severally be entitled to the
benefits of this Contract.
1 1. (a) In this Contract Agreement the ........... 12)
version shall govern.
Where there is any discrepancy between
the Contract Documents, they shall govzrn each other in the following order :
This Contract Agreement shall govern the
several dorumehts prescribed in Article 3
hereof under Volwne One, Two, Three and
Four and each in their tWn shall goverri.
In the Drawings dimensions in figures shall
govern dimension of scale.
(b) For the purpose of this Contract, the Parties agree to waive Clause 1.266 of the Indonesian Civil Law (Kitab Undang-undang
Hukum Perdata).

12. Except as otherwise provided for in the Contract or agreed between the parties the addresses to which certificates, notices, orders
and requests for the respective parties shall
be delivered are :
For the Employer :
.................... ........................................... 13)
Cable address ...................... .................. :...... .
Telex/fax addres .......................... ..... ,.......... .
For the Contractor :
Cable address ........................................ ........
Telex/ fax addres ........... ............................... .
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have
caused this Contract Agreement to be signed in
their respective names and delivered at the principal office of the Employer as of the day and year
first herein above written.
For and on behalf of :
.... ......... ........ ....... ...... .. ............. ... ... ....... .. .5)

by........ ............. .................................. ... .. 15)
NOTE
1)
Name of Project
2)
identification Number from the Financing Agency
3)
Name and Number of Package/Contract
implemented
4)
Name of Employer's Representative
Name of Contractor
5)
6)
Name of Works
7)
Other appendices determined to become
part of the Contract
8)
Only Addenda having contractual significance shall be listed
9)
Any other required Annexes
10) = Amount in Words
.11) = Amount in Figures
12) = English
13) = Name and Address of agency of the Employer's Representative
14) = Name and Addres of the Engineer
15) = Authorized representative of the contractor
16) = Authorized representative of the employer
Remarks :
Sentences, parts of Sentences, phrases or
words printed in italics are intended for the
guidance of the person drawing up the Contract Agreement. They should be appropriately add.e d to, deleted or amended as finally issued will be in upright type and
should include only those matters relevant
to the specific Contract.
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VB. BEN1lJK SURAT PERJANJIAN (KONfRAK)
PROYEK ........ ....... .................................. .......... 1)
No :............. .................................. ...... .... ........2)
KONT'RAK ........ :....................................... .........3)
NoKontrak.. ...... ................. .... ................... ......... ..
Tanggal .............................................................. .
SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
Surat Perjanjian ini (tennasuk semua Lampiran yang
dilampirkan dan merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian yang
selanjutnya disebut "Perjanjian"), tertanggal.. ..
·················· ················· ·········· ···································
Antara
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (yang
selanjutnya disebut "Pemilik") yang diwakili oleh

2) .... ............ .......... .............. ...... .. ............. 7)

ｋ ｉＺｩｬＧＱＸｗ＼ｾﾷ＠

--Tfiiii""IJU;"",_iall'!l&

3) . ...... ......... ....... .......... 9)

I.
II.
I.
II.

4.

Dan
yang secara sah didirikan dan bemaung di bawah
dan menurut, undang-undang ..................... ...... .
(yang selanjutnya disebut "Kontraktor")
untuk .... ...................... ....... ..... ........... .. ... ...........6)
MAKA DENGAN INI disetujui oleh dan di antara
･ ｢ｾｴ
Ｎ＠ hal-hal sebagai berikut:
pihak-pihak ｴ･ｲｳ
1. Kata-kata dan ungkapa n-ungkapan dalarn
Perjanjian ini mempunyai arti yang sama
sebagaimana yang dituangkan di dalam Syaratsyarat Kontrak, tersebut di bawah ini.
2. Kontraktor harus:
m e laksanakan , menye lesaikan , dan
memperbaiki Pekerjaan, yaitu:
PROYEK.......... ...... ·................ .............. 1)
KON1RAK ............... .. ...... ...... ............. 3)
Sesuai dengan Perjanjian ini dan Dokumen
Kontrak sebagaimana ditentukan di bawah ini.
Waktu Penyelesaian dihitung sejak diterimanya
Surat Perintah Mulai Kerja adalah....... hari dan
Jangka Waktu Pemeliharaan adalah .......... hari.
3. .Dokumen Kontrak sebagaimana ditentukan di
bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian
dari Perjanjian' ini, yaitu :
JIUDSATIJ
I. Perjanjian ini, termasuk dokumen dan
lampiran-lampiran yang disebutkan dalam
Pasa/8 di bawah ini, dan dilampirkan disini.
II. Surat Penunjukan, termasuk semua dokumen
yang disebutkan didalamnya atau ycing
dilampirkan yang telah disetujui bersama.
III. Penawaran beserta lampirannya sebagai
berikut :
1). Jadwal Umum Pelaksanaan Pekerjaan

ｶｾＺｳＦﾥｙｩｬＧｕＡＱｃｍｅ

·li!li:tt

IV. Daftar Kuantitas dan Harga yang telah diisi.
V. Addendum No ............ ....... ............ .. .. ....... 8)
VI. Lampiran-lampiran
1). Jaminan Pelaksanaan
2). Surat Kuasa

............ ....... ........ .............. .... ......... .....................4)

... ..... ............................ ..... ...... ........................ .... 5)
·· ·········· ·············· ······ ············· ······· ···· ····· ········· ·····

.-Cn!IID!ｾ＠

5.

6.

7.

JIUDDUA
Syarat-syarat Khusus kontrak
Syarat-syarat Umum Kontrak
JIUDTIGA
Spesifikasi Teknik
Spesifikasi Umum
JIUDEMPAT
Ketentuan-ketentuan , syarat-syarat dan
persyaratan Dokumen Kontrak harus berlaku
kecuali yang secara tegas dimodifikasi atau
diubah oleh Perjanjian ini.
(a) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan
kontrak, Kontraktor harus :
Melaksanakan , menyelesaikan dan
memperbaiki Pekerjaan dengan penuh
ketelitian dan kesungguhan dengan
menyediakan segala tenaga kerja termasuk
pengawasannya, bahan-bahan, Peralatan
Konstruksi dan alat, pengankutan ke atau
dari lapangan dan didalam atau disekitar
Pekerjaan, serta segala sesuatu baik yang
bersifat sementara yang diperlukan untuk
pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan
sebagaimana yang dirinci dan disimpulkan
secara wajar dari Kontrak.
(b) Seluruh Pekerjaan harus dilaksanakan,
diselesaikan dan diperbaiki sesuai dengan
Kontrak sampai diterima baik oleh Direksi
Pekerjaan setelah berkonsultasi dengan
Pemilik, kecuali apabila menurut hukum
ataupun secara fisik tidak mungkin.
Pemilik berkewajiban :
(a) Menyediakan bagi kontraktor jalur masuk,
dan penggunaan semua lahan dan
bangunan sebagaimana yang dinyatakan
dalam Gambar dan Dokumen Kontrak.
(b) Membayar Kontraktor sebesar Nilai Kontrak
atas pelaksanaan , penyelesaian dan
perbaikan Pekerjaan berdasar hasil
pengukuran dan harga satuan serta harga
lumpsum yang tertera dalam Daftar
Kuantitas dan Harga, pada waktu dan
dengan cara yang telah ditentukan secara
lain berdasarkan ketentuan Kontrak.
Harga Kontrak yang diperoleh dari harga dan
perkiraan kuantitas pekerjaan dan perkiraan
kuantitas pekerjaan sebagaimana tertera dalam
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Daftar Kuantitas dan Harga, yang ditarnbah
atau dikurangi menurut ketentuan Kontrak,
terdiri atas :
Rupiah ...... :.. .............................................. 10)
(RP ................................................. .......... 11)
ditambah Mata Uang Asing
... ..... ........ ........ ...... ................ .. ...............10)
( ............................ .................. ....... .........11)
8. Surat Perjanjian ini harus meliputi dan harus
dibaca dan diartikan tidak terlepas dari :
(a) Daftar dan Lampiran-larnpiran, jika ada,
sebagai berikut :
(i) ... ................................ ................. .
(ii) ........... .......................... .............. ..
(iii) ... ..... ... .......... ........................ ..... .
(b) Ketentuan-ketentuan khusus, jika ada,
sebagaimana disebutkan dibawah, yang
menarnbah atau mengubah hal-hal yang
ditentukan dalarn Dokumen Kontrak :
(i) ... .......................... ...................... ..
(ii) ................................. ....................
(iii) .. .............. ............. ...... .......... ..... .
9. Surat perjanjian ini berlaku sejak tanggal
penandatanganan oleh kedua pihak yang
bersangkutan, tunduk pada syarat bahwa
Kontrak menjadi efektif setelah disetujui oleh
Pejabat yang berwenang dan Badan Pemberi
Bantuan Keuangan. Surat Perintah Mulai Kerja
diterbitkan setelah Kontrak menjadi efektif.
Waktu untuk penyelesaian seluruh Pekerjaan
dimulai sejak tanggal diterimanya Surat
Perintah Mulai Kerja.
10. Surat Perjanjian ini mencakup dan mengikat
kedua pihak yang bersangkutan, para
pelaksana pengganti, dan wakil-wakil yang sah,
yang secara bersama-sama atau masingmasing berhak atas manfaat dari Kontrak ini.
11. (a) Dalam Surat Perjanjian ini yang mengikat
ialah Bahasa ..... .. ...... ... 12) Jika ada
perbedaan diantara Dokumen Kontrak,
maka Dokumen-dokumen tersebut harus
tunduk kepada ketentuan urutan sebagai
berikut :
Surat Perjanjian ini lebih mengikat dari pada
dokumen-dokumen yang telah ditetapkan
dalarn Pasal 3 Surat Perjanjian ini, ialah Jilid
1, 2 , 3 dan 4 , dan masing-masingjilid sesuai
dengan urutan pencantumannya.
Dalam Gambar-gambar dimensi tertulis
dengan angka lebih mengikat dari pada
dimensi menurut skala.
(b) Untuk kepentingan Kontrak ini, kedua
pihak sepakat untuk mengabaikan Pasal

1266 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata.
12. Kecuali apabila ditentukan lain dalam kontrak
atau disepakati oleh kedua belah pihak maka
alarnat-alarriat untuk penyarnpaian sertifikat,
pemberitahuan, perintah dan permintaan
untuk masing-masing pihak adalah :
Untuk Pemilik :
.............. .................. .... ........................... 13)
Alarnat kawat ...... ............. ................... .........
Alarnat telex/ fax ... ｾＺ＠ .......................... :..:.......
Untuk Direksi Peketjaan
.................................................... ...........13)
Alarnat kawat ... ........ ............. ..... ..... .. ...........
Alarnat telex/ fax ........... .............................. .
Untuk Kontraktor
Alarnat kawat ........... ................... ................ .
Alarnat telex/ fax .... ...... .. ........................... .. .
DENGAN KESAKSIAN INI, Pihak-pihak yang
bersangkutan telah menanda tangani Surat
Perjanjian ini atas nama masing-masing dan
dilaksanakan di kantor pusat Pemilik pada hari dan
tahun yang tercantum diatas.
Untuk dan atas nama :
Government of the Republik Indonesia
by.......... ....................................... ... .......... 16)
PENJEIASAN
1)
Nama Proyek
2)
Nomor NPLN
3)
Nama dan nomor paket pekerjaan/
Kontrak yang akan cJilaksanakan
Nama Wakil Pemilik
4)
5)
Nama Kontraktor
6) = Nama Pekerjaan
7)
Lain-lain Appendik yang ditetapkan
menjadi bagian Kontrak
8)
Hanya addendum yang penting artinya
bagi Kontrak yang dicantumkan
9)
Lampimrrlampimn lain ｾｮｧ＠
､ｩｰ･ｲｳｾｭｴ｡ｮ＠
10) = Jumlah dalam Huruf
11) = Jumlah dalam Angka
12) = lnggris
13) = Nama dan alamat Instansi Wakil Pemilik
14) = Nama dan alamat Direksi Pekerjaan
15) = Wakil yang sah dari Kontraktor
16) = Wakil yang sah dari Pemilik
Catatan
Kalimat, anak kalimat, ungkapan atau kata-kata
yang ditulis dengan huruf kursif (miring)
dimaksudkan untuk m e mbe ri petunjuk kepada
penyusunan Kontrak , yang horus ditambah ,
dikurangi atau diubah sesuai keperluan .
Dalam bentuk akhirnya, Kontrak seluruhnya ditulis
dengan huruf tegak dan hanya memuat hal-hal yang
sesuai dengan Kontrak yang bersangkutan.
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FORM OF TENDER GUARANfFE
(BANK GUARANTEE)
1. WHEREAS .......................................... .
.. .. .............................................................. 1)

As a declaration of good faith for this Guarantee,
the underwriters, the legal representative of
the Bank, hereb; sign and seal this Guarantee on
the date of ............ ................. .

VJe

{hereinafter calloo the "Empb;er") has invitoo :
..................................................................2)
.................................................................. 3)
(hereinafter calla:i the 'T en:ierer")to terrier for...... ..4)
2. AND WHEREAS the Tenderer is bound by the
Instructions to Tenderers for the al:x:Ne mentionoo
Works, to provk:le to the ｅｭｰｾ＠
aTender Guarantee in the amount of ............5) (say :............... )
3. NOW WE UNDERWRITERS responsible arxi representative of .........................6) having our register-00 office at :......................... 7) {hereinafter calloo
the "Bank"), arxi fully authorizoo to sign arxi to
incur obligations in the name of the Bank guaran-

4.

5.

6.

7.

tees the employer the full aforesaid amount as the
Tender Guarantee of the Tenderer submitting a
Ten:ier for the al:x:Ne mentionoo Works datal ........8)
NOW THE CONDmONS of this obligation are :
4.1 In the event that the Tenderer withdraVJS said
Tender before the expiration of the validity
period of the Tender, or
4 .2 When the Tender is acceptoo within the validity period of the Tender and the Tenderer
fails of refuses :
a). to furnish ｴｨ･ｾ＠
Performance Guarantee, or
b). to sign the Contract, or
c). to execute such further contractual document as may be requiroo by the terms of
Tender.
The Bank shall deliver the full amount to the EmＬ＠ upon the Employer's first demand without
. ｰｾ
delay within 7 (seven) calendar days and notwithstanding any objections of the Tenderer the aforesaid amount.
This Guarantee shall remain valid in full force and
effect for a period of ..........9X.................) calendar
days from the time and date of Tender Opening,
or such extension of the tender validity period as
may be grantoo by the Tenderer in writing to the
ｅｭｰｾ
Ｌ＠ notice of Vvhich extension to the Bank
being hereb; waiva:l.
An; demand in respect heroof shouki reach the
Bank not later than 30 (thirty) calendar days after
this Bank Guarantee expiry given in item 5.
\Mth reference to Clause 1832 of the Indonesian
Crvill....a\.v (Kitab Urdang-uOOang Hukum Perdata),
the bank shall relinguists the special right of claim
on assets belonging to the Contractor and for the
seizure and sale of such assets for the discharge of
his debts as requira::i in Clause 1831 of the Indonesian Crvil Law.

BANK SEAL
(witness)

1) =
2) =
3) =
4) =
5) =
6) =
7) =
8) =
9) =

(Guarantor)

Name of the Employer
Name of Tenderer
Address of the Tenderer
Brief description of the Works
The amount of Guarantee in Rupiahs ancV
or other currency{ies) as specified in the
Documents for Tendering
Name of the Bank
Address of the Bank
The date of the Tender
Number of days not less then the validity
period specified in the Documents for Tendering
FORM OF TENDER SECURITY
(BOND)

No. :... .... .... .. ..
Amount : ............ 1)
KNOW AU. MEN BY 11-IESE PRESENTS, that VJe
.. .. . .....2) as Ti·ｾＺｴｵ･ｲ - ...1 Ｌ＠ hereinafter callEd "the Prina"pal"
and ...........3) as surety, hereinafter callEd "the Surety",
Ｌ＠ hereare heLd and firmly bound unto .... 4) as ｅｭｰｾ
inafter calla:i "the Obligee". In the amOt.Ult of ............... 1)
(say : ...........)for the payment of Vvhich sum, \.W.ll and
truly to be made, VJe the Principal arxi the Surety bind
ourseh..es, our successors and assignees, jointly and severally, firmly by this presents that if the Principal fails to
fulfil his obligation as in the Doruments for Tendering
for ........ 5) for Vvhich the tender is to be heLd by the
Obligee on.....6)
NOW, THERE FORE, the conditions of this obligation
are:
(1). If the principal withdraVJS his tender during the
period of tender validity specifiEd in the form of
tender, or
(2). If the principal, having been notifiEd of the acceptance of his tender by the obligee during the period
of tender validity :
(a) fails or refuses to exerute the form of contract
agreement in accordance with the instructions to tenderers, if requira:l; or
(b) fails or refuses to furnish the performance
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sea..nity in accordance with the Instructions

to tenderers
then this obligation shall remain in full force and
effect as form ............ up to ............. , otherwise it
shall be null and 'X>id."
Art.; claim on this bond as a result of the default b; the
prindpal form the dCXJ..1Il)€11ts for tendering shall be
m00e in written application b; the obliQee promptly
after such default arises, but not later than 3 (three)
months after the bond e<pires.
The Surety shall pay to the Obligee the full amount of
this Tender Bond within 30 (thirty) calendar days after
having receiva::i a written claim basa3 on the Obligee's
Decree concerning the default b; the Prindpal.
\Mth reference to Clause 1832 of the Indonesian Ovil
Law(Kitab ｾ｡ｮｧ＠
Hukum Perdata), the bank
shall re-linguist the special riqht of claim on assets belonQinq to the Prindpal and tor the seizure and sale of
suc:I1 aSsets for the discharge of his debts as ｾ＠
in
Clause 1831 of the Indonesian Ovil Law.
SignEd and seakrl in ..............data:l .......................
Prindpal
(.....................)

Surety

the full amount of. ........... 8) (say ............... ....)
4. NOW 11-iE CONDmONS of this obligation are :

5.

(.......... ······ ......)

Note
1)

Amount of the Bond in Rupiahs ancl/orother
currencies as specified in the Document of
Tendering.
Name and address of the Tenderer.
Name and addres$ of the Insurance or Bond. ing Company.
Name of Employer.
= Brief description of the Works.
= Date of the Tender

2)
3)

4)
5)
6)

6.

7.

FORM OF PERFORMANCE SECURITY
(BANK GUARANfEE)
ＱＮｾ＠

........................................................
.........................:.................................... ............1)
(hereinafter calkrl the "Emplayer") has awarded a
contract to ... .......................... .......................2)
..........................................................................3)
ｾ･ｲ＠
calkrl the "Contractor") to ten:lerfor....4)

2. ａｎｄｾ＠

the Contractor is bam b; ｾ＠
said Contract to prcwide to the Empb)er a Perbrmance G.larantee in the amount of.....5 ) (SCJ}......... :)
3. NON WE UNDERWRITERS respol"Sbie and repｲ･ｳｮｴ｡ｾ＠
of .........................6) ｨ｡ｾ＠
our registered office at :......................... 7) (hereinafter calla:l
the "Bank'), and fully authoriza:l to · and to
inaJr obligations in the name of ｴｨ･ｾ＠
hereby
declare that the Bank Guarantees the Employer

8.

4.1 After the Contract has signed the aforementioned Contract with the employer,
the Bank is engaged to pay to the employer any amount up to inclusive of the
aforementioned full amount upon written
order from the Employer to indemnify the
Employer for any liability or damage resulting from the defects or shortcoming
of the Contracto r or his failure to perform
as required by the Contract mentioned
above.
4.2 The Bank shall deliver money required by
the Employer upon Employer's first demand
without delay within 7 (seven) calendar days
and without the necessity of a previous
notice of judicial or administrative procedures and without it being necessary to
prove to the Bank the defects or shortcomings or failure to perform on the part
of the Contractor.
This Guarantee is valid for the period from the
date of signing of the Contract to....9) (. ..... .........)
days after the date of Issue of the Certificate of
Satisfaction for the Works under the Contract or
until the Empb;er has issua:l an instruction to the
Bank to the affect that this Guarantee may be
release:::!.
Art.; demand in respect hereof should reach the
Bank not later than 30 (thirty) calendar days after
this Bank Guarantee e<piry given in item 5.
The Bank undertakes to extend the validity of
this Guarantee under the same conditions as
aforementiona:l to any and all modifications, alterations, variations, and e<tensions of time of
the Contract as they may hereafter be made in
accordance with the provisions of the contract.
The Bank agrees to waive consent and notification of such modifications, alternations, variations
and e<tension of time of the Contract.
\Mth reference to Clause 1832 of the Indonesian
Ovil Law (Kitab Undang-undang Hukum Perdata),
the bank shall re-linguist the special right of daim
on assets belonging to the Contractor and for the
seizure and sale of such assets for the discharge of
his debts as n:quira:l in Oause 1831 of the Indonesian Ovil Law.
As a declaration of good faith for this Guarantee,
we the underwriters, the legal representative of
the Bank, hereb; sign and seal this Guarantee on
the date of ............ ................. .
BANK SEAL
{witness)

(Guarantor)

Informasi Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

Note :

1)= Name of the Employer
2) =
3) =
4) =
5) =
6) =
7) =
8) =

9) . =

Name of Tenderer
Address of the Tenderer
Brief description of the Works
The amount of Guarantee in Rupiahs anc:V
or other currency{ies) as specified in the
Documents for Tendering
Name ·of the Bank
Address of the Bank
The date of the Tender
Number of days not less then the validity
period specified in the Documents for Tendering

FORM OF PERFORMANCE SECURTIY
.
(BOND)
Bond No. :...............
Amount: ............ 1)
KNOW ALL rv1EN BY 11-iESE PRESENTS, ｴｨ｡ｾ＠
....
.. ..........................2) as Tenderer, hereinafter callEd "the
Prindpal" and ...........3) as surety, hereinafter callEd "the
Surety", are heJd ｾｦｩｲｭｬｹ＠
bound unto ...... ...........4)
as Employer, hereinafter callEd "the Obligee". In the
amount of ....... ........ 1) is to the paid to the said obligee, for which payment we the Principal and surety
to bind ourselves, our successors and assignees,
jointly and severally, firmly by this presents that if
the Principal fails to fulfil his obligation in the performance of the Contract which has been awarded
to him under the obligee's Letter of Acceptance
No ....... ....... 5) dated ..... .... ..... ..... and which is to
be later confirmed by a Contract for ......... ...... between the obligee and the Principal which Contract is inherent within this Bond.
NOW, 1HFRE FORE THE CONDITION OF THIS
BOND is such that, if the Principal shall promptly
and faithfully perform said Contract, or shall indemnify, make good and reimburse to the oblige,
all loss and damage which Obligee may sustain by
reason of failure or default on the part of Principal
so to do, then this obligation shall be void; otherwise to remain in full force and effect as
from ..... ... upto ........ and can be extended by the
application of the Principal until the completion of
the Works.
Arty claim bn this Bond shall be made in written application b; the obligee to the surety promptly after the
Principal fails to fulfil his obligation, but not ·later
than 3 (three) months after the bond expires, as specified in the above Contract and is not caused by a
force majeure. The Surety shall pay to the Obligee
the full aroount of this Tender Borx:i within 30 (thirty)
ca1errlar days after having ra:eM:rl a written claim based
on the O:>ligees Decree concerning the default b; the

Principal.

With reference to Clause 1832 of the Indonesian Civil
Law (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), the bank
shall re-linguist the special right of claim on assets belonging to the Principal and for the seizure and ｾ･＠
?f
such assets for the discharge of his debts as reqwrtd m
Clause 1831 of the Indonesian Civil Law.
SignEd and sealed in ..............datEd ......... ............. .
Principal

Surety

{. ......... .... ..... ..)

(......................)

Note

-yr-

Amount of the Bond in Rupiahs anc:Vorother
currencies as specified in the Document of
Tendering.
Name and address of the Contractor
2)
3) ·
Name and address of the Insurance or Bonding Company.
4)
Name of Employer.
Number of the Letter of Acceptance.
5)
6)
Brief description of the Works.
FORM OF ADVANCE PAYMENT SECURITY

(BANK GUARANTEE)
1. WI-IER.EAS .......................... .............. ... ........ .. ...
.......................................................................... 1)

(hereinafter calltd the "Emplojer") with .. .............2)
(hereinafter callEd the "Contractor") to tender for....3)
on ............................. 4)number .......... .......... ... 5)
2. AND WI-IEREAS according to said Contract, an
Advance Payment of not more than ............ 6)
(.......... )percent of the Contract price may be
paid by the Employer to the Contractor.
3. NOW WE UNDERWRITERS responsible and representative of ......................... 7) having our registerEd office at :........................ .8) (hereinafter callEd
the "Bank"), and fully authorizEd to sign and to
ina..rr ooligations in the name of the Bank, hereby
declare that the Bank Guarantees the Employer
the full amount of.. .. ........ 9) (say ... ........... ..... )
4. NOW 11-IE CONDmONS of this ooligation are :
4.1 The Bank is engaged to refund the Advance Payment if the Contractor after receiving the Advance Payment should fail
to commence or continue the Works, what
so ever the reason, and the Bank shall
forthwith return to the Employer the whole
or the outstanding repayment value of the
Advance Payment.
4 .2 The Bank shall delrve- money required by
the Employer upon Employer's first demand
without delay within 7 (seven) calendar days
and without the necessity of a previous
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notice of judicial or administrative procedures and without it being necessary to
prove to the Bank the shortcomings of
the Contractor.
5. This Guarantee shall be valid for the duration of
the Contract or until the date that the Advance
Payment is fully repaired.
6. Any demand in respect hereof shouX:i reach the
Bank not later than 30 (thirty) calendar days after
this Bank Guarantee expiry given in item 5.
7. \Mth reference to Clause 1832 of the Indonesian
Ctvil Law (Kitab Undang-undang Hukum Perdata),
the bank shall re-linguist the special right of claim
on assets belonging to the Contractor and for the
seizure and sale of such assets for the discharge of
his drots as rEquira::l in Oause 1831 of the Inclcr
nesian Ctvil Law.
As a declaration of good faith for this Guarantee,
VJe the underwriters, the legal representative of
the Bank, henh; sign and seal this Guarantee on
the date of ............................. .
BANK SEAL
(witness)

(Guarantor)

Note :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

=
=
=

=
=
=

7) =
8) =
9) =

Name of the Employer
Name of the Contractor
Name and Brief description of the Works
Date of the Contract
Number of the Contract
Percentage as mentioned in Clause 60
(3) of the Special Conditions of Contract
Name of the Bank
Address of the Bank
Amount of Guarantee in Rupiahs anc:Vor
other cummcy(ies) as specified in the Contract Documents

FORM OF ADVANCE PAYMENT SECURITY
(BOND)
Amount : ............ 1)
Bond No.:...............
KNOW AU. MEN BYTI-iESE PRESENTS, that VJe .. ..
............................2) as Contractor, hereinafter calla:!
"the Principal'; and ........... 3) as surety, hereinafter
called"the Surety", are held and firmly bound
unto.. .. ...... .......4) as Empb;er, hereinafter calla:! "the
Obligee". In the amount of maximum ............... 1)(say:
......... ..... ....)is to be paid to the said obligee, for
which payment we the Principal and surety do bind
themselves, our successors and assignees, jointly

and severally, firmly by this presents.
WHEREAS the principal has by written agreement
dated ... ......... .......... 5) entered into a Contract with
the obligee to .. ..... ..... ......... ...... .. .......... 6) at an
agreed contract price of .... .. ........ : .. .. ....... 7) (say:
......... ............) which contract is inherent this Bond.
Whereas the obligee has agreed to advance to the
principal that sum emitting to ... .. ..... .. ....... ....... 1)
as an advance payment under said contract.
As a guarantee of such advance payment, the surety
agreed to furnish an advance payment bond with
the conditions as follows:
If the principal in full amount of the advance payment due under said contract or the remaining advance payment, then this bond shall be null and
void; otherwise to remain in full force effect as for
the duration of the contract or until the date the
advance payment is fully repaid.
Any claim on this bond shall be made in written
application by the obligee to the surety promptly
after the principal fails to repay the advance payment or the remaining advance payment under the
conditions of said contract, but not later than 3
(three) months after the bond expires.
The surety shall pay to the obligee in accordance
with the contract, the unrepaid advance paym·e nt
by the principal at the latest 30 (thirty) calendar
days after having received a written claim form the
obligee.
With reference to clause 1823 of the Indonesians
civil law (Kitab undang-undang hukum perdata)
here with we reaffirm that the surety shall relinquish
the special rights of claim on assets belonging to
the principal and for the seizure and sale of such
assets for the discharge of his debts as required in
clause 1831 of the Indonesians civil law.
Sign and sealed in .. ... .......... ., dated ..... ......... ......... .
Principal
(.....................)

Surety
(......................)

Note

V
2)
3)
4)
5)
6)
7)

747

Amount of the Bond in Rupiahs anc:Vorother
currency (ies)
Name and address of the Contractor
Name and address of the Insurance or Bonding Company.
Name of Employer.
Date of the contract agreement
Brief description of the Works .
Contract price in Rupiahs anc:Vorothercurrency (ies) as specified in the Contract Documents.
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Temporary Works.
(ii) "Permanent Works" means the works
to be executed, completed and repaired

in accordance with the Contract.
(iii) "Temporary Works" means all tem-

porary works of every kind required
in or .a bout the execution, completion
or repair of the - Works.
(iv)"Site" means the lands and other
places on, under, in or through which
the Works are to be executed and any
other lands and places provided by the
Employer for the purposes of the
Contract together with such other
places as may be specifically designated in the Contract as forming part
of the Site.
(0 (i) "Commencement Date" means the
date upon which the Contractor receives the Notice to Proceed (Notice
to Commence) issued by the Engineer.
(ii) "Substantially completed Wo rks "
means Works or any heart thereof that
have satisfactorily passed any final test
that may be prescribed by the Contract, and can be put to use by the
Employer for the purpose for which
the Works were constructed and without interruption by the Contractor
completing outstanding works.
(iii) "Day" means calendar day of the
Gregorian calendar.
(g) (i) "Approved" or "Directed" means approved or directed in writing by the
Engineer including subsequent written
confirmation of previous Engineer's
verbal approval, and "Approval" or
"Directions means approval or direction by the Engineer in writing including as-aforesaid.
(ii} "Writing" means any handwritten type
written or printed communication,
including telex, cable, facsimile transmission and the like.
(h) (i) "financing Agency" means the international or foreign institution or
agency having partly financed the performance of the Works under the
terms of an agreement with the Government of Indonesian, named in part
U-Special Conditions, of Contract.
(ii) "Surety" means a state owned Bank

or other Bank or other financial or insurance institution, approved by the
Minister of Finance of the Republic of
Indonesia, which is issuing the Performance or Advance Payment Security for the Contract, and for a foreign
Contractor includes the Foreign Exchange Bank acceptable to Bank Indonesia which is issuing the Performance or Advance Payment Guarantee
for the Contract.
(iii) "Rupiah" Means the Indonesian currency.
Singular and Plural
(2) Words importing the singular only also include
the plural and vice versa where the context
requires.
Headings or Notes
(3) The headings including chapter headings, marginal and other notes in the Conditions of Contract shall not be deemed to be part thereof
nor be taken into consideration in the interpretation or construction thereof or of the
Contract.
Cost
(4) The word "cost" shall be deemed to include
overhead costs whether on or off the Site.
ENGINEER AND ENGINEER'S RFPRESENTATIVE
Duties and Powers of the Engineer
2. (1) The Engineer will perform such duties and
shall issue such certificates, decisions and
orders as are specified in the Contract. The
Engineer's approvals, decisions, instructions, directions or orders which involve the
following matters shall not be valid except
with the approval by the Employer which
shall be notified to the Contractor by the
Engineer in respect of:
(a) extension Of time for completion,
(b) additional cost on the part of the Employer,
(c) variation orders causing additional obligations on the part of the Employer or
the Contractor or which involve an increase or decrease above any limit in
the Contract as specified in Part Il-Special Conditions of Contract in Clause
60.(Contract Price) thereof, or which
modify or cause modifications or additions to the Specifications,
(d) agreement regarding rates and prices
as provided for in the following Clauses
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DEflNrnONS AND INTERPRETATION

Definitions
1. (1) In the Contract, as hereinafter defined the
following words and expressions shall have
the meanings hereby assigned to them,
except where the context otherwise requires:
(aXi) "Government" means the Government of the Republic of Indonesia.
(ii) "Employer" means the Government
represented by the agency named in
Part 11-Special Conditions of Contract.
(iii) "Engineer" means the official, person
or firm duly appointed from time to
time by the Employer and notified in
writing to the Contractor by the Employer, or as named in Part 11-Special
Conditions of Contract, to act as Engineer.
(iv) "Engineer's Representative" means
any official, person or firm duly ap.pointed from time to time by the Employer or the Engineer to perform the
duties set forth in Clause 2 (Duties
and Powers of Engineer and Engineer's Representative) hereof whose
authority shall be notified in writing
to the Contractor by the Engineer.
(b) (i) "Tenderer" means a Tenderer or bidder, being a firm, joint venture joint
operation, corporation or association
submitting a Tender for the Works following an invitation by the Employer,
and includes the Tenderer1s legal personal representatives, successors and
permitted assigns.
(ii) "Successful Tenderer" means the
Tenderer whose Tender has been accepted by the Employer for the execution,' completion and repair of the
Works and includes the Successful
Tenderer1S legal personal representatives, successors and permitted assigns.
(iii) "Tender" means the offer of aTenderer
to execute, complete and repait: the
Works, and Tender Docurnents11 means
the documents submitted by the
Tenderer for the purpose of tendering
(iv)"Docurnents forTendering11 means the
documents issued by the Employer for
the purpose of tendering.

(c) (i) "Contract" means the agreement between the Employer and the Contractor including the Tender and all appendices thereto Conditions Of Contract, Specification, Drawings, Bill of
Quantities, Performance Security, Addenda and other documents named
in the Contract Agreement.
(ii) "Contractors" means the Successful
Tenderer IJ{ho has already signed the
Contract. (iii) "Contract Price" means the sum(s)
named in the Letter of Acceptance
subject to such additions thereto or
deductions.
there from as may be made under the
provisions of the Contract.
(iv) "Specification" means the specification referred to in the Contract and
any modification thereof or addition
thereto as may from time to time be
notified in writing to the Contractor
by the Engineer subject to the provisions of Clause 2. (1) (Duties and powers of the Engineer) hereof.
(v) "Drawings" means the drawings referred to in the Specification and any
modification of such drawings Approved by the Engineer and such other
drawings as may from time to time be
furnished or Approved by the Engineer.
(vi) "Constructional Plant and Equipments"
means all appliances or things of whatsoever nature required in or about the
execution, completion or repair of the
Works out does not include materials
or other things intended to from or
forming part of the Permanent Works.
(dXi) 11Subcontractor11 means any party or
parties having a direct contract faith
the Contractor for the performance
of any parts of the Works to be performed under the Contract.
(ii) "Other Contractor" means any party
or parties having a direct contract with
the Employer for work outside the
scope of the Contract.
11
(eXi) Works 11 means the works to be executed complete and repaired in accordance with the Contract and shall
include both permanent Works anJ
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6.(2)(Documents Mutually Explanatory};
9.(3)(Delays of Drawings);12.(2) (Adverse
Physical Conditions and Artificial Obstructions); 13 (Work to be in Accordance with the Contract); 18 (Bore holes
and Exploratory Excavation); 30.(2)
(Special Loads); 31 (Opportunities for
other Contractors); 42 (1XPossession of
Site); 46 (Rate of Progress); 52.(1) (Valuation of Variations}; 52.(6) (Claims) and
67 (Settlement of Disputes) . .
All matters relating to the Contract shall be
disposed of between the Employer and the
Contractor through the Engineer.
Additions to or limits on any duties of the Engineer shall be set out in Part II - Special Conditions of Contract in Clause 2 .(1) (Duties and
Powers of Engineer) thereof. Any written approval, decisions instructions, directions or
orders given by the Engineer to the Contractor within the terms of delegation of the Engineer as specified in this sub-clause, shall be
carried out and bind the Contractor and the
Employer as through it had been given by the
Employer.
Duties and Powers Of the Engineer's Representative
(2) The Engineer's Representative shall be responsible to the Engineer and his duties are to watch
and supervise the Works and to test and examine any materials to be used or workmanship employed in connection with the Works.
He shall have no authority to relieve the Contractor of any of his duties or obligations under the Contract nor, except as expressly provided hereunder or elsewhere in the Contract,
to order any work involving delay or any extra
payment by the Employer, nor to make any
variation of or in the Works.
. Where any of the powers of the Engineer described in the Contract are to he executed by
the Engineer's Representative. They shall be
set out in Part II-Special Conditions of Contract in Clause 2.(2) thereof. Notwithstanding,
the Engineer may delegate further powers and
authorities as provided hereunder.
The Engineer may from time to time in \VI'iting delegate to the Engineer's Representative
any of the powers and authorities vested in
the Engineer and shall furnish to the Contractor and to the Employer a copy of all such
written delegations of powers and authorities.
Any written instruction or approval given by

the Engineer's Representative to the Contractor within the terms of such delegation, but
not otherwise, shall bind the Contractor and
the Employer as though it had been given by
the Engineer. Provided that:
(a) failure of the Engineer's Representative to
disapprove any work or materials shall not
prejudice the power of the Engineer thereafter to disapprove such work or materials
and to order the pulling down, removal or
breaking up thereof;
(b) if the Contractor shall be dissatisfied with
any decision of the Engineer's Representative, he shall be entitled to refer the matter
to the Engineer, who shall thereupon confirm , reverse or vary such decision.
Emergency Po.uer of the Engineer and the Fngineer's
(3) Provided that, if in the opinion of engineer Representative an emergency occurs effecting the
safety of site or of the Works or of adjoining
properly be may direct the Contractor to carry
out all such work or to do all such things as
may be necessary in the opinion of the Engineer's Representative to abate or reduce the
risk. The Contractor shall forthwith comply
without appeal with any such direction Of the
Engineer's Representative. Notwithstanding
the provisions of sub-clause (1) hereof the Engineer after consultation with the Employer
shall determine the amount, if any, of extra
payment to which the Contractor may be entitled in accordance with the Contract in respect
of work done pursuant to the provisions of
this sub-clause.
ASSIGNMENT AND SUBLETTING
Assignment
3. The Contractor shall not assign the Contract
or any part thereof, or any benefit or interest
therein, other than by a charge in favour of
the Contractor's bankers of any-monies due
or to become due under the Contract, without
the prior written consent of the Employer.
Subletting
4 . The Contractor shall not sublet the whole of
the Works or the portion of the Works, if any,
named as Main Works or a certain percentage
of Work stated in part II - Special Conditions
of Contract in Clause 4 (SUBLETTING)
thereof. Except as otherwise provided by the
Contract, the Contractor shall not sublet any
part of the Works without the prior written
approval of the Engineer, Which shall not be
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unreasonably withhekl, and such consent, if
given shrill not relieve the Contractor from any

liability or obligation under the Contract and
be shall be responsible for the acts, defaults or
neglects of any subcontractor, his agents; servants or workmen as fully as if they were the
acts, defaults or neglects of the Contractor, his
agents servants or workmen. Provided that the
provision o{ labour on a piecework basis and
purchase of materials shall not be deemed to
be a subletting under this Clause.
CONfRACf DOCUMENTS
Contract Agreement
5. The Contractor and the Employer shall enter
into and execute a formal contract Agreement,
within forty five (45) days from the receipt of
the Letter of Acceptance. The Contractor shall
be responsible for the payment of stamp duty
required by the Contract Agreement as provided by the Laws of the Republic of Indonesia. The Contract Documents shall be prepared
by the Employer and to the printed by the Contractor at his own cost, in two (2) originals and
ten (10) signed copies and ten (10) conforming copies.
Language and Units of Measurement
6 . (1) (a) The English language or Bahasa Indonesia will be used in the Contract Documents
and in all communications whether written or verbal. The ruling language shall
be English, except as may otherwise be
stated in the Part ll - Spedal Condition Of
Contract in Clause 6.(1) (a) (Language)
(b) Metric units of measurement (mks - Metre - Kilogramme Second) will be used in
the Contract unless otherwise specified
in the Contract Documents or agreed
upon with the Engineer.
Documents Mutually Explanatory
(2) The several documents forming the Contract
are to be taken as mutually explanatory of one
another, but in case of ambiguities or discrepancies the same shall be explained and · adjusted by the Engineer who shall thereupon
issue to the Contractor instructions. Provided
that ｩｾ＠ ｴｨｾ＠
event of conflict the order of precedence of documents shall be as stated in the
Contract Agreement. Provided that if, in the
opinion of the Engineer, compliance with any
such instructions shall involve the Contractor
in any cost, which by reason of any such ambiguity or discrepancy could not reasonably

have foreseen by the Contractor, the Engineer
shall certify and the Employer shall pay such
additional sum as may be reasonable·to CCNer
such costs, subject to the provisions of Clause
2.(1) (Dutie·s and powers of the Engineer)
hereof.
Specification and Drawings
(3) Anything mentioned in the Spedfication and
not shown on the Drawings, or shov.m on the
Drawings and not mentioned in the Specjfication, shall be Of like effect as if shown or mentioned in both. In case of any difference between Drawings and the Specification, the
Specification shall prevail.
Performance Security
7 (1) The Contractor shall, within thirty (30) calendar days from the receipt of Letter of Acceptance, at his own expense, furnish the
Employer with a Performance Security in
the amount stated in Part 11-Special Conditions of Contract in Clause 7 (1) (Performance Security) thereof from an insurance
f':Ompany or bank, the said insurance company or bank and the terms of the ｾ､＠
security shall be such as shall be approved
by the Employer. The Security shall be
maintained in full force and effect by the
Contractor from the title of signing of the
Contract up to the issue of the Certificate
Of Satisfaction for the whole of the Works
or as provided for in Part II Special Conditions of Contract in Clause 7 0) (Performance Security) thereof.
Failure to Provide Security
(2) If the Contractor .does riot furnish the security
under sub-clause (1) Of this Clause with the
fixed date, the Employer shall have the right to
cancel the award of the Contract without any
liability to the Contractor Ulna to encash the
Tender Security of the Contractor and to taste
such actions as be may deem best.
Additional, Other and Supplementary Security
(3) The Contractor shall furnish such additional,
other or supplementary security as the Employer may require if:
(a) the Surety becomes unacceptable to the
Employer, or
(b) if the Contract Price has been or appears
to be substantially increased after the·security is furnished.
Advance Payment Security
(4) If the Contractor ｲ･ｱｵｾｳｴ＠
an Advance Pay-
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ment and such Advance. Payment is provided
for in the Contract, the Contractor shall furnish an Advance Payment Security equal to
the advance payment amount, and the Security may be changed from time to time equal
to the remaining amount of the Advance Payment after a part has been recovered from
monthly payments. The Security shall be maintained in force until the Advance Payment has
been fully recovered in accordance with the
Contract.
The Security shall be in terms and from an
insurance company or bank;, all to the approval of the Engineer and shall be executed
in the form provided for that purpose in the
Documents for Tendering.
Custody of Drawings
8 . (1) The Drawings shall remain in the sole custody of the Engineer, but two (2) copies
thereof shall be furnished to the Contractor
free of cost. The Contractor shall provide
and make at his own expense any further
copies required by him for the Works. At
the completion of the Contract. The Contractor shall if required by the Engineer return all drawings provider under the Contract.
The Contractor shall give adequate notice
in writing to the Engineer of any further
drawing or specification that may be required for the execution of the Permanent
Works or otherwise under the Contract.
One.copy Of Drawings to be Kept on Site
(2) One copy of the Drawings and Specification shall be kept by the Contractor on the
Site and shall be available for inspection and
use by the Engineer and by any other person authorised by the Engineer in writing.
Further Drawings and Instructions
9. (1) The Engineer will supply to the Contractor
from time to time during the progress of
the Works, such further drawings, except
Contractor's working Drawings, and instructions as' are necessary for the proper and
adequate execution, completion and repair
of the Permanent Works, and the Contractor shall carry out and be bounce by them.
Disruption on Progress
(2) The Contractor shall give written notice to
the Engineer whenever planning or
progress of the Works is likely to be delayed or disrupted unless any further draw-
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ing on order, including a direction, instruction or approvals is issued by the Engineer
within a reasonable time.
The notice shall include details "of the drawing or order required and of Why and by
when it is required and of any delay or disruption likely to be suffered if it is late.
Delays of Drawings
(3) If, by reason of any failure of the Engineer to
issue within a time reasonable in all the circumstances any drawing or order in accordance with sub-clause (2) of this clause, the Contractor suffers delay then the Engineer shall
take such delay into account in determining
any extension Of time to which the Contractor is entitled under Clause 44 (Extension Time
for Completion) hereof subject to the provisions of Clause 2.(1) (Duty and Powers of the
Engineer) hereof.
GENERAL OBUGATIONS AND RESPONSIBIUTIES
Contractor's General Responsibilities·
10. (1) The Contractor shall, subject to the provisions of the Contract, with due care and
diligence, execute, complete and repair the
Works and provide ('1]1 labour including the
supervision thereof, materials, Constructional Plant and Equipment, transport to
or from the Site, and in and about the Works
and all other things, whether or a temporary or permanent nature, require for such
execution, completion and repair as specified in or reasonably to be inferred from
the Contract.
Safety
(2) The Contractor shall take full responsibility for
the adequacy, stability, and safety of all site
operations and methods of construction, provided that the Contractor shall not be responsible, except as may be expressly provided in
the Contract, for the design or specification of
the Permanent Works, or for the design or
specification of any Temporary Works prepared by the Employer or the Engineer.
Inspection Of Site
11. The Employer will have made available to the
Contractor with the Documents forTendering
such data, if any, on hydrological and subsurface conditions obtained by or on behalf of the
Employer from previous investigations, but the
Contractor shall be responsible for his own
interpretation thereof. The Contractor shall also
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be deemed to have inspected and examined
the Site and its surrotn1dings and information
available in connection therewith.
The Contractor shall be deemed to have satisfied himself, so far as is practicable, before submitting his Tender, as to the form and nature
thereof, including the subsurface conditions,
the hydrological and climatic conditions, the
extent and nature of work and materials necessary for the completion of the Works, the
means of access to the Site and the ·accommodation be may require and, in general, shall
be seemed to have obtained all necessary information as to risks, contingencies and all
other circumstances which may influence or
affect his Tender.
Sufficiency of Tender
12. (1) The Contractor shall be deemed to have
satisfied himself before tendering as to the
correctness and sufficiency of his Tender
anti of the prices stated in the Bill of Quantities, which prices shall, except in so far as
it is otherwise provided in the Contract,
cover all his obligations necessary for the
proper execution, completion and repair
of the Works.
AdwJse Pb;sical Conditiom and Artificial Obstructions
(2) If, however, during the execution of the Works
the Contractor shall encotn1ter physical conditions, other than climatic conditions on the
Site, or artificial obstructions, which conditions
or obstructions would in his opinion, not have
been reasonably allowed for by an experienced
contractor, be shall within thirty (30) days of
the may be encotn1ters such physical conditions or artificial obstruction give written notice thereof to the Engineer. If the Engineer
concurs with the Contractor's notice, be will
certify it, subject to the provisions of Clause
2.(1) (Duties· and Powers of the Engineer)
hereof, and the Employer will pay the additional reasonable cost which the Contractor
incurred:
(a) of complying, with any instruction which
the Engineer may issue to the Contractor in connection therewith, and
{b) of any proper anti reasonable measures
approved by the Engineer which the Contractor may take in the absence of specific instructions from the Engineer,
as a result of such conditions or obstructions
being encotn1tered.

Work to be in Accordance with the Contract.
13. Except as legally or physically impossible, the
Contractor Somali execute, complete and repair the Works in strict accordance with the
Contract anti accepted by the Engineer subject to the provisions of Clause (a (Certificate
of Satisfaction) hereof, and shall comply and
adhere strictly to the Engineer's instructions
and directions on any matter concerning the
Works whether mentioned in the Contract or
not.
Subject to the provisions of Clause 2(1) (Duties and Power of the Engineer) hereof, the
Contractor shall take instructions and directions only from the Engineer or, subject to the
limitations referred to in Clause 2.(2) (Duties
and Powers of Engineer's Representative)
hereof, from the Engineer's Representative.
Programme to be Furnished
14. (1) Within sixty (60) days after receipt of the
Letter of Acceptance, the Contractor shall
submit to the Engineer for his approval a
programme by CPM (Critical Path Method)
or in another Approved form, showing the
method in which be proposes to carry out
the Works, and shall , whenever required
by the Engineer, furnish for his information
particulars in writing of the Contractor's arrangements for executing the Works and
of the Constructional Plant and Equipment
and Temporary Works which the Contractor intends to supply, use or construct, as
the case may be.
The submission to and Approval by the Engineer of such programmes or the furnishing of such particulars, shall not relieve the
Contractor of any of his duties or responsibilities tn1der the Contract.

Revised Programme
(2) If at any time it should appear to the Engineer
that the actual progress of the Works does not
conform to the approved programme referred
to in sub-clause (1) of this Clause, the Contractor shall produce, at the request of the Engineer, a revised programme showing the modifications to the approved programme necessary to ensure completion of the Works within
the time for completion as defined in Clause
4.3 (rime for Completion) hereof.

Records Relating to the Works

u-, <:i1

(3) The Contractor shall at all times keep complete and accurate records in accordance with
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sound engineering practice and to the satisfaction of the Engineer. All records relating, to
the Works shall be available to the Employer
and the Engineer at all times.
Contractor's Superintendence

15. (1) The Contractor shall give or provide all necessary superintendence during the execution. completion and repair of the Works
and as l<;mg thereafter as the Engineer may
consider necessary for the proper fulfilling
of the Contractor's obligations under the
Contract.
The Contractor, or a competent and authorised represent:,tive Approved by the
Engineer, which approval may at any time
be withdrawn is to be constantly on the
Works and shall give his whole time to the
superintendence of the Works.
If approval of such representative shad be
withdrawn by the Engineer, the Contractor
shall, as soon as is practicable, after receiving written notice of such withdrawals remove such representative from the Works
and shall not thereafter employ him again
on the Works in any capacity and shall replace him by another representative Approved by the Engineer, Such authorised
representative shall receive, on behalf of the
Contractor directions and instructions from
the Engineer.
.
Contractor's Staff

(2) An adequate number of the Contractor's staff
at all levels of responsibility shall communicate both in English and Indonesian fluently.
Local Professional Staff
(3) The Contractor shall employ professional staff
from Indonesia to the maximum extent that
suitably qualified, experienced and capable staff
are obtainable and available for employment
on the Works.
Approval Or Expatriate staff
(4) Details of the full professional and technical
qualifications and experience of each expatriate professional or skilled technical member
of the Contractor's staff to be employed on
the Works shall be submitted by the Contractor through the Engineer to the Employer, in
such form as may be required, for registration
and approval by the appropriate Authorities
for employment on the Works.
Contractor's Employees

16 (1) The Contractor shall provide and employ

on the Site in connection with the execution, completion and repair of the Works:
a. only such technical assistants as are
skilled and experienced in their respective callings and such supervisors, foremen and leading hands as are competent to give proper supervision to the
work they are required to supervise,
b. such skilled, semiskilled and unskilled labour as is necessary for the proper and
timely execution, completion and repair
of the Works, and
(c) such trainings staff as are necessary and
Approved by the Engineer to provide for
transfer of technology to Indonesian personnel at the Contractor, if applicable
Removal of Contractor's Employees

(2) Engineer shall be at liberty to object to and
require the Contractor to remove forthwith
from the Works any person employee by the
Contractor in or about the execution, completion or repair of the Works who in the opinion
of the Engineer, misconducts himself, or is incompetent or negligent in the proper performance his duties, or whose employment is otherwise considered by the Engineer to be undesirable and such person shall not be again
employed upon the works without the written
permission of the Engineer, Any person so
removed from the Works shall be replaced as
soon as possible by a competent substitute Approved by the Engineer.
Setting Out

17. The Contractor shall be responsible for the true
and proper setting out·of the Works in relation to original points, lines, and levels of reference given by the Engineer in writing and
for the correctness, subject as above mentioned, of the position, levels, dimensions and
alignment of all parts of the Works and for the
provision of all necessary instruments, appliances, and labour in connection therewith and
shall cooperate and provide all facilities required
by the Engineer to enable him to check the
setting out performed by the Contractor.
If, at any time during the progress of the Works,
any error shall appear or arise in the position,
levels, dimensions, or alignment of any part of
the Works, the Contractor, on being required
to do so by the Engineer shall, at his own cost
rectify such error in accordance with the Contract and/ or acceptable to the Engineer, but if
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such error is based on incorrect data supplied
in writing by the Engineer, the expense of rectifying the same shall be borne by the Employer. The checking of any setting-out or of
any line or level by the Engineer shall not in
any way relieve the Contractor of his responsibility for the correctness thereof and the Contractor shall carefully protect and preserve all
benchmarks, sight-rails, pegs and other things
used in setting out the Works.
Bore holes and Exploratory Excavation
18. If; at any time during the execution of the Works,
the Engineer shall require the Contractor to make
bore holes or to carry out exploratory excavation, subject to the provisions of Clause 2 (1)
(Duties and POVJers of the Engineer) hereof, such
requirement shall be ordered in writing and shall
be deemed to be an addition ordered under
provisions of Clause 51 .(1) (Variations) hereof,
tmless an item or a provisional sum in respect
of such anticipated work shall have been included in the Bill of Quantities.
Watching and Lighting
19. The Contractor shall provide and maintain at
his own cost all lights, guards, fencing and
watching, when and where necessary or required by the Engineer, or by any duly constituted authority, for the satisfactory execution
of the Works, including night work, for the protection of the Works, or for the safety and convenience of the public or others.
Care Of works
20. (1) From the commencement of the Works
until the date stated in the Certificate of
Completion for the whole of the Works
pursuant to Clause 48.(1) (Certification
of Completion of Works) hereof, the Contractor shall take full responsibility for the
care thereof and of all Temporary Works.
In the ev.ent that anti damage, loss or injury should happen to the Works or to
any part thereof or to any Temporary
Works from any cause whatsoever, except the excepted risks as defined in subclause (2) of this Clause, the Contractor
shall at his own cost, repair and make
good the same so that at completion, the
Works shall be in good order and condition and in conformity in every respect
with the requirements of the Contract and
the Engineer's instructions.
In the event of any such damages, loss or

injury happening front any of the excepted
risks, the Contractor shall, to the extent required by the Engineer after consultation
with the Employer, and subject always to
the provisions of Clause 65 (Special Risks)
hereof. reparr and make good the same as
aforesaid at the cost of the Employer. The
Contractor shall also be liable for any damage to the Works occasioned by him in the
course of any Gperations carried out by him
for the purpose of complying with obligations under Clauses 49 and or 50 (Defects
and Repair) hereof, and during suspension
of VJOrk or while remedying any defects.
Excepted Risks
(2) The term "excepted risks" is hereby deemed
to be the collective and comprehensive term
for uninsurable risks as follows:
(a) war, hostilities (whether war be declared
or not);
(b) invasion, act bf foreign enemies;
(c) riot, commotion or disorder, unless solely
restricted to employees of the Contractor
or of his subcontractors and arising from
the conduct of the Works;
(d) insurrections, rebellions, revolution;
(e) military or usurped power, civil war;
(0 ionising radiatio n or contamination by
radioactivity from any nuclear fuel or from
any nuclear waste from the combustion
of nuclear fuel, radioactive toxic explosive.
or other hazardous properties of a ny explosive nuclear assembly or nuclear component thereof;
(g) pressure waves caused by aircraft or other
aerial devices travelling at sonic or supersonic speeds;
(h) risks arising solely due to faulty design of
the Works by the Employer;
(i) actual use and/ or occupation by the Employer of any portion of the Works for
which a Certificate of Completion has
been issued. excluding responsibilities of
the Contractor in the Defects Liability
Period; and
(j) damage by forces of nature that an experienced contractor having reasonable foresight and ability could not foresee or reasonably make provision for or insure
against.
Insurance Of Works, etc.
21. Without limiting his obligations and responsi-
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bilities under Clause 20.(1) (Care of Works)
hereof, the Contractor shall insure in the joint
names of the Employer and the Contractor
against all"loss or damage from whatever cause
arising, other than .he excepted risks, for which
he is responsible under the terms of the Contract and in such manner that the Employer
ancl r::ontractor are covered for the period stipulated in Clause 20.(1) (Care of Works) hereof
and are also covered during the Defects Liability Period for loss or damage arising from a
cause, occurring prior to the commencement
of the Defects Uability Period and for any loss
or damage occasioned by the Contractor in
the course of any operations carried out by
him for the purpose of complying with his
obligations under Clauses 49 and 50 (Defect
and Repair) hereof;
(a) The Works for the time being executed to
the estimated current contract value thereof
or such sum subject to additional sums as
may be specified in Part II - Special Conditions of Contract in Clause 21 (Insurance
of Works, etc.) thereof, together with the
materials for Corporation in the Works at
their replacement value.
(b) The Constructional Plant and Equipment
and other things brought on to the Site by
the Contractor to the replacement value of
such Constructional Plant and Equipment
and other things.
Such insurance shall be effected with an insurer and in terms approved by the Employer,
which approval shall not be unreasonably withheld, and the Contractor shall, whenever required, produce to the Engineer the policy or
policies of insurance and the receipts for payment of the current premium.
Damage to Person and Property
22. (1) The Contractor shall, except as the Contract provides otherwise, indemnify the
Employer against all losses and claims in
respect:
(a) death of or ·injury to any person, or
(b) loss or damage to any property (other
than the Works or surface or other damage to land or crops On the Site suffered by tenants or occupiers),
which may arise out of or in consequence
of the execution and completion of the
Works and the remedying of any defects
therein, and against all claims, proceedings,

?

damages, costs, charges and expenses
whatsoever in respect thereof .or in relation thereto, subject to the exceptions defined in sub-clause (2) hereof.
Provided that for the purposes of this Clause,
the expression the Sites shall be deemed to be
limited to the area defined in the Specification
or shown on the Drawings in which land and
crops will be disturbed or damaged as a consequence of the execution of the Works.
Exceptions
(2) The "Exceptions" referred to in sub-Clause (1)
hereof, are:
(a) the permanent use or occupation of land
by the Works, or any part thereof,
(b) the right of the Employer to execute the
Works, or any part thereof, on over, under, in or through any land,
(c) damage to property which is the unavoidable result of the execution and completion of the Works, or the remedying of
any defects therein, in accordance with
the Contract,
(d) death of or injury to persons or loss of or
damage to property resulting from any
act or neglect of the Employer, his agents,
servants or other contractors, not being
employed by the Contractor, or in respect
of any claims, proceedings, damages,
costs, charges and expenses in respect
thereof or in relation thereto or, where the
injury or damage was contributed to by
the Contractor, his servants or agents,
such part of the said injury or damages as
may be just and equitable having regard
to the extent of the responsibility of the
Employer, his servants or agents or Other
Contractors for the injury or damage.
Indemnity by Employer
(3). The Employer shall indemnify the Contractor
against all claims, Proceedings, damages, costs,
charges and expenses in respect of the matters referred to in the exceptions defined in
sub-clause (2) hereof.
Third Party Insurance
23. (1) Before commencing the execution of the
Works the Contractor, but without limiting
his obligations and responsibilities. under
Clause 22.(1) (Damage to Persons and
Property) hereof, shall insure against his liability for any material or physical damage,
loss or injury which may occur to any prop-
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erty. including that of the Employed or to
any person, including that of the Employer,
by or arising out of the execution, completion or repair of the Works.

Minimum Amount of Third Party Insurance
(2) Such insurance shall be effected with an insurer and in terms Approved by the Employer,
and for at least the amount stated Part II-Special Conditions of Contract in Clause 23
(2)(Minimum Amount of Third Party Insurance)
thereof. The Contractor shall, whenever re. quired, produce to the Engineer the policy or
policies of insurance and the receipt for payment of the current premiums.

Provision to Indemnify Employer
(3) The terms shall include a provision whereby in
the event of any claim in respect of which the
COntractor would he entitled to receive indemnity under the policy being brought or made
against the Employer, the insurer will indemnify the Employer, against su.c h claims and any
costs, charges and expenses in respect thereof.

Accident or Injury to Workmen
24 (1) The Employer shall not be liable for or in
respect of any damages or compensation
payable at law in respect or in consequence
of any accident or injury to any workman
or other person in the employment of the
Contractor or any subcontractor, except an
accident or injury resulting from any act or
default of the Employer, his agents or servants. The Contractor shall indemnify anti
keep indemnified the Employer against all
such damages and compensation, except
as aforesaid, and against all claims, demands, proceedings, costs, charges and
expenses whatsoever in respect thereof or
in ｲ･ｬｾｴｩｯｮ＠
thereto.
Insurance cigainst Accident, etc. to Workmen
(2) The C_cptractor shall insure against accident
to wori<fen with an insurer approved by the
Employer, and shall continue such insurance
during the entire time that any persons are
employed by him on the Works and shall, when
required, produce to the Engineer such po_licy
of insurance and the receipt for payment of
current premium. Provided that, for persons
employed by any subcontractor, the Contractor's obligation to insure as afore said under
this sub-clause shall be satisfied if the subcontractor shall have insured against the liability in
respect of such persons so that the Employer

is indemnified under the policy, but the Contractor shall require such subcontractor to produce to the Engineer, when required, such
policy of insurance and the receipt for payment of the current premium .
The insurance described above shall in all respects satisfy the provisions of Decree No.07I
Men/ 1984 of the Ministry of Manpower and
Decree No.30/KPTS/ 1984 of the Ministry of
Public Works for ｴｨｾ＠
implementation of Indonesian Government Regulation No.33 (1977)
concerning labour social insurance (ASTEK)

Contractor's Insurance
25.(1) (a)The contractor shall use an Indonesian
insurance which may Cooperate with the
foreign insurance market for any and all
insurance policies to be provided and
maintained by Contractor.
(b)The Contractors shall provide evidence
to the Employer prior to the start of the
Work at the Site that the insurance required under the Contract have been effected and shall, within 90 (ninety) days
of the Commencement Date, provide the
insurance policies to the Employer. When
providing such evidence and such policies
to the Employer, the Contractor shall notify the engineer of so doing. Such insurance policies shall be consistent with the
general terms agreed prior to the issuers
of the Letter of Acceptance. The Contractor shall effect all insurance far which
be is responsible with insurers and in terms
approved by the Employer.
Provided that, should the Employer or the
agreement between Financing Agency and the·
Government so require, any special conditions
regarding insurers, re-insurance obligations, if
any, or other matters related to the Contractor's insurance obligations shall be as specified
in Part II-Special Conditions of Contract in
Clause 25.(1) thereof.

Approval by Employer
(2) The form and limits of insurance, together with
the underwriter thereof, must in each case be
acceptable to the Employer; but regardless of
such acceptance it shall be the responsibility
of the Contractor to maintain adequate insurance coverage at all times. Failure of the Contractor to maintain adequate coverage shall not
relieve him or any contractual responsibility or
obligation. Satisfactory certificates, or copies,
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of the policies of insurance shall be filed with
the Engineer, or it directed, the Engineer's Representative, prior to starting any activity or work
under the Contract. The certificates shall state
that sixty (60) days ndvance written notice will
be given to the Employer with a copy to the
Engineer before any policy covered thereby is
chanqed, cancelled or expires.
Consequences on Contractor's Failure to Insure
(3) If the Contractor shall fail to effect and keep in
force the insurance referred to in Clause 21
Gnsurance of Works), Clause 23.(1) (Third Party
lnsurancP. etc.}, and Clause 24 (Accident or
Injury to Workmen; Insurance against Accident,
etc. to Workmen) hereof, or any other insurance which he may be required to effect under
the terms of the Contract, the Employer may
withhold the payment of any monies due or
which may become due to the Contractor, until
the Contractor pays such premium or premiums as may be necessary for that purpose.
Giving of Notices and Payment of Fees
26. (1) The Contractor shall give all notices and
pay all fees required to be given or paid by
any National or State Statute, Ordinance
or other Law, or any Regulation, or byelaw of any local or other duly constituted
authority in relation to the execution of the
Works and by the rules and regulations of
all public bodies and companies whose
property or rights are affected or may be
affected in any way by the Works.
Provided that the Employer will repay or
allow to the Contractor all such sums as
the Engineer shall certify to have been properly payable and paid by the Contractor in
respect of such fees.
Compliance with Statutes, Regulations etc.
(2) The Contractor shall conform with the provisions of any such Statute, Ordinance, etc. or
Law and the Regulations or bye-law of any
local or other duly constituted authority which
may be applicable to the Works and with such
rules and regulations of public bodies and companies as aforesaid and shall keep the Employer indemnified against all penalties and liabilities of every kind for breach of any such
provisions.
Fossils, etc.
27. (1) All fossils, coins, articles of value of antiquity and archaeological structures and other
remains or things of geological or archaecr

logical interest discovered on the Site shall
as between the Employer and the Contractor be deemed to be the absolute ·property
of the Employer. The Contractor shall take
such reasonable precautionS to prevent his
workmen or any other persons from removing or damaging any such article or
thing and shall immediately upon discovery thereof, and before removal, acquaint
the Engineer of such discovery who will
after consultation with the Employer direct
the Contractor as to the disposal of the
same, and if such removal shall incur additional cost to the Contractor the same shall
be at the expense of the Employer.
Valuable Minerals
·(2) All valuable minerals found upon the Site
or discovered by reason of the execution of
the Works shall be and shall remain the
property of the Employer. The Contractor
or his employees shall deliver all such valuable minerals to the Engineer.
Patent Rights End Royalties
28. The Contractor shall save harmless and indemnify the Employer from and against all claims
and proceedings for or on account of infringement of any patent rights, design trademark
or name or other protected rights Of any techniques. Constructional Plant and Equipments
machine, work, or material used for or in connection with the Works or any part thereof
and from and against all claims, demands, proceedings, damages, costs, charges, and expenses whatsoever in ｲｾｳｰ･｣ｴ＠
thereof or in
relation thereto.
Except where otherwise specified, the Contractor shall pay all tonnage and other royalties, rent and other payments or compensation, if any, for getting stone, sand, gravel, clay
or other materials required for the Works. The
Employer on his part warrants that any design or instructions furnished or given by him
will not cause the Contractor to infringe any
letters patent, registered design, trade mark,
or copyright in the performance of the Contract.
Interference with Traffic and Adjoining Properties
29. All operations necessary for the execution,
completion and repair of the Works shall, so
far as compliance with the requirements of the
Contract permits, be carried on so as not to
interfere unnecessarily or improperly with the

public convenience, or the access to, use and
occupation of public or private roads and footpaths whether in the possession of the Employer or of any other person The Contractor
shall save harmless and indemnify the Employer in respect of all claims, demands, proceedings, damages, costs, charges and expenses whatsoever arising out of, or in relation to, any such matters in so far as the Contractor is responsible there for.
Extraordinary Traffic
30 (1) The Contractor shall use every reasonable
means to prevent any of the highways or
bridges connecting with or on the routes
to the Site from being damaged or injured
by any traffic of the Contractor or any of
his subcontractors. He shall select routes,
choose and use vehicles and restrict and
distribute loads so that any such extraordinary traffic as will inevitably arise from the
moving of plant and material from and to
the Site shall be limited as far as reasonably
possible, and so that no unnecessary c:amage or injury may be · ..Ａｾ ｡ｳｩｯｮ･､＠
to such
highways and bridges.
·
Special Loads
(2) Should it be found necessary for the Contractor to move any Constructional Plant and
Equipment, machinery or pre-constructed units
or parts of units of work and such moving is
ｾ･ｬｹ＠
to damage any highway or Bridge unless
special protection or strengthening is undertaken, then the Contractor Shall before such
load is moved give notice to the Engineer in
writing advising the weight and other particulars thereof and his proposals for protecting or
strengthening such highway or bridge and such
strengthening or movement of constructional
·Plant or Equipment may not be executed until
approved by the Engineer.
Provided that, the cost and expenses thereof
shall be paid by the Contractor unless otherwise specified in Part II-Special Conditions of
Contract in Clause 30.(2) thereof.
Settlement of Extraordinary Tragic ｃｬ｡ｩｭｾ＠
(3) If during the execution of The Works or at any
time thereafter the Contractor shall receive any
claim arising out of the execution, completion
or repair of the Works in respect of damage or
injury to highways or bridge, he shall immediately report the same to the Engineer. If any
such claim or part thereof shall in the opinion

of the Engineer be due to any failure on the
part of the Contractor to observe and perform
his obligations under sub-clause (1) and (2) of
this Clause, then the Contractor shall be required to repair immediately at his own cost
such damage or injury in accordance with the
Engineers instruction. Provided that if such
damage or injury is due to the failure of the
Employer, his agent or servant the cost will be
borne by the Employer and thereafter the Employer shall negotiate the settlement of and
pay all sums due in respect of such claim and
shall indemnify the Contractor in respect
thereof and in respect of all claims, proceedings, damages, costs, charges and expenses
in relation thereto.
Water-borne Traffic
(4) Where the nature of the Works requires the
use by the Contractor of water-borne transport the foregoing provisions of this Clause
shall be construed as though "highway" included a lock, dock, sea wall , or other structure related to a waterway and "vehicle" included craft, and shall have effect accordingly.
Nothing herein before contained shall exempt
the Contractor or any of his subcontractors
from complying with state laws regulating traffic on highways, bridges or waterways.
Opportunities for Other Contractors
31. The Contractor shall, in accordance with the
requirements of the Engineer, afford reasonable opportunities for carrying out their work
to any Other Contractors employed by the Employer and their workmen and to the workmen of the Employer and of any other duly
constituted authorities who may be employed
in the execution on or near the Site any work
under any contract which the Employer may
enter into in connection with or ancillary to
the Works. If, however, the Contractor shall
on the written request of the Engineer after
consultation with the Employer, make available to any such Other Contractor, or to the
Employer or any such authority, any roads or
ways for the maintenance of which the Contractor is responsible, or permit the use by any
such of the Contractor's scaffolding or other
plant on the Site, or provide any other service
of whatsoever nature, the Employer shall pay
to the Contractor in respect of such use or
service such sum or sums as shall, in the opinion of the Engineer, be reasonable. Any differ-
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only if in his opinion such importation is
necessary and in accordance with the relevant laws and regulations of Indonesia.
The Contractor shall be required to obtain the necessary working permits and
visas for non-Indonesian employees employed by him or his subcontractors to
work in Indonesia for the execution, completion and repair of the Works, in accordance with the relevant laws and regulations of Indonesia. The Employer will
extend all possible assistance to the Contractor in obtaining the necessary working permits and visas.

ences or conflicts which may arise between
the Contractor and others in regard to the respective work, will be referred to the Engineer
who will ·u se his best endeavours to resolve
the situation and instruct the Contractor accordingly, subject to the provisions of Clause
2 .(1) (Duties and Powers of the Engineer)
hereof. Should the Engineer be unable to resolve the· differences or conflict or lack the
powers to enforce a solution upon the others
concerned, he will refer the matter to the Employer who will take such actions as he deems
appropriate and advise the Engineer to instruct
the Contractor accon..:.ngly.
Contractor to Keep the Site Clear

32. The Contractor shall during the execution,
completion and repair of the Works keep the
Site free from obstruction and shall, at any time
if directed by the Engineer, store or dispose of
any Constructional Plant and Equipment and
surplus materials and clear away and remove
from the Site any wreckage or rubbish or Temporary Works no longer required.
Clearance of Site on Completion

33. On the completion of the Works, the Contractor shall, except as otherwise specifically provided, clear away and remove from the Site all
Constructional Plant and Equipment, Temporary Works, surplus materials, wreckage and
rubbish of every kind and shall reinstate and
leave the whole of the Site and the Works clear
and in a workmanlike condition to the satisfaction of the Engineer.
CONTRACTOR'S EMPLOYEES
Engagement of Employees

34.(1) (a)The Contractor shall make his own arrangements for the engagement of all labour and supervisory staff, local or otherwise, in accordance with all laws, regulations, notices arid decrees issued by the
Government of Indonesia and, except insofar as the Contract otherwise provides,
for the transport, housing, feeding and
payment thereof. Lee Contractor shall not
recruit or attempt to recruit persons in the
service of the Employer or the Engineer.
(b)The Contractor is encouraged to the extent practicable to use indigenous labour.
The Contractor shall only import foreign
technicians for the Works with the recommendation of the Engineer in writing
which shall be granted by the Engineer

Repatriation of Employees
(2)

The Contractor shall be responsible for
the return to the place where they were
recruited or to their normal place of residence of all such employees as he recruited
and employed for the purposes of or in
connection with the Contract and shall
maintain such persons as are to be so returned in a suitable manner until they shall
have left Indonesia or the Site, as the tase
may be.

Uving Quarters of Employees

(3) (a) Except as may be otherwise specifically
stated, the Contractor shall provide and
maintain such housing accommodation
and amenities, as he may consider necessary for all his employees employed for
the purposes of or in connection with the
Contract, including all fencing, water (both
for drinking and other purposes), electricity, sanitation, cookhouses, fire prevention and fire-fighting equipment and other
requirements in connection with such accommodation or amenities.
(b) The Contractor shall supply clean potable water for the workers at each work
site. For this purpose, water shall be analysed by the Contractor for potability whenever requested by the Engineer. The Contractor shall provide on the Site, after consultation with the Engineer, fixed or portable toilets for the use of the Contractor's
staff and work people.
(c) After the Works are completed, t}:le Contractor shall dismantle the housing ac:commodation and related appurtenances located at the Site and restore the Site to its
original state in so far as it is reasonably
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posSible, tmless the Contract provides that
such housing will not necessarily be dismantled but will he the property of the
Empl6yer.
Safely and Accident Prevention
(4) The Contractor shall in regard to safety provisions, furnish and cause to be used such additional safeguards, safety devices and protective equipment as the Engineer or any competent authority may determine to be reasonably
necessary to protect the life and hQa)th of em.:.
ployees of the Contractor or his sub contractors. Nothing in this Clause shall be construed
to relieve the Contractor from compliance with
applicable local safety, health and sanitation
laws or ordinances.

Health
(5) The Contractor shall, in collaboration with and
to the ｾ･ｮｴｳ＠
of any duly constituted medical or sanitary authority, ensure that suitable arrangements are made on the Site for the maintenance of health, the prevention and CNercoming
of epidemiCs and for adequate first aid, welfare
and hygiene services. Such first aid services shall
be pr<:Nided to the Employer and the Engineer,
at no cost, for their employees at the Site.

Festivals and Religious Customs
(6) The Contractor shall, in all dealings with persons in his employment, have due regard to all
recognized festivals, days of rest and religious
or other customs in accordance with the cal.endar issued by the Government of or observed
in the Republic of Indonesia. He shall make
special arrangements with the approval of the
Engineer, whenever the exigencies of the construction programme demand that work shall
proceed during such festivals and days of rest.

Alcoholic liquor or Drugs
(7) . The Contractor shall not, in accordance with
the Statutes,. Ordinances and Regulations or
Orders import, sell, give, barter or otherwise
dispose of any alcoholic liquor, or drugs, or
permit or suffer any such importation, sale,
gift, barter or disposal by his subcontractors,
agents or employees. The Contractor's personnel also prohibited from drinking or using
such things during working hours.
Arms and Ammunition
(8) The Contractor shall not, in accordance with
the Statutes, Ordinances and other official regulations or orders, give, use, barter or otherwise dispose of to any person or persons, any

7()1

arms or ammunition of any kind or permit or
suffer the same as aforesaid.

Disorderly Conduct etc.
(9) The Contractor shall, at all times, take all reasonable precautions to prevent any unlawful,
riotous or disorderly conduct by or amongst
his employees and for the preservation of
peace and protection of persons and property in the neighbourhood of the Works. The
Contractor shall establish contact and cooperation with local law and order Authorities.

Observance by Sub-Contractors
(10) The Contractor shall be responsible for the observance by his subcontractors of the foregoing provisions, which shall apply to all persons employed by his subcontractors, in connection with the Contract.

Payrolls Wages and Fees
(11) (a) The time I books, payroll records or records
of similar nature of the Contractor and all
subcontractors shall be open to the inspection of the Engineer at all times.
(b) The wages of Indonesian labour shall be
paid in Rupiah in cash.
(c) No fee of any kind shall be asked or accepted
by the Contractor or any of his agents from
any person as a condition of employment
on the Works.
(d) Every employee on the Works shall be permitted to lodge, board and trade where and
with whom he elects aNd neither the Contractor nor his agents, nor his employees
shall directly or indirectly require, as a condition of employment, that an employee
shall board, lodge or trade at a particular
place or with a particular person, except
insofar as the nature of an employee's duties may necessitate his residence in accommodation to be provided by the Employer
at a particular location on or adjacent to
the Site.
(e) No charge shall be made to any person
employed on the Works for any transportation furnished by the Contractor or his
agents.
(0 No money earned by any employee of the
Contractor shall be retained or withheld
even with the consent of the employee,
except as required by the laws of tile Republic of Indonesia.
(g) Before payment of any amount to the Contractor, the Contractor shall furnish to the Em-
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plojer a statement that empb;ees employed
on the Works by the Contractor or by his
subcontractors have been paid all Vv'ages due
to them. The fmpb;er has the right to request the Contractor to sho..v evidence of such
payments, and the fmpb;er may withhold
payment of any amount due or to become
due to the Contractor if the Contractor or his
subcontractors, without any reasonable cause,
fails to PaY or withholds any payment to his
employees until such evidence has been supplied to the satisfaction of the Fmplojer.
Cost of Facilities
(12) Payment will not he made for the cost and
maintenance of any of the facilities specified
in this Clause, unless specifically included in
tile Bill of Quantities, but the cost thereof
·shall be deemed to be included in the various unit prices or items of the Contract.
Reports on Employees and Constructional Plant
35. The Contractor shall, if fe.1llir00 by the Engineer,
deliver to the Engineer a report in detail and in
such form and at such intervals as the Engineer
may prescribe, sha..ving the supelVisory staff and
the numbers of the several classes of v.x:>rkmen in
Indonesia from time to time enjoyed by the Contractor in ti-e performance of the contract and
such information respecting Constructional Plant
and Equipment as the Engineer may fe.11-rlre.
MATERIALS AND WORKMANSHIP
Quality of Materials and Workmanship and Tests
36. '(1) All materials and workmanship shall be of
respective kinds described and specified in
the Contract and in accordance with the
Engineer's instructions and shall be subjected from time to time to such tests as
the Engineer may direct at the ·place of
manufacture or fabrication, or on the Site
or at all or any of such places.
The Contractor shall provide such assistance, instruments, machines, labour and
materials as are normally required for examining measuring and testing any v.x:>rk
and the quality, weight or quantity of any
material used and shall supply, on his own
initiative, samples of materials as may be
selective and required by the Engineer for
testing before incorporation in the Works.
Cost of Samples
(2) All samples shall be supplied by the Contractor at his own cost if the supply thereof is clearly
intended by the Contract, but if not, then at

the cost of the Employers
Cost of Tests
(3) The cost Of making any test shall be borne by
the Contractor if such test is clearly intended
by or provided for in the Contract and, in the
case only of a test under load or of a test to
ascertain whether the design of any finished
or partially finished work is appropriate for the
purposes which it was intended to fulfil, which
is particularised in the Contract in sufficient
detail to enable the Contractor to have priced
or allowed for the same in his Tender.
Costs Of Tests not Provided for, etc.
(4) If any test is ordered by the Engineer which is
either:
(a) not so intended by or provided for in the
Contract, or
(b) is not so particularized. or
(c) though so intended or provided for is ordered by the Engineer to be carried out by
an independent person at any place, other
than the Site or the place of manufacture
or fabrication of the materials tested,
then the cost of such test shall be borne by the
Contractor, if the test shoes the workmanship
or materials are not in accordance with the
provisions of the Contract or the Engineer's
instructions, but otherwise by the Employer.
Access to Site
37. The Engineer and any person authorised by
him shall at all limes have access to the Works
and to the Site and to all workshops and places
where work is being prepared or materials
manufactured, or articles or machinery are
being obtained for the Works.
The Contractor shall afford every facility for
and every assistance in obtaining the right to
such access.
Examination of Work before Covering up
38. (I) No work shall be covered up or put out of
view without the approval of the Engineer.
The Contractor shall afford full opportunity for the Engineer to examine and measure any work which is about to be covered
up or put out of view and to examine foundations before permanent work is placed
there on.
The Contractor shall give due notice to the
Engineer whenever any such work or foundations is or are ready or about to be ready
for examination and the Engineer shall without unreasonable delay, unless he consid-
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ers it unnecessary and advises the Contractor accordingly, attend for the purpose
of examining such foundations.
It, hO\.Vever, the Contractor should cover
up any \.VOrk without complying with the
above, the Engineer may, at his option, require the work to be opened up for examination and the Contractor shall have no
· recourse for compensation.
Uncovering and Making Openings
(2) The Contractor shall uncover any part or parts
of the Works or make openings in or through
the same as the Engineer may from time to
time direct and shall reinstate and make good
such part or parts in accordance with the
Contract and/ or accepted by of the Engineer.
If any such part or parts hare been covered up
or put out of view after compliance with the
requirements of sub-clause (1) of this Clause
and are found to he executed in accordance
with the Contract, the expenses of uncovering, making openings in or through, reinstating and making good the same shall be borne
by the Employer. In case that the work is found
not to be executed in accordance with the
Contract all such expenses shall be borne by
the Contractor.
· Removal of Improper Work and Materials
39. (1) The Engineer shall during the progress of
the Works have power to order in writing
from time to time:
(a) the removal from the Site, within such
time or times as may be specified in the
order, of any materials which in the opinion of the Engineer are not in accordance with the Contract.
(b) the substitution of proper and suitable materials, and
(c) the removal and proper re-execution, notwithstanding any previous test ·thereof,
or interim payment there for, of any \NQrk
or portion thereof which in respect of
materials or workmanship is not, iri the
opinion of the Engineer, in accordance
with Contract.
If any_final tests prose or indicate the existence
of any fault or Defect in the Work or any part
thereof the Ei).gineer shall give the Contractor
notice stating particulars of such fault or defect and the Contractor shall at his own expense forthwith re-execute or replace the defective or faulty \.VOrk or alter the same to make

it comply with the requirements of the Contract.
Default of Contractor in Compliance
(2) In case of qefaults on the part of the Contractor in carrying out such order, the Employer
shall be entitled to employ other persons to
carry out the same. All expenses consequent
there on or incidental thereto shall be recoverable from the Contractor and the Employer
may withhold the ｾｹｭ･ｮｴ＠
of any monies due
or which may become due to the Contractor,
if the Contractor should fail to incur such expenses.
Suspension of Work
40 (1) The Contractor shall on the written order
of the Engineer, ｨ･ｲｩｾ｡ｦｴ＠
referred to as a
"Suspension Order", suspend the progress
of the Works or any part thereof for such
time or times and in such manner as the
Engineer may consider necessary and shall
during such suspension properly protect and
secure the work, so far as is necessary in
the opinion of the Engineer.
The extra cost inputting all wages to ·be
paid on the Site, salaries, depredation and
maintenance of Constructional Plant and
Equipment, on-site costs and general overhead costs of the Contract incurred by the
Contractor in giving effect to the Engineer's
instructions under this Clause shall be borne
and paid by the Employer unless such suspension is:
(a) otherwise provided for in the Contract. or
. (b) necessary for ｴｨｾ＠
proper execution of
\.VOrk or by reason of weather conditions
affecting the safety or quality of the
Works or by some default on the part of
the Contractor, or
(c) necessary for the safety of the Works or
any part thereof.
Provided that the Contractor shall not be
entitled to recover any such extra cost unless he gives notice in Meriting of his intention to claim to the Engineer within thirty
(30) days of the Suspension Order.
The Engineer shall settle and determine
such extra payment and/ or extension of
time under Clause 44 (Extension of Tune
for completion) hereof and sub ject to the
provisions of Clause 2 .(1) (Duties and POVJers of the Engineer) hereof to be made to
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the Contractor in respect of such claim as
shall, in the opinion of the Engineer, be fair
and reasonable.
Suspension Lasting more than 90 days
(2) If on any So pension Order, the progress of
the Works or any part thereof shall be suspended for a period of more than ninety (90)
days, or if the Engineer having previously issued a Suspension Order for a period which
has lasted less than ninety (90) days, shall within
less than ninety (90) days from the expiration
of that period of suspension, issue a further
Suspension Order, so that the periods of suspension amount iri all to more than ninety (90)
days, then, unless such suspension is within
paragraph (a), (b), or (c) of sub-clause (I) of this
Clause, the Contractor may serve a written
notice on the Engineer requiring permission
within twenty eight (28) days from the receipt
thereof, to proceed with the Works or that part
thereof, in regard to which progress is suspended. If such permission is not granted
within that time, the Contractor by a further
written notice may elect to treat the suspension where it affects only part of the Works as
an omission under the Clause 51.(1) (Variations) hereof, or where it affects the whole
Works as an abandonment of the Contract by
the Employer pursuant to Clause 69 hereof.
COMMENCEMENT TIME AND DElAYS
Commencement of Works
41. (1) The Contractor shall commence the Works
on Site within the period named in Part 11special Conditions of Contract in Clause
41 (1) (Commencement of Works) thereof
after the receipt by him of Notice to Proceed in writing from the Engineer, which
will be issued only after the Contract Agreement has been signed and become effective. The Contractor shall acknowledge its
receipt by signing and returning the attached
receipt. This receipt will be part of the
Contract. The Contractor shall proceed
without delay, except as may he expressly
sanctioned or ordered by the Engineer or
be wholly beyond the Contractor's control.
Notice to Proceed not Issued
(2) In the event that the Notice to Proceed is
not issued to the Contractor within sixty
(60) days after signing of the Contract, or
ninety (90) Jays after receipt by the Con-

tractor of the Letter of Acceptance, or
within ally other period mutually agreed
upc·1 by the Employer and the Contractor
the C:mtract may become null and void at
the discretion of the Contractor and the
Contractor shall be entitled to reimbursement by the Employer of reasonable actual
expenses incurred I by him in the reparation only of the Contract Documents including the provision of the Performance
Security and work programme as specified
in Clause 14.(1) (Programme to be Furnished) hereof, from the date of issue of the
Letter of Acceptance to the date the Contract becomes null and void.
Contractor's site Office
(3) Within two (2) months from the date of the
Engineer's Notice to Proceeds the Contractor shall establish at or in an approved location a adjacent to the Site an office duly
equipped to accommodate his managerial
personnel. The Site office shall be the legal
address of the Contractor for the purpose
of Clause 15.(1) hereof (Contractor's Superintendence).
As soon as possible the Contractor shall
report to the relevant authorities on the establishment of the office. The Contractor
shall maintain this office throughout the
execution and completion of the whole of
the Works and for such portion of the Defects Uability Period as the Engineer shall
approve.
All correspondence sent to this office shall
be deemed to have been sent to the Contractor's Head Office, but without prejudice
to Clause 68.(1) (Service of Notices) hereof.
The location of this office will be deemed
to be part of the Site as provided for in
Clause 1 (1) (e) (iv) (Definitions) hereof.
Possession of Site
42. (1) The Employer will, with the Engineer's written Notice to Proceed, give to the Contractor possession of so much of the Site as
may be required to enable the Contractor
to commence and proceed with the execution of the Works in accordance with the
programme referred to in Clause 14. (Programme to be Furnished) hereof, and otherwise in accordance with such reasonable
proposals of the Contractor, as he shall give
by notice in writing to the Engineer.
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lbe Employer will from time to time as the
Works proceed, give to the Contractor possession of such further portions of the Site
as may be required to enable the Contractor to proc:ee9 with the execution of the
Works with due despatch in accordance
with the said programme or proposals. Possession of the Site will be given subject to
the provisions of Clause 31. (Opportunities for Other Contractors) hereof and such
. other provisions, if any, as may be specified in the Contract.
As soon as possible after the granting to
the Contractor of possession of the Site or
of any part thereof, the Contractor and the
Engineer shall conduct a mutual check to
ascertain that the Site and the features
thereof are in agreement with the details
provided in the Specification and on the
Drawings. Such mutual check shall wherever practicable be combined with the surveys of existing ground levels and features
referred to in Clause 56.(3) (Surveys) hereof.
If the Contractor suffers delay from failure
on the part of the Employer to give possession in accordance with the terms of this
Clause, the Employer shall G rant an extension of time for the completion of the
Works subject to the provisions of Clause
2. (1) (Duties and POVJers of the Engineer)
hereof.

Wayleave, etc.
(2) lbe Contractor shall hear all costs for any special or temporary wayleave, rights of way and
licenses, required by him in connection with
access to the Site, in addition to those which
are specifically mentioned in the Contract or
shOVJn on the Drawings. The Contractor shall
also provide at his own cost any additional
accommodation outside the Site required by
him for the pt.irposes of the Works.

Time for Completion
43. Subject to any requirement in the Contract as
to completion of any portion or portions of
the Works before completion of the whole, the
whole of the Works shall be completed withih
the time stated in the Contract, calculated from
the receipt of the Notice to Proceed (Commencement Date) named in Part II - Special
Conditions of Contract in Clause (43) thereof,
or such extended time as may be allowed under Clause 44 {Extension of Ttme for Comple-

tion) hereof.

Extension of Tune for Completion
44. Should the amount of extra or additional work
of any kind, or any cause of delay referred to
in these Conditions, or exceptional adverse
climatic conditions, or other special circumstances of any kind whatsoever, other than
through a default of the Contractor, be such as
fairly to entitle ｴｨｾ＠
Contractor to an extension
of time for the cOmpletion of the Works, the
Engineer will notify the Employer and the
Employer shall determine the amount of such
extension and notify the Contractor accordingly.
Provided that the Employer shall not take into
account any extra or additional work or other
special circumstances unless the Contractor has
within twenty eight (28) days after such work
has been commenced, or such circumstances
have arisen, or as soon thereafter as is practicable submitted to the Engineer full and detailed particulars of any extension of time to
which he may consider himself entitled in order that such submission may he investigated
at the time.

No Night or Sunday Work
45. Subject to any provision to the contrary contained in the Contract, none of the Permanent
Works shall, except as hereinafter provided,
be carried on during the night or on Sundays
or official holidays, without the permission in
writing of the Engineer except when the work
is unavoidable or absolutely necessary for the
saving of life or property or for the safety of
the Works, in which case the Contractor shall
immediately Advise the Engineer. Provided that
this Clause shall not be applicable to work
which is customarily carried out by rotary or
double shifts.
Rate of Progress

46. If for any reason, which does not entitle the
Contractor to an extension of time, the rate of
progress of the Works or any section is at any
time in the opinion of the Engineer, too slow
to ensure completion by the prescribed time
or extended time for completion, subject to
the provisions of Clause 2 .(1) (Duties and Powers of the Engineer) hereof, the Engineer shall
so notify the Contractor in writing.
The Contractor shall thereupon take such steps
as are necessary and the Engineer may ap-
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prove to expedite progress so as to complete
the Works or such section by the prescribed
time or ·extended time. The Contractor shall
not be entitled to any additional payment for
taking such steps.
If, as a result of any notice given by the Engi. neer under this Clause, the Contractor shall
seek the Engineer's permission to do any work
at night or on Sundays, or official holidays,
such permission shall not be unreasonably refused. Provided that, if the Engineer gives his
permission for the Contractor to do any work
at night or on Sunday or officer holiday, the
Contractor shall be liable for all extra costs in
staffing for supervision of the Works incurred
by the Engineer at a mutually agreed rate.
Liquidated Damages for Delay
47. (1) (a) If the Contractor shall fail to complete
the Works within the time prescribed in
the Contract, or extended time, then the
Contractor shall pay to the Employer the
sum stated in Part 11-Special Conditions
of Contract in Clause 4 7 (1Xa)(Liquidated
Damages for Delay) thereof as liquidated
damages for such default, and not as a
penalty, for every day or part of a By
which shall elapse between the time prescribed in the Contract or extended time
as the case may be, and the date of completion of the Works.
The Employer may, without prejudice
to any other method of recovery, deduct the amount of such damages from
any monies in his hands due or which
may become due to the Contractor. The
payment or deduction of such damages
shall not relieve the Contractor from his
obligation to complete the Works, or
from any other of his obligations and
liabilities under the Contract.
(b) If the total calculated amount of liquidated damages relating to the actUal
delays in completing the Works exceeds
the specified maximum liquidated damages in Part II-Special Conditions of
Contract in Clause 4 7 (1) (b) (Maximum
Amount of liquidated Damages) thereof
and the Engineer considers that despite
previous warnings the Works cannot be
completed by the Contractor within a
reasonable time, the Employer may invoke Clause 63.(1) (Termination on

Default of Contractor)
If hoo.aever, the Employer alb.vs the Contractor to complete the Works, ·then no
other liquidated damages will be paid in
addition to the maximum liquidated damages already paid by the Contractor.

Reduction of Liquidated Damage$
(2) (a) If, before the completion of the whole of
the Works any part or section of the Works
has been certified by the Engineer as completed pursuant to Clause 48.(2) (Certification of Completion by Stages) hereof, and
a Certificate of Completion issued to cover
such portion of the Works, the liquidated
damages for delay shall, for any period of
delay after such certification, be reduced in
the proportion which the value of the part
so certified hears to the value of the whole
of the Works.
(b) If the Works have been substantially completed as described in Clause 48 (1) (Certification of Completion of Works) hereof and
if after such certification any outstanding
works are completed beyond the date ｾ ﾭ
certained from the Tune for Completion
or extended time, then the liquidated damages for delay of such outstanding \M)rks
shall, for any period of delay, be reduced in
the proportion which the value of the outstanding works hears to the value Of the
whole of the Works. ·
Certification of Completion of Works
48. (1) Except as otherwise provided for in Part IISpecial Conditions of Contract in Clause
48 (1) thereof, when the whole of the Works
have been substantially completed and have
satisfactorily passed any final test that may
be prescribed by the Contracts the Contractor may give a notice to that effect to
the Engineer accompanied by an undertaking to finish any outstanding work. Such
notice and undertaking shall be in writing
and shall be deemed to be a request by the
Contractor for the Engineer to issue a Certificate of Completion in respect of the
Works. The Engineer shall, within twentyone (21) days of the <;late of delivery of such
notice either :
(i). issue to the Contractor, with a copy to
the Employer, a certificate of completion stating the date on which, in his
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opinion, the Works were substantially
completed in accordance with the Contract, or
(ii). give instructions in writing to the Contractor specifying all the work which, in
the Engineer's opinion, is required to be
done by the Contractor before the issue
of such Certificate.
The Engineer shall also notify the Contractor of any defects in the Works affecting substantial completion that may
appear after such instructions and before completion of the works specified
therein.
.
The Contractor shall be entitled to receive such Certificate of Completion,
within twenty-one (21) days of comple.tion, subject to acceptance by the Engineer, of the works so specified and remedying any defect so notified.
The Works of any part thereof shall not
be deemed substantially completed until in the opinion of the Engineer they
can be put to use by the Employer for
the purpose for which they were constructed and without interruption by the
Contractor completing outstanding
works.
Certification of Completion by Stages
(2) Except as otherwise. provided for in Part II Special Conditions of Contract in Clause 48
(2) thereof, similarly, in· accordance with the
procedure set out in sub-clause (1) of this
Clause, the Contractor may request and the
Engineer shall issue a Certificate of Completion for:
(a) any section of the Permanent Works· in respect of which a separate time for completion is provided in the Contract, and
(b) any substantial part of the Permanent
Works whith has been both completed and
accepted by the Engineer whether occupied or used, or not by the Employer.
Substantial Completion of parts
(3) Except as otherwise provided for in Part IISpecial Conditions of Contract in Clause 48
(3) thereof, if any part of the Permanent Works
shall have Green substantially completed arid
shall have satisfactorily passed any final test
that may be prescribed by the Contract. the
Engineer may issue a Certificate of Completion accompanied by a defects list for that part

of the Permanent Works before completion of
the whole of the Works. Upon the issue of
such Certificate, the Contractor shall be
deemed to have undertaken to complete any
outstanding work and to remedy any defect in
that part of the Works during the Defects Uability Period. Provided that a Certificate of
Completion given for any section or part of
the Permanent Works before completion of
the whole of the Works, shall not be deemed
to certify completion of any ground or surfaces requiring reinstatement, unless such Certificate shall expressly so state.

As-built Drawings
(4) A Certificate of Completion will not be issued
for any part or section of the Permanent Works
until the Contractor has supplied, in accordance with the Specification, "as-built" drawings of those parts of the Works to which the
Certificate relates and those drawings have
been approved by the Engineer, except as otherwise specified in Part 11-Special Conditions
Clause 49.(4) thereof.
DEFECTS AND REPAIR
Defmition of "Defects Uability Period"
49. (1) The expression Defects Uability Period shall
mean the defects liability period named in
Part II - Special Conditions of Contract in
Clause 49 (1)(Defect Uability Period) thereof
calculated from the date of completion of
the Works, certified by the Engineer in accordance wild Clause 48.(1) (Certification of
Completion of Works) hereof, or, in the event
of more than one certificate having been
issued by the Engineer under the said Clause,
from the respective dates so certified.
Execution of Work of Repair, etc.
(1) After the expiration of the Defects Uability
Period the Works shall be delivered up to
the Employer in the condition required by
the Contract, fair wear and tear excepted,
to the satisfaction of the Engineer. The
Contractor shall execute all such work of
repair, amendments reconstruction, rectification and making good of defects, imperfections, shrinkage or other faults as may
be required in writing by the Engineer during the Defects Uability Period or within
fourteen (14) days after its expiration or such
extended time as Approved by the Engineer, as a· result of an inspection made by
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50. The Contractor shall, if required by the Engineer in writing, search for.the cause or existence of any defect, imperfection or fault under
.the directions of the Engineer. Unless such
defect, imperfection or fault shall he the Contractor's liability under the Contract, the cost
of the work carried out by the Contractor in
searching shall be borne by the Employer. If
such defects imperfection or fault shall be the
Contractor's liability, the cost of the work carried out in searching as aforesaid shall be borne
by ·the Contractor and he shall in such case
repair, rectify and make good such defects,
imperfection or fault at his own expense in
accordance with the provisions of Clause 49
{1) {Definition of Defects Uability Period) hereof.
ALTERATIONS, ADDmONS·AND OMISSIONS

Works or any part thereof that may, in his
opinion, be necessary or desirable, and shall
have power to order the Contractor to do
and the Contractor shall do any of the following:
{a) increase or decrease the quantity of any
work included in the Contract,
(b) omit any such work,
(c) change the character or quality or kind
of any such work,
(d) change the levels, lines, positions and
dimensions of any part of the Works,
and
(e) execute additional work of any kind
necessary for the completion of the
Works. No such variation shall in any
way vitiate or invalidate the Contract but
the value, if any, of all such variations
shall be taken into account in ascertaining the amount of the Contract Price.
Orders for Variations to be in Writing
(2) No variations shall be made by the Contractor without an order in writing from.the
Engineer. Provided that no order in writing
shall be required for increase or decrease in
the quantity of any work which is not the
result of an order given under this Clause,
but is the result of the quantities exceeding
or being less than those stated in the Bill of
Quantities.
Provided also that if for any reason the Engineer shall consider it desirable to give any
such order verbally, otherwise than in accordance with Clause 2.(3) {Emergency
Power of Engineer and Engineer's Representative) hereof, with a statement in it that
the Employer has given approval pursuant
to Clause 2.(1) 2(Duties and Powers of the
Engineer) hereof, the Contractor shall comply with such order in writing within the
meaning of this Clause.
Provided further that if the Contractor shall
within seven days confirm in writing to the
Engineer and such confirmation shall not
be contradicted in writing within fourteen
days by the Engineer, it shall be deemed to
be an order in writing by the Engineer.

Variations

Valuation of Variations

51. {1) Within the limitations imposed by Clause 2
(Engineer and Engineer's Representative),
the Engineer will make any variation of the
form, quality or quantity of the Permanent

52 {1) The Engineer shall determine the amount,
if any, which in his opinion should be added
to or deducted from the sum named in the

or on behalf of the Engineer prior to its
expiration.
Cost of Execution of Work of Repair, etc.
(3) All such work shall be carried out by the
Contractor at his own expense if the necessity thereof shall, in the opinion of the
Engineer, be due to the use of materials or
workmanship not in accordance faith the
Contract,.or to neglect or failure on the part
of the Contractor to comply with any obligation, expressed or implied under the
Contract If in the opinion of the Engineer,
such necessity shall be due to ugly other
cause, the value of such work shall be ascertained and paid for as if it there additional work.
Remedy on Contractor's Failure to Perform
Work Required
(4) If the Contractor shall fail to perform any

work required by the Engineer under subclause (2) of this Clause, the Employer shall
be entitled to employ other persons to carry
out such work. All expenses consequent
there on or incident, thereto shall be born
by the Contractor, the Employer may withhold the payment of any monies due or
which may due to the Contractor, until the
Contractor fulfils his obligation to pay such
expenses.
Contractor to Search
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Contract for any extra or additional Fork
done or VJOrk Emitted be his order subject
to the provisions of Clause 2.(1) (Duties and
POVJers- of the Engineer) hereof. All such
VJOrk shall be valued at the rates set out in
the Contract if in the opinion of the Engineer they are applicable. If the Contract shall
not contain· any rates applicable to the extra or additional VJOrk, then suitable prices
shall be agreed upon frets con the Engineer and the Contractor, subject to the provisions of Clause 2.(1) (Duties anti POVJers
of the Engineer) hereof. In the event of a
disagreement, the Employer shall fix such
prices as are in his opinion, reasonable and
· proper.
Power of the Engineer to fiX Rates
(2) If in the opinion of the Engineer, the rate or
price contained in the Contract for any item
of the Works is rendered unreasonable or
inapplicable because of any extra or additional VJOrk done or v.iork omitted, then a
suitable rate or price shall be agreed upon
between the Engineer and the Contractor.
No increase or decrease "Of the Contract
Price under sub-clause (1) of this Clause or
variation of rates or prices under sub-clause
(2) of this Clause shall be made unless, as
soon after the date of the order as is practicable and, in the case of extra or additional work, before the commencement of
the VJOrk or as so<in thereafter as practicable, notice shall have been given in writing:
(a) by the Contractor to the Engineer of his
intention to claim extra payment or varied rate, or price, or
(b) by the Engineer to the Contractor of his
intention to vary a rate or price.
Variations Exceeding 10 percent
(3) If, on certified completion of the whole of
the Work's it shall be found that a reduction
or increase greater than ten percent of the
sum named in the Letter of Acceptance,
excluding all fixed sums, provisional sums,
allowance for day works, the aggregate effect of all Variation Orders for which applicable rates or prices were not contained in
the Contract, if any, results from:
(a) the aggregate effect of all Variation Orders for which applicable rates or prices
are contained in the Contract, and

(b) all adjustments upon measurement of

the estimated quantities set out in the
Bill of Quantities, excluding all provisional sums, allowance for day VJOrks
and adjustments of price made under
Clause 70.(1) (Increase and Decrease of
Cost) hereof.
But not from any other cause, the amount
of the Contract Price shall be adjusted by
such sum as specified in Part 11-Special
Conditions of Contract in Clause 52.(3)
thereof.

Day work
(4) The Engineer may, if, in his opinion it is
necessary or desirable, order in writing that
any additional or substituted work shall be
executed on a daywork basis. The maximum allowance value for daywork together
with the method of measurement and payment will be specified in Part 11-Special Conditions of Contract in Clause 52 (4) thereof.
Claims
(5) The Contractor shall send to the Engineer
once in every month, an account giving as
full and detailed particulars as possible of
all claims for any additional expense and of
all extra or additional work ordered by the
Engineer, which he hits executed during the
preceding month and except as provided
below no claim for any such work will be
considered which has not been included in
such particulars. If the Engineer shall agree
such claims, and after consultation with the
Employer if so required under Clause 2.(1)
(Duties and Powers of Engineer) hereof, he
shall certify payment to be made for such.
expense or work. Notwithstanding the Contractors failure to
comply with the above condition, if the
Contractor has, within thirty (30) calendar
days of commencement of the work, notified the Engineer in writing that he intends
to make a claim for such expense and has
submitted the entire claim in writing to the
Engineer within ninety (90) calendar days
of submission of notification of intent to
claim, the Engineer shall consider such a
claim and if he agrees shall authorise payment after consultation with the Employer
as set out above.
Such claims shall be discussed between the
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Engineer and the Contractor in the subsequent monthly Site meetings.
Failure of the Contractor to submit the entire claim or the notification of intent to claim
in writing to the Engineer within the specified period shall constitute a waiver by the
Contractor of the claim, provided that extended time for such submission shall be
granted to the Contractor upon submission
of a properly supported request there for
by the Contractor, unless the Engineer gives
good reason why such extended· time for
submission should not be granted.
PLANT, TEMPORARY WORKS AND MATmiALS

Plant, etc. Exclusive Use for the Works
53. (1) .All Constructional Plant and Equipment,
Temporary Works and materials provided
by the Contractor shall when brought on to
the Site, be deemed to be exclusively intended for the construction and completion of the Works. The Contractor shall not
remove the same or any part thereof, except to m0ve it from one part of the Site to
another, or return hired plant or equipment
to its legal owner in case of failure to meet
rental obligations, without the consent, in
writings of the Engineer, which shall not
be unreasonably withheld.
The Contractor shall enter into formal written agreement with the subcontractors,
Nominated Subcontractors, or any persons
from whom the Contractor may hire plant
or equipment to ensure that all provisions
of this Clause shall apply to all such plant
or equipment regardless of ovmership.
Removal of Plant, etc.
(2) Upon completion of the Works, the Contractor shall remove from the Site all the
Constructional Plant and Equipment and
Temporary Works remaining there on and
any unused materials provided by the Contractor.
Employer not Uable for Damage to Plant, etc.
(3) The Employer shall not at any time be liable for the loss of or damage to any of to
the Constructional Plant and Equipment,
Temporary Works or materials except as
mentioned in Clause 20. (2) (Excepted Risks)
and Clause 65.(1) (No Uability for Special
Risks) hereof.
Landing Charges
(4) The Contractor shall bear all expenses in

connection with the shipment and landing
of any plant, materials or other things
brought into or despatched from the Republic of Indonesia by him for the purpose
of the Contract. The Employer will assist
the Contractor, where required, in obtaining clearance through Customs of Constructional Plant and Equipment, materials and
other things required for the Works,
Transfer of Goods, Equipment etc.
(5) The Contractor shall not, without the written permission of the Employer, sell, let or
transfer any goods, equipment or other
property designated for the Works.
Re-export of Constructional Plant and Equipment
(6) In respect of any Constructional Plant and
Equipment which the Contractor shall have
imported for the purpose of the Works, the
Employer will assist the Contractor, where
required in processing any necessary Government consent to the re-export of such
Constructional Plant and Equipment by the
Contractor upon the removal thereof as
aforesaid.
Approval Of Materials, etc. not Implied
54. The operation of Clause 53.(1) (Plant, etc. Exclusive Use for the Works) hereof shall not be
deemed to imply any approval by the Engineer
of the materials or other matters referred to
therein nor shalt it prevent the rejection of any
such materials at any time by the Engineer.
MEASUREMENT
Quantities
55. The quantities set out in the Bill of Quantities
are the estimated quantities ·of the works, but
they are not to be taken as the actual and correct quantities of the works to be executed by
the Contractor in fulfilment of his obligations
under the Contract.
Works to be Measured
56. (1) The Engineer shall with the assistance of
the Contractor ascertain and determine by
measurement the value in terms of the
Contract of work clone in accordance with
the Contract.
Method of Measurement
(2) For the purpose of ascertaining the amount
of work done, the work shall be measured
in accordance with the method of measurement set out or specified in the Contract, or, if for any part of the Works no
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applicable method of measurement is set
out in the Contract, such work shall be
measUred as directed by the Engineer.
Surveys
(3) Where necessary for the measurement of
any part of the Works, the Contractor shall
sure and the Engineer shall check any existing ground levels or features on the site
of such work prior to execution of the work
and shall make further surveys and checks
as and when necessary during the course
of the Works and on Completion thereof.

Measurement by Records
(4) For the purpose of measuring such Permanent Works as is to be measured by records
and drawings, the Contractor shall prepare
records and drawings month by month of
such work and shall submit the Same to
the Engineer, who Shall examine such
records within seven days and if he agrees
shall sign the same as corrects.

He-measurement
(5) Not with standing the measurement of any
work or any part thereof for the purpose
of inclusion of such measurement in a
monthly statement of account, the Engineer
may direct that such work or part thereof
be re-measured or the measurement recalculated at any time prior to the submission
of the completion statement referred to in
Clause 60.(7) (Completion Statement)
hereof.

acceptable to the Engineer, such variation
shall be accepted as if so ordered under
Clause 51 (Variations) hereof.

Procedures for Measurement
(2) The methods, procedures and equipment employed for measuring the Works shall be AIT
proved by the Engineer.

Personnel etc. for Measurement
(3) The Contractor shall furnish all personnel,
equipment and material required to make such
surveys and measurements as are necesSary
to determine the quantities of Work performed
or in place.

Check by Engineer
(4) All such surveys and measurements shall be
subject to check and verification by the Engineer. The Contractor shall notify the Engineer
in writing not less than twenty-four (24) hours
beforehand of the approximate time he proposes to make such measurements, and
viceversa for the purpose of Clause 56.(1)
(Work to be Measured) hereof.

Field Notes and Records
(5) All original field notes and other records ｴ｡ｫｾ＠
and computations made by the Contractor for
the purpose of surveys and quantity surveys for
monthly statements of account shall be furnished
to the Engineer as proVided for in Clause 60.(5)
(Monthly Statement of Account) and shall become
the property of the Empb;er and shall be used
to the extent necessary in determining payments
due to the Contractor under the Contract.

Works to be Measured Net

Units or Measurement

57. (1) Except as provided otherwise in the Contracts the Works shall be measured net to
the lines and dimensions shown on the
Drawings, including any instructions as to
their interpretation or application or by further drawings issued in accordance with
Clause 9 .(1) (Further Drawing and Instruction) hereof or any drawings or instructions
issued in connection with any variation ordered under Clause 5l(Variations) hereof.
Unless items are specifically provided in the
Bill of Quantities, Temporary Works and
work beyond the limits shov.m on the Drawing shall not be measured. lncomplae works
shall be measured to the extent executed
from time to time for the purpose of
monthly statements of account. If work of
lesser dimensions than described in the
Specification or shown on the Drawings is

(6) Except as otherwise provided for in the method
of measurement set out in the Contract or described in the Bill of Quantities, the units of
measurement-shall be as provided for in Clause
6.(1) (Language and Units of Measurement)
hereof.

Cost of Measurement
(7) The cost of measurement and the provision of
all personnel, equipment and materials there
for shall be deemed to be included in the Contractor's prices for the Works, except where
otherwise specifically described in the Contract.

Progress Records
(8) If the Contract so specifies the Contractor shall
submit photographic and other records of the
progress of the Works to the Engineer in the
manner and at the frequency specified. Unless an item is included in the Bill of Quantities to cover the cost of such photographs and
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records, the cost thereof shall be deemed to
be included in the Contractor's prices and no
separate payment shall be made there for.

PROVISIONAL SUMS
Definition of "Provisional Sums"
58. (1) "Provisional Sum" means a sum included
in the Contract and so designated in the
Bill of Quantities for the execution of a
certain work or the supply of goods, materials, or ·services, which sum may be used,
in whole or in part, or not at all', at the
direction of the Engineer after consultation
with the Employer.
The Contract Price shall include only such
qmounts in respect of the work, supply or
services to which such Provisional Sums
relate as the Engineer shall approve or determine in accordance with this Clause.

Use Of Provisional Sums
(2) In respect of every Provisional Sum the Engineer shall have power to order:
(a) work to be·executed, including goods, materials or services to be supplied by the
Contractor or his Sub contractors. The Contract Price shall include the value of such
work executed or such goods, materials or
services supplied determined in accordance
with Clause 52.(1) (Valuation of Variations)
hereof;
(b) work to be executed or goods, materials or
services to be supplied by a Nominated
Subcontractor as hereinafter defined. The
sum to be paid to the Contractor there for
shall be paid in accordance with Clause
59.(4) ( Payments to Nominated Subcontractors) hereof.

Production of Vouchers, etc.
(3) The Contractor shall, when required by the
Engineer, produce all quotations, invoices,
vouchers and 'accounts or receipts in connection with expenditure for Provisional Sum
items.

NOMrnNATEDSUBCONTRACTORS
Nominated Sub-Contractors
59. (1) All specialists, merchants, tradesmen and
others executing any work or supplying any
goods, materials or services for which Provisional Sums are included in the Contract,
who are nominated or selected by the Empbjer or the Contractor with prior Approval
by the Employer, and all persons to whom

the Contractor is required to sublet any work
or enter into a contract for the supply of
goods or materials or services, shall be
deemed to be subcontractors employed by
the Contractor for such purpose and are
hereinafter referred to as "Nominated Subcontractors".

Employment of Nominated Sub-Contractor
(2) The Contractor shall not be required by the
Employer or the Engineer, or be deemed
to be under any obligation to employ any
Nominated Subcontractor, against whom
the Contractor may raise reasonable objection or who shall decline to enter into a
subcontract with the Contractor containing; provisions:
(a) that in respect of the work, goods, materials or services which are the subject
of the subcontracts, the Nominated Subcontractor will undertake towards the
Contractor the same obligations and liabilities as are imposed upon the Contractor towards the Employer by the
terms of the Contract and will have
harmless and indemnify the Contractor
from and against the same and from all
claims, demands, proceedings, damages, costs, charges and expenses whatsoever arising out of or in connection
therewith or arising out of or in connection with any failure to perform such
obligations or to fulfil such liabilities, and
(b) that the Nominated Subcontractor will
save harmless find indemnify the Contractor from and against any negligence
by the Nominated Subcontractor, his
agents, workmen and servants, and
from and against any misuse by him or
them of any Constructional Plant and
Equipment or Temporary Works provided by the Contractor for the purposes
of the Contract, and from all claims as
aforesaid.
Design requirement to be Expressly Stated
(3) If in connection with any Provisional Sum the
services to be provided include any matter of
design or specification of any part of the Permanent Works or of any equipment or plant
to be incorporated therein, such requirement
shall be expressly stated in the Contract and
shall be included in any Nominated Subcon-
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tract. The Nominated Subcontract shall specify
that the Nominated Subcontractor providing
such services will save harmless and indemnify the Contractor from and against the same
and from all claims, proceedings, damages,
costs, charges and expenses whatsoever arising out of or in connection with any failure to
perform such obligations and or to fulfil such
liabilities.
Payments to Nominated Sub-Contractor
(4) For all work executed or goods, materials or
services supplied by any Nominated Subcontractor there shall be included in the Contract
Price:
(a) the actual price paid or due to be paid by
the Contractor, on the direction of the Engineer, and in accordance with the Subcontract,
(b) the sum, if any, entered in the Bill of Quantities for labour supplied by the Contractor
in connection therewith, or if ordered by
the Engineer pursuant to Clause 59.(2)(b)
hereof, as may be determined in accordance with Clause 53 ( Plant, Temporary
Works and Materials) hereof,
(c) in respect of all other charges and profit, a
sum being a percentage rate of the actual
price paid or due to be paid calculated,
where provision has been made in the Bill
of Quantities for a rate to be set against the
relevant Provisional Sum, at the rate inserted by the Contractor against that item
or, where no such provision has been made,
at the rate specified in Part II-Special Conditions of Contract in Clause 59 (4Xc) thereof
and repeated where provision for such is
made in a special item provided in the Bill
of Quantities for such purpose.
Certification of Payments to Nominated SubContractors
(5) Before issuing under Clause 60 (Certificates
and Payment) hereof, any certificate which includes any payment for work done or goods,
materials or services supplied by any Nominated Subcontractor, the Engineer shall be
entitled to demand from the Contractor reasonable proof that all payments included in
previous certificates for theN work or goods,
materials or services have been paid or discharged by the Contractor, in default whereof
unless the Contractor shall :
(a) inform the Engineer in writing that he has

reasonable cause for withholding or refusing to make such payment, and,
(b) produce to the Engineer reasonable proof
that he has so informed such Nominated
Subcontractor in writing,
the Employer shall he entitled to withhold any
sums due to the Contractor in respect Or such
payments until the Contractor has paid all payments which the Contractor has failed to make
to the Nominated Sub- contractor.
Assignment Of Nominated Sub-Contractor's
Obligations
(6) If a Nominated Subcontractor has undertaken
for the Contractor any continuing obligation
extending for a period exceeding that of the
Defects Uability Period under the Contract,
the Contractor shall at any time, after the expiration of the Defects Uability Period assign
to the Employer, at the Employer's request and
cost, the benefit of such obligation for the unexpired duration thereof.
CERTIFICATES AND PAYMENT
Contract Price
60. (1) The Contract Price shall be the sum named
in the Letter of Acceptance subject to such
additions thereto or deductions there from
as may be made under the provisions of
the Contract.
Currency
(2) Unless provided otherwise in the Contract
the following provisions regarding currency
will apply:
(a) the currency (ies) in which payment will
be made shall be the currency (ies)
named in the Tender. Payments shall
be made in foreign currency (ies) and/
or in Rupiahs so named in the respective items in the Bill of Quantities or
under any variation order issued under
Clause 51 (Variations) hereof in respect
of which payment is certified. If not other
wise specified payment in respect of Day
works and Provisional Sums shall be in
Rupiahs;
(b) the currency(ies) for payment from Sureties under Security may be part foreign
currency(ies) and part Rupiahs, the foreign currency proportion being the percentage of the whole representing the
maximum allowable foreign currency
specified in Part II-Special Conditions
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of Contract in Clause 60 (2)(b) thereof;
(c) the currency for payment of liquidated
damages shall be Rupiahs;
(d) the benefits from policies for the Insurance of the Works as mentioned in
Clause 21 (Insurance of Works, etc.)
hereof, shall be payable as for payments
from Sureties under Security, hut from
all other insurance shall be payable in
Rupiahs.
Advance Payment
(3) If an Advance Payment is payable by the
Employer to the Contractor under the Contract, provisions for the making of such
Advance Payment and for the repayment
thereof shall be set out in Part 11-Special
Conditions of Contract in Clause 60.(3)
thereof and the maximum amount shall he
as specified in Part 11-Special Conditions of
Contract in Clause 60 (3XAdvance Payment)
thereof;
Certification by the Engineer
(4) All payments under the Contract shall he
made against the invoices and statements
of the Contractor duly certified, corrected
(if necessary), and Approved by the Engineer. Payment in respect of work done and
services provided under the Contract during the execution of the Works and on completion thereof shall be made on the basis
of the measurement and valuation of the
work done under the Contract as determined under Clause 56 (Works to be Measured) hereof.
Monthly Statements Of Account
(5) The Contractor shall submit once for every
month unless otherwise specified in the
Contract, to the Engineer, in such form and
number of copies as the Engineer may pre-:
scribe, a statement of account of the Works,
excluding Daywork, executed during the
preceding month.
(a) The statement shale include:
(i) the quantities of works and the
-amount thereof computed by unit
prices as itemized in the Bill of Quan-tities or in any variation orders issued
under Clause 51 (Variations) hereof
carried out during the month, checked
and approved by the Engineer as being in compliance with the Contract,
(ii)amounts on account of the progress

of lumpsum items, calculated as described in the Contract,
(iii) evidence of any payment properly
made by the Contractor to Nominated
Subcontractors.
(Many other payment to the Contractor
as may be specified in Part 11-Special
Conditions of Contract in clause 60
(5XaXiv) thereof.
The sum of amounts as stated in paragraphs
(i), (ii) above, and (iv) if any, shall be the
monthly total amount due to the Contractor.
(b) The monthly total amount due to the
Contractor under paragraph (a) of this
sub-clause, will be subject to the following deductions by the Employer:
(i) repayment of (he Advance Payment
(if any), in the amount, time and manner as provided for in sub-clause (3)
(Advance Payment) of this Clause,
(ii)retention at the percentage of the
monthly total amount due to the Contractor as stated in Part 11-Special
Conditions of Contract in Clause 60
(5)(bXii) thereof, hereinafter called the
"retention money";
(iii) other deductions as required by the
Contract, if any,
(Mliquidated damages for delay of completion as stipulated in Clause 4 7 (Liquidated Damages for Delay) hereof, if
any.
If so provided for in the Bill of Quantities
the net payment due under paragraphs (a)
and (b) (i) to (iii) of this sub-clause shall be
enhanced by the amount of Value Added
Tax chargeable
·
(c) Within twenty-eight (28) calendar days after receiving each statement of account, the
Engineer will examine the statement and
forward it to the Employer if approved, or
return it to the Contractor for any adjustment or correction, if not approved. Any
correction or adjustment made in the statement by the Contractor shall be re-:submitted its neceSsary until it is approved by the
Engineer.

Monthly Payment
(6) The Engineer shall promptly issue a payment
certifieate in Rupiahs and foreign rurrency {ies),
based on the examined and approved monthly
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statement described in sub-clause (5) of this

Clause. Any payment certificate for Day VJOrk
as prescribed under Clauses 52 (4) and (5)
(Daywork and Claims) hereof may be issued
separately. ·
Payment shall be .made after certification and
approval by the &lgineer within the time specified in Part 0 - Special Conditions of Contract
in Clause 60 (6) thereof .

Completion Statement
(7) The completion statement shall be prepared
by the Contractor in such form and number of
copies as the &lgineer may prescribe, and
submitted to the &lgineer within Sixty (60)
calendar days after the date of issue of the Certificate of Completion of the whole of the Works
in accordance with Clause 48 (Certification of
Completion of Works) hereof.
The·completion statement includes:
(a) the Contract Price entered in the Contract,
(b) a statement setting out the final valuation
of the Works as measured· in accordance
with Clauses 56 and 57 (Works to be Measured, .Method of Measurement) hereof.
Such statement shall set out the final quantities and the value thereof in their respective currencies for each item in the Bill of
Quantities, and all additions or amendments covered by variation orders issued
under Clause 51 (Variations) hereof and
valued under Clause 52.(1) and (2) (Valuation of Variation$) hereof and Daywork certified under Clause 52. (4) (Day VJOrk) hereof,
including expended Provisional Sums (or
parts thereoO;
(c) a statement setting out thee net algebraic
effect of adjustments to the total in paragraph (b) above arising from:
(i) deductions for the total valuation of liquidated damages, if any, payable under
Clause. 47 (Liquidated Damages for
Delay) hereof;
(ii) additions or deductions arising from increase or decrease of cost under Clause
70.(1) (Increase or Decrease of Cost)
hereof and addition or deduction due to
Clause 52.(3) (Variations Exceeding 10
percent) hereof, if applicable;
(iii) additional payments or deductions certified by the rngineer arising-from daims
agreed or payments due under the Contract and not accounted for elsewhere
under paragraphs (h) and (c) (i) and (ii)

hereof.
(d) any subsEquent adjustment arising from payments agreed in respect of claims outstanding at the time of preparation of the completion statement or arising prior to the issue of the Certificate of Satisfaction.
The total of the final valuation as in (b) above
and the net effect of adjustments as in (c)
and (d) above after enhancement for Value
Added Tax shall be the final Contract Price.

Balance of Completion Statement
(8) balance of the Completion Statement shall be:
(i) the final Contract Price as specified in subclause (7) above,
(ii) less all Advances paid under sub-clause
(3) above,
(iii) less half of total retention money as specified in sub clause (5)(bXii) above, unless
otherwise provided for in Part II Special
Conditions of Contract Clause 60 (8Xiii)
thereof,
(iv) less the net total of payments, including
Value Added Tax, made under monthly
statements of account valued and certified under sub clauses (5) and (6) hereof
The statement shall be accompanied by a
table listing each monthly payment showing separately the sums due and deductions there from under the respective
heads set out in paragraphs (a) and (b) of
sub-dause (5) hereof,
(v) less payments for Daywork made under
Clause 52.(4) hereof,
(vi) less all other payments, if any, made by
the Employer to the Contractor.
Payment of Balance of Completion Statement
(9) The balance of the completion statement due
to the Contractor sub ject to any subsequent
adjustment under sub-clause (12) hereof shall
be examined and approved and payment shall
be made in the same manner and within the
same time limits as prescribed for the monthly
statement of account if the Completion Statement is certified as correct by the Engineer in
writing, subject to his satisfaction regarding
execution of any works outstanding at the time
of issue of Certificate of Completion for. the
whole of the Works.
Payment of the Final HaH of the Retention Money
(10) The final half of the retention money shall be
paid to the Contractor within the same time
limit as prescribed for the monthly statement

of account after the expiration of the Defects
Uability Period, or if different Defects Uability
Periods shall become applicable to different
parts of the Works, the expiration of the latest
such period. Provided that if at such time, there
remain to be executed by the Contractor any
works ordered during such period pursuant to
Clauses 49 and 50 (Defects and Repair) hereof,
the Engineer shall be entitled to notify the
Employer to withhold payment, until the complebon of such works, of that part of the final
half of the retention money, representing the
cost of works remaining to be executed. Provided further that outstanding deductions by
the Employer, if any, shall be deducted from
the final half of the retention money. Should
the final half of retention money be insufficient
to he deducted by the Employer, he shall have
power to recover the deficiency by any means
which he deems appropriate .

Correction and with
(11) The Engineer may, by any subsequent certificate, make any correction holding of Certificates or modification of any previous certificate which shall have been issued by him, and
shall have the power to withhold any certifi. cate if the Works or any part thereof are not
being carried out in accordance with the Contract. Notwithstanding anything in the Contract, the Engineer may notify the Employer
to withhold the whole or any part of any
amount due to the Contractor to protect the
Employer from loss.

Payment of Adjusbnent of Balance of Completion Statement
(12) In the event of payments-becoming due under
sub clause (7) hereof the Contractor, at the expiration of the Defects Uability Period, shall
?Ubmit to the Engineer an adjusted completion statement to include the amounts due
under sub-claUse (7Xd) hereof which shall be
examined and approved by the Engineer and
upon his certification thereof payment shall
be made in the same manner and within the
same time limits as prescribed for the monthly
statement of account.
Approval only by Certificate Of SatisfactiOn
61. No certificate, other than Certificate of Satisfaction referred to in Clause 62.(1) (Certificate
of Satisfaction) hereof, shall be deemed to constitute approval of any work or other matter
for which it is issued, or shall be taken as an

admission of the due performance of the Contract or any part thereof, or of the accuracy of
any claim or demand made by the Contractor,
or of additional or varied work having been
ordered by the Engineer, nor shall any other
certificate supersede or prejudice any of the
powers of the Engineer.

Certificate of Satisfaction
62 (1) The Contract shall not be considered as
completed until a Certificate of Satisfaction
is signed by the Engineer after consultation
with the Employer and delivered to the
Contractor with a copy to the Employer
stating that the Works have been completed
and repaired in accordance with the Contract. The Certificate of Satisfaction shall
be given by the Engineer within twentyeight (28) days after the expiration of the
Defects Uability Period or if different Defects Uability Periods become applicable to
different parts of the Works, the expiration
of the latest such period, or as soon thereafter as any works ordered during such
period, pursuant to Clauses 49 and 50
(Defects and Repair) hereof, have been completed and accepted by the Engineer. Full
effect shall be given to this Clause, notwithstanding any previous entry on the Works
or the taking possession, working or using
thereof or any part thereof by the Employer.
Provided that the issuance of the Certificate of Satisfaction shall not be a condition
precedent to payment to the Contractor of
the final half of the retention money.

Cessation of Employer's liability
(2) The Employer shall not be liable to the Contractor for any matter or thing arising in
connection with the Contract or the execution of the Works unless the Contractor
shall have made a claim in writing in respect thereof before the giving of the Certificate of Satisfaction under this Clause.
Unfulfilled Obligations
(3) Notwithstanding the issuance of the Certificate of Satisfaction, the Contractor and,
subject to sub-clause (2) of this Clause, the
Employer shall remain liable for the fulfilment of any obligation incurred under the
provisions of the Contract prior to the issue of the Certificate of Satisfaction which
remains unperformed at the time such certificate is issued, and for the purpose of

11fJ
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determining the nature and extent of any
such obligation, the Contract shall be
deemed to remain in force between the
parties hereto.
DEFAULT OF CONTRACTOR, REMEDIES
AND POWERS
Termination on Default of Contractor
63. (1) If the Contractor:
(a) shall ｢ｾ｣ｯｭ･＠
bankrupt, or have a receiving order made against him, or shall
present his petition in bankruptcy, or
(b) shall make an arrangement with or assignment in favour of his creditors, or
(c) shall agree · to carry out the Contract
under a committee of inspection of his
creditors, or
.
(d) being a corporation, shall go into liquidation, other than a voluntary liquidation for the purposes of amalgamation
or reconstruction, or
(e) without the consent in writing of the
Employer shall assign the Contract, or
(0 being a partnership association, joint
operation or joint venture shall change
the membership thereof, or
(g) shall have an execution levied on his
goods, or
(h) if the Engineer shall certify in writing to
the Employer, that in his opinion the
Contractor
(i) has abandoned the Contract, or
(ii) without reasonable· excuse has failed
to commence the Works or has suspended the progress of the Works for
thirty (30) days after receiving the Engineer's written Notice to Proceed, or
(iii) has failed to remove materials from
the Site or to pull down and replace
work for thirty (30) days after receiving the Engineer's written notice that
the materials or work had been condemned and rejected by the Engineer
under these conditions, or
(iv)despite previous warnings by the Engineer in writing is not executing the
Works in accordance with the Contract or is persistently or flagrantly neglecting to carry out his obligations
under the Contract, or
(v) despite previous warnings the Works
can not be completed by the Contractor within a reasonable time, pursu-

ＭＮ

ant to sub-Clause 4 7(1) (b) (Uquidated
Damages for Delay), or
(vi)has to the detriment of good workmanship, or in defiance of the Engineer's instructions, sublet any part of
the Contract, or
(vii) has failed to satisfy the provisions as
specified in sub-Clause 63 (1XhXvii) in
Part II-Special Conditions of Contract,
if any.
then the Employer may, irrespective of
Clause 1266 of the Indonesian Civil Law
(Kitab Undang-undang Hukum Perdata),
terminate the Contract after giving fourteen
(14) days notice in writing to the Contractor Fourteen (14) days after such notice has
been given, the Contract shall terminate and
the Contractor shall with all reasonable
despatch, remove from the Site:
- all Constructional Plant study Equipment,
- unused or surplus materials and goods,
including all materials and goods already
disapproved by the Engineer,. which
should have been removed from the ｓｩｴｾＮ＠
- all employees, staff and labour, except
as otherwise directed by the Employer
in writing to the Contractor. These stipulations shall also·be applied to subcontractors Constructional Plant and Equipment, materials and goods, staff, employees anti labour · which are on the
Site at the time of termination.
Valuation at Date Or Termination
(2) The Engineer shall, as soon as practicable after such termination by the Employer, fix and
determine "ex parte", or after reference to the
parties, or after investigation or enquiries,
(a) the value of all works executed and Approved by the Engineer before the date of
termination,
(b) the value of any works valued in sub-clause
(2Xa), which have to be removed or rebuilt
or reconstructed, whether directly or indirectly attributable to or consequent upon
or the result of or in any way whatsoever
connected with the termination of the Contract.as invoked under sub-clause (1) of this
Clause.
Employer's Act after Contract Terminated
(3) If the Contract is terminated on the default of
the Contractor as specified in this Clause, the
Employer shalt have the right to encash the

Ｎｾ
Ｍ
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Performance Security and the Advance Payment Security as specified in Clause 7 .(4) (Advance Payment) hereof, to recover the whole
or the remaining Advance Payment.
Other sanctions, if any, will be specified in Part
II - Special Conditions of Contract in Clause
63.(3) (Employer's Act after Contract Terminated) thereof.

Failure to Remove Constructional Plant etc.
from Site
(4) If the Contractor shall fail or refuse or neglect
to remove from the Site all Constructional Plant
and Equipment or part thereof, unused or surplus materials or goods, except that which will
be used by the Employer and informed in writing by the Engineer to the Contractor Its stipulated in sub-clause (1) hereof, the Employer
shall be entitled to employ and pay a third party
to carry out the same. All expenses consequent there on or incidental thereto shall he
deducted by the Employer from any monies
due to the Contractor.

Payment after Contract Terminated
(5) If the Contract is terminated under this Clause,
the Employer shall not be liable to pay to the
Contractor any money on account of the Contract until all matters and/ or obligations mentioned in the previous sub-clauses in this Clause
has been settled or fulfilled and the method of
continuing or reconstructing the Works has
been settled and a· new contract has been
signed, then the Employer shall pay to the Contractor:
(a) all payments already certified and due to
the Contractor
(b) the total retention money retained by the
Employer
(c) all works valued in accordance with subclause (2Xa) reduced by the value of works
valued in accordance (2)(b) of this Clause,
(d) additional payments relating to the escalation of prices, if any.
This payment shall be reduced by:
(i) the total valuation of liquidated damages,
if any, payable under Clause 4 7 (Liquidated Damages for Delay) hereof, or the
remaining liquidated damages under
Clause 47.(2) (Reduction of Liquidated
Damage), provided that if the termination ocaJrS:
- before the expiration of the Time for
Completion of the Works or a part or

section thereof, no liquidated damages
shall be deducted.
- before the expiration of the time specified for the maximum Uquidated damages, the liquidated damages shall be
calculated proportionally.
- after the expiration of the time specified for the maximum liquidated damages, the liquidated damages shall be
the maximum amount of liquidated
damages
(ii) all expenses incurred by the Employer
arising from the failure of the Contractor
to fulfil his obligations under sub-clause 4
of this Clause.
(iii) the negative escalation of prices, if any.
(iv) other debt of the Contractor under the
Contract.

Prior Notice before Encashing Security
64. (1) The Employer shall not encash any S ecurity furnished by the Contractor without
having first given at least 28 days written
notice of his intention to the Contractor.

Urgent Repairs
(2) If, by reason of any accident, or failure, or other
event occurring in connection with the Works,
or any part thereof, either during the execution of the Works, or during the Defects Uability Period any remedial or other work or
repair shall, in the opinion of the Engineer, be
urgently necessary for security and the Contractor is unable or unwilling at once to do
such work or repair, the Employer may by his
own or other workmen do such work or repair. If the work or repair so done by the Employer is work which, in the opinion of the
Engineer, the Contractor was required to do at
his ovm expense under the Contract, all costs
and charges properly incurred by the Employer
in so doing shall on demand be paid by the
Contractor to the Employer, or may be deducted by the Employer from any monies due
or which may become due to the Contractor.
Provided that the Engineer, shall, as soon after the occurrence of any such emergency as
may I e reasonably practicable, notify the Contractor thereof in N writing.

SPECIAL RISKS
No Uability for Special Risk
65. (1) The Contractor shall he under no liability
whatsoever in consequence of any of the
special risks referred to in sub-clause (2)
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of this Clause, whether by way of indemnity_or otherwise, for or in respect of:
(a) destruction of or damage to the
WorkS, except to work condemned
under the provisions of Clause 39
(1) (Removal of Improper Work and
Materials) prior to the occurrence of
any of the Said special risks. or
(b) destruction of or damage to property, whether of the Employer or
third parties. or
(c) injury or loss of Site.

Special Risk
(2) The special risks are:
(a) (i) war, hostilities (whether war be declared
or not) invasion, act of foreign enemies,
(ii) be ionising radiations, or contamination
by radioactivity from any nuclear fuel, or
from any nuclear waste Tom the combustion of nuclear fuel, radioactive toxic
explosive, or other hazardous properties
of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof,
(iii) pressure waves caused by aircraft or other
aerial devices travelling at sonic or supersonic speeds,
(iv) riot, commotion or disorder, unless solely
restricted to employees of the Contractor
or of his subcontractors and arising from
the conduct of the Works,
(b)
rebellion, revolution, in_surrection, or military or usurped power, or civil war, insofar as these relate to the Republic of Indonesia.
Damage to Works, etc, by Special Risks
(3) If the Works or any materials or other things
intended to form or forming part of the Permanent Works, on or near or in transit to the
Site, or any of the Constructional Plant and
Equipment used or intended to be used for the
purposes of the Works, sustain destruction or
damage by reason of any of the said special
risks, the Contractor shall be entitled to payment in accordance with the Contract for any
Permanent •Works duly executed and for any
materials or other things intended to form or
forming part of the Permanent Works, so destroyed or damaged and, so far as may be required by the Engineer or as may be necessary for the completion of the Works, to payment for:
(a) rectifying any such destruction or damage

to the Works, and
(b) replacing or rectifying such materials or

Constructional Plant and Equipment
and the Engineer shall determine an addition
to the Contract Price in accordance with Clause
52 (2) (Power of the Engineer to fix Rates)
(which shall in the case of the cost of replacement of Constructional Plant and Equipment
include the fair market value thereof as determined by the Engineer) and shall notify the
Gontractor accoraingly, with a copy to the
Employer.
-P rojectile, Missile
(4) Destruction, damage, injury or loss of life
caused by the explosion or impact, whenever
·and wherever occurring, of any mine, bomb,
sheik grenade, or other projectile, missile,
munition, or explosive of war, shall be deemed
to be a consequence of the said special risks.

Increased Costs arising from Special Risks
(5) Except to the extent that the Contractor is entitled to payment under any other provision of
the Contract, the Employer shall repay to the
Contractor any east of the execution of the
Works, other than such as may be attributable
le to the cost of reconstructing work condemned under the provisions of Clause 39 (1)
(Removal of Improper Work and Materials)
prior to the occurrence of any special risk,
which is howsoever attributable to or consequent on or the result of or in any way whatsoever connected with the said special risks,
subject however to the provisions in this Clause
hereinafter contained in regard to outbreak of
war, but the Contractor shall, as soon as any
such cost comes to his knowledge, forthwith
notify the Engineer thereof. The Engineer shall,
after due consultation with the Employer and
the Contractor, determine the amount of the
Contractor's costs in respect thereof which shall
be added to the Contract Price and shall notify the Contractor accordingly, with a copy to
the Employer.
Outbreak of War
(6) If, during the currency of the Contract, there is ·
an outbreak of war, whether war is declared or
not, in any part of the v. Jrld which, whether
financially or otherwise, materially affects. the
execution of the Works, the Contractor shall,
unless and until the Contract is terminated
under the provisions of this Clause, continued
to use his best endeavours to complete the
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execution of the Works. Provided that the Employer shall be entitled, at any time after such
outbreak of war, to terminate the Contract by
giving notice to the Contractor and, upon such
notice being given, the Contract shall, except
as to the rights of the parties under this Clause
and to the operation of Clause 6 7 (Settlement
of Disputes), terminate, but without prejudice
to the rights of either party in respect of any
antecedent breach thereof.
Removal of Constructional Plant and Equipment
on Termination
(7) If the Contract is terminated under the provi-

sions of sub-clause (6) of this Clause, the contractor shall, with all reasonable dispatch, remove from the Site all Constructional Plant
and Equipment and shall give similar facilities
to his subcontractors to do so.
Payment if Contract Terminated
(8) If the Contract is terminated as aforesaid, the
Contractor shall be paid by the Employers insofar as such amounts or items that have not
already been covered by payments on account
made to the Contractor, for all work executed
prior to the date of termination at the rates
and prices provided in the Contract and in
addition:
(a) The amounts payable in respect of any preliminary items referred to in the Bill of Quantities, so far as the work or service comprised therein has been carried out or performed, and a proper proportion of any
such items which have been partially car. ried out or performed.
(b) The cost of materials, other things intended
to form or forming part of the Permanent
Works or goods reasonably ordered for the
Works which have been delivered to the
Contractor or of which the Contractor is
legally liable to accept delivery, such materials, other things intended to form or forming part of the Permanent Works or goods
becoming the property of the Employer
upon such payments being made by him.
(c) A sum being the amount of any expenditure reasonably incurred by the Contractor
in the expectation of completing the whole
of the Works insofar as such expenditure
has not been covered by any other payments referred to in this sub-clause.
(d) Any additional sum payable under the provisions of sub-clauses (3) (5) of this Clause.

(e) Such proportion of the cost as may be reasonable, taking into account payments
made or to be made for work executed, of
removal of Constructional Plant and Equipment under sub-clause (7) of this Clause
and, if required by the Contractor, return
thereof to the Contractor's main plant yard
in his country of registration or to other
destination, at no greater cost.
(0 The reasonable cost of repatriation of all
the Contractor's staff and workmen employed on or in connection with the Works
at the time of such termination.
Provided that against any payment due from
the Employer under this sub-clause, the Employer shad be entitled to be credited with any
outstanding balances due from the Contractor
for advances in respect of Constructional Plant
and Equipment, materials and other things
intended to form or forming part of the Permanent Works and any other sums which, at
the date of termination, were recoverable by
the Employer from the Contractor under the
terms of the Contract. Any sums payable under this sub-clause shall, after due consultation with the Employer and the Contractor, be
determined by the Engineer who shall notify
the Contractor accordingly, with a copy to the
Employer,
RELEASE FROM PERFORMANCE
Payment in Event of Release from Performance
66. If any circumstance outside the control of both

parties arises after the signing of the Contract
which renders it impossible or unlawful for either party to fulfil further contractual obligations, or under the law governing the Contract
the parties are released from further performance, then the sum payable by the Employer
to the Contractor in respect of the works executed shall be the same as that which would
have been payable under Clause 65 (Special
Risks) if the Contract had been terminated
under the provisions of Cla1:1se 65, hereof
SETTLEMENT OF DISPUTES
Settlement of Disputes
6 7. Any dispute or difference of any kind bet- ween
the Employer or the Engineer and the Contractor, arising out of or relating to the Contractor the execution of the Works (whether
during the progress of the Works or after their
completion and whether before or after the
.termination, abandonment or breach of the
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Contract), shall be settled by negotiation and
mutual agreement.
If the Employer or the Engineer and the Contractor fail .to reach agreement regarding the
dispute or difference, or if the Employer does
not approve an agreement between the Engineer and the Contractor relating to a matter
for which approval of the Employer is required
under the Contract, the dispute or difference
shall be settled by the Engineer, subject to the
provisions of Clause 2.(1) (Duties and Powers
of the Engineer), or the Employer, who shall
give written notice to the Contractor of his decision, within thirty (30) days of the termination of the store mentioned negotiations between the parties. Such termination shall be
deemed to have occurred upon receipt by the
Contractor or Employer, as the case may be,
of a written notice to that effect from the other.
If the Engineer or the Employer, as the case
maybe, has given written notice of his decision to the Contractor and no claim to arbitration has been communicated to him by the
Contractor within thirty (30) days from receipt
of such notice, the said decision shall remain
final and binding upon the Employer and Contractor and shall forthwith be given effect to by
the Employer and by the Contractor who shall
proceed with the Works with all due diligence
whether or not he or the Employer requires
arbitration as hereafter provided.
If the Engineer or the Employer, as the case
maybe, shall fail to give notice of his decision
within the period of thirty (30) -days as aforesaid, or if the Contractor is dissatisfied with
any such decision, then the Contractor may,
within thirty (30) days of receipt of such decision or (as the case may b e) within ninety (90)
days of the terminatioA of negotiations as aforesaid, if no def:ision has been notified, require
that the matter or matters in dispute be referred to a board of arbitration, who will settle
the dispute or difference under the following
rules:
(a) the arbitration, except as otherwise provided for in Part II-Special Conditiol16 'of
Contract in Clause 67 (a), shall be governed
by the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules;
(b) the place of arbitration, unless other wise
agreed, shall be Jakarta;

(c) the language of the arbitration, unless otherwise agreed, shad be the language of the
Contract;
(d) the number of arbitrators shall be three.
The expenses for the arbitrator appointed by
or for the Contractor will be for the account of
the Contractor, and the expenses for the arbitrator appointed by or for the Employer will
be for the account of the Employer. Expenses
for the presiding arbitrator and other expenses
incurred by the arbitration will be divided
equally between the two parties.
The decision of the hoard of arbitration shall
be final and binding on the Employer and the
Contractor. Provided that pending the Withal
award of the arbitrators, the Contractor shall
comply with the instructions of the Engineer
and proceed with due diligence in the manner
directed by the Engineer.

Service of Notices on Contractor
68. (1)

All certificates, notices or written order.s
to be given by the Employer or t by the
Engineer to the Contractor under the
terms of the Contract shall be sent or
c;ielivered to the Contractor at the regisfered address of his Head Office as named
in the Contract or such other address as
the Contractor shall nominate for the purpose in-Indonesian in accordance with
sub-clause (3) hereof.
Service Of Notices on Employer or Engineer
(2) All notices to he given to the Employer or the
Engineer under the terms of the Contract, shall
be sent or delivered to the respective addresses
nominated for that purpose in the Contract
ａｧｲｾ･ｭｮ

Ｎ＠

Change of Address
(3) Either party may change a nominated address
to another address in Indonesian by prior written notice to the other party.
DEFAULT OF EMPLOYER

Default of Empower
69. (1) If the event the Employer:
(a) failing to pay the Contractor the
amounts due under any certificate of
the Engineer; or
(b) interfering with or obstructing the issue of any such certificate without
due reason;_
the Contractor may give notice in writing to the.
Engineer of the default and if such default of the
Employer is not remedied within a period of 90
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(ninety) days after the giving of such notice the
Contractor shall be entitled to seek the termination of Contract by reference to a board of arbitration as described in Clause 6 7 hereof.
Additional Payment for loss and Damage
(2) In the event of an arbitration ruling in support
of the Contractor's demand for the cancellation of the Contract, as a consequence of the
Sub-clause (1) herein, the Employer shall be
under the same obligations to the Contractor
in regard to payment as if the Contract had
been terminated under the provisions of Clause
65 hereof, but, in addition to the payments
specified in Clause 65 (8) hereof, the Employer
shall pay to the Contractor an amount of any
loss or damage of the Contractor arising out
of or in connection with or by consequence of
such termination as may have been awarded
by such arbitration.
Removal of Plant on Termination
(3) If the Contract shall be terminated under the
provisions of Sub-Clause (1) herein, the Contractor shall, with at] reasonable despatch, remove from the Site and the Works all of his
Construction Plant and Equipment and shall
give similar facilities for his subcontractors to
do the same.
Contlactor's Rights
(4) Nothing in this Clause contained shall prejudice the right of the Contractor to exercise either in lieu of or in addition so the rights and
remedies specified in this Clause or any other
rights or remedies to which the Contractor may
be entitled.
MISCEllANEOUS
Increase or Decrease of Cost
70. (1) Adjustment of the Contract Price on account of fluctuation in cost, if applicable,
shall he made in accordance with the
conditions set out in Part II - Special Conditions of Contract in Clause 70.(1)
thereof.
Subsequent Legislation
(2) If, after the date thirty Lays prior to the latest
date for submission of tenders for the Works
there occur changes to any Indonesian Statute, Ordinance, Decree or other Law or any
regulation or bye-law of any local or other duly
constituted authority, or the introduction of any
such Statute, Ordinance, Decree, Law, regulation or bye-law which causes additional or
reduced cost to the Contractor, other than

under sub-clause (1) of t:1is Clause, in the exerution of the Works, such additional or reduced
cost shall he certified by the Engineer after consultation with the Employer and shall be paid
by or credited to the Employer and the Contract Price adjusted according to the Government regulation dealing with this matter.
·
Law and Regulations
71. (1) The Contractor shall familiarize himself
with the rules and regulations of the Republic of Indonesia with regard to customs, immigration, duties, taxes, ｣ｬｾｲﾭ
ing of goods, import and export of goods
and commodities, manpower requirements for non-Indonesian personnel, importation, storage and use of explosives,
detonators, fuses and any and all ancillary devices, and the like, and the Contractor shall follow the required procedures. The Employer will provide prompt
and effective assistance wherever possible.
Duties and Taxes
(2) Not with standing the above provisions,
if the Employer refers to ear summarizes
any existing regulations with regard to
duties and taxes in Part II - Special Conditions in Clause 71.(2) thereof, or elsewhere in the Contract or in any supplementary information issued with the
Documents forTendering such references
or summaries shall be deemed to have
been provided for information only without warranty o the part of the Employer.
The Contractor will be deemed to be aware
of and to have provided for compliance with
all existing Government regulations which
are necessary to be considered or included
for in the preparation and Calculation of
the unit or lump sum prices in the Bill of
Quantities.
Any change in taxes and duties following tender opening will be subject to equitable adjustment. Subject to such adjustment no reimbursement shall be due
to the Contractor for any payment made
by him for corporation or income tax on
his company or personnel, or any other
personal taxes or charges, or for customs
duties, port charges, wharfage, bonded
warehouse charges or the like on the
importation or re-export of Construe-
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ｾ］Ｍ
tiona! Plant and Equipment, goods and
materials, or for taxes on vehicles goods
or services and the like, or for any other
duties and taxes except as otherwise specifically stated in the Contract.

Visas
(3) The Employer will, upon request from
the Contractor and recommendation of
the Engineer. issue necessary statements
required by the Contractor to apply for
entrance Visas for approved non Indonesian employees to be assigned by the
Contractor for the work on the Project.

Bribes
72. If the Contractor or any of his subcontractors
agents or employees shall offer or agree to
offer or give to the Engineer or any employee
of the Employer or Engineer or any other person, any bribe, gift, gratuity or commission as
an inducement or reward for doing or forbearing to do any action in relation to the Contract
or any other contract with the Employer, or
for showing or forbearing, to show favour or
disfavour to any person in relation to the Contract or any other contract with the Employer,
then the Employer may terminate the Contract and the provisions of Clause 63 (Default
of Contractor, Remedies and Powers) hereof,
shall apply as if such termination haul I been
made pursuant to that Clause.
Secrecy

73. The Contractor, his employees, agents and subcontractors shall not give to unauthorised persons any information, verbal or otherwise,
about the Project anti shall not allow unauthorised persons to inspect the Works.
Drawings and Contract Documents without
the written consent of the Employer.
Governing Law
74. This Contract shall in all respects be read and
be construed and shall operate as an Indone-

sian contract in conformity with the Law of
the Republic of Indonesia. The Contractor shall
be considered to be familiar with all laws and
regulations of the Republic of Indonesia that
in any manner may affect or apply to the operations and activities of the Contractor under
the Contract, or in any connection therewith.
All terms and conditions stated in the documents forming the Contract, as specified in
the Contract Agreement are binding and valid
as a special law for both parties to the Contract in accordance with Article No.1338 (1)
of the Civil I law. In consequence, in the event
that either party shall fail to perform under
the terms and conditions stated in the Contract, the provisions of Article 1266 of the Civil
Law shall not be applicable. Any foreign Contractor who participates in whatever manner
in this Contract consents to the sued in any
court or tribunal or competent jurisdiction
within the Republic of Indonesia on any question or matter arising from the documents,
award, and implementation of the Contract.
For this purpose any officer, agent or representative of the said foreign Contractor present
in the territory of the Republic of Indonesia is
authorized to receive process summons on
behalf of the foreign Contractor notwithstanding any restriction or limitation imposed by the
said foreign Contractor upon its officers, agents
or representatives.
Clauses in Special Conditions
75. The Conditions of Contract contained in Part
II - Special Conditions of Contract hereof are
deemed to tee additional Clauses and subclause to the Clauses of Part 1- General Conditions of Contract and shall take precedence in
interpreting or construing the Clauses in Part
I - General Conditions of Contract.
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State if validity of the Performance Security shall be up to a certain days after the
issue of Certificate of Satisfaction or if
there be any other provisions.

PART D: SPEOAL CONDmONS OF CONIRACfS
GUIDELINES FOR PREPARATION

1. In preparing the Part II: Special Conditions of

2.

Contract there are three groups of Clauses with
three different methods of preparation, for
which each of them is described as the following:
Group I
Clauses and sub-clauses in the Part I: General
Conditions of Contract stating "as named in"
or "as may be specified" or "except otherwise
provided for in Part II: Special Conditions of
Contract" the preparation will be as the following:

Definitions
1(1XaXii):Name the Agency representing the Government, acting as the Employer.
(aXii):If during the preparation of the Docwnents
for Tendering the Engineer has been appointed it should be named here but if not
has been appointed yet point (aXiii) is not
necessary to be set at in this part II.
(hXi): Name the Financing Agency for the
Project/Package to be tendered.

Insurance of Works etc.
21 (a) :

Specify if additional sum to the content
Work value insured is desired, as it is necessary to determine the value of insurance of Works.
Minimum Amount of Third Party Insurance
23 (2) : State the following provisions and amounts:
Minimum amount of third party insurance for any one accident:
a . Bodily injury (including death):
.... ./person and maximwn of.. .../accident.
b. Property Damage:
. .. ../accident (number of accident shall
be unlimited).

Contractor's Insurance General
25(1Xa): State should there be particular conditions
required by the Government or required
in the agreement between the Financing
Agency and the Government regarding
surety, conditions of insurance, re-insur_:
ance etc.

Duties and Powers of the
2 (1) : · State should there be any further additions
and limitations other than those provided
for in points (a), (b) and (c) of Clause 2 (1)
(Duties and Powers of the Engineers) in
Part 1: General Conditions of Contract.
Point (e) needs no further explanation as
it is further specified in Clause 60.
Duties and powers of the Engineers Representative
2 (2) : State should there be any part of the Engineer's authority to be delegated to the
Engineers Representative.

Special Loads

Subletting

43

Specify parts of tote Works specified to be
categorized as Main Work or the percentage of Works not allowed to be sublet.
Language
6 (1) (a): State if English language is not the ruling
language of the Contract.

30 (2):

Commencement of Works
41 (1):

7 (1)

State the amount of the Performance Security in Rupiah or equivalent at a certain
percentage to the Contract Price. The
exchange rate of the foreign currency(ies)
appllcable in determining that amount shall
also be stated normally the TIT selling
exchange rate establlshed by ·Bank Indonesia at the date 30 days prior to the
Opening of Tenders.

Name the period within which the Contractor shall commence the Work on Site.

Tune for Completion

4 :

Performance Security

State should strengthening works be necessary for the highway and bridges in
moving the Constructional Plant and
Equipment of the Contractor to be borne
by the Employer (not by the Contractor).

Name the period within which the whole
of the work shall be completed by the
Contractor.

Uquidated Damages for Delay
47(1Xa):

Name the amount of liquidated damages
per duty of delay in percentage on the
Contract Price.
4 7(1Xb): Name the maximwn amount of liquidated
damages of delay in percentage of the
Contract Price.

Certification of completion of works
48

Where certification is not based on Substantial Completion of the works, then it
is necessary to determine the provisions
of Sub-clauses 48 (1), 48 (2) and 48 (3)
hereof (e.g. based on 97% or 100% completion, etc.).
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As built Drawing
48 (4): If "as-built drawings" are not required to
be supplied by the Contractor, then it is
necessary to state that the provisions of
this sub-clause should be deleted.
Defect Liability Period
49 (1): Name the defect liability period in days.
Variation exceeding 10 percent
52 (3): It is necessary to determine any adjustment for the Contract Price should it be
found at the Completion of the whole of
the Works it percent. The adjusbnent
should be in accordance with prevailing
regulations.
Day work
52 (4) : It is necessary to determine the allowable
value of Day work as a percentage of the
total Contract Price, the method of measurement and payment, subject to other
requirements, if any, hereof.
Payment to Nominated Sub-Contractor
59(4Xc): Specify the maximum management
charge for items covered by Provisional
Sum (normally being a percentage rate)
Currency
60(2Xb): Name the maximum allowable amount(s) of foreign currency (ies) for the payment to the Contractor (These amounts
shall be exactly the same amounts as
named in the Particular Instructions to
Bidders contained in the Documents for
Tendering)
Advance Payment
60 (3): Explain the procedure to be followed by
the Contractor to obtain and repay the
Advance Payment if granted.
Name the maximum allowable amount
of advance payment in percentage to the
Contract Price
Monthly Statement of Account
60 (5XaXiv): State the procedure and method of
account if there be any other Payment
to be included in the Monthly Statement of Account; e.g. payment formaterials.
Monthly Statement of Account
60 (6) : Specify the period within which payment
shall be made after certification and approval thereof by the Engineers
Balance of Completion Statement
60(8Xiii): State that half of total value of retention
money is not to be deducted from the
balance of Completion Statement and

that the Contractor is required to submit
a security for defect liability at that amount.
Termination on Default of Contractor
63(1XhXvii):State should there be any other requirements under which the Contract may
be terminated if not satisfied by the
Contractor.
Employers Act after Contract Terminated
63 (3) : State should there be other sanctions to
be imposed upon the Contractor if the
Contract is' terminated on default of the
Contractor
Settlement of Disputes
6 7 (a): State if other arbitration rules are desired
instead of the UNCITRAL Rules.
Increase and Decrease of cost
70(1): Specify the procedures and formulae for
adjusbnent of the Contract Price if adjusbnent due to price fluctuations is allowed
Duties and Taxes
71 (2): Provide a summary of the regulations regarding duties and taxes prevailing during the tender period.
3 . Group II:
Clauses and sub-clauses referred in Part I: General Conditions of Contract mentioning "as may
be otherwise provided for in the Contract",
then the provisions to be set out could be included either in Part II: Special Conditions of
Contract or in Volume III (Specifications) or in
another part of the Contract Documents.
If to be included in Part II: Special Conditions
of Contract they should be prepared as follows:
Damage to Persons and property
22 (1) : State where the Cofactor is not obliged
to indemnify and keep indemnified the
Employer against all losses, claim of injuries or damage to any property whatsoever.
Patent Rights and Royalty
28 :
State where the Contractor is not required
to pay tonnage, etc. in getting stone, sand,
etc.
Uvings Quarters of Employees
34 (3Xa):State where the Contractor is not required
to provide living quarters for its employees; the facilities may be readily available,
or in fact not necessary.
Suspension of Works
40 (1Xa): State if predetermined, before or during
the tender, the whole or part of.the Works
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to be suspended and the date and time
period for any anticipated "Suspension
order".

T101e for Completion
43 :

State if partial completion of the Works
is desired, also specify the sequence of
the completion of each part.
Works to be measured net
57 (1) : State where some parts of the works and/
or a certain type of work require measurement methods different from those
defined in the General Conditions.

Currency
60 (2) : State if the currency allowed in the Contract is different from provisions of this
sub-clause, and also that for Day work
and Provisional Sum required in Rupiah.

Monthly Statement of Account
State if not to be made monthly.

Other Deductions
60(5)(bXiii): State should there be other deductions
referred to in points (i) and (ii) in this
sub-clause of the Part I - General Conditions.
4 . Group III :
Amendment of Clauses or sub-clauses in Part
I : General Conditions or additional new
Clauses or sub-clauses, e.g. due to any change
or additions to any regulations (other than those
mentioned in items 2 and 3 above) so that the
provisions in the related Clause/ sub-clause of
the General Conditions should be adjusted
accordingly.
5. Notes :
In writing the contents of part II : Special Conditions as described item 2 ,3 and 4 above, the
sequence and numbering of the entries should
be in accordance with the number of Clauses/
sub-clauses, for the convenience of tenderrers,
the Contractor and the Employer in the subsequent performance of the Contract.

Petunjuk Penyusunan
1. Dalam penyusunan Part U: Special Conditions
of Contract terdapat 3 Kelompok yang agak
berbeda cara pembuatannya, ialah
sebagaimana dijelaskan dibawah ini.
2. Kelompok I :
Pasal-pasal atau ayat-ayat yang didalam Part I
: general Conditions of Contract disebutkan
"akan dijelaskan" atau "mungkin akan
dijelaskan" atau kecuali apabila ditentukan lain
dalam part ll : Special Conditions of Contract

Cara Penyusunannya adalah Sebagai berikut :
Definitions
1(1XaXii): Jelaskan siapa yang akan bertindak
sebagai Pe milik (Employer) yang
mewakili Pemerintah.
(aXiii): Apabila pada waktu menyusun
Dokumen Le lang sudah dapat
ditentukan siapa yang akan ditunjuk
sebagai Direksi Pekerjaan (Engineer)
supaya disebutkan disini Tetapi apabila
belum tidak perlu ada butir (a)(iii) ini
dalam Part II .
(hXi): J elaskan nama Badan Pemberi Bantuan
Keuangan untuk Paket Pekerjaan yang
akan dilelangkan ini
Duties and Powers of the Engineer's
2 (1) : Jelaskan apabila ada tambahan-tambahan
atau batasan-batasan lain terhadap tugas
dan kewenangan Direksi Pekerjaan selain
yang tersebut pada butir (a) (b) dan (c) pada
ayat 2 (1) ini.
Butir (c) tidak perlu ada penjelasannya,
karena akan dijelaska n dalam Pasal 60.
Duties and Powers of the Engineers Representative
Sebutkan apabila ada sebagian kewenangan
Direksi Pekerjaan yang dilimpahkan kepada
Pengawas Harlan {Engineers Representative)

Subletting
4 : Sebutkan bagian-bagian Pekerjaan yang
ditetapkan sebagai Pekerjaan utama (Main
work) atau besamya persentase Pekerjaan yang
tidak boleh di sub-kontrakkan

Language
6(1Xa): Sebutkan apabila bukan bahasa Inggris
yang meningkat dalam Kontrak.

Performance Security
7 (1):

nyatakan besamya nilai Performance Security biasanya suatu persentase dari Harga
Kontrak dalam rupiah jika perlu ditambah
ketentuan: berdasarkan nilai jual TIT Bank
Indonesia pada saat 30 hari sebelum tanggal
pembukaan Penawaran.
Nyatakan apabila masa berlakunya Performance Security ditentukan sampai
setelah sejumlah hari tertentu sejak tanggal penerbitan Certificate of Satisfaction,
atau jika ada ketentuan tambahan lainnya.

Insurance of Works, etc.
21 (a):· Tentukan apabila dikehendaki besamya
pertanggungan asuransi di atas harga
Pekerjaan yang sedang dilaksanakan yang
diperlukan untuk penetapan besarnya

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

asuransi terhadap Pelaksanaan Pekerjaan.
Minimum Amount of Third of Party Insurance

Tetapkan besamya pertanggungan asuransi
minimum bagi pihak ketiga untuk setiap
musibah; yaitu
a. Cedera tubuh (termasuk kematian):
... . / orang dan maksimum.... / musibah.
b. Kerugian harta benda:
....../musibah (jumlah musibah tidak terbatas)
Contractor's Insurance General
25(1Xa) : Sebutkan apabila ada persyaratan khusus
dari pemerintah atau yang tertera dalam
perjanjian dengan Badan Pemberi
Bantuan keuangan dengan Pemerintah
mengenai penjamin, persyaratan
asuransi, reasuransi dsb.
Special loads
30 (2): Sebutkan apabila ada pekerjaanpekerjaan perkuatan terhadap jalan raya
atau jembatan-jembatan yang akan dilalui
alat-alat berat Kontraktor yang akan
ditanggung biayanya oleh Pemilik (bukan
oleh Kontraktor).
Commencement of Works
41(1) : Tetapkan jangka waktu yang dihitung
sejak tanggal penerimaan Surat Perintah
Kerja dan dalam jangka waktu tersebut
Kontraktor harus telah memulai
pekerjaan.
Tune for Completion
43. : Nyatakan jangka waktu pelaksanaan untuk
menyelesaikan seluruh Pekerjaan.
Uquidated Damages for Delay
47(1Xa): Tetapkan besamya ganti rugi kelambatan
untuk setiap hari kelambatan, sebesar
suatu persentase dari Harga Kontrak.
47(1){b): Tetapkan besarnya jumlah ganti rugi
maximum , sebesar suatu persentase
tertentu dari Harga Kontrak.
Certificate of completion of work
48. : Perlu ditetapkan ketentuan dalam ayat-ayat
(1),(2), dan (3) apabila Certification tidak
berdasarkan Substantial Completion of
Works, melainkan maka perlu dinyatakan
disini bahwa persyaratan pada ayat ini
dihapus.
As-built Drawings
48(4): Apabila "as-built Drawings" tidak disyaratkan harus dibuat oleh Kontraktor, maka
perlu dinyatakan di sini bahwa pemyataan
pada ayat ini dihapus.
Defect Uability Period
49(1): Nyatakan jangka waktu jawab cacat

dinyatakan dengan hari.
Variation Exceeding 10 percent
52(3): Perlu ditetapkan penyesuaian Harga
Kontrak apabila pada waktu selesainya
seluruh Pekerjaan terdapat kenaikan atau
penurunan lebih dari 10 (sepuluh) persen,
sesuai peraturan yang berlaku pada saat
penyusunan Dokumen Lelang.
Day work
52(4): Perlu ditetapkan besamya nilai Day work
yang diperkenankan terhadap total Harga
Kontrak , tatacara perhitungan dan
pembayarannya serta persyaratanpersyaratan lain (apabila ada) mengenai
Daywork.
Payment to Nominated Sub-Contractor
59(4Xc): Tetapkan beban biaya maksimum untuk
pengelolaan pekerjaan Provisional Sum
Biasanya merupakan suatu persentase.
Currency
60(2) (h):Nyatakan besamya jumlah maksimum
mata uang asing yang diperkenankan
untuk pembayaran kepada Kontraktor
untuk pembayaran kepada Kontraktor.
(Ketentuan ini harus sama dengan ketentt.ian
clalam Particular Instruction to Billers dalam
Documents for Tendering)
Advance Payment
60 (3) (h) (vii): Jelaskan tatacara Kontraktor
mendapat kan Uang Muka dan
cara pengembaliannya apabila
diperbolehkan minta Uang Muka,
dan nyatakan pula besar-nya Uang
Muka Maksimum
Monthly Statement of Account
60 (5) (a) (iv): Nyatakan Tatacara perhitungan
apabila ada pembayaran lain yang
termasuk dalam perhitungan
bulanan, misalnya bahan-bahan
tertentu.
60 (5) (b) (ii): Nyatakan besamya uang retensi,
berupa suatu persentase tertentu
dari besamya pembayaran tagihan
bulanan Kontraktor.
Monthly Payment
60 (6) : Tentukan jangka waktu untuk pelaksanaan pembayaran tagihan Kontraktor
dihitung sejak tanggal pengesahan dan
persetujuan tagihan oleh Engineer.
Balance of Completion Statement
60(8Xiii): Nyatakan ketentuannya apabila
dikehendaki pengurangan dengan
setengah jumlah uang retensi tidak
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dikenakan pada perhitungan akhir
dengan mengharuskan Kontraktor
menyerahkan jaminan pemeliharaan
senilai setengah jumlah uang retensi
tersebut.
Termination on Default of Contractor
63 (1) : Jelaskan apabila ada persyaratanpersyaratan lain yang bila tidak dipenuhi
Kontraktor, Kontrak dapat diputus.
Employer's act after Contract Terminated
63 (3) : Jelaskan apabila ada sanksi-sanksi lain yang
akan dikenakan pada kontraktor bila
Kontrak diputus karena kesalahan
Kontraktor.
Settlement of Dispute
67 (a): Jelaskan apabila dikehendaki mempergunakan Arbitration Rules lain dari
UNCITRAL Rules.
Increase or Decrease of cost
70 (1) : Sebutkan tatacara dan rumus
penyesuaian Harga Kontrak, apabila
diperkenankan adanya penyesuaian
harga karena kenaikan / penurunan
harga.
Duties and Taxes
71 (2) : Buatkan ringkasan peraturan-peraturan
mengenai bea dan pajak-pajak yang
berlaku pada saat pelelangan.
3 Kelompok II:
Pasal-pasal atau ayat yang didalam Part I : General Conditions of Contract disebutkan
"mungkin akan ditentukan secara lain dalam
kontrak", maka uraiannya dapat dimasukkan
dalam part II (special Conditions), atau dalam
Volume III (Specifications) atau dalam
Dokumen Kontrak yang lain.
Cara penyusunannya apabila dimasukkan
dalam part II ; Special Conditions adalah
sebagai berikut :
Damage to Person and Property
22 (1) : Sebutkqn apabila Kontraktor tidak
diwajibkan mengganti rugi Pemilik bila
terjadi kecelakaan pada orang, bahan dan
kerusakan phisik.
Patent Rights and Royalties
28 : Sebutkan apabila Kontraktor tidak perlu
mernbayar retribusi dll dalarn mendapat-.kan
batu, pasir, dsb.
.
34 (3Xa) :Sebutkan apabila ternpat tinggal untuk
pekerja-pekerja Kontraktor Quarters of

Employees tidak perlu disediakan oleh
Kontraktor mungkin karena sudah ada
atau memang tidak dh.l1uhkan
Suspension of work
400Xa): Sebutkan apabila "Perintah Penghentian" seluruh a tau sebagian Pekerjaan,
sudah dapat diketahui kapan dan be-rapa
lamanya pada waktu Pelelangan.
Tune for Completion
43. : Sebutkan apabila dikehendaki ada bagian
atau bagian-bagian tertentu dari Pekerjaan
yang harus diserahkan sebelum selesainya
seluruh pekerjaan, beserta uraiannya.
Works to be Measured Net
57(1): Sebutkan bila ada bagian-bagian Pekerjaan
atau suatu pekerjaan yang cara perhitungan
berbeda dari yang disebut dalam General
Conditions.
Currency
60 (2): Sebutkan apabila mata uang yang
diperkenankan dalam Kontrak berbeda dari
ketentuan dalam Ayat ini juga apabila
Daywork dan Provisional Sum tidak harus
dalam Rupiah.
Monthly Statement of Account
60 (5): Sebutkan apabila pembayarannya tidak
dilakukan bulanan.
Other Deduction
60 (5) (b) (iii): Sebutkan bila ada potonganpotongan lain selain yang disebut
dalam butir-butir (i) dan (ii) dalam
Ayat ini.
4 . Kelompok III :
Perubahan Pasal a tau Ayat dalam Part I : General Conditions maupun tambahan Pasal atau
ayat yang baru, umpamanya karena adanya
perubahan atau peraturan atau peraturan baru
(diluar yang dijelaskan dalam butir 2 dan 3
diatas), sehingga isi Pasal/Ayat dalam General
Conditions yang bersangkutan perlu
disesuaikan.
5 . Catatan:
Dalam penyusunan isi Part II : Special conditions sebagaimana dijelaskan pada butir-butir
2,3 dan 4 diatas, supaya urutannya disesuaikan
dengan nomor pasalnya , sehingga
memudahkan Peserta Lelang, Kontraktor
maupun pihak Pemilik dalam Peklaksanaan
pekerjaan nanti.
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Informasi Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

. ANCAR-ANCAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DITJEN. PENGAIRAN,
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 1997/98
DEPARTEMENjLEMBAGA:
PEKERJAAN UMUM/DITJEN. PENGAIRAN

DEPARTEMENfLEMBAGA:
PEKERJAAN UMUM/DITJEN. PENGAIRAN

(Dalam Rupiah)

No.
I.

Uraian Kegiatan

5. 500.000
5. 500.000
9. 000.000
500.000

BH

8. 250.000

BH

9. 250.000

BH

I I . 000. 000

BH

I 7 . 000. 000

BH

I 0. 250.000

BH
BH

34. 500.000
275.000

Ha
TITIK

Ha

20.000
216.000
77.000

Meter
Meter
Meter

170.000
183.000
195.000

Meter
Meter
Meter
Meter
Meter

160.000
165.000
170.000
210.000
275 .000

Meter
Meter

230.000
200.000

UNIT
UNIT

6. 645 .000
5. 703 .000

TITIK

302.500

TITIK
TITIK
TITIK
TITIK

165.000
275 .000
275 .000
155.000

BH

780.000

PROGRAM PENGELOLAAN
SUNGAI, DANAU DAN SUMBER
AIRLAINNYA

1. Paket SondirI Geolistriki Seismik
2. Pengeboran Tangan I Sumur Uji
(fermasuk Penelit ian Labora torium , Evaluasi dan laporan)
.a. Paket Sondir
b. Paket Geolistnk
c. Paket Geoseismik
d. Paket Geoteknik

IV.

BH
BH
BH
BH

PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGELOLAAN AIR BAKU

1. Survai ldentifikasi Daerah
2. Geolistrikl geoteknikl geoseismik
3. Pengukurun Topografi dan Desain
4 . Pengeboran Sumur Eksplorasi
a. Kedalaman s.d. 40 M
b. Kedalaman 41 M s.d. 60 M
c. Kedalaman Lebih dari 60 M
5 . Pengeboran Sumur Pengamat
a. Kedalaman s.d . 40 M
b. Kedalaman 41 M s d. 60 M
c. Kedalaman Lebih dari 60 M
6 . Pengeboran Sumur Uji
7. Pengeboran DTW (Sumur Dalam)
8 . Pengeboran ITW
a. Sumur Menengah
b. Sumur Dangkal
9 . Rumah Pompa
a. DTW
b. ITW

10.

Harga

PROGRAM PENGEMBANGAN
DAN KONSERVASI SUMBER
DAYAAIR

1. Automatic Rain Recorder
a. Recording Period Daily
b. Recording Period Weekly
c. Recording Period Monthly
2. Staff Gauge
3. Stasiun lklim Recording Period
Daily
4 . Automatic Water Level Recorder
a. Horizontal Type Recording
Period Weekly,
b. Standard Set Recording Period
Daily
c. Complete Set Recording Period
Weekly
d. Strip Chart Recording Period
Monthly
e. Pneumatic Type Recording
Period Monthly
5 . Pos Duga Air Hujan (Biasa)

II.

Satuan

PROGRAM PENGEMBANGAN
DAN PENGELOl.AAN JARINGAN
HGASI

1. Pintu Geser Besi
a. Buatan Bengkel
- Lebar 0 ,8 M x Tinggi 1,0 M

Ket.

(Dalam Rupiah)

No.

Uraian Kegiatan
- Lebar 1,2 M x Tinggi 1,0 M
- Lebar 2,0M x Tinggi 1,0 M
b. Buatan Pabrik
- Lebar 1,0 M x Tinggi 1,0 M
ｾ Ｎ＠ Pintu Geser Kayu (Buatan Bengkeij
a. Lebar 0 ,8 M x Tinggi 1,0 M
b. Lebar 1,2 M x Tinggi 1,0 M
c. Lebar 2,0 M x Tinggi 1 ,0 M
ｾ Ｍ Pintu Geser Beton (Ferrocement)
a. Lebar 1,2 M x Tinggi 1,0 M
b. Lebar 2,0 M x Tinggi 1,0 M
t:l. Pintu Flap (BuatanBengkel)
a. Lebar 1,2 M x Tinggi 1,0 M
b. Lebar 2,0 M x Tinggi 1,0 M
c. Lebar 3 ,0 M x Tinggi 1,0 M
JJ. Peke.Jjaan Pernbersihan Lahan (LQ
a. Tebas Tebang
- Semak-Semak
- Hutan Ringan
- Hutan
b. Potong Tumpuk
- Semak-Semak
- Hutan Ringan
- Hutan
c. Cabut Tunggul
- Semak-Semak
- Hutan Ringan
- Hutan
d. Pembakaran
- Semak-Semak
- Hutan Ringan
- Hutan
e. Stripping I Pengupasan
- Semak-Semak
- Hutan Ringan
- Hutan

Satuan

Harga

BH
BH

I. 120.000
2. 400. 000

BH

I. 480.000

BH
BH
BH

765.000
I. 360. 000
3. 580.001

BH
BH

I. 300. 000
3. 570.000

BH
BH
BH

I. 344. 000
3. 294.000
5. 837 .000

Ha
Ha
Ha

I 03 .000
278 .000
389.000

Ha
Ha
Ha

58.000
225.000
387.000

Ha
Ha
Ha

59.000
234.000
402.000

Ha
Ha
Ha

51.000
85.000
122.000

Ha
Ha
Ha

42.000
89.000
138.000

Ket

DEPARTEMENjLEMBAGA:
PEKERJAAN UMUM/DITJEN. CIPTA KARYA

DEPARTEMEN/LEMBAGA:
PEKERJAAN UMUM/DITJEN. BINA MARGA*)

(Dalam Rupiah)

(Dalam Rupiah)

Ket.

No
I.

1. Pemeliharaan Rutin J
dengan Iebar <= 4.5 M
2. Pemeliharaan Rutin J
dengan Iebar 4 .5-6,0 M
3. Pemeliharaan Rutin Jal
dengan Lebar 6 .0- 7 ,0
4 . Pemeliharaan Rutin J
dengan Iebar 7.0- 14,0
5. Pemeliharaan Berkala
dengan Iebar <= 4 ,5 M
Pemeliharaan Berkala
dengan Iebar 4,5- 6 .0 M
Pemeliharaan Berkala Jalan
dengan Iebar 6 ,0- 7.0 M
. Pemeliharaan Berkala Jalan
dengan Iebar 7 ,0- 14,0 M
9. lapis Pondasi Agregat Kelas
A (15-20 em)
10. lapis Pondasi Agregat Kelas
B ( 15-20 em)
11. lapis Pondasi Kelas C (1
20em)
12. Semen untuk Pondasi Tanah
Semen
13. lapis Pondasi Tanah Semen
14. lapis Resap Pengikat
15. lapis Perekat
16. Agrepat Penutup BURTU
17. Agregat Penutup BURDA
18 ..Material Aspal untuk Pekerjaan
Pelaburan
19. lataston (HRS)
20. Laston (C)
21. Asphalt Treated Base (ATB)
22. Pemancangan tiang Baja Diarneter 400 mm/500
600mm
23. Pembllatan/Pemasangan
RamooJatan
24. Pernbuatan Patok Pengarah
25. PernbuatanPatok KM
26. Pembuatan ·Ret Pengaman

Harga

PROGRAM PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

Sarana untuk RSS/RS
a. Jalan Setapak
b. Saluran Air Hujan

M

M'
M'

41.250
38.500

II. PROGRAM PENYEDIAAN DAN

M

PENGB.OlAAN AIR BERSD-1
1. Sistem Pengambilan
a . Penangkap Air (Bahan dan
Pasang)
; 2 ,5 ltr/dt
- 5 ltr/ dt
- 10 ltr/ dt
b. Sumur Bor dangkal
- 2 ,5 ltr/dt
- 5 .0 ltr/dt
c. Sumur Dalarn/Uji/Produksi
- 2 ,5 ltr/ dt
- 5 ltr/ dt
- 10 ltr/ dt
- 20 ltr/ dt
d. Perlindungan Mata Air (PMA)

M
M
M
M
M
MJ
MJ

e. Penampungan Air Hujan
(PAH) kap. 4 M3

MJ
Ton
MJ
Uter
Uter
M2
M2
Uter
M2
M2
MJ

M'
M2
Bh
Bh
M'

Jawa dan Bali
Sumatera
NTB, NTf & Sulawesi
Tirntim, Maluku dan lrja

Satuan

'A. Pembangunan Perumahan
1. Penunjang Prasarana dan

M

1 Ket: Koefisien WUayah_:
Wilayah I
Wilayah U
Wllayah m
Wilayah IV

Uraian Kegiatan

0,90
1,0
1,1
1,2

f. Sumur Pompa Tangan (SPT)
- Dangkal
- Sedang
- Dalam
g. Sumur Gali (SGL)
h. Intake
- 2 ,5 ltr/ dt
- 5 ,0 ltr/ dt
- 10 ltr/ dt
- 20 ltr/ dt
- 40 ltr/dt
- 60 ltr/ dt
- 80 ltr/ dt
100 ltr/ dt
2 . Sistem Pengolahan
a. Saringan Pasir Cepat
- 20 ltr/ dt
- 40 ltr/ dt
- 60 ltr/ dt
- 80 ltr/ dt
- 100 ltr/ dt
- 120 ltr/ dl
b. Saringan Pasir Lambat
- 5 ltr/dt
10 ltr/dt
3 .Sistim Penampungan
a. Reservoir atas 15- 20M .
- 50M3
- 100M3
- 200M3
- 300M3
b. Reservoir Bawah 50 M.
- 50M3
100M3
- 200M3
- 300M3
- 400M3
- 500M3
- 750M3
1000 M3
4 . Sistim Transmisi dan Disbibusi:
a.Pipa

Unit
Unit
Unit

11.165.000
12.870.000
15.620.000

UniVBhn/Psg 14.500.000
UniVBhn/Psg 16.500.000
UniVBhn/Psg
UniVBhn/Psg
UniVBhn/Psg
UniVBhn/Psg
Unit Bhn
Unit Psg

50.500.000
63.200.000
73.700.0CO
87.600.000
1.450.000
1.000.000

Unit Bhn
Unit Psg

1.000.000
800.000

UniVBhn/Psg
l.JniVBhn/Psg
UniVBhn/Psg
UniVBhn/Psg

710.000
2.200.000
4.050.000
560.000

UniVBhn/Psg
UniVBhn/Psg
UniVBhn/Psg
l.JniVBhn/Psg
UniVBhn/Psg
UniVBhn/Psg
UniVBhn/Psg
l.JniVBhn/Psg

7.200.000
13.650.000
24.300.000
29.250.000
33.750.000
36.000.000
49.570.000
63.000.000

UniVBhn/Psg
UniVBhn/Psg
UniVBhn/Psg
l.JniVBhn/Psg
UniVBhn/Psg
l.JniVBhn/Psg

37.736.000
76.449.000
84.005.000
116.731.000
151.873.000
189.455.000

UniVBhn/Psg 157.160.000
UniVBhn/Psg 28.579.000
UniVBhn/Psg
l.JniVBhn/Psg
UniVBhn/Psg
UniVBhn/Psg

147.800.000
215.200.000
300.090.000
357.500.000

UniVBhn/Psg
L.JniVBhn/Psg
l.JniVBhn/Psg
UniVBhn/Psg
UniVBhn/Psg
l.JniVBhn/Psg
UniVBhn/Psg
UniVBhn/Psg

29.400.000
56.350.000
89.875.000
111.195.000
141.645.000
167.580.000
223.860.000
296.940.000

ｾ＠

DEPARTEMENjLEMBAGA:
PEKERJAAN UMUM/DITJEN. CIPTA KARYA

DEPARTEMENfLEMBAGA:
PEKERJAAN UMUM/DITJEN. CIPTA KARYA

(Dalam Rupiah)

(Dalam Rupiah)

ｾｾ
r'k:

Ｍ［ｹ＠

Uralan Kegiatao

Satuan Harga Ket.

No.

Satuan Harga Ket.

Uriuan Kegiatan

1 ••

1) Steel diameter 20"
diameter 18"
diameter 16"
diameter 14"
diameter 12"
diameter 10"
diameter 8"
diameter 6 "
diameter 20 "
diameter 18"
diameter 16"
diameter 14"
diameter 12"
diameter 10"
diameter 8 "
diameter 6 "
2)G I P diameter 12"
diameter 10"
diameter 8 "
diameter 6 "
diameter 4 "
diameter 3"
diameter 2 "
diameter 1,5"
diameter 1"
diameter 8"
diameter 6 "
diameter 4 "
diameter 3 "
diameter 2"
diameter 1,5"
diameter 1"
3) ACP diameter12 "
diameter 10"
diameter 8 "
diameter 6 "
diameter 12'"
diameter 10"
diametef 8 "
diameter 6 "
4) PVC diameter 16"
diameter 14"
diameter 12"
diameter 10"
diameter 8"
diameter 6 "
diameter 4 "
dimeter 3"
diameter 2"
diameter 1,5"
diameter 1"
16"
､ｩ｡ｭ･ｴｾ＠
diameter 14"
diameter 12"
diameter 10"
diameter 8 "
diameter 6 "
diameter 4"
diameter 3"
diameter 2"
diameter 1,5"
diameter 1"
5)DCIP diameter 16"
diameter 14"
diameter 12"
diameter 10"
diameter 8 "
diameter 6"
diameter 4 "
diameter 3"
diameter 16"
diameter 14"

M ' Bhn
M' Bhn
M' Bhn
M ' Bhn
M ' Bhn
M' Bhn
M' Bhn
M' Bhn
M ' Psg
M' Psg
M ' Psg
M ' Psg
M ' Psg
M ' Psg
M' Psg
M' Psg
M' Bhn
M ' Bhn
M ' Bhn
M ' Bhn
M' Bhn
M ' Bhn
M ' Bhn
M' Bhn
M' Bhn
M' Psg
M' Psg
M' Psg
M' Psg
M' Psg
M' Psg
M' Psg
M' Bhn
M' Bhn
M ' Bhn
M' Bhn
M' Psg
M' Psg
M' Psg
M' Psg
M ' Bhn
M ' Bhn
M' Bhn
M ' Bhn
M ' Bhn
M' Bhn
M' Bhn
M' Bhn
M' Bhn
M' Bhn
M ' Bhn
M' Psg
M ' Psg
M' Psg
M' Psg
M ' Psg
M' Psg
M ' Psg
M' Psg
M' Psg
M' Psg
M ' Psg
M ' Bhn
M' Bhn
M' Bhn
M' Bhn
M' Bhn
M' Bhn
M' Bhn
M' Bhn
M' Psg
M' Psg

diameter 12"
diameter 10"
diameter 8"
diameter 6 "
diameter 4 " _
'
diameter 3"
6)PVC Untuk Desa diameter 6"
diameter 4"
diameter 3"
diameter 2"
diameter 1,5"
diameter 1"
7)GIP Untuk Desa diameter 6"
diameter 4 "
diameter 3"
diameter 2"
5) Pelayanan
a. Sambungan Rumah
1) Sambungan Rumah
diameter 0.5''
diameter 0 ,75"
diameter 1"
· diameter 0.5''
diameter 0 ,75"
diameter 1 " ,
2) Water Meter
diameter 2"
diameter 4 "
diameter 6 "
diameter 8"
diameter 10"
b. Hidran Umum (HU)
1)Tipe A (Kran Umum).

293. 100
267 .900
255 .600
223 .600
184.000
140.000
105.000
69.800
59. 500
51.500
49.500
39.500
33.500
28.000
23.000
20.500
194. 100
113.800
75.700
50.350
31.350
21.850
13.300
9 .300
8 .000
20.350
16.600
12. 200
9 .550
7.300
6.200
4.500
83.600
53.900
46. 200
22 .000
22 .300
18.500
14.500
10.500
229.900
160.700
120.300
83.600
52.900
31.600
17.000
11.200
6. 250
4.600
3.000
50. 400
43. 300
37 .600
28. 300
18.050
13. 700
11.700
9.000
6.500
3.800
3.400
960.000
806.000
700.000
387 .000
339.000
258.000
219 .000
110.000
35.300
29.300

2) Tipe B (Fibre Glass).
3) Tipe C (Fibre Glass).
c. Terminal Air (TA).
1) Tipe A
2) Tipe B
3)Tipe C
d. Hidran Kebakaran 6"
Hidran Kebakaran 2"
Hidran Kebakaran 3"
Hidran Kebakaran 4"
6. Pelengkap
a. Rumah genset/ pompa
- 36M2
- 54M2
b. Rumah jaga
- 36M2
- 54M2

w.

25.400
23.300
20.000
17.750
14.600
10.600
10.500
8.90C

Unit Bhn
Unit Bhn
Unit Bhn
Unit Psg
Unit Psg
Unit Psg

131 .800
151.800
173.300
41.250
46.800
52.400

Bhn
Bhn
Bhn
Bhn
Bhn

825.90
999.800
1.521.400
2.174.100

Unit Bhn
Unit Psg
Unit Bhn
Unit Bhn

162.400
252 .900
1.400.000
2.450 .000

Bhn
Bhn
Bhn
Bhn

2.450 .000
5.900 .000
681.500
1.477.000
1.588.356
1.595.164
1.597.704

Unit
Unit
Unit
Unit
Unit

Unit
Unit
Unit
Unit
L • JOL

10.

ｾ ｾｬＬｴｍｖＯＰＮ＠
ｾ ｾｬＬｴｍｖＯＰＮ＠
!Vfuv uoa v · ｾ＠

ｕｮｩｴｂｾ＠

ｕｮｩｴｾ＠

Ｖ Ｎ ｾ＠

5.'

Ｔ Ｎ ｾ＠

3.'
14.400
11.000
8.200
6.500

Ｎ Ｓｾ＠

ＷＳ

12.365.()()()
ＱＸ ｾ＠ 056.()()()

10.864.()()()
ｕｮｩｴｂｾｓＡＺ＠
Ｎ Ｐ＠
Unit Bhn&PS!: ｾＱ Ｎ ＧＲＳ

!PROGRAM PENYEHATAN UNGKUINGAN PEMUKIMAN

!A.

. 7<)1

M' Psg
M' Psg
M ' Psg
M' Psg
M' Psg
M' Psg
M' Psg
M' Psg
M' Psg
M' Psg
M' Psg
M' Psg
M' Psg
M' Psg
M' Psg
M' Psg

ｐ･ｲｳ｡ｭｰｾｮ＠
1. Pewadahan
a. Tong sampah RT
Buah Bhn
- 40 Lt.
Buah Bhn
- 70 Lt.
b. Tong sampah untuk pejalan kaki.
Buah Bhn
- 50 Lt. (HOPE)
. c. Kontainer (rong sampah Komunal)
Buah Bhn
- 100 Lt.
Buah Bhn
120 Lt.
Buah Bhn
140 Lt.
1M3 Bhn/Psg
d. Bak Sampah Komunal
(TPS) (750 1)
2. Pengumpulan ,
Unit Bhn
a. 'Gerobak dor6ng 1 M3.
Unit Bhn
b. Becak sampah
3. Transfer/ Pemindahan.
a. Kontainer sampah dari besi.

ＲＷ

Ｎ ｾ＠

135.0
220.000
130.000
270.00C
380.00C
395.000
725.00C
800.000

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

DEPARTEMEN/LEMBAGA:
PEKERJAAN UMUM/DITJEN. CIPTA KARYA

DEPARTEMEN/LEMBAGA:
PEKERJAAN UMUM/DITJEN. CIPTA KARYA

(Dalam Rupiah)

(Dalam Rupiah)

No.

Uraian Kegiat
- 6M3 .
- 8M3 .
- 10M3.
B . Pembuangan Limbah
1. Sistim pengolahan terpusat
a. Pipa PVC
diameter 150 mm
diameter 200 mm
diameter 250 mm
diameter 300 mm
b. Pipa Clay
diameter 100 mm
diameter 150 mm
diameter 200 mm
diameter 300 mm
diameter 350 mm
diameter 400 mm
diameter 450 mm
diameter 500 mm
diameter 600 mm
c. Pipa Beton
diameter 150 mm
diameter 200 mm
diameter 280 mm
diameter 3 0 mm
diameter 350 mm
'diameter 400 mm
diameter 500 mm
diameter 600 mm
diameter 700 mm
diameter 800 mm

Satuan
Unit Bhn
Unit Bhn
Unit Bhn

Harga Ket.
4.axum
4.500.000
5.400.000

M'
M'
M'
M'

Bhn
Bhn
Bhn
Bhn

24 .000
37 .800
59.500
94 .000

M'
M'
M'
M'
M'
M'
M'
M'
M'

Bhn
Bhn
Bhn
Bhn
Bhn
Bhn
Bhn
Bhn
Bhn

4.900
8.000
10.500
33.800
48.500
63.000
97.500
128.500
173.600

M'
M'
M'
M'
M'
M'
M'
M'
M'
M'

Bhn
Bhn
Bhn
Bhn
Bhn
Bhn
Bhn
Bhn
Bhn
Bhn

18.600
27 .800
40.200
49.600
52.600
65.000
90.000
136.500
210.800
248.000

No.

Uraian Kegiatan
d. PVC
diameter 100 mm Bedding
diameter 150mm Bedding
diameter 200 mm Bedding
diameter 250 mm Bedding
diameter 300 mm Bedding
e. Clay
diameter 350 mm Bedding
diameter 400 mm Bedding
diameter 450 mm Bedding
diameter 500 mm Bedding
diameter 600 mm Bedding
f. Beton Bertulang
diameter 700
diameter 800
g. Manhole Pipa 0 .150-600 mm
H = 2,2 M
H = 4 ,5 M
h. Manhole Pipa 0 .650-1300 mm
H=5,5 M
H=8.0M
2.Sistim Pengolahan Setempat
a. Jamban Keluarga
b. MCK:- Type A dengan tank
komunal (10 KK)
- Type B di Cubluk kembar
c. Tank Septik, Bidang Resapan
dan bak kontrol
- {1 ,6x0,8x 1,3)M3-N= I
Bidang resapan
d. SPAL Rumah Tangga
e. Mandi Kakus (MK) WLSata

Satuan

Harga Ket.

M'
M'
M'
M'
M'

Psg
Psg
Psg
Psg
Psg

27.700
33.500
36.300
41.000
46.200

M'
M'
M'
M'
M'

Psg
Psg
Psg
Psg
Psg

146.700
159.000
172.800
177.700
198.700

M ' Psg
M' Psg

1.986.600
1.986.600

Unit, Bhn
Unit, Bhn

3.690.000
5.677.000

Unit, Bhn 10.78/ .000
Unit, Bhn 18.452.000

Unit,Bhn/Psg
Unit,Bhn/Psg

5.064.120
403.000

ｾｮｩｴＬｂｨＯｐｳｧ＠

388.000
192.000
169.400
8.495.000

ｾｩｴＬｂｨｮＯｐｳｧ＠

ｾｴ

ｾｩｴ

Ｌ ｂｨｮＯｐｳｧ＠
Ｎ ｂｨｮＯｐｳｧ＠

K. INFORMASI BIAYA LANGSUNG
PERSONIL DENGAN UNDANGAN
-INTERNASIONA L/NASIONAL
UN1UK TENAGA AHU INDONESIA
DAN ASING (INFORMATION OF
BilliNG RATE CONSULTANT)

INFORMASI BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) DENGAN
UNDANGAN INTERNASIONAL/NASIONAL UNTUK TENAGA AHU INDONESIA
DAN TENAGA AHU ASING
(INFORMATION OF BILLING RATE CONSULTANT)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
DAN
DEPARTEMEN KEUANGAN
Nomor

Lampiran
Perihal

4. Acuan Biaya langsung Personil untuk pengadaan jasa
dengan Undangan Nasional, tercantum pada Tabel D.
5. Untuk Ekivalensi T enaga Ahli yang disyaratkan dengan
tenaga ahli yang tersedia sebagairnana pada Tabel m.
6. Acuan Biaya Tenaga Pendukung tercantum dalam

TabeliV.

901/D.VI/2/ 1 996
SE-1 61AI2 1/0296
1 (satu) berl<as
Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung
Non Personil untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perhitungan
Sendiri (HPS).

Kepada Yth.

· 1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI.
2. Para Ketua Lembaga Pemerintah dan Non
Departemen.
3. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga TertinggV
Tinggi Negara.
4. Para Gubemur/Kepala Daerah Tid seluruh Indonesia
SURAT EDARAN BERSAMA (SEB)
Untuk memenuhi pelaksanaan Keputusan Presiden Nornor 16
Tahun 1994 pada pasal29 ayat (3) dan Surat Keputusan Menteri
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Ketua Bappenas
No. 122/KET17/ 1994 Tanggal4 Juli 1994 tentang Tata Cara
Pengadaan dan Biaya Jasa Konsuhansi pada pasal 3 ayat (4)
serta dalam rangka pengembangan kernampuan Jasa Konsuhan
Daerah rnaupun Konsuhan Nasional serta pernanfaatan Jasa
Konsuhan lnternasional, bersarna ini disarnpaikan Pedoman
Aruan Biaya langsung Personil dan Biaya langsung Non Personil
untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga
Pemitungan Sendiri (HPS).
SEB ini dikeluarl<an sebagai pedornan/acuan yang digunakan
oleh Proyek dalam rangka mmyusun RAB dan HPS. RAB,
HPS terdiri dua komponen pokok yaitu: Biaya langsung Personil
(Remuneration) dan Biaya langsung Non Personil (Direct
Reimbursable Cost).
L BIAYA LANGSUNG PERSOML (REMUNERATION).
1. Biaya langsung Personil terdiri dari 2 (dua) Bagian
yaitu Biaya langsung Personil untuk pengadaan jasa
Undangan lntemasional dan Biaya langsung Personil
untuk pengadaan Jasa Undangan Nasional.
2. Biaya Langsung Personil bagi seorang tenaga ahli yang
memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jurnlah
satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, dan jam)
dikalikan dengan Biaya Langsung Personil yang
ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional riil
sejak lulus dari pendidikan tinggi, dan akreditasi dari
asosiasi profesi , atau lembagia yang ditunjuk
Pemerintah (bagi konsultan perorangan).
3 . Aruan Biaya langsung Personil tenaga Ahli Indonesia
rnaupun tenaga Ahli Asing untuk pengadaan jasa dengan
Undangan lnternasional tercantum dalam Tabell.

-

7. Acuan Biaya langsung Personil yang tercantum dalam
Tabel I dan II tersebut, sudah meliputi gaji dasar
(terrnasuk PPh), beban biaya soslal, beban biaya umum,
pengembangan kemampuan sumber daya rnanusia,
imbalan jasa dan tunjangan penugasan.
8. Konversi Biaya langsung Personil menurut satuan
waktu adalah sebagai berikut:
SBOM = SBOB/ 4 , 1
SBOH = (SBOB/ 22) X 1,1
SBOJ = (SBOH/8) X 1,3

Catatan:

U.

SBOB= Satuan Biaya Orang Bulan (Person Month Rate).
SBOM= Satuan Biaya Orang Minggu (Person Week Rate).
SBOH= Satuan Biaya Orang Hari (Person Day ｾｴ･Ｉ
Ｎ＠
SBOJ= Satuan Biaya Orang Jam (Person Hour Rate).
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT
REIMBURSABLE COST).
1 . Biaya langsung Non Personil yang dapat diganti
adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh
Konsuitan untuk pengeluaran-penggeluaran yang
sesungguhnya (at cost) dan kegiatan yang ditetapkan,
tercantum dalam Tabel V. Biaya Langsung No n
Personil yang diganti sesuai pengeluaran (at cost)
meliputi:
- Tiket penerbangan. (*)
- Kelebihan bagasi. (*) .
- Bagasi yang tidak dibawa sendiri (unaccompanied
baggage).(*)
- Temporary lodging. (*)
- Perjalanan domestik.
Perlengkapan kantor.
- Biaya komunikasi (telex, telepon, dan facsimile).
- Biaya komputer (mencakup fasilitas· komputer,
perangkat lunak, dan royalty untuk program yang
digunakan).
- Pembelian mesin ketik, komputer, dan peralatan
kantor.
- Perlengkapan khusus.
- Meninggalkan tempat tugas (temporarily leave).
Catatan: (*) Tldak Berlaku untuk Konsuhan Indonesia.
2 . Dalam Perhitungan HPS, penentuan Biaya langsung
Non Personil yang dibayar sesuai dengan pengeluaran
(at cost) ditetapkan oleh Pelaksana Proyek berdasarkan
Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertang
gungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.
Biaya langsung Non Personil yang kegiatannya
ditetapkan meliputi:
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m.

Dokumen perjalanan. (*)
Biaya perjalanan darat (dari kantor ke bandara
udara terdekat). (*)
- Relokasi (storage allowance).(*)
- Tunjangan penempatan. (*)
- Biaya fiskal. (*)
- Tunjangan harlan (per diem allowance).
- Tunjangan perumahan.
- Biaya sewa kantor.
- Biaya sewa kendaraan (roda 4 dan roda 2).
- Biaya pelaporan.
Catatan: (*) Trlak berlaku untuk Konsultan Indonesia.
3. Untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan didalam
negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana/
pinjaman luar negeri nilai kontrak dinyatakan dalam
rupiah.

TABEL I
ACUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)
DENGAN UNDANGAN INTERNASIONAL UNfUK TENAGA
AHU INDONESIA DAN TENAGA AHU ASING
DENGAN PENGALAMAN

PROFESIONAL
f-·

tJS$ -

(PER BULAN)

ITAHUN)

18.000

24

17.900

23

17.700

22

17,600

21

17.500

20

17.400

19

16.900

18

16.400

17

15.400

16

15.300

15

14.700

14

14.100

Stoat Edaran Bersama ini berlaku mulai tanggal: 14 Februari 1996

13

13.400

Jakarta, 14 Februari 1996
Deputi Ketua
Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Pelaksanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

12

12.800

11

9.700

10

7.200

ttd

9

6.800

KUNARJO

8

6.400

7

6.000

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan

6

5.500

ttd.

5

5.100

DARSJAH

4

4.600

3

4 .100

konsultan tercantum pada Lampiran.1
2. Segala ketentuan dalam Surat Edaran ini berikut
lampiran-larnpirannya berlaku juga untuk bantuan
teknik, dan/atau bantuan luar negeri lainnya kecuali
ditetapkan lain dalam dokumen/naskah pinjaman luar
negeri.
3. Dengan teJah ditetapkann;a Surat Edaran Bersama ini,
maka Surat Edaran Bersama Direktur Jenleral Anggaran
Departemen Keuangan dan Deputi Ketua Bidang
Pembiayaan dan Pengendalian Pelaksanaan Badan
Perencanaan Perrhangunan Nasional Nomor: SE-130/
N31/0994 dan Nomor4838/D.W9/1994 Tanggal7
Septeni>er. 1994 tentang Biaya langsung Personil dan
Biaya l...angsung Non Personil untuk meJ¥.15Un Rencana
Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perhitungan Sendiri
(HPS), din;atakan tidak berlaku lagi.

NIP. 350000172

NIP. 060031003
Tembusan Kepada Yth:
1. Bapak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
NasionaVKetua Bappenas
2. Bapak Menteri Keuangan

ｾ＠

•

. ｾ＠

>

25

PENUlUP.
1. Ketentuan-ketentuan lainnya dalam pengadaan

"'
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TABELD

TABELIU

Aa.JAN BIAYA LANGSUNG PfRSONIL (REMUNFRAnON)
DENGAN UNDANGAN NASIONAL

EKIVALENSI TENAGA AIW
Disyaratkan

Ekivalensi

No

ｾ＠

Keahlian
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

AHU
UTAMA

15
16
17
18
19
20

AHU

AHU
MUDA

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Swnber Juknis Keppres No.l6 Tahun 1994 (Lampiran VIlla,
ｋｾｩｦｫ｡ｳ＠
Tenaga Ahli/Teknisi)

34
35
36
37
38
39

a mar

Keahlian

ﾷ ｾ＠
lamar

2
3
4
5
[6Th
Sar. Teknik Air
!2 lh !::,armua. Teknik Air
Sar. Teknik Arsitektur
2Th Sannud. Teknik Arsltektur 6Th
6Th
2Th Sannud. Teknik Fisika
Sar. Teknik F"ISika
6Th
2Th Sannud. Teknik Geodesi
Sar. Teknik Geodesi
Sannud.
Teknik
Geo1ogi
6Th
Sar. Teknik Geologi
2Th
Sannud. Teknik lndustri
6Th
2Th
Sar. Teknik lndustri
Sannud. Teknik Kelautan
6Th
Sar. Teknik KeJautan
2Th Sarrnud. Teknik Kimia
6Th
Sar. Teknik Kimia
2 Th Sannud. Teknik Ustrik
6Th
2Th Sarrnud. Teknik Mesin
Sar. Teknik Listrik
6Th
2 Th Sannud. Penyehatan!feknik
Sar. Teknik Mesin
Ungkungan
6Th
Sar. Penyehatan/Teknik
6Th
2Th Sarmxl. Teknik ｐ･ｮｩｾ＠
Ungkungan
Sar. Teknik Perminyakan
2 Th Sarnui.Tel<nik Pertarrhangan 6Th
2Th Sarmud. Teknik PerencaSar. Teknik Pertambangan
naan/Wilayah dan Kota
6Th
Sar. Teknik Perencanaan I
Sannud. Teknik Sipil
6Th
3Th
Wilayah dan Kota
6Th
Sannud. Teknik Tanah
Sar. Teknik Sipil
2Th Sannud. Teknik Pertamanan 6Th
2Th Sannud. Teknik Eleklronika 6Th
Sar. Teknik Tanah
2Th Sannud. Teknik Perkapalan ｾｔｨ＠
Sar. Teknik Pertamanan
2Th Sarrnud. Teknik Pertanian/ 6Th
Sar. Teknik Elektronika
2 Th Peternakan/Kehuta nan/
Sar. Teknik Perkapalan
Mekanisasi Pertanian/
Sar. Te1<nik Pertanian/Petemakan/
Perikanan
6Th
Kehutanan!Mekanisasi Pertanian/
8Th
Perikanan
2 Th STM. SipiVAir
Sarmud. Air
3Th STM. Teknik SipiV Bangu8Th
nan I Air/Gedung
3Th
Sarmud. Arsitektur
8Th
STM. Ustrik
3Th
Sarmud. F"ISika
STM. SipiVBangunan/Air/
3Th Gedung
Sarmud. Giodesi
·
8Th
3Th STM. Ustrik
Sarmud. Geologi
8Th
3Th STM. Mesin/Ustrik
Sarmud. Teknik lndustri
8Th
8Th
3Th STM. Kimia
Sarmud. Kimia
8Th
3Th STM. Ustrik
Sarmud. Teknik Listrik
8Th
3Th STM. Mesin
Sarmud. Teknik Mesin
8Th
STM. Mesin
Sarmud. Teknik Penyehatan/
8Th
3Th STM. Mesin I Ustrik
Teknik Ungkungan
STM. Pertambangan/Mesin
3Th
Sarmud. Perminyakan
8Th
/Ustrik
3Th
Sarmud. Pertambangan
8Th
STM. SipiVGendung
Sarmud.Teknik Perencanaan
ｓｔｍ
Ｎ ｔ･ｫｮｩｓｾｬ
Ｏ ｾ＠
3Th nan I Air/ Gedung
\Miayah dan Kota
8Th
3Th STM. Sipil
ｓ｡ｾｵ､
Ｎ＠ Teknik Sipil
8Th
3Th STM. ｓｩｾｖｂ｡ｮｧｵＯ＠
Sarmud. Teknik Tanah
Air/
8Th
3Th Gedung
Sanrud. TeJmik Pertamanan
8Th
3Th STM. Ustrik
Sarmud. Teknik Elektronika
8Th
Sarmud. Teknik Perkapalan 3Th STM. Perl<apalan
8Th
SPMA/SlM. Bengunan
Sarmud. Teknik Pertanian/PeterOTh
STM. Mesin Ustrik
nakan/Kehutanan/ Mekanisasi
3Th
ST. Mesin Ustrik
3Th STM . Bangunan/Sipll/
Pertanian/Perikanan
3Th Geodes!
Mekanik
OTh
3Th ST. ｾｮＯｓｩｰｖｇ･ｯ､ｳ＠
Tukang Las
3Th
3Th Sannud: pada bidang sejenis 1 Th
Juru Ukur
OTh
03 (Diploma nga)

-

40
41
42
43
Surroer Juknis Keppres No.16 Tahun 1994 {Lampiran Vlllb, Ekivalensi Tmaga Ahli)
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TABELIV
ACUAN
BIAYA TENAGA PENDUKUNG/BULAN
I S>{"-(;
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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.·i;'>i;,,
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KETERANGAN

HARGA SATUAN
Ｎｾﾣ＠
ｾＮ＠

Office Manager

Rp. 950.000

Sekretaris

Rp. 600.000
Rp. 1.200.000

Sekretaris Bilingual
Juru Gambar

Disesuaikan Jenis Kegiatan

Rp. 400.000 - 900.000

Operator Computer

Rp. 550.000

Juru Ketik

Rp. 450.000

Sopir

Rp. 350.000

Pesuruh

Rp. 250.000

Penjaga

Rp. 250.000

TABELV
ACUAN BIAYA LANGSUNG NON PERSOML (DIRECT REIBURSABLE COST)

2

Ttket Penerbangan *)

3

Biaya Perjalanan Darat *)
(Inland Travel)

4

1

Kelebihan Bagasi *)

ANTARA

12 BULAN ATAU

6 SID 12 BULAN

LEBIH

KETERANGAN

Single :
USD 175/ orang/perjalanan I
USD 70/ orang/Perjalanan II dst
Keluarga
tidak Berlaku

Single :
.
USD 175/ orang/perjalanan I
USD 70/ orang/Perjalanan II dst
Keluarga
tidak Berlaku

Single :
Biaya untuk pengurusan Paspor.
USD 175/ orang/perjalanan I
Sertifikat Kesehatan OIL
USD 70/ orang/Perjalanan II dst.
Keluarga
USD 160/ orang/perjalanan I
USD 60/ orang/Perjalanan II dst.

Single :
Sesuai Pengeluaran
Keluarga :
tidak Ber\aku

Single :
Sesuai Pengeluaran
Keluarga :
tidak Berlaku

Tarif lATA- Kelas Ekonomi. dengan
Single :
mengambil Bandara dari Negara
Sesuai Pengeluaran
ａｳ｡ｩｐ･ｲｵｾｮｋｯ＠
Keluarga
Sesuai Pengeluaran. 1 lstri .
anak (belum kawin) dan Usi
Dibawah 18 Tahun

Single :
Maximum USD 140/ orang
Perjalanan
Keluarga :
tidak Berlaku

Single :
Single :
Maximum USD 140/orang Maximum USD 140/orang
Perjalanan
Perjalanan
Keluarga :
Keluarga .
tidak Berlaku .
Maximum USD 240/keluarg
Perjalanan

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

(Excess Baggage)

Biaya perja lanan dari kantor ke
Bandara terdekat (P.P) biaya dalam
USD/rnata Uang setempat untuk
perjalanan di Negara asal. dalam
Rupiah untuk perjalanan di Indonesia . Dibayar sesua1 pengeluaran
(maksimum sebagaimana dalam
tabel)

Maksirrum 10 kg! orang!perjalanan.
ｨ｡ｾ＠
untuk mobi&sasi/Demobilisasi
saja.

5

Bagasi yang tidak dibawa sendiri *)
(Unaccompanied Baggage)

Tidak Berlaku .

Tidak Berlaku

Sesuai Pengeluaran

Single :
Maximum 25 kg!orang/Perjalanan
Keluarga

Maxim.Jm 40 ｾｰ･ｲｪ｡ｬｮ＠
dibayar dalam rnata uang Rupiah.

6

Relokasi *)
(Storage Allowance)

Tldak Berlaku

Penugasan sampai 2 Tahun
Single : USD 1.500/ penugasa
Kaerga: USD3.000/penugasa
Penugasan lebih dari Z Tahun
Single : USD 2 .000/ penugasa
Kei.erga: USD 4 .000/ penugasa

Biaya penyimpanan perlengkapan
Rumah Tangga di Negara asal. dibayar sesuai pengeluaran (maksimum
sebagaimana dalam tabel).
Wilayah
Amerika Utara & &opa • 100 %
Australia & New Zealand ｾ＠ 75 %
Asia
- 60%

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

No.

JENIS PENGELUARAN

JANGKA WAKTU PENUGASAN

KURANGDARI

ANTARA

12 BULAN ATAU

6BULAN

6 SID 12 BULAN

LEBIH

KEfF.RANGAN

7

Temporary lodging *)

8

a. Tunjangan Penempatan (Penguru- Single . Sesuai Ketetapan Single . Sesuai Ketetapa11 Single : Sesuai Ketetapan Biaya Pengurusan ijin tinggal dan ijin
san ljin Tinggal dan ijin kerja) *)
PemerintahPemenntah
Pemerintah
kerja di Indonesia
b. Perjalanan Domestik

9 Biaya Hskal

Keluarga · Tidak Berlaku

Keluarga : Tldak Berlaku

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

*)

10 rrunjangan Harian
Per Diem Allowance)

11 rrunjangan Perumahan

Tidak Berlaku

Single . Rp. 250.000/orang
Keluarga : Tidak Berlaku

Single .

Rp . 200.000/hari/
orang di Jakarta
Rp . 150.000/hari/
orang di Dati I (tidak
menerima hous1ng alIowanee)
Keluarga : Tidak Berlaku

Single

Tidak berlaku

Keluarga : Tidak Berlaku

12 Biaya Sewa Kantor

Tldak Berlaku

Tldak Berlaku

Tidak Berlaku

Tldak Berlaku

Sesuai Pengeklaran

2 hari setelah kedarangan dan 2 hari
menjelang keberangkatan dibayar
sesuai pengeluaran (maksimum Rp.
250.000/hari/orang di Jakarta dan
Rp. 175.000/hari/orang di lbukota
Dati n.

Keluarga : Tldak Berlaku
Sesuai Pengeluaran

Single : Rp. 250.000/orang
Keluarga : Tidak Berlaku

Tldak Berlaku

Perjalanan Udara dan Darat sesuai
kebutuhan (Kelas Ekonomi)
Dengan sepengetahuan Pemimpin
Proyek.
Dibayar sesuai pengeluaran
Dibayar dalam Rupiah untuk Non
Residen Staff yang tidak menerirna
tunjangan perumahan (lodging/
housing allowance)
Untuk konsultan Indonesia :
1. Tunjangan Hal1ian
(penugasan kurang dari 3 bulan)
- Rp. 102.000/hllri/orang di Tkt. I
- Rp. 80.000/hari/orang di Tid. II
2. Penugasan lebih dari 3 bulcm ｾ＠
dapatkan tunjangan Peru[nahan

Single*) :
Single *):
Rp. 2.500.000/bulan/orang d' Rp. 2.500.000/bulan/orang di
Jakarta
Jakarta
Rp. 1.500.000/bulan/orang d' Rp. 1.500.000/bulan/orang di
Dati I
Dati I
Rp. 1.000.000/bulan/orang d' Rp. 1.000.000/bulan/orang di
Dati II
Dati II
Keluarga *) : Tidak Berlaku
Keluarga *) :
Rp. 3.750.000/bulan/keluarga
di Jakarta
Rp. 2.750.000/bulan!keluarga
di Dati I
Rp. 1.750.000/bulan/keluarga
di Dati II

Berlaku untuk Non Residen Staff
yang tidak menerima perdiem AIlowance. Tunjangan perumahan
termasuk :
furniture. perawatan & pemeliharaan. dibayar setahun di depan.
Biaya tunjangan tergantung dari
lokasi dan jumlah keluarga. Untuk
penugasan jangka pendek (kurang
dari 6 bulan), dibayar perdiem allowance sebesar Rp. 150.000 s/ d Rp.
200.000/hari/orang (dengan Ianda
bukti dari tenaga ahti).
Untuk Konsultan Indonesia :
Penugasan Iebih dari 3 Bulan :
Single :
1. Rp. 1.250.000/bln/minimum 3
orarY:l di Jakarta
2. Rp. 850.000Jbln/mirlm.un3crarJ3
di Datil
3. Rp. 600.000Jbln/mirirrum 3 Clal'l3
di Dati u
KelJarga :
1. Rp. 1.250.000/bbv'keLarga di Ja.
karta
2. Rp. 850.000/bbv'keLarga di Dati I
3. Rp. 600.000/bM<.eiJarga di Dati u

ｾ｡ｫｲｴ＠

Kontrak kurang dari 6 bulan. kantor
dan perlengkapannya di sediakan
instansi pelaksana (maksimum. biaya
running cost Rp. 400.000). Perhitungan kebutuhan kantor berdasarkan
kebutuhan rata-rata 6m2/ orang ,
maksimum unluk 25 orang dan ruang
rapat lebihkurang 30m2.
Biaya Sewa termasuk perawatan/
operasional dan utilities.

: Rp. 35.000/bln/m2 Jakarta : Rp. 35.000/bln/m2
Dati I : Rp. 15.000/bln/ m2 Dati I : Rp. 15.000/bln/ m2
Dati II : Rp. 10.000/bln/m2 Dati II : Rp. 10.000/bln/m2
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No.

JENIS PENGauARAN

13 Perlengkapan Kantor
14 Kendaraan Kerja
(Transportation Facilities)

15 Biaya Komunikasi

JANGKA WAKTIJ PENUGASAN
12 BULAN ATAU
KURANGDARI
ANTARA
,6 SID 12 BULAN
LEBIH
6BUlAN
Tidal< Berlaku

Sesuai Pengeklaran

Sesuai Pengeluaran

lb. Biaya Pelaporan

17 Pembelian Mesin Ketik Komputer;

Kontrak kurang darl 6 . bulan,
disediakan instansi pelaksana

Sewa kendaraan termasuk O&M
- Sewa Kendaraan Roda 4
Sewa Kendaraan Roda 4 :
Maksimum Rp. 1.500.000/Bin Maksimum Rp. 1.500.000/Bin Maksimum Rp. 1.500.000/ Bin serta gaji Pengemudi.
1 Kendaraan roda empat untuk 4
staf tenaga ahti kecuali untuk Tim
- Sewa Kendaraan Roda 2 :
Sewa Kendaraan Roda 2 :
- Sewa Kendaraan Roda 2 :
Maksimum Rp. 300.000/bln Maksimum Rp. 300.000/bln Maksimum Rp. 300.000/bln Leader)

- Sewa Kendaraan Roda 4 :

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Domestik
Maksimum Rp . 400 000/bulan/
kantor
International .
Maksimum Rp. 800.000/bhll<ar1or j

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Untuk Software/royalty, dll.

(Telex, telepon, facsimili)

16 a. Biaya Komputer

KETERANGAN

- Maksimum : Rp. 75.000/buku
(Untuk laporan akhir)
- Maksirnum : Rp. 20.000/buku
(Untuk laporan bulanan)

Maksimum : Rp. 75.000/bulw - Maksimum : Rp. 75.000/buku
(Untuk laporan akhir)
(Untuk laporan akhir)
Maksimum : Rp. 20.000/bukt,; - Maksimum : Rp. 20.000/buku
(Untuk laporan bulanan)
(Untuk laporan bulanan)

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Peralatan Kantor

Besarnya biaya laporan tergannmg :
jenis. rnacam. bentuk dan banyak
halaman dari laporan . Apabila
dengan gambar teknik/peta. dapat
dihitung sesuai pengeluaran
Pembelian sesuai pengeluaran
dengan menunjukkan bukti pengeluaran dengan menggunakan
(spesifikasi ditetapkan proyek)
Sewa/bulan
: Rp. 35000.- Mesin ketik
· Rp. 450.000.- Komputer
- Mesin Gambar : Rp. 75.000.-

Sewa
- Peralatan Kantor Rp. 35.000/ m2

18 Alat ｔｵｬｩｳＯ｢｡ｾｮ＠

19 Perlengkapan Khusus

Maksimum : Rp. 300.000/bln Maksimum : Rp. 300.000/bln Maksimum : Rp. 300.000/bln Untuk bahan gambar/komputer suppties dapat ditambahkan .
- Maksimum · Rp. 100.000/bln
Pada tahap supervisi.
Maksimum : Rp. 250.000/bln
Pada tahap design.

Sesuai Pengeklaran

Sesuai PengeJuaran

Sesuai Pengeluaran

(Survey, peralatan, dll)

20 Penugasan Luar Kota

ｾ｡ｫｲｴ＠
bati I
Dati II

: Rp.102.000/hari
: Rp. 102.000/hari
: Rp. 80.000/hari
Lokasi Proyek : Rp. 50.000/hari

(Out of Duty station)

21 Meninggalkan ternpat tugas

Tidal< Berlaku

ｋ･ｴｲ｡ｮｾＺ＠

(Ternporarily leave)

) Tidak Berlaku untuk Konsultan Indonesia.

Tldak' Berlaku

Jakarta
: Rp.102.000/hari Tujuan perjalanan dinas tidak dalam
Dati I
: Rp. 102.000/hari kota yang sarna dengan lokasi kantor
Dati II
: Rp. 80.000/hari
Lokasi Proyek : Rp. 50.000/hari
Sesuai PengeJuaran

: Setelah bertugas·1 tahun
terus menerus
Keluarga : Setelah Bertugas 2 tahun
terus menerus
Hanya tiket penerbangan (P.P)

Single
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I.

lampiran.l
Klasiflkasi dan Kualifikasi Konsultan Naslonal
dalam Rangka Undangan Nasional.
1). Golongan A (Ahli Kepala) dengan persyaratan:
a). Pendidikan Tinggi Lanjutan: Doktor (S3), Pascal
Master (52) dengan pengalaman profesional
dibidangnya 8 (delapan) tahun, atau
b). Pendidikan Tinggi: Sarjana (51), Diploma (D5)
dengan pengalaman profesional dibidangnya 12
(dua betas) tahun. atau
c). Pendidikan Akademi: Sarjana Muda (SO), Diploma (D3) dengan pengalaman profesional di
bidangnya 16 (enam betas) tahun, atau
d). Pendidikan Kejuruan: STM, Diploma (D1 ,D2)
dengan pengalarnan profesional di bidangnya 20
(dua puluh) tahun.
2). Golongan B (Ahli Utama) dengan persyaratan:
a). Penddikan Tinggi Lanjutan: Doktor (S3), Pascal
Master (52) dengan pengalaman profesional
dibidangnya 4 (empat) tahun, atau
b). Pendidikan Tinggi: Sarjana (51), Diploma (05)
dengan pengalaman profesional dibidangnya 8
(delapan) tahun. atau
c). Pendidikan Akademi: Sarjana Muda (SO). Diploma (D3) dengan pengalaman profesional di
bidangnya 12 (dua betas) tahun , atau
d). Pendidikan Kejuruan : STM, Diploma (D1 ,D2)
dengan pengalarnan profesional di bidangnya 16
(enam betas) tahun.
3). Golongan C (Ahli) dengan persyaratan:
a). Pendidikan Tinggi Lanjutan: Doktor (53), Pascal
Master (52) dengan pengalaman profesional
dibidangnya 0 (nol) tahun. atau
b). Pendidikan Tinggi: Sarjana (51), Diploma (D5)
dengan pengalaman profesional dibidangnya 4
(empat) tahun, atau
c). Pendidikan Akademi: Sarjana Muda (SO), Diploma (D3) dengan pengalaman profesional di
bidangnya 8 (delapan) tahun. atau
d). Pendidikan KeJuruan: STM, Diploma (D1,D2)
dengan pengalarnan profesional di bidangnya 12
(dua betas) tahun.
4). Golongan D (Ahli Muda) dengan persyaratan
a). Pendidikan Tinggi: Sarjana (51), Diploma (05)
dengan pengalaman profesional dibidangnya 0
(noll tahun, atau
b). Pendidikan Akademi: Sarjana Muda (SO), Diploma (D3) dengan pengalaman profesional di
｢ｩ､｡ｮｧｲＮｾｹ＠
4 (empat) tahun, atau
c). Pendidikan Kejuruan STM, Diploma (D1,D2)
dengan pengalaman profesional di bidangnya 8
(delapan) tahun.
5). Golongan E (Tenaga Teknik) dengan persyaratan:

a). Pendidikan Akademi: Sarjana Muda (SO), Diploma (03) dengan pengalaman profesional di
bidangnya 0 (noll tahun, atau
b). Pendidikan Kejuruan: STM, Diploma (D1 ,D2)
dengan pengalaman profesional di bidangnya 3
(tiga) tahun.
Catatan: Pengalaman Profesional di Bidangnya
adalah Pengalaman yang sesuai dengan
pendidikan formal yang dimiliki.
U. Penentuan Biaya Langsung Personil terhadap
tenaga Ahli yang tergabung dalam suatu pemberi
Jasa konsultansi ditentukan dengan kriteria
sebagai berikut:
a. Pemberi jasa konsultansi yang bersifat mencari
keuntungan (profit making firm), unit Biaya Langsung
Personil diperhitungkan secara penuh (1 00%).
b. Pemberi jasa konsultansi yang bersifat nir laba (non
profit making firm) seperti yaitu: Lembaga Pemerintah
(Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit) serta
lembaga sosiallainnya, Unit Biaya Langsung Personil
diperhitungkan maksimum 70%.
W. Pengalaman profesional dan Pendidikan.
1. Dalam rangka evaluasi teknis perhitungan jumlah
tahun pengalaman profesional riil untuk seorang
tenaga ahli ditetapkan sebagai berikut:
a. Pengalaman profesional dibidang yang diperlukan
diperhitungkan sepenuhnya (1 00%).
b. Pengalaman profesional dibidang lain yang
menunjang diperhitungkan sebesar 50%.
c. Pengalaman profesional dibidang lain yang tidak
secara langsung menunjang akan tetapi terkait
diperhitungkan sebesar 25%.
d. Pengalaman yang tidak terkait = 0%.
2. Pengalaman profesional berdasarkan pendidikan
diperhitungkan sebagai berikut:
a. Ph.DI Doktor: Pengalaman profesional = Jumlah
seluruh pengalaman profesional riil + 3 Tahun.
b. Masteri Sarjanai Setara: Pengalaman profesional
= Jumlah pengalaman profesional riil
c. Bahelo ri Sarjana Mudai Setara: Pengalaman
profesional = Pengalaman riil- 2 Tahun.
"3. Untuk Manager Proyeki Team Leader dapat
diperhitungkan imbalan tambahan sebesar 3% - 6%
dari Biaya Langsung Personil yang diperhitungkan (3%
= membawahi 3- 10 tenaga ahli dan 6% membawahi
> 10 orang tenaga ahli).
4 . Untuk pekiraan yang berlokasi di daerah dan tenaga
ahli tersedia di daerah harus menyertakan Konsultan
Daerah dengan melalui pola kemitraan serta secara
jelas dituangkan dalam kerangka acuan kerja (Terms
of Reference).
5. Tenaga ahli konsultan yang berasal dari Dosenl
Pegawai Negeri harus mendapatkan ijin tertulis dari
Rektori Eselon I dari tenaga ahli tersebut bekerja.

L. TATACARA PEIAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI
PEMERINTAH BAGI PENGUSAHA
KECIL DAN KOPERASI

*
*
*

*

PENINGKATAN PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH
KETENTUAN JUMLAH NILAI PENGADAAN
BARANG/JASA DAN PELUANG BAGI PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI
PENGADAAN BARANG/JASA DI UNGKUNGAN
BUMN
IAPORAN PEIAKSANAAN PENGADAAN BAｒａｎｇＯｊｓｉｔｐｾｈ＠

TATACARA
PEIAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI
PEMERINTAH BAGI PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI
PENINGKATAN PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH
(Surat Menterl Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan
No. S-91/M.EKKU/1997 tgl. 23 Juni 1997)

Kepada Yth.
1. · Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Panglima Angkatan Bersenjata RI;
3. Jaksa Agung;
4 . Gubernur Bank Indonesia;
5. Para Ketua/Kepala Lembaga Pemerintah Non
Departemen;
6. Para Pimpinan/ Kesekretariatan Lembaga
Tertinggi;Tinggi Negara;
7 . Para Gubemur Kepala Daerah Tingkat I;
8 . Para Bupati KDH Tk ll/Walikotamadya;
9. Para Direktur Utama BUMN/BUMD/Pertamina.
Sebagai tindak lanjut dari petunjuk Bapak Presiden pada
Sidang Kabinet Terbatas untuk memantapkan program
menghapus kemiskinan (MPMK), bersama ini diminta
perhatian dan bantuan Saudara supaya memerintahkan
pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa di instansi Saudara termasuk
BUMN18UMD supaya:
l.a. Dalam penyusunan dokumen lelang untuk
pengadaan barang dan jasa yang bemilai di atas
Rp 200,0 juta sampai dengan Rp 2 ,0 miliar
kecil dan
dicantumkan caJon rekanan ｰ･ｮｧｵｾ｡ｨ＠
koperasi dan bagian serta nilai pekerjaan yang akan
dikerjakan oleh pengusaha kecil dan koperasi.
b. Dalam penyusunan dokumen lelang untuk
pengadaan barang dan jasa yang bemilai di atas
Rp 2,0 miliar sampai dengan Rp 10,0 miliar
dicantumkan bagian serta nilai pekerjaan yang
akan dikerjakan/disub-kontrakkan oleh pengusaha
·
kedl dan koperasi.
l.a. dan l.b. dilaksanakan dengan catatan:
Jika pengadaan barang dan jasa tsb. dibiayai dengan
dana rupiah mutni dan atau dana RKAP BUMN/
BUMD maka bagian seita nilai pekerjaan tsb. wajib
diperhitungkan sebagai bagian (bobot) untuk
menetapkan pemenang pelelangan.
Jika pengadaan barang dan jasa tsb. dibiayai sebagian
atau seluruhnya dengan pinjaman luar negeri maka
baQian serta nilai pekerjaan tsb. tidak diperhitungkan
se6agai bagian (bobot) dalam menetapkan .caJon
pemenang pelelangan, keruali ditetapkan lain dalam
Naskah Perjanjian war Negeri.
c. Dalam surat penetapan caJon pemenang bemilai
di atas Rp 200,0 juta sampai dengan Rp 2,0 miliar
oleh pemimpin proyek/kepala kantorI satuan kerja
dicantumkan catatan caJon rekanan pengusaha
kedl dan koperasi serta nilai bagian pekerjaan yang

akan dikerjakan oleh pengusaha ked! dan koperasi.
Pelaksanaan catatan tsb akan diaudit oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP).
d. Dalam surat penetapan caJon pemenang
pelelangan yang ditetapkan oleh eselon I atau
pejabat setingkat yang bemilai di atas Rp 2,0 rniliar
sampai dengan Rp 5,0 miliar dan yang ditetapkan
oleh Menteri/Direksi BUMN yang bemilai di atas
Rp 5 ,0 miliar sampai dengan Rp 10,0 miliar
dicantumkan catatan persentase nilai bagian
pekerjaan yang akan dikerjakan/disubkontrakkan
kepada pengusaha ked! dan koperasi. Pelaksanaan
diaudit oleh Badan Pengawasan
catatan tsb ｡ｫｾｮ＠
Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2. Selanjutnya diberitahukan bahwa Aparat
Pengawasan Fungsional Pemerintah (Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah Propinsi,
Inspektorat Wilayah daerah dan Unit Pengawasan
lainnya) akan melaksanakan penelitian mengenai
peran serta kemitraan Pengusaha Kecii dan
Koperasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada
Instansi Pemerintah sebagai rekanan/leveransir.
Dengan langkah tsb diharapkan APFP serta
proyek/ kantor/ satuan kerja sejalan dan memiliki
kesamaan pengertian dalam meningkatkan peran
serta pengusaha kecil dan koperasi dalam
pengadaan barang dan jasa lnstansi Pemerintah.
3. Untuk lebih meningkatkan peran serta pengusaha.
ked! dan koperasi maka diminta perhatian Saudara
agar dilakukan monitoring yang berkesinambungan
supaya dapat diketahui kesungguhan lstansi
Pemerintah/BUMN/BUMD dalam melaksanakan
pengadaan barang dan jasa yang mengutamakan
pengusaha kecil dan koperasi pada masing-masing
Instansi
Atas perhatian dan bantuan Saudara diucapkan terima

SU1

kasih.
MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN
PENGAWASAN PEMBANGUNAN

ttd
SAlEH AFIFF

Tembusan :
1. Yth Bapak Presiden RI, sebagai laporan;
2. Yth Bapak Wakil Presiden sebagai laporan.
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PERAN SERTA USAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA INSTANSI PEMERINTAH
(Surat Menko Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan
No. S-87 /M.EKKU/1997 tanggal 9 Juni 1997)
Kepada Yth.
Sclr. Menko bidang Produksi dan Distribusi
di Jakarta
Menunjuk surat Saudara Nomor: 137 I
MK.PRODIS/ 5/ 1997 tanggal 13 Mei 1997 dalam
rangka menindaklanjuti petunjuk Bapak Presiden
mengenai perihal tersebut diatas, bersama ini
diberitahukan beberapa langkah yang telah dan akan
dilaksanakan, oleh Kantor Menko Ekku dan Wasbang
sebagai berikut:

1.

2.

Melalui surat No.: 5-77/M.EKKU/ 1997 tanggal
15 Mei 1997 (terlampir), telah diberikan petunjuk
kepada semua Menteri Kabinet Pembangunan VI,
Pimpinan lnstansi Pemerintah Pusat maupun
Daerah Tk. I dan II, Direktur Utama BUMN dan
BUMD termasuk Pertamina mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan
instansinya masing-masing dan mekanisme
pelaporannya kepada Menko Ekku dan Wasbang
paling lambat tanggal 1 Juli 1997 dan setiap
triwulan berikutnya secara periodik.
Pada tanggal26 Mei 1997, Sekretaris Menko Ekku
dan Wasbang telah menyelenggarakan rapat
dengan para pejabat eselon II Departemen,
Lembaga Non Departemen tingkat Pusat dan
BUMN yang tugasnya berkaitan langsung dengan
pengadaan barang dan jasa di instansi masingmasing yang dihadiri oleh 186 pejabat.
Dalam pertemuan tersebut telah disampaikan
penjelasan mengenai:
a. Kebijaksanaan keberpihakan kepada pengusaha kecil dan koperasi dalam pengadaan
barang/jasa instansi pemerintah.
b. Ketentuan Keppres No.16/ 1994 yang mengatur mengenai keharusan memberikan
kesempatan untuk berperan serta kepada pengusaha kecil dan koperasi dalam pengadaan
barang dan jasa instansi pemerintah.
c. serta penjelasan teknis mengenai mekanisme
penyampaian laporan pelaksanaan pemberian
kesempatan untuk berperan serta.

sedang menyiapkan sistem komputerisasi
pengolahan data laporan termaksud, baik secara
departemental, sektoral maupun regional sebagai
salah satu bahan masukan persiapan laporan
dalam sidang kabinet terbatas yang akan
membahas kemantapan program menghapus
kemiskinan.
4.

Dalam bulan Juni 1997 dikandung maksud untuk
menugaskan Tim lnterdep melakukan pertemuan
dan penataran dengan berbagai instansi
pemerintah di Daerah Tingkat I untuk lebih menjelaskan lagi mengenai langkah-langkah yang segera
diperlukan untuk menindaklanjuti kebijaksanaan
pemerintah, yang sekaligus melakukan pengumpulan data mengenai rencana dan pelaksanaan
pengadaan barang/jasa instansi pemerintah Pusat
dan Daerah termasuk di lingkungan BUMN,
BUMD dan bank-bank Pemerintah dalam tahun
anggaran 1997/1998.

5.

Dalam kesempatan ini kiranya perlu dikemukakan
bahwa Bappenas dan Direktorat Jenderal
Anggaran telah mengeluarkan Surat Edaran
masing-masing:

a. Nomor

b. Nomor :

5-145/N21!097
tanggal13Januari 1997
224/D .Vl/1/1997
tentang pembayaran DIPTA 1997/1998 dan
2061/D.VI/ 4/ 1997
tanggal1 0 April1997
ｓｅＭＴＷ
Ｏ ｎＲＱ
Ｏ ＰｾＹＷ＠
.
tentang pembuatan daftar pengadaan
barang dan jasa bagi Pengusaha Kecil dan
Koperasi.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan
terima kasih.
MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN
PENGAWASAN PEMBANGUNAN,

ttd.
3.

Sekarang ini Kantor Menko Ekku dan Wasbang
bersama Departemen Keuangan (Ditjen
Anggaran), Bappenas, Departemen Dalam Negeri
(Ditjen PUOD), Departemen Koperasi dan PPK

SAlEHARFF

Surat Menko Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan
No. S-16/M.EKKU/1997 tgl. 28 Januari 1997
Tentang
PERAN SERTA PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH
Kepada Yth.:
1. Sdr. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI
2. Sdr. Gubemur Bank Indonesia
3. Sdr. Pimpinan Lembaga Non Departemen
4. Para Gubemur KDH Tk. I
5. Para Bupati KDH Tk. 11/Walikotamadya
6 . Para Direksi BUMN
7 . Para Direksi BUMD.
Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam rangka peningkatan peran serta pengusaha kecil/golongan ekonomi
lemah (GEL) termasuk koperasi dalam pengadaan
barang/jasa instansi Pemerintah, maka dalam Keppres
No. 16 Tahun 1994 jo. Keppres No. 24 Tahun 1995
tentang Pelaksanaan APBN telah ditetapkan ketentuan
sebagai berikut:
1. Pengadaan barang/jasa oleh kantor/ satuan kerja/
proyek/ bagian proyek yang berjumiah:
a. sampai dengan Rp 5 .000.000,00 Oima juta
rupiah) dilakukan secara pengadaan langsung
di antara rekanan golongan ekonomi lemah;
b. di" atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
sampai dengan Rp 15.000.000,00 Oima betas
juta rupiah) dilakukan secara pengadaan
langsung dengan SPK dari satu penawar rekanan golongan ekonomi lemah yang tercantum
dalam daftar rekanan golongan ekonomi lemah
yang disusun oleh Bupati Kepala Daerah
Tingkat 11/Walikotamadya;
c. di atas Rp 15.000.000,00 llima belas juta
rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00
Oima puluh juta rupiah) dilakukan berdasarkan
pemilihan langsung dengan SPK atau surat
perjanjian/kontrak, yang dilakukan dengan
membandingkan sekurang-kurangnya tiga
penawar golongan ekonomi lemah yang
tercatat dalam DRM dan melakukan negosiasi,
baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh
harga yang wajar dan yang secara teknis dapat
dipertanggungjawabkan. (Pasal21 Ayat 7).
d. Koperasi yang telah memiliki usaha yang
memenuhi persyaratan untuk menjadi rekanan,
diikutsertakan dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa instansi Pemerintah.
(Pasal25)
Pengertian Koperasi tidak membedakan antara
koperasi ｹｾｮｧ＠
beranggotakan pegawai negeri,

2.

3.

dan koperasi yang beranggotakan bukan
pegawai negeri. (Surat Edaran Direktur
Jenderal Anggaran No. SE-851AI31 / 0694,
tanggal 8 Juni 1994)
Pelaksanaan ketentuan di atas diatur sebagai
berikut:
a . untuk pengadaan barang, jasa pemborongan
dan jasa lrunnya yang bemilai sampai dengan
Rp 50.000.000,00 {lima puluh juta rupiah)
dilaksanakan dengan pemilihan langsung di
antara rekanan golongan C2 golongan
ekonomi lemah setempat, sedangkan untuk
pengadaan jasa konsultansi dilakukan
pemilihan langsung di antara rekanan golongan
C setempat;
b. untuk pengadaan barang, jasa pemborongan
dan jasa lainnya yang bernilai di atas Rp.
50.000.000,00 Oima puluh juta rupiah) sampai
dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) diadakan pelelangan di antara rekanan
golongan C2 golongan ekonomi lemah
setempat;
·
c. untuk pengadaan barang, jasa pemborongan
dan jasa lainnya yang bernilai di atas Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai
dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) diadakan pelelangan antara rekanan
golongan C2 setempat dengan memberikan
kelonggaran kepada rekanan golongan
ekonomi lemah sebesar 10% (sepuluh persen)
di atas harga penawaran yang memenuhi syarat
di antara peserta yang tidak tennasuk dalam
golongan ekonomi lemah.
Untuk lebih melancarkan keikutsertaan pengusaha
kecii dan koperasi maka:
BupatVwalikotamadya kepala daerah tingkat II
diwajibkan menyusun daftar rekanan golongan
ekonomi lemah di daerah masing-masing, bekerja
sama dengan Kamar Dagang dan lndustri Indonesia Daerah.
Daftar golongan ekonomi lemah sebagaimana
dimaksud di atas diteruskan kepada Gubemur
Kepala Daerah Tingkat I untuk ditelitVdisusun
dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM).
Dalam mengutamakan rekanan golongan ekonomi lemah dan rekanan setempat harus tetap
diperhatikan syarat-syarat bonafiditas.
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4.

5.

Terhadap daftar golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud di atas diadakan peninjauan
kembali secara berkala.
(Pasal25)
Hubungan kemitraan antara pengusaha bukan
golongan ekonomi lemah dan pengusaha golongan
ekonomi lemah diatur sebagai betikut:
a. Rekanan bukan golongan ekonomi lemah wajib
bekeria sama dengan rekanan golongan
ekonomi iemah setempat. antara lain dengan
subkontraktor atau leveransir barang, bahan,
dan jasa;
b. Dalam melaksanakan huruf a, rekanan yang
terpilih tetap bertanggung jawab atas
pelaksanaan seluruh pekerjaan;
c. Bentuk kerja sama tersebut adalah hanya untuk
sebagian pekerjaan saja dan tidak dibenarkan
mensubkontrakkan lebih lanjut dan/ atau
mensubkotrakkan seluruh pekerjaan;
d. Memb uat laporan periodik mengenai
pelaksanaan ketetapan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a termasuk pelaksanaan pernbayarannya dan disampaikan kepada kepala
kantor/ satuan kerja/ pemimpin proyek/
pemimpin bagian proyek yang bersangkutan;
e. Apabila rekanan bukan golongan ekonomi
lemah yang bersangkutan tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud di samping
kontrak dapat dibatalkan, rekanan bersangkutan dikeluarkan dati DRM. {Pasal22 ayat 9)
Kepada pengusaha kecil dan koperasi diberikan
kemudahan sebagai berikut:
a. Uang muka dapat diberikan sebesar 30%{tiga
puluh persen) dati nilai surat perjanjian/kontrak

sedangkan uang muka bagi bukan golongan
ekonomi lemah dapat diberikan hanya sebesar
20% {dua puluh persen); (Pasal 22 Ayat 4)
b. Preferensi harga penawaran bagi rekanan
golongan ekonomi lemah sebesar sepuluh
persen di atas harga penawaran dati rekanan
yang tidak termasuk dalarn golongan ekonomi
lemah. (Pasal 23 Ayat 1 ).
Selanjutnya dibetitahukan bahwa berdasarkan
penelltian yang dilakukan oleh Kantor Menke Ekku dan
Wasbang bersama Departemen Koperasi dan PPK dan
instansi terkait di 318 instansi Pemetintah, 963 proyek
pada 10 Propinsi dan 46 Kabupaten/ Kotamadya,
temyata masih terdapat instansi Pemerintah/BUMN/
BUMD yang belum sepenuhnya melaksanakan
ketentuan seperti dimaksud di atas.
Berhubung dengan itu, diminta perhatian
Saudara untuk menginstruksikan kepada semua jajaran
di lingkungan instansi ｭ｡ｳｩｮｧＭｾ＠
untuk lebih
meningkatkan peran serta pengusaha keciVgoIongan
ekonomi lemah {GEL) dan koperasi dalarn pengadaan
barang/jasa instansi Pemerintah.
Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih
MENTER! NEGARA KQORDINATOR
BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN
PENGAWASAN PEMBANGUNAN,

ttd.
SAl£HARFF
Tembusan:
1. Yth. Bapak Presiden Rl, sebagai laporan;
2. Yth. Bapak Wakil Presiden RI, sebagai laporan.
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PELAPORAN PENGADAAN BARANG/JASA DI UNGKUNGAN BUMN
(Surat Dirjen Pembinaan BUMN No. 196/MK.16/1997 tgl. 18 Juni 1997)
Yth. Direksi Badan Usaha Milik Negara
Seluruh Indonesia
Sebagai tindak lanjut dari petunjuk
-Bapak Presiden pada Sidang Kabinet Terbatas untuk
Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan
(MPMK) dan surat Menko Ekku Wasbang No. S-77I
M.EKKU/1997 tgl. 15 Mei 1997 hal Laporan
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi
Pemerintah, dengan ini diminta perhatian Saudara
agar meningkatkan peran serta Pengusaha Kecil dan
Koperasi dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan
BUMN Saudara dengan cara sbb.:
1. Setiap pengadaan barang/ jasa yang dapat
dilaksanakan oleh Pengusaha Kecil dan Koperasi
sebagaimana diatur dalam Keppres No. 16/
1994 jo . Keppres No. 24/ 1995 agar
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Setiap tahun masing-masing BUMN membuat
daftar inventarisasi paket-paket rencana
pengadaan barang/jasa yang dapat dilaksanakan
oleh Pengusaha Kecil dan Koperasi sebagaimana
diatur dalam Keppres No. 16/ 1994 jo. Keppres
No. 24/ 1995 dan menyebarluaskan informasi
tsb. kepada Pengusaha Kecil dan Koperasi,
Khusus untuk RKAP 1997 daftar inventarisasi
dimaksud agar dibuat untuk periode bulan Juli
s.d Desember 1997.
3. Dalam dokumen lelang/ pemilihan langsung
yang bernilai Rp 100,00 juta s:d Rp 200,00 juta
agar diberlakukan preferensi harga sampai
dengan sebesar 10% kepada Pengusaha Kecil
dan Koperasi terhadap penawaran yang
dilakukan bukan Pengusaha Kecil dan Koperasi.
4. Dalam persetujuan penetapan pemenang
lelang/pemilihan langsung oleh pejabat BUMN
yang berwenang, agar dicantumkan catatan/
instruksi khusus yang mewajibkan para
pelaksana kontrak agar bekerja sama dengan
Pengusaha Kecii/Koperasi setempat sebagai
subkontraktor/leveransir.
5. Dalam kontrak pengadaan barang/jasa dengan

Pengusaha Besar dan Menengah agar
dicantumkan ketentuan yang mewajibkan
kontraktor/leveransir bersangkutan untuk
bekerja sama/ mensubkontrakkan bagian
pekerjaan tertentu kepada Pengusaha Kecil/
Koperasi setempat.
6 . Laporan realisasi pengadaan barang/jasa tahun
anggaran 1996/ 97, pengadaan triwulan I tahun
anggaran 1997/ 98 dan rencana pengadaan Juli
s.d. Desember 1997 agar sudah Saudara
sampaikan paling lambat tgl. 24 Juni 1997
kepada kami dengan tembusan kepada Menko
Ekku Wasbang dan Menteri Koperasi dan PPK
dengan format laporan sebagaimana yang
dilampirkan dalam surat Menko Ekku Wasbang
tsb , di atas , Selanjutnya ·laporan sejenis
disampaikan setiap triwulan.
7. Laporan tsb, pada butir 5 di atas agar
disampaikan dengan menggunakan program
spread sheet (Lotus atau Excel) dengan dilampiri
disket laporannya.
·
8. Ketaatan BUMN pada ketentuan Keppres No.
16/ 19.94 jo. Keppres No. 24/ 1995 serta tindak
lanjutnya, merupakan salah satu peniiaian kinerja
BUMN bersangkutan.
Atas perhatian Saudara, kami ucapkan ｴｾｲｩｭ｡＠

kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Oirektur Jenderal Pembinaan BUMN
ttd
Bacelius Ruru
NIP 060043093
Tembusan:
1. Menteri Keuangan
2. Menteri Koordinator Ekku Wasbang
3. Menteri Koordinator Bidang Prodis
4 . Menteri Koperasi dan PPK
5. Oirektur lnformasi, Pengembangan dan Peraturan
BUMN.
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IAPORAN PEI.AKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH
(Surat Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan
Pembangunan No. S-77/M.EKKU/1997 tgl. 15 Mei 1997)
Kepada Yth.
1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Panglima Angkatan Bersenjata Rl;
3. Jaksa Agung; .
4. Gubernur Bank Indonesia;
5. Para Ketua/Kepala Lembaga Pemerintah Non
Departemen;
6. Para Pimpinan/Kesekretariatan Lembaga TertinggV
Tinggi Negara;
7. Para Gubemur Kepala Daerah Tingkat I;
8. Para Bupati KDH Tk.11/Walikotamadya;
9. Para Direktur Utama BUMN/BUMD/Pertamina.

5.

6.
Sebagai tindak lanjut dari petunjuk Bapak Presiden pada
Sidang Kabinet Terbatas untuk memantapkan program
menghapus kemiskinan (MPMK), bersama ini dengan
horrnat diminta perhatian dan bantuan Saudara untuk
mel')ingkatkan peran serta Pengusaha Kecil dan
Koperasi dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan
instansi Saudara, dengan cara sbb.:
1. Untuk meningkatkan pemahaman para pelaksana
di. daerah tennasuk pcira Pimpro, mengenai ketentuan
pengadaan barang/jasa, agar lebih ditingkatkan lagi
usaha pemasyarakatan dan penyebarluaSan Keppres
No. 16/1994 besertaJuknisnya di lingkungan instansVdaerah masing-masing.
2 . Mulai tahun anggaran 1997/ 1998 agar diupayakan kemungkinan untuk mencantumkan catatan
Khusus dalam DIK!DIP!PO dan RKAP BUMN/
BUMD supaya bagian pekerjaan tertentu dan
paket-paket pengadaan barang/jasa kantor/ proyek
bersangkutan dilaksanakan oleh Pengusaha Kecil
dan Koperasi.
3. Perlu dibuat daftar invetarisasi paket-paket rencana
pengadaan barang/jasa bagi setiap instansi
pemerintah termasuk Proyek dan BUMN/BUMD
berdasarkan DIK!DIP!PO dan RKAP BUMN/
BUMD sebagai dasar penyusunan direktori dan
penyebarluasan informasi kepada Pengusaha Kecil
dan Koperasi setempat.
.4 . Dalam dokumen lelang/pemilihan langsung yang
bemilai antara Rp 100 juta sampai dengan Rp

7.

8.

200 juta, agar dicantumkan ketentuan adanya
preferensi harga sebesar 10% kepada Pengusaha
Kecil dan Koperasi terhadap penawaran Bukan
Pengusaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan
Keppres No. 16/ 1994.
Dalam persetujuan penetapan pemenang lelang/
pemilihan langsung oleh para pejabat yang
berwenang, agar dicantumkan catatan/ instruksi
khusus yang mewajibkan para pejabat/pelaksana
agar bekerjasama dengan pengusaha kecil/
koperasi setempat sebagai sub kontraktor/
leveransir.
Dalam kontrak pengadaan barang dan jasa dengan
pengusaha besar dan menengah agar dicantumkan
ketentuan yang mewajibkan kontraktor/leveransir
yang bersangkutan untuk bekerjasama/ mensubkontrakkan bagian pekerjaan tertentu kepada
pengusaha kecil dan Koperasi setempat.
Perlu peningkatan koordinasi pembinaan dan
pemberdayaan ｰ･ｮｾｳ｡ｨ＠
kecil dan koperasi
secara terpadu Ointas sektoral) melalui pengadaan
barang dan jasa Pemerintah/ BUMN/ BUMD
antara lain dengan langkah-langkah sbb.:
a . lnstansVLembaga/BUMN/BUMD memberikan peluang yang lebih luas dan nyata kepada
Pengusaha Kecil dan Koperasi.
b. Pemerintah Daerah/Dep. Tehnis memberikan
kemudahan dan menyederhanakan berbagai
macam perijinan kepada Pengusaha Kecil dan
Koperasi.
c. Lembaga Perbankan dan BUMN/BUMD
memberikan kemudahan dan bantuan
perrnodalan kepada Pengusaha Kecil dan
Koperasi.
Supaya Pemerintah Daerah meningkatkan
pembinaan yang berkelanjutan kepada Pengusaha
Kecil setempat, dengan segera menyusun dan
menerbitkan daftar pengusaha kecil dan Koperasi
di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian
diharapkan secara bertahap dapat dihasilkan
pengusaha kecil yang tumbuh menjadi pengusaha
menengah, yang pada gilirannya dapat mengisi
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lapisan menengah pengusaha nasional.
9. Agar prakualifikasi dapat dilaksanakan lebih efektif
dan efisien perlu dilakukan
persyaratan
a . Penilaian terhadap ｰｾ･ｮｵｨ｡＠
dalarn prakualifikasi hendaknya lebih obyektif
dan transparan yang memacu persaingan
yang sehat. Hal ini misalnya dapat dilakukan
dengan cara pemantauan dan pengecekan
langsung ke lapangan.
b. Pelaksanaan prakualifikasi Pengusaha Kecil
dan Koperasi supaya lebih ditingkatkan dan
melibatkan unsur-unsW- Departemen Koperasi
dan Pembinaan Pengusaha Kecil setempat .
10. Perlu dikembangkan sistem pengendalian dan
monitoring efektivitas pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa instansi pemerintah berdasarkan
Keppres No. 16/ 1994 beserta Juknisnya, yaitu
dengan cara:
a. Kepala Kantor/Pimpro diwajibkan menyarnpaikan laporan pengadaan barang dan jasa
Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pengusaha Kecil dan Koperasi. Laporan tersebut
disampaikan kepada Pimpinan Unit Instansi
Lembaga masirtg-masing yang selanjutnya
disampaikan kepada Menteri terkait sebagai

bahan laporan mengenai peran serta
pengusaha kecil dan koperasi, dengan
menggunakan forrnulir terlarnpir.
b . Sekretaris Jenderal Departemen/Lembaga,
menyusun rekapitulasi laporan tersebut pada
angka 10 huruf a tersebut, per Sektor/ Sub
Sektor/Program dan perwilayah Dati I dan
disampaikan kepada Kantor Menko Ekku dan
Wasbang, paling lainbat tanggal1 Juli 1997,
dan setiap-triwulan berikutnya dengan
menggunakan forrnulir terlarnpir.
Atas perhatian dan bantuan Saudara diucapkan terima
kasih.
MENrERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, DAN

PENGAWASAN PEMBANGUNAN
ttd

SALEHAFIFF
Tembusan :
1. Yth. Bapak Presiden RI, sebagai laporan;
2 . Yth . Bapak Wakil Presiden RI, sebagai
laporan.
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PETIJNJUK PENGISIAN FORMUUR
IAPORAN,MENGENAI PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 1996/1997 DAN 1997/1.998
No. Model
Urut
1.

R2 -96

2.

R3 - 96

3.

R1 - 97

4.

R2 - 97

5.

R3-97

6.

P2 - 96

7.

P3 - 96

8.

P1 - 97

9.

P2 -97

10.

P3 - 97

laporan tentang

Keterangan

Kegiatan Rutin/Operasional
Realisasi Pengadaan Barang/Jasa dari Anggaran Ru- 1. Setiap formulir laporan ditandatangani oleh Pejabat yang bertanggung
tin Th 1996/ 1997 perkontrak/ SPK dan per
Jawab, yaitu masing masing Kepala Kantor/ Satuan Kerja lnstansi yang.
Kelompok/Jenis Barang/Jasa
bersangkutan
Distribusi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dari 2. Laporan tersebut disampaikan paling lambat tanggal15 Juni 1997 dan
Anggaran Rutin Th 1996/ 1997 per Kelompok/Jenis
setiap Triwulan berikutrr,..ra kepada
Barang/Jasa
a . Sekretaris Jenderal Dep/Lembaga bagi lnstansi Pemerintah Pusat,
a tau
Rencana Pengadaan Barang/Jasa dari Anggaran Rub. Gubemur KDH Tk I, bagi lnstansi Pernda Tk I
tin Th 1997/ 1998 per Kelompok/Jenis Barang/Jasa
c. BupatVKOH Tk 11/Walikotamadya bagi lnstansi Pernda Tk II
d. Direksi BUMN bagi lnstansi di lingkungannya
Realisasi Pengadaan Barang/Jasa dari Anggaran Rue. Direksi BUMD bagi lnstansi eli lingkungannya
tin Th 1997/ 1998 per Kontrak/ SPK dan per
Kelompok/Jenis Barang/Jasa
Distribusi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dari
Anggaran Rutin Th 1997/ 1998 per Kelompok/Jenis
Barang/Jasa dan Golongan Pengusaha
Kegiatan Proyekflnvestasi
Realisasi Pengadaan Barang/Jasa dari Anggaran
Pembangunan (Proyek) Th 1996/ 1997 per Kontrak/
SPK dan per Kelompok/Jenis Barang/Jasa

1. Setiap formulir laporan clitandatangani oleh Pejabat yang bertanggung
jawab, yaitu masing masing Pernimpin Proyek yang bersangkutan

Distribusi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dari 2 . Laporan tersebut disampaikan paling lambat tanggal15 Juni 1997 dan
Anggaran Pembangunan Proyek Th 1996/ 1997 pe
setiap Triwulan berikutnya kepada
Kelompok/ Jenis Barang/ Jasa dan Golongan
a. Sekretaris Jenderal Dep/Lembaga bagi instansi Pemerintah Pusat,
Pengusaha
a tau
b. Gubernur KDH Tk I, bagi lnstansi Pernda Tk I
Rencana Pengadaan Barang/J11sa dari Anggaran
c. BupatVKDH Tk D/Walikotamadya bagi lnstansi Pernda Tk II
Pembangunan (Proyek) Th 1997/ 1998 per
d. Direksi BUMN bagi lnstansi eli lingkungannya
Kelompok/Jenis Barang/Jasa
e. Direksi BUMD bagi lnstansi eli lingkungannya
Realisasi Pengadaan Barang/Jasa dari Anggaran
Pembangunan (Proyek) Th 1997/ 1998 per Kontrak/
SPK dan per Kelompok/Jenis Barang/Jasa
Distribusi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dari
Anggaran Pembangunan Proyek Th 1997/ 1998 per
Kelompok/ Jenis Barang/ Jasa dan Golongan
Pengusaha

catatan:
Penyampaian laporan tersebut agar dilampiri
disketnya dengan ·program LOTUS 24 atau LOTUS 34 atau LOTUS 5
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PETUNJUK PENGISIAN FORMUU R
IAPORAN MENGENAI PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 1996/1997 DAN 1997/1998
No. Model
Urut

L.aporan tentang

Keterangan

Rekap itulasi Kegiatan Rutin/Operaslonal
11.

12.

13.

14.

15.

R. R2-96 Rekapitulasi Realisasi Pengadaan Barang/Jasa dari
Anggaran Rutin Th 1996/ 1997 per lnstansi dan porsi
BUGEL/GEL
1. Setiap formulir laporan ditandatangani oleh Pejabat i,Jang bertang-gung
Jawab, yaitu masing-rnasing:
R. R3-96 Rekapitulasi Distribusi Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Sekretaris Jenderal a/ n Menteri/Ketua Lembaga ybs.
Jasa dari Anggaran Rutin Th 1996/ 1997 per lnstansi
Gubemur KDH Tk. I, Propinsi ybs.
Kelompok Bidang Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
Bupati/KDH Tk. 11/Walikotamadya ybs.
serta per Golongan Pengusaha
Direktur BUMD ybs.
R. R1-97 Rekapitulasi Rencana Pengadaan Barang/Jasa dari
Direktur BUMN ybs.
Anggaran Rutin Th 1997/ 1998 Per lnstansi dan
Kelompok Bidang Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
2 · laporan tersebut disampaikan paling lambat tanggal 1 Juli 1997 dan
serta Golongan Pengusaha
Setiap Triwulan berikutnya kepada :
R. R2-97 Rekapitulasi Realisasi Pengadaan Barang/Jasa dari
a. Menko Ekku dan Wasbang bagi lnstansi Pemerintah Pusat.
Anggaran Rutin Th 1997/ 1998 per instansi dan porsi
b. Dirjen. PUOD Dep Dalam Negeri, untuk diteruskan kepada Menko
BUGEL/GEL
Ekku dan Wasbang bagi PemdaTk. 1/Tk. II dan BUMD.
R. R3-97 Rekapitulasi Distribusi Pelaksanaan Pengadaan Barang/
c. Dirjen. Pembinaan BUMN Dep Keuangan, _untuk diteruskan kepada
Jasa dari Anggaran Rutin Th 1997/ 1998 per lnstansi
Menko Ekku dan Wasbang bagi BUMN.
Kelompok Bidang Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
per Golongan Pengusaha

Rekapitulasi Ke giatan .Proyek / lnvestasi
16.

17.

18.

19.

20.

21.

R. P2-96

Rekapitulasi Realisasi Pengadaan Barang/Jasa dari
Anggaran Pembangunan Proyek Th 1996/ 1997 per . Setiap lormulir laporan ditandatangani oleh Pejabat yang bertang-gung
Sektor/ Sub Sektor/Program dan porsi BUGEL/GEL
Jawab, yaitu masing-rnasing:
Sekretaris Jenderal a/ n Menteri/Ketua Lembaga ybs.
R. P3-96 Rekapitulasi Distribusi Pelaksanaan Pengadaan
Gubernur KDH Tk. I, Propinsi ybs.
Bupati/KDH Tk. 11/Walikotamadya ybs.
Barang/Jasa dari Anggaran Pembangunan Proyek Th
Direktur BUMD ybs.
1996/ 1997 per Sektor/ Sub Sektor/Program dan
Direktur BUMN ybs.
Kelompok Bidang Pekerjaan Penga-daan Barang/ Jasa
serta Golongan Pengusaha
R. P4-96 Rekapitulasi Distribusi Pelaksanaan Pengadaan ｾ Ｍ laporan tersebut disampaikan paling lambat tanggal 1 Juli 1997 dan
Setiap Triwulan berikutnya kepada :
Barang/Jasa dari Anggaran Pambangunan Proyek Th
a. Menko Ekku dan Wasbang bagi lnstansi Pemerintah Pusat.
1996/ 1997 per unit organisasi dan per Kelompok
b. Dirjen. PUOD Dep Dalam Negeri, untuk diteruskan kepada Menko
Bidang Pekerjaan serta Golongan Pengusaha
Ekku dan Wasbang bagi PemdaTk. 1/Tk. II dan BUMD.
c. Dirjen. Pembinaan BUMN Dep Keuangan, untuk diteruskan kepada
R. P1-97 Rekapitulasi Rencana Pengadaan Barang/Jasa dari
Menko Ekku dan Wasbang bagi BUMN.
Anggaran Pembangunan Proyek Th 1997I 1998 per
lnstansi dan Kelompok Bidang Peker-jaan Pengadaan
Barang/Jasa
R Pl.l-97 Rekapitulasi Rencana Pengadaan Barang/Jasa dari
Anggaran Pembangunan Proyek Th 1997/ 1998 per
sektor/ Sub Sektor/ Program dan Kelompok Bidang
Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
RfYl.-97
Rekapitulasi Realisasi Pengadaan Barang/Jasa dari
Anggaran Pembangunan Proyek Th 1997/ 1998 per
Sektor/ Sub Sektor/Program dan porsi BUGEL/GEL

22.

R P3-97

23.

RM-97

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pengadaan Barang/
Jasa dari Anggaran Pembangunan Pro-yek Th 1997I
1998 per Sektor/ Sub Sektor Program dan Kelompok
Bldang Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa serta
Golongan Pengusaha
Rekapitulasi Distribusi Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa dari Anggaran Pembangunan proyek
1997/ 1998 per unit organisasi dan per Kelompok
Bidang Pekerjaan serta Golongan Pengusaha

catatan:
Penyampaian laporan tersebut agar dilampiri
disketnya dengan program LOTUS 24 atau LOTUS 34 atau LOTUS 5

lnformast Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

Model R2-96
DAFTAR KONTRAK/SPK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DARI ANGGARAN RUTIN TAHUN 1996/1997
Nama Kantor/ Satuan Kerja
Nomor Kode DIK/ DIKDNRKAP

Nama Pemborong/
Pemasok/Konsultan

Nomor
Nomor
Urut SPK Kontrak
(1)

GOL

*)

TOR No : .. ..............

(2)

(Dalam Jutaan Rupiah)

. ·· ··· ····· · ···· ········ ·· ·· ·····

(3)

Nomor Kode/ Jenis
Barang/Jasa

Kelompok/ Jenis
Barang/Jasa

Volume

Nilai
Rp.

(5)

(6)

(7)

(8)

(4)

JUMLAH

.... .......... ..... ................ 1997
Catatan : GOL. agar diisi :

•)

Koperasi
C GEL
ｃ ｾ＠ BUGEL

c
s'

Kepala Kantor/Satuan Kerja

1
2
3
4"

s

A

Telepon :........ .... .......

6

Fax

NIP.

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

Model

ｒｾＹＶ＠

Distribusi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Dari Anggaran Rutin Tahun 1996/1997
Nama Kantor/ Satuan Kerja
Nomor Kode DIK/DlKDNRKAP
Nomor
No. Kode
Urut Barang/Jasa
(1)

(2)

Jenis Barang/Jasa

(3)

(Dalam Jutaan Rupiah)

Volume

Dana Yang Tersedia
Untuk Kolom 3-4

Realisasi

(5)

(6)

(4)

% thd

Dilaksanakan Pengusaha Gol

(5)

Kop • l ;C2 GEL· 2:

Waktu
Pelaksanaan

C2 BUGEL · 4; Cl • 4:B • 5: A-6
(7)

(8)

(10)

(9)

I

Jumlah

2
3
4
5
6

Kepala Kantor/ Satuan Kerja

Jurnlah Dana dalam DIK!DIKDNRKAP
Jurnlah Realisasi s.d. 31 Maret 1997

: Rp.. ....... .(lOO%)
%)
: Rp.......... (

Telepon
NIP.

Fax

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

RENCANA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DARI ANGGARAN RUTIN TAHUN 1997/1998
Nama Kantor/ Satuan Kerja
Nomor Kode DIK/ DIKDNRKAP
Nomor No. Kode
Barang/
Urut
Jasa
Ill

(Dalam Jutaan Rupiah)

Volume

Dana Yang
Tersedia
untuk (3 dan 4)

Kop.

C2

Cl

B

A

I

(:$)

(4)

(5)

(6 )

C7l

(8)

(9)

ClOl

(11)

(:l)

Jadwal Pelaksanaan •
Triwulan
II
Ill
(12)
(13)

Peluang Bagi Pengusaha Golongan*)

Kelompok Jenis
Barang dan Jasa

N
(14)

ｾ＠

JUMLAH

······· ··· ············· ·· ·· ··········· 1997 .
Kepala Kantor/ Satuan Kerja

1. Jumlah Dana yang tersedia
dalam DIK/DIKDA/ RKAP
Rp................. ..(100%)
2 . Peluang Untuk Koperasi dan GEL
Rp...................(...... %)
3. Peluang Untuk Pengusaha BUGEL
Rp..... ... ...........(...... %)
*) Agar diisi dengan Ianda X (silang) untuk Golongan Pengusaha
dan jadwal waktu yang berkenaan.

Telepon : ..... .
Fax
...... .

NIP.

Model R2 -97
DAFfAR KONTRAK/SPK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DARI ANGGARAN RUTIN TAHUN 1997/1998
Nama Kantor/ Satuan Kerja
Nomor Kode DIK/ DIKDNRKAP

(1)

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

Nama Pemborong/
Pemasok/Konsultan

Nomor
Nomor
Urut SPK Kontrak

GOL *)

Nomor Kode/ Jenis
Barang/Jasa

Kelompok/Jenis
Barang/Jasa

Volume

Nilai
Rp.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

TOR No : ...... ...... ....

(2)

(3)

(Dalam Jutaan Rupiah)

JUMLAH

*)

Catatan : GOL.
Koperasi
C2 GEL
C2 BUGEL

c,

B
A

.... .. ..................... ........ 1997
Kepala Kantor/ Satuan Kerja

agar diisi :
1
2
3

4
Telepon :.................. .

5
6

NIP.

Sll

Fax

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

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi
Ｍ］
ｾ］Ｍ
Ｍ

Distribusi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Dari Anggaran Rutin Tahun 1997/1998
Nama Kantor/ Satuan Kerja
Nomor Kode DIK/ DIKDNRKAP
Nomor
No. Kode
Urut Barang/Jasa

Jenis Barang/Jasa

(2)

(1)

(Dalam Jutaan Rupiah)

Volume

(3)

Dana Yang Tersedia
Untuk Kolom 3-4

Realisasi

(5)

(6)

(4)

% thd

Dilaksanakan Pengusaha Gol

(5)

Kop • l:C2 GEL· 2;

Waktu
Pelaksanaan

C2 BUGEL • 3: C l • 4;6 • 5; A-6
(7)

(10)

(9)

(8)

I
2

Jumlah

3
4

5
6

Kepala Kantor/Satuan Kerja
Jumlah Dana dalam DIK/DIKDA/RKAP
Jumlah Realisasi Triwulan I

: Rp .......... (lOO%)
: Rp..........(
%)

Telepon :.... . .

Fax

NIP.

...... .

Model P£96
DAFfAR KONTRAK/SPK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DARI ANGGARAN RliTIN TAHUN 1996/1997
Nama Proyek
Nomor Kode DIK/DIPDA/ RKAP
Nomor
Nomor
Urut SPK Kontrak
(1)

(Dalam Jutaan Rupiah)

. ·· ······························

Nama Pemborong/
Pemasok/Konsultan
TOR No : .................

GOL *)

Nomor Kode/Jenis
Barang/Jasa

Kelompok/Jenis
Barang/Jasa

Volume

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(2)

Nilai
Rp.
(8)

JUMLAH

,

Catatan : GOL. agar diisi :
Koperasi
1
C GEL
2

c:suGEL

3

B
A

5
6

c.

................. .................. 1996
Pemimpin Proyek

4

Telepon : .................. .

NIP.

Fax

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

Informasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

Model P3-96

Distribusi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Dari Anggaran Rutin Tahun 1996/1997
Nama Proyek
Nomor Kode DIK!DIPDA!RKAP
Nomor
No. Kode
Urut Barang/Jasa

(Dalam Jutaan Rupiah)

Jenis Barang/Jasa

Volume

Dana Yang Tersedia
Untuk Kolom 3-4

Realisasi

% thd

Dilaksanakan Pengusaha Gol

(5)

Kop- l :C2 GEL- 2:

Waktu
Pelaksanaan

C2 BUGEL - 3 : Cl - 4:B - 5: A-6

_{1)

(2)

(4)

(3)

(5)

(7)

(6)

(lU)

(9)

(8)

-

I

Jumlah

"L

3
4
5
6

Pemtmpin Proyek
Jumlah Dana dalam DIK/DIPDA!RKAP
Jumlah Realisasi s.d. 31 Maret 1997

: Rp .......... (lOO%)
: Rp .......... (
%)

Telepon

Fax

NIP.

RENCANA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERJNTAH
DARI ANGGARAN RUTIN TAHUN 1997/1998
Nama Proyek
Nomor Kode DIK/ DIPDA/ RKAP
Nomor No. Kode Kelompok Jenis
Barang/ Barang dan Jasa
Urut
Jasa
_1_!1

l'l

l,j)

(Dalam Jutaan Rupiah)

Volume

Dana Yang
Tersedia
untuk (3 dan 4)

Kop.

C2

Cl

B

A

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

UOl

Peluang Bagi Pengusaha Golongan*)
I
llll

Jadwal Pelaksanaan •
Triwulan
Ill
II
(13)
U2l

I

ｾ＠

JUM .AH
....... ...... ... .. ·················. 1997
Pemimpin Proyek

1. Jumlah Dana yang tersedia
dalam DIK!DIKDA!RKAP
Rp............ ....... (lOO%)
2. Peluang Untuk Koperasi dan GEL
Rp................... (......%)
3 . Peluang Untuk Pengusaha BUGEL
Rp................... (...... %)
*) Agar diisi dengan tanda X (silang) untuk Golongan Pengusaha
dan }adwa1 waktu yang berkenaan.

Telepon
NIP.

S1J

Fax

IV
(14)

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

ｾＭ

ｾＭ

Ｍ

Ｍ

Model P£97
DAFfAR KONTRAK/SPK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DARI ANGGARAN RUTIN TAHUN 1997/1998
Nama Proyek
Nomor Kode DIK/ DIPDA/ RKAP
Nomor
Urut
(1)

(Dalem Jutaan Rupiah)

. ································

Nom or
SPK Kontrak

Nama Pemborong/
Pemasok/ Ko nsultan

(2)

(3)

GOL *)

Nomor Kode/ Jenis
Barang/Jasa

Kelompok/Jenis
Barang/Jasa

Volume

(4)

(5)

(6)

(7)

TOR No : ················

Nilai
Rp.
(8)

JUMLAH

...................................1997

Catatan : GOL.
Koperasi
C GEL
ｃ ｾ＠ BUGEL

•)

agar diisi :
1
2
3

C1
B

4
5

A

6

Pemimpin Proyek

Telepon :.................. .

Fax

NIP.

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

Distribusi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Dari Anggaran Rutin Tahun 1997/1998
Nama Kantor/ Satuan Kerja
Nomor Kode DIK/ DIPDA/ RKAP
Nomo r
No. Kode
Urut Barang/Jasa
(1 )

(2)

Jenis Barang/Jasa

(3)

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

(Dalam Jutaan Rupiah)

Volume

Dana Yang Tersedia
Untuk Kolom 3-4

Realisasi

(4)

(5)

(6)

%thd

Dilaksanakan Pengusaha Gol

(5)

Kop- l;C2 GEL - 2:
C2 BUGEL • 3; Cl - 4;6 - 5; A-6

(7)

(8)

Waktu
Pelaksanaan
\lVJ

\':I)

I
2

Jumlah

3
4
5
6

Pemimpin Proyek
Jumlah Dana dalam DIK/DIPDNRKAP
Jumlah Realisasi Triwulan I

: Rp ..........(lOO%)
: Rp ..........(
%)

Telepon
NIP.

Fax

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

DAFTAR REKAPITULASI REAUSASI ANGGARAN RUTIN TAHUN 1996/1997
S.D. 31 MARET 1997

Model RR2 - 96

Dalam Jutaan Rupiah

Departemen/ Lembaga : ................................. .
Nomor
Urut
(1)

Nama lnstansi Unit Jumlah Dana dim
DIK/DIKDA/RKAP Realisasi
Eselon I
(3 • Rp)

(2)

(4 • Rp)

%
(5)

Dana utk Belanja
Barang/Jasa
(6

= Rp)

Realisasi
BUGEL

%

GEL*)

= Rp)

(8)

(9

(7

= Rp)

%
(10)

JUMLAH
(11

%

= 7+9) (12)

ｾ＠

-

.................................. .... 1997
Sekretaris Jenderai/Dirjen
*)GEL terdiri dari Koperasi (Kode 1) dan C2 GEL (Kode 2)

NIP.

DAFTAR REKAPITUIASI DISTRIBUSI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA
DAHl ANGGARAN RUTIN TAHUN 1996/1997 S.D. 31 MARET 1997
Model RR3 - 96

Departemen/ Lembaga : ................... ........ .
Nomor
Urut

Nama lnstansi Unit Eselon I

(1)

(2)

(Dalam Jutaan Rupiah)

Dilaksanakan oleh
Pengusaha Gol
(3)

Jumlah
(4 • Rp)

Bidang Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan Barang/Jasa
Jasa
Jasa
Lainnya
Konsultansi
Pemborongan
(5

= Rp)

(6

= Rp)

I • l<operasi
2· C2 GEL
3 • C2 BUGEL

4 • Cl
S·B

6•A

Sekretaris Jenderal... ............... ./
Dirjen ...................................... .

NIP.

(7 - Rp)

Informasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi
ｾＺ［ｺＮ＠

DAFTAR REKAPITUIASI RENCANA PENGADAAN BARANG/ JASA DARI ANGGARAN
RUTIN TAHUN 1997/1998
Model RRl- 97

Departemeni Lembaga : ..................... ...... .

(Dalam Jutaan Rupiah)

Nom or
Urut

Nama lnstansi Unit
Eselon I

Peluang bagi
Pengusaha Gol

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4- Rp)

Bidang Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
Jasa
Pengadaan Barang/
Jasa
Pemborongan Konsultansi
Jasa Lainnya
(5- Rp)

(6- Rp)

(7- Rp)

Jadwal Waktu Triwulan
*)
I
(8)

II
(9)

Ill
N
(10) (11)

1 • Koperasi
2• C2 GEL
3- C2 BUGEL
4 • C1
S• B
Ｖ

ｾ

ａ＠

*) Diisi dengan Ianda X pada kolom triwulan berkenaan

Sekretaris Jenderal. ................. ./
Dirjen... ................................... .

NIP.

DAFTAR REKAPITUIASI REALISASI ANGGARAN RUTIN TAHUN 1997/1998
TRIWULAN ....... .
Model RR2- 97

Dalam Jutaan Rupiah
Nomor Nama lnstansi Unit Jumlah Dana dim
DIK/DIKDA/RKAP Realisasi
Eselon I
Urut

ｾ＠

(1)

(2)

(3 · Rp)

(4 • Rp)

%

Dana utk Belanja
Barang/Jasa

(5)

(6 = Rp)

Realisasi
BUGEL

%

GEL*)

%

JUMLAH

%

(7 = Rp)

(8)

(9 = Rp)

(10)

(11 = 7+9)

(12)

······················· ·············· · 1997
Sekretaris Jenderai/Dirjen
*)GEL terdiri dari Koperasi (Kode 1) dan C2 GEL (Kode 2)

NIP.

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

DAFTAR REKAPITULASI DISTRIBUSI PEIAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA
DARJ ANGGARAN RUTIN TAHUN 1996/1997

TRIWULAN ..... .

Model RR3 - 97
(Dalam Jutaan Rupiah)

Oepartemen/Lembaga : ....... .................... .
Nomor

Urut

Nama lnstansi Unit Eselon I

ollaksanakan oleh
Pengusaha Gel

{2)

(1)

{3)

Jumlah
{4 •Rp)

Bidang Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan Barang/Jasa
Jasa
Jasa
Lainnya
Konsultansi
Pemborongan
(6

(5- Rp)

1- Koperasl
2· C2 GEL
3- C2 BUGEL
4 •Cl
5-B

(7- Rp)

Rp)

=

--

6•A

Sekretaris Jenderal.............. .... ./

Dirjen ...................................... .

NIP.

DAFTAR REKAPITULASI REAUSASI ANGGARAN PEMBANGUNAN
TAHUN 1996/1997 S.D. 31 MARET 1997
Model RP2 - 96
Dalam Jutaan Rupiah
Nomor Sektor/ SubsektorI
Program
Kode
{1)

Jumlah Dana dim
DIK/DIPDNRKAP Realisasi

{2)

{3 •Rp)

{4 •Rp)

%
{5)

Dana utk Belanja
Barang/Jasa
(6 = Rp)

Realisasr

•1

BUGEL

%

GEL

(7 = Rp)

(8)

(9 = Rp)

%

JUMLAH

%

(10)

(11 = 7+9)

(12)

ｾ＠

I

···························· ····· ····· 1997

Sekretaris Jenderai/Dirjen

•1 GEL terdiri dari Koperasi (Ko de 1) dan C2 GEL (Kode 2)

NIP.

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

DAFfAR REKAPITUI.ASI DISTRIBUSI PEI.AKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA
DARI ANGGARAN RUTIN TAHUN 1996/1997
S.D 31 Maret 1997
Model RP3 - 96

(Dalam Jutaan Rupiah)

Departemen/ Lembaga : ................... ........ .
Nomor
Kode

Sektor/ Subsektor/ Program

(1)

(2)

Dilaksanakan oleh
Pengusaha Gal
(3)

Jumlah
(4 • Rp)

Bidang Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan Barang/Jasa
Jasa
Jasa
Lainnya
Pernborongan
Konsultansi
(5 = Rp)

(7 = Rp)

(6 = Rp)

1 • l<operasi
2• C2 GEL
3 • C2 BUGEL
4 • Cl
S•B

6•A

Sekretaris Jenderal.................. I
Dirjen ..... ................... ...... ........ .

NIP.

DAFfAR REKAPITUI.ASI DISTRIBUSI PEI.AKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA
DARI ANGGARAN RUTIN TAHUN 1997/1998
S.D 31 Maret 1997
Model RP4 - 96

(Dalam Jutaan Rupiah)

Departemen/Lembaga : ............. ............. ..
Nomor
Urut

Nama lnstansi Unit Eselon I

(1)

(2)

Dilaksanakan oleh
Pengusaha Gal
(3)

Jumlah
(4 • Rp)

Bidang Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan Barang/Jasa
Jasa
Jasa
Lainrrya
Konsultansi
Pernborongan
(5 = Rp)

(6 = Rp)

1 • Koperasi
2• C2 GEL
3 • C2 BUGEL
4 - C1
S• B

6•A

Sekretaris Jenderal ........ ......... ../
Dirjen............................ .......... .

NIP.

a = Rpl

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

ｾ］Ｍ

ｾ］Ｍ

DAFTAR REKAPITUIASI PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH
DARI ANGGARAN RUTIN TAHUN 1997/1998

Model RPl - 97

(Dalam Jutaan Rupiah)

Departemen/ Lembaga : ................ ,.......... .
Nomor
Urut

Nama lnstansi Unit
Eselon I

Peluang bat
Pengusaha
I

{l)

(2)

(3)

..ll..rrlah dana
l,8ng terseda urr

Ill< pengadaan

baranciliasa
(4 • Rp)

Bidang Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan Barang/
Jasa
Jasa
Jasa Lainnya
Pemborongan Konsultansi
(5 = Rp)

(6 = Rp)

1 • Koperasi
2• C2 GEL
3 • C2 BUGEL
4 • C1
S•B

(7 =Rp)

Jadwal Waktu
Triwulan *)
Ul
IV
I
II
(8)

(9)

(10)

(11)

ｾ＠

6•A

*) Diisi dengan Ianda X pada kolom triwulan berkenaan

Sekretaris Jenderal. ................../
Dirjen .................... .................. .

NIP.

DAFTAR REKAPITUIASI PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH
DARI ANGGARAN RUTIN TAHUN 1997/1998
Model RP11 - 97

Departemen/ Lembaga : ........................... .
Nomor
kode

Sektor/ SubsektorI
Program

Peluang bagi
Pengusaha Gal

(2)

(3)

(Dalam Jutaan Rupiah)
Jlfflah dana
\.8"9 terseda un-

Ill< pengadaan

baranQ/iasa

(1)

(4 • Rp)

Bidang Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan Barang/
Jasa
Jasa
Pemborongan Konsultansi
Jasa Lainnya
(5 = Rp)

(6 = Rp)

. <7 = Rp)

Jadwal Waktu
Triwulan *)
Ill
IV
I
II
(8)

1 • Koperasi
2• C2 GEL
3 • C2 BUGEL
4 •C1

s-s
6• A

*) Diisi dengan Ianda X pada kolom triwulan berkenaan

Sekretaris Jenderal. ....... .......... ./
Dirjen .......................... .... ........ .

NIP.

(9)

(10)

(11) .

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

DAFTAR REKAPITULAS I REALISASI ANGGARAN RUTIN TAHUN 1996/1997
TRIWUIAN ...... .
Model RP2- 97

Dalam Jutaan Rupiah
Nomor
Kode
(!)

ｾ＠

Sektor/ SubsektorI
Program
(2)

Jumlah Dana dim
DIK/ DIPDA/ RKAP Realisasi
(3 - Rp)

(4- Rp)

%
(5)

Dana utk Belanja
Barang/Jasa
(6 = Rp)

Rea l isas i
BUGEL

%

GEL*)

%

JUMLAH

%

(7 = Rp)

(8)

(9 = Rp)

(10)

(11 = 7+9)

(12)

...................................... 1997
Sekretaris Jenderai/Dirjen

*) GEL terdiri dari Koperasi (Kode 1) d"n C2 GEL (Kode 2)

NIP.

DAFTAR REKAPITULAS I DISTRIBUSI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA
DARI ANGGARAN RUTIN TAHUN 1997/1998
TRIWUIAN ..... .
Model RP3 - 97

Departemen/ Lembaga : ........... .. ............ ...
Nomor
Kode

Sektor/ Subsektor/ Program

(1)

(2)

(Dalam Jutaan Rupiah)

Dilaksanakan oleh
Pengusaha Gol
(3)

Jumlah

(4- Rp)

Bidang Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan Barang/Jasa
Jasa
Jasa
Pemborongan
Konsultansi
Lainnya
(5 = Rp)

(6- Rp)

1 ｾ＠ Koperasi
2= C2 GEL
3 = C2 BUGEL
4 zC1

5•8

6 •A

Sekretaris Jenderal. ................ ../
Dirjen ............ .......................... .

NIP.

(7- Rp)

lnformasi Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi
］ｾＭ
ｾＭ］

Ｍ

DAFTAR REKAPITULASI DISTRIBUSI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA
DARI ANGGARAN RUTIN TAHUN 1997/1998

TRIWULAN ..... .
Model RP4 - 97

(Dalam Jutaan Rupiah)

Departemen/Lembaga : ........................... .
Nomor
Urut

Nama lnstansi Unit Eselon I

(1)

(2)

Dilaksanakan oleh
Pengusaha Gol
(3)

Jumlah
(4 • Rp)

Bidang Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan Barang/Jasa
Jasa
Konsultansi
Lairmya

Jasa
Pemborongan
(S = Rp)

(6 = Rp)

1 • Koperasl
2• C2 GEL
3 • C2 BUGEL
4 • C1
S• B
6• A

Sekretaris Jenderal ..... ............ ../

Dirjen ...................................... .

NIP.

IJ = Rp)
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DAFfAR NOMOR KODE JENIS
PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH
Nomor
Kode
(1)

1.00.00
1.10.00
1.10.01
1.10.02
1.10.03
1.10.04
1.10.05
1.10.06
1.10.07
1.10.08
1.10.09
1.10.10
1.10.11
1.10.12
1.10.13
1.10.14
1.10.15
1.10.16
1.10.17
1.20.00
1.20.01
1.20.02
1.20.03
1.20.04
1.20.05
1.20.06
1.20.07
1.20.08

Jenis Pengadaan Barang/Jasa lnstansi
Pemerintah
(2)

JASA PEMBORONGAN
Bidang Sioil
Drainase dan jaringan pengairan
Jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat
Jalan, jembatan kereta api
Gedung dan pabrik
Bangunan pengolahan air bersih dan air
limbah
Reklamasi dan pengerukan
Dermaga, penahan geJombang dan tanah
(break water, dan talud)
Pengeboran air tanah
Bangunan bawah air
Pertamanan
Perumahan dan pennUkiman
Pencetakan sawah dan pembukaan lahan
Pembukaan areal/transmigrasi
Bendung dan bendungan
Perpipaan
Interior
Pekerjaan sipil lainnya
Bidang Mekanikal elektrikal
Kelistrikan dan pembangkit
Tala udara/ AC
Pekerjaan mekanikal
Transmisi kelistrikan
Pabrikasi platform, quarter, SBM, DBM,
structure & pile
Pabrikasi vessel, heat-excharger, heaters,
boilers, tanks & tubular goods
Pemasangan alat angkut
Pemasangan fasilitas produksi dan fasilitas
lepas pantai

1.30.00

Bidang Radio Telekomunikasi. dan.
lnstrumentasi

1.30.01
1.30.02

Meteorologi dan geofisika
Radio, telekomunikasi , s arana bantu
navigasi !aut, rambu sungai, peralatan
SAR dan navigasi udara
Sinyal d11n teJekomunikasi kereta api
Sentral teJekomunikasi
Jaringan teJekomunikasi
Pemasangan instrumentasi
Pos,telekomunikasi dan instrumentasi lain

1.30.03
1.30.04
1.30.05
1.30.06
1.30.07
1.40.00
1.40.01
1.40.02
1.40.03
1.40.04
1.40.05
1.50.00
1.50.01

Bidang Looam. Kavu, Plastik
Pembangunan kapal dan reparasi
Pengangkatan kerangka (salvage) kapal
Pembesituaan kapal (scrapping)
Karoseri, peti kernas, dan lain-lain
Pengecoran dan pembentukan
Bidang Pertanian
Proses pembibitan/pembenihan:
tanaman pangan, perkebunan, petemakan, perikanan, kehutanan

Satuan
Ukur
(3)

Jenis Pengadaan Barang/Jasa lnstansi
Pemerintah

Nomor
Kode
(1)

1.50.02
1.60.00
1.60.01
1.60.02
1.60.03
1.70.00

(2)

ReboisasVpenghijauan
Bidana Pertambanaan Umum
Pengeboran
Pengupasan
Penggalian/ penambangan
Bidana Pertambanaan Minyak. Gas Bumi
dan Panas Bumi
Pengeboran
Pengeboran berarah
Pengukuran kemiringan sumur
Pengeboran inti
Pekerjaan pancing
Mud logging
Well logging dan perforating
Penyemenan sumur
Pengujian lapisan bawah tanah
Pengujian produksi sumur

1.70.01
1.70.02
1.70.03
1.70.04
1.70.05
1.70.06
1.70.07
1.70.08
1.70.09
1.70.10
1.70.11
1.70.12
1.70.13
1.70.14
1.70.15
1.70.16
1.70.17
1.70.18
1.70.19
2.00.00
2.10.00
2.10.01
2.10.02
2.10.03
2.10.04
2.10.05
2.10.06
2.10.07
2. 20.00
2. 20.01
2. 20.02
2. 20.03
2. 20.04
2. 20.05
2. 20.06
2. 20.07
2. 20.08
2. 20.09
2. 20.10
2. 20.11
2.30.00
2.30.01
2.30.02
2.30.03

Stirrulasi SI..IJ'TU" dan penarrDangan sekunder
Perawatan sumur
Pengeboran hidraulik unit
Pekerjaan ulang/work CNer
Pengeboran seismik
Pelayanan casing dan tubing
Mud engineering
Perawatan fasilitas produksi
Pertambangan minyak, gas bumi, dan
panas bumi lain

JASA KONSULTANSI
Bidang Pekeriaan Umum

Bangunan ge:i.Jrtg dan bang..man paOOk
Teknik lingkungan
dan jembatan
ｾ｡ｬｮ＠

ｾ｡ｲｩｮｧ＠

Bendung dan waduk
Sungai rawa dan pantai
ｐ･ｲｵｭ｡ｨｮ､ｰｾ＠

Bidang Transoortasi
Sarana transportasi darat
Sarana transportasi !aut
Sarana transportasi udara
Sarana transportasi jalan dan jembatan
Sarana transportasi sungai da n
penyebrangan
Prasarana transportasi !aut
Prasarana transportasi udara
Prasara na transportasi s u ngai dan
penyeberangan
Prasarana jalan dan jembatan
Sistem terminal transportasi
Angkutan barang/muatan

ｬｾｐ

ｾ

ｯ＠

Ifeknologi pos dan telekomunikasi
Sistem pos dan telekomunikasi
Pariwisata danｾｴ･ｬ｡ｮ＠

Satuan
Ukur
(3)
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ｾＭ

Nomor
Kode
(1)
2.30.04
2.40.00
2.40.01
2.40.02
2.40.03
2.40.04
2.40.05
2.40.06
2.40.07
2.50.00
2.50.01
2.50.02
2.50.03
2.50.04
2.50.05
2.50.06
2.60.00
2.60.01
2.60.02
2.60.03
2.60.04
2.60.05
2.60.06
2.70.00
2.70.01
2.70.02
2.70.03
2.70.04
2.80.00
2.80.01
2.80.02
2.80.03
2.80.04
2.80.05
2.80.06
2.80.07
3.00.00
3.10.00
3.10.01

3.10.02

3.10.03

Jenis Pengadaan Barang/Jasa lnstansi Satuan
Pemerintah
Ukur
(2)
(3)
Lain -lain
Bidang Pertanian
Perkebunan tanaman keras
Pertanian tanaman pangan
Petemakan
Perikanan
Kehutanan
Konservasi dan penghijauan
Lain - lain
Bidang Perindustrian
lndustri mesin dan logam
lndustri kimia
Industri hasil pertanian
lndustri elektronika
lndustri bahan bangunan
Lain -lain
Bidang Pertambangan dan Energi
Perminyakan
Penambangan umum
Mineral
Pembangkitan tenaga
Distribusi dan transmisi
Lain - lain
Bidang lain
Asuransi, perbankan. keuangan
Kesehatan . pendidikan , sumber daya
manusia, Kependudukan
Hukum, penerangan
Lain -lain
Ungku12 Pekerjaan
Perencanaan umum
Jasa survei
Studi kelayakan
Perencanaan Teknik
Pengawasan
Manajemen
Penelitian

PENGADAAN BARANG/JASA lAINNYA
Bidang Pengadaan Barang
Alat/peralatan/suku cadang tulis.
barang cetakan.
kantor,
pergudangan.
perlengkapan pegawai
Alat/ peralatan/ suku cadang teknik
mekanikal.
elektrikal,
ukur,
survei laboratorium ,
timbangan khusus
Alat/peralatan/suku cadang radio,
pos.
telekomunikasi,
navigasi,
elektronika,
meteorologi,
geofisika,
klimatologi
hidrologi

Nomor
Kode
(1)

3.10.04

Jenis Pengadaan Barang/Jasa lnstansi
Pemerintah
(2)

peralatan/suku cadang teknik perxlidikan,

3.10.05

3.10.06
3.10.07
3.10.08

3.10.09

3.10.10

3.10.11
3.10.12
3.10.13
3.10.14
3.10.15

3.10.16

3.10.17
3.10.18
3.10.19

3.10.20
3.10.21
3.20.00
3.20.01
3.20.02
3.20.03

amunisi
Vperalatan/suku cadang komputer
ｂ｡ｨｾｮ＠
bakar,
pelumas,
minyak,
cat
Bahan makanan temak,
pestisida,
obat pertanian,
pupuk
Bahan pangan
Bahan kimia,
n baku obat,
obatjadi
Bibit dan usaha pertanian,
petemakan,
perikanan,
kehutanan
Bahan kemasan
b bidang pengadaan barang lainnya
asa
Percetakan
Pemeliharaan/ perbaikan alat/ peralatan
kantor
Pemeliharaan
eralatan

Satuan
Ukur
(3)
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Nomor
Kode
(1)

3.20.04

Jenis Pengadaan Barang/Jasa lnstansi
Pemerintah
(2)
angkutan darat,
!aut,
udara
Pemeliharaan/ perbaikan pustaka,
barang-barang awetan flora ,
fauna,
ain -lain
Jasa pembersih (cleaning service),
pest control,
ermite control,
furnigasi

3.20.05

3.20.06

3.20.07
3.20.08
3.20.09
3.20.10
3.20.11
3.20.12
3.20.13

ｐｾ
Ｎ ｾ
Ｎ ｰ･ｮｧＮｲｵｳ｡､＠
penyampaian barang darat,

ｾ｡ｳ＠

ｾ＠ Penjahit/konfeksi
boga (catering)
ｾ｡ｳ＠
importir
ｾ｡ｳ＠
eksportir
Perawatan komputer,
alat/peralatan elektronik,
telekomunikasi
Iklan/ reklame.
film,
pernotretan
ｾ｡ｳ＠
penulisan,
penerjemahan
Penyediaan tenaga keJja

Satuan
Ukur
(3)

Nomor

Jenis Pengadaan Barang/Jasa lnstansi

e

Pemerintah

·3.20.15
3.20.16
3.20.17
3.20.18
3.20.19
3.30.00
3.30.01

t/peralatan/suku cadang pemboran,

roduksi
3.30.02
3.30.03
3.30.04
3.30.05
3.30.06
3.30.07
3.30.08

t/peralatan/suku cadang mesin-mesin
t/peralatan/ suku cadang angkutan,
·ng
elengkapan mesin,
nstrumentasi
at/peralatan/suku cadang bangunan,
angki,
eralatan bengkel
ipa katup,
mbungan,
ing
t-alat kerja
ubbidang pertambangan minyak, gas
·, dan panas bumi lainnya
·
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MEKANISME PELAPORAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH

Pembanqunon

Model
ｾＭＹＶ＠

RR;·96

ｾ＠

ｾ･ｮｹ｡ｭｰｩ＠

I

Laporan ke
Menko Ekku
Wasbang clilampirkan clisket
Lotus 2.4 , 3 .4, 5

ｾ｡ｮｴｯｲ＠

lLJ.LLiD.
Model

Model
ｾＭＥ

P2 -96
......_ p -96

Ｇ＠

R;-96 '

ｾＭＹＷ＠

ＭＮ｟ｾＳ＠

P-97
1
ｰｾ＠ ·97
3

·97

P -97

R;-97

MEKANISME PELAPORAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH

(' PREsmEN I

Pembanqunon

I

Model

Model

MENKO EKKU WASBANG

RR ·96

ｾＭＹＶ＠

ｾ＠

RUTIN dan EMBANGUNAN

Iｾ｡ｮｴｯｲ＠

t
-enyampaian Laporan ke
Menko Ekku
Wasbang dilampirkan disket
Lo tus 2.4, 3.4, 5

GUBERNUR KDH TK. 1/BUPATV
ｾ＠

WAUKOTAMADYA

I

KEP. KANTOR/
SATUAN KERJA

Untuk BUMD Tidak
Perlu dibuat laporan
per Sektor/ Sub .
Sektor/ Program

•

PEMIMPIN
PROYEK

I ·.

Pembongynon
Model

1.-f

Operastonal

::>

BUMD
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MEKANISME PELAPORAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH

Ｑｾ＠

?embanqunan
Model

"'lw•-96
-9i

ｾ＠

Ｚ Ｚ ｾ＠

r-ｾ｡ｮｴｯｲ＠

:enyampaian Laporan ke
Menko Ekku
Wasbang dilampirkan disket
Lotus 2.4, 3.4, 5

R..J.ui.D
Model

ｾＭＹＶ＠

R; -96

-

ｾ＠

Tidak Perlu dibuat laporan
per Sektor/ Sub. Sektor/
Program

RtmN/

OP.ERASIONAL

Pembanqunon

M. PEDOMAN ANALISIS MENGENAI
DAMPAK IJNGKUNGAN (AMDAL) DI
DEP. PU.

* PENETAPAN PEIUNJUK TATAI.AKSANAAMDAL

*
*
*

DEP. PU
PEDOMANTEKNISAMDALP ROYEKBIDANG PU
PE1UNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KERANGKA
ACUAN AMDAL PROYEK BIDANG PU.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN
RENCANA PENGELOLAAN UNGKUNGAN DAN
RENCANA PEMANFAATAN LINGKUNGAN
PROYEK BIDANG PU.
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'PENETAPAN PETIJNJUK TATAIAKSANA ANAUSIS MENGENAI DAMPAK
UNGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
(YANG DISEMPURNAKAN)
(Keputusan Menteri Pekeljaan Umum Nomor 58/I{PTS/1995, tanggal 7 Maret 1995)
MENfERI PEKERJAAN UMUM
Menirnbang :
MEMUTUSKAN:
PERTAMA:
a . bahwa Petunjuk Tatalaksana Analisis Mengenai
Mencabut Keputusan Me11teri Pekerjaan Umum
Dampak Ungkungan Departemen Pekerjaan
Nomor 506/KPTS/ 1991 tentang Petunjuk TatalakUmum, yang ditetapkan dengan Keputuson
sana Analisis Mengenai Dampak Ungkungan DeMenteri Pekerjaan Umum Nomor 506/KPTS/
partemen Pekerjaan Umum dan dinyatakan tidak
1991 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan
berlaku
lagi.
dalam peraturan perundang-undangan yang
KEDUA:
berlaku.
Menetapkan :
b. bahwa berhubung dengan itu perlu meninjau
Diberlakukannya PETUNJUK TATALAKSANA
kembali dan menyempumakan Petunjuk TataANAIJSIS
MENGENAI DAMPAK UNGKUNGAN
laksana tersebut dengan menggantikannya
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM sebagaimana
dengan yang baru;
clituangkan dalam lampiran keputusan ini.
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan
KETIGA:
ditetapkan dengan Keputusan Menteri PekerPetunjuk Tatalaksana yang dimaksud dalam diktum
jaan Umum.
KEDUA dinyatakan berlaku dan digunakan sebagai
Mengingat:
pedoman menangani masalah Analisi mengenai
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang
Dampak Lingkungan Departemen Pekerjaan
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan
Umum dengan ketentuan :
Ungkungan Hidup.
a. Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993
Peke rjaan Umum bertanggungjawab atas
tentang Analisis Mengenai Dampak Ungkungan.
pelaksanaan Petunjuk Tatalaksana tersebut;
3. Keputusan Presiden R1 Nomor 96/M Tahun
b. Para Direktur Jenderal melalui dan/ atau dengan
1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembabantuan para Kepala Kantor Wilayah Departengunan VI.
men Pekerjaan Umum berkewajiban membina
4 . Keputusan Menteri Negara Ungkungan Hidup
dan mengawasi para Pernimpin Proyek yang bersangkutan selaku pemrakarsa kegiatan untuk
Nomor KEP.l3/ MENLH/ 3/ 1994 tentang
melaksanakan dan menggunakan Petunjuk TataPedoman Susunan Keanggotaan dan Tata
laksana ini dengan sebaik-baiknya.
Kerja Komisi AMDAL.
KEEMPAT:
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum ·Nomor
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
211/KPTS/1994 tentang Organisasi dan Tata
dengan
ketentuan akan diadakan perbaikan sebaKerja Deparfemen Pekerjaan Umum.
gaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
dalam
penetapan ini.
04/KPTS/ 1995 tentang Pembentukan Kornisi
Pusat AMDAL Departemen Pekerjaan Umum
Ditetapkan di Jakarta
(yang disempumakan).
Pada tanggal 7 Maret 1995
7 . Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
05/KPTS/ 1995 tentang Penyempurnaan
Susunan Keangg6taan Komisi Pusat AMDAL
ttd
Departemen Pekerjaan Umum.
RADINAL MOOCHTAR
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lAMPIRAN:

PEruNJUK TATAIAKSANA ANAUSIS MENGENAI DAMPAK UNGKUNGAN
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
BABI
KETENTUAN UMUM
Beberapa pengertian dalam Petunjuk Tatalaksana
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :
a. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
b. Komisi adalah Komisi Pusat Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL) Departemen
Pekerjaan Umum.
c. Unit Pembina AMDAL adalah Direktorat yang
bertanggung jawab membina AMDAL pada
masing-masing Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
d. Kantor Wilayah (KANWIL) adalah Kantor
Wilayah Departemen Pekerjaan Umum,
e. Pemrakarsa adalah orang atau badan pelaksana proyek yang memprakarsai dan bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan yang
akan dilaksanakan.
f. Tim Teknis adalah Tim Teknis Komisi Pusat
AMDAL Departemen Pekerjaan Umum.
g. Bagian AMDAL adalah unit di lingkungan Sekretariat Badan UTBANG PU yang melaksanakan kegiatan kesekretariatan Komisi.
h. KOMDA adalah Komisi AMDAL Daerah
Tingkat I Propinsi terkait.
1.2. DOKUMEN AMDAL
Dokumen AMDAL terdiri atas :
a. Kerangka Acuan Analisis Dampak Ungkungan
(KA-ANDAL).
b. Ringkasan Eksekutif.
c. Laporan Analisis Dampak Lingkungan
(ANDAL).
d. Laporan Rencana Pengelolaaan Ungkungan
(RKL).

e.

Laporan Rencana Pemantauan Ungkungan
(RPL).
Untuk kegiatan yang tidak menimbulkan dampak
penting atau dampak pentingnya sudah dapat
dikelola secara teknologi, dibuat upaya pengelolaan
lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan
lingkungan (UPL).

1.3.AMDAI..DAlAM SIKWSPENGMBANGAN
PROYEK

AMDAL dalam siklus Pengembangan Pro;ek Bidang
Pekerjaan Umum dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Tahap Perencanaan Umum.

Diwujudkan dalam bentuk proses penyaringan
proyek-proyek yang memerlukan AMDAL.
b. Tahap Pra Studi Kelayakan.
Diwujudkan dalam bentuk proses pelingkupan
AMDAL untuk penyusunan dokumen KAANDAL yang lebih terarah.
c. Tahap Studi Kelayakan.
Diwujudkan dalam bentuk proses penyusunan
dokumen Analisis Dampak Ungkungan (ANDAL) , Rencana Pengelolaan Lingkungan
(RKL) , Rencana Pemantauan Lingkungan
(RPL) dan Ringkasan Eksekutif.
d. Tahap Perencanaan Teknis.
Diwujudkan dalam bentuk penerapan RKL dan
RPL yang telah ditetapkan dalam perencanaan
teknis.
e. Tahap Pra Konstruksi.
Diwujudkan dalam bentuk penerapan RKL dan
RPL dalam pekerjaan persiapan, pengadaan
tanah dan pemantapannya.
f. Tahap Konstruksi.
Diwujudkan dalam bentuk penerapan RKL dan
RPL dalam tahap konstruksi dan pemantapannya.
g. Tahap Pasca Konstruksi (Operasi dan Pemeliharaan).
Diwujudkan dalam bentuk penerapan RKL dan
RPL dalam tahap operasi dan pemeliharaan
serta pemantapannya.
h. Tahap-Penilaian Pasca Proyek.
Diwujudkan dalam bentuk evaluasi hasil
pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan pada tahap-tahap sebelumnya, untuk dijadikan _acuan penyusunan
RKL dan RPL bagi rencana kegiatan mendatang yang sejenis.

1.4.WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PELAKSANA AMDAL
lnstansi yang berwenang dan bertanggung jawab
dalam pelaksanaan AMDAL bidang Pekerjaan
Umum adalah Departemen Pekerjaan Umum yang
dalam pelaksanaannya dibantu Komisi dan Unit
Pembina AMDAL.
1.5. UNSUR PEIAKSANA AMDAL
Unsur-unsur yang terkait dalam pelaksanaan
AMDAL adalah sebagai berikut :
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a.

Menteri, menetapkan setiap dokumen ANDAL
beserta RKL dan RPL, serta menetapkan
ｭ｡ｴ･ｲｩＯ｢ｨｾｮ＠
pembinaan dan pengaturan
lingkungan hidup di bidang pekerjaan umum.
b. Komisi, selaku penilai AMDAL, berwenang
memberikan rekomendasi atas dokumen
ANDAL beserta RKL dan RPL bagi penetapan
oleh Menteri serta berwenang menyetujui KAANDAL. Selain itu Komisi juga bertugas
melaksanakan pembinaan penyusunan
dokumen AMDAL bidang Pekerjaan Umum.
c. Unit Pembina AMDAL, melaksanakan pembi. naan penyusunan dokumen AMDAL beserta
UKL dan UPL di lingkungan Direktorat Jenderal yang bersangkutan.
d. Tun Teknis, berperan membantu Komisi dalam
penilaian maupun evaluasi dokumen AMDAL
serta tugas-tugas lain yang ditentukan oleh
Komisi.
e. Kantor Wilayah berperan mengkoordinasikan
pelaksanaan penyusunan dokumen AMDAL
serta pengelolaan lingkungan dan pemantauan
lingkungan proyek-proyek pusat bidang pekerjaan umum.
f. Pemrakarsa, bertanggung jawab atas penyusunan dokumen AMDAL, ataupun UKL dan
UPL. Pemrakarsa dapat dibantu oleh pihak
ketiga/konsultan dalam proses penyusunan
dokumen ANDAL, RKL dan RPL, atau UKL
dan UPL.
BABII
TATAIAKSANA PENIIAIAN DAN
PENETAPAN
Tatalaksana penilaian dan penetapan dokumen
AMDAL adalah sebagai berikut :
2.1. KA-ANDAL
·a. Pemrakarsa menyusun KA-ANDAL dan
. mengajukan dokumef). tersebut kepada"Komisi
dengan tembusan kepada Bagian AMDAL dan
Unit Pembina AMDAL Direktorat Jenderal
yang bersangkutan.
b . Bagian AMDAL segera menyiapkan rapat Tim
Teknis dalam waktu 1 (satu) minggu setelah
dokumen tersebut diterima . Tim Teknis
memberikan tanggapan dan penilaian tel.<riis
atas dokumen tersebut setelah dipresentasikan
oleh pemrakarsa ..
c. Pemrakarsa kemudian mengirimkan kembali
dokumen yang telah diperbaiki . sesuai tanggapan Tun Teknis kepada Komisi dengan tembusan kepada Bagian AMDAL dan Unit Pem-

bina AMDAL Direktorat Jenderal yang bersangkutan dalam waktu 1 (satu) minggu .
d. Bagian AMDAL segera menyiapkan rapat Komisi dalam waktu 1 (satu) minggu setelah dokumen tersebut diterima. Komisi memberikan
tanggapan dan penilaian atas dokumen tersebut setelah dipresentasikan oleh pemrakarsa.
e. Dengan masukan tanggapan dari Komisi dokumen tersebut diperbaiki oleh pemrakarsa
dan setelah disetujui oleh Komisi, maka akan
diterbitkan surat persetujuan Komisi atas dokumen tersebut dengan dilampiri berita acara
penilaian. .
f. Komisi mengirimkan surat persetujuan tersebut
beserta dokumennya kepada pemrakarsa dan
instansi terkait.
2.2. ANDAL BERIKUf RKL DAN RPL
a. Dokumen ANDAL berikut RKL dan RPL disusun oleh pemrakarsa. Dalam penyusunan dokumen tersebut pemrakarsa dapat dibantu
pihak ketiga/konsultan AMDAL yang mendapat tugas dari pemrakarsa.
b. Pemrakarsa mengajukan dokumen ANDAL
berikut RKL dan RPL kepada Komisi dengan
tembusan kepada Bagian AMDAL dan Unit
Pembina AMDAL Direktorat Jenderal yang
bersangkutan. Selain itu pemrakarsa juga
mengajukan dokumen ANDAL berikut RKL
dan RPL kepada KOMDA untuk mendapatkan
tanggapan dengan tembusan kepada Komisi.
c. Bagian AMDAL segera menyiapkan rapat Tim
Teknis dalam waktu 2 (dua) minggu setelah
dokumen diterima. Tim Teknis memberikan
tanggapan dan penilaian atas dokumen tersebut setelah dipresentasikan oleh pemrakarsa.
d. Pemrakarsa kemudian mengirimkan kembali
dokumen yang telah dikoreksi sesuai tanggapan Tim Teknis kepada Komisi dalam batas
waktu 2 (dua) minggu dengan tembusan kepada Bagian AMDAL dan Unit Pembina AMDAL Direktorat J enderal yang bersangkutan.
e. Dokumen yang telah dikoreksi berdasarkan
tanggapan Tim Teknis tersebut setelah diserahkan kepada Komisi dalam waktu 3 (tiga) minggu sudah harus ditanggapi dan dinilai oleh Komisi setelah dipresentasikan oleh pemrakarsa.
f. Setelah dokumen ANDAL beserta RKL dan
RPL diperbaiki dan disempumakan sesuai dengan saran dan tanggapan dari Komisi, maka
dokumen tersebut disampaikan kembali kepada
Komisi untuk ditetapkan oleh Menteri dengan
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dilampiri Berita Acara penilaian dan rekomendasi Komisi.
g. Setelah dokwnen ANDAL beserta RKL dan
RPL ditetapkan Menteri maka Komisi mengirimkan surat penetapan dokwnennya kepada
. pemrakarsa dan instansi terkait.
2.3. BAGAN ALIR PROSES PENILAIAN

DOKUMEN AMDAL
Bagan alir proses penilaian dokumen AMDAL
dapat dilihat pada diagram 2 .1. Matriks tatalaksana
penilaian dan penetapan dokwnen AMDAL dapat
dilihat pada Tabel 2.1.
2.4.UNGKUP PENILAIAN AMDAL OLEH
KOMISI
Komisi melakukan penilaian atas dokwnen AMDAL
dan AMDAL Kawasan Bidang Pekerjaan Umwn.
Dalam pelaksanaan dokumen AMDAL, Komisi
bertanggung jawab atas penilaian dokumen
AMDAL proyek bidang Pekerjaan Umwn.
Ungkup penilaian yang menjadi tanggung jawab
Komisi adalah sebagai berikut :
a. Kegiatan atau proyek yang dibiayai dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).
b. Kegiatan atau proyek yang diprakarsai oleh
swasta yang izin usahanya dikeluarkan oleh
Departemen Pekerjaan Umwn, atau keigatan/
proyek bidang pekerjaan umum yang
diprakarsai oleh swasta yang izin usahanya
dikeluarkan oleh pusat.
c. Kegiatan atau proyek yang dibiayai bersama
dari dana APBN dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) dengan perbandingan dana dari APBN lebih besar daripada
APBD.
d. Kegiatan atau proyek yang dibiayai bersama
dari dana APBN dan swadaya masyarakat, dengan perbandingan dana dari APBN lebih besar daripada swadaya masyarakat.

Ｍ

Ｍ］ｾ
Ｍ

KETERANGAN :
1. Pemrakarsa melakukan konsultasi dengan
instansi terkait dalam penyusunan dokwnen
AMDAL dengan koordinasi KANWIL.
2. a.KANWIL memberi masukan dan membantu
pemrakarsa dengan melakukan koordinasi
dengan instansi terkait di daerah.
b.Instansi terkait memberikan masukan
terhadap penyusunan dokwnen AMDAL.
3. Pengiriman dokwnen AMDAL untuk dinilai
oleh Tim Teknis.
4 . Pengiriman dokwnen ANDAL beserta RKL
dan RPL untuk ditanggapi.
5. Masukan dari KOMDA.
6. Masukan dari Komisi AMDAL Departemen
terkait bila diperlukan.
7. Pengiriman risalah rapat Tim Teknis/Komisi.
8. Pengiriman dokumen AMDAL yang telah
diperbaiki dinilai oleh Komisi atau untuk bahan
penetapan.
9. Persetujuan KA-ANDAL.
10. Penyampaian berita acara penilaian, rekomendasi Komisi dan konsep penetapan materi.
11. Penetapan ANDAL beserta RKL dan RPL
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HAL-HAL lAIN
3.1. PELAKSANAAN PENGELOLAAN,
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
UNGKUNGAN

e.

Pelaksanaan RKL dan RPL yang telah
ditetapkan berada di bawah tanggung jawab
pemrakarsa atau pengelola kegiatan pada
tahap-tahap kegiatan.
b. Apabila terdapat penyimpangan atas
pelaksanaan RKL dan RPL berdasarkan
laporan pemrakarsa, pengelola kegiatan, atau
bahkan berdasarkan temuan yang dilakukan
oleh KANWIL atau instansi lain yang
berwenang, maka KANWIL wajib mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis
bagi upaya penanggulangannya.
c. Apabila setelah dilakukan upaya tersebut pada butir b, penanggulangan penyimpangan
dan RPL tidak dapat
atas ｰ･ｬ｡ｫｳｲｩｾｒｋｌ＠
diselesaikan ｾｫｩｏ｡ｴ＠
kendala tertentu, maka
KANWIL melaporkan kasus tersebut kepada
Komisi dengan tembusan kepada Gubemur/
Kepala Daerah yang bersangkutan agar Komisi
dapat membantu dalam penyelesaian
penanganannya.
d. Apabila dipandang perlu, untuk kasus lingkungan tertentu, Komisi atau aparatnya dapat
melakukan pengawasan pelaksanaan RKL dan
RPL secara uji petik.

a.

f.

teknis dan petunjuk teknis AMDAL bidang
pekerjaan umum.
Membantu menyusun rencana pengembangan
daerah yang berwawasan lingkungan sejauh
menyangkut lingkup kegiatan bidang pekerjaan
umum.
Pengelolaan bank data dalam masalah
lingkungan yang terkait dengan bidang
pekerjaan umum ｾｩ＠ tingkat daerah.

3.3. FUNGSI PatRAKARSA

3.2. FUNGSI KANTOR WILAYAH
Fungsi KANWIL yang teTRait dengan pelaksanaan
｟ ｢･ｲｩｫｴＺ＠
AMDAL adalah ｳ･｢｡ｧｾｩ
a. Mengkoordinasikan penyusunan AMDAL oleh
Pemrakar;...::., dengan Instansi Teknis Tingkat I
. dan Tingkat II terkait dan masyarakat yang
terkena dampak, untuk mencapai kesepakatan
dari semua pihak tentang pengelolaan dan
pemantauan lingkungan proyek bidang
pekerjaan umum.
b. Menyelenggarakan pengawasan dan
pemantauan lingkungan di daerah.
c. Membantu Komisi Daerah dalam masalah
teknis di bidang pekeriaan umum.
､ｩｬ ｾ ｫｳ｡ｮｹ＠
pedoman
d. ｍ･ｮｧｵｳ｡ｨｾ＠

Fungsi ｰ･ｭｲ｡ｫｾ
ﾷ ｾ ﾷ ｡ｬｭ＠
penyusunan dokumen
AMDAL adalah sebagai berikut :
a. Pemrakarsa harus mampu menyusun dokumen
KA-ANDAL dengan memperhatikan isu
dampak penting yang diperkirakan akan tirnbul.
b. Pemrakarsa wajib menyusun dokumen
AMDAL serta mengajukan dan mempresentasikan kepada Komisi untuk dinilai, sebelum
ditetapkan oleh Menteri.
Dalam pelaksanan RKL dan RPL pemrakarsa perlu
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan pra
konstruksi (pengadaan tanah) dan konstruksi,
pemrakarsa wajib mengawasi secara cermat
dilaksanakannya RKL dan RPL, bila perlu
dapat menggunakan jasa konsultan supervisi
yang bertanggungjawab kepada pemrakarsa.
b. Apabila terjadi penyimpangan terhadap
pelaksanaan RKL dan RPL, pemrakarsa wajib
melaporkannya kepada KANWIL dan sedapat
mungkin berusaha menanggulanginya dengan
pembinaan teknis dari KANWIL, sebelum
turun tangan dari dire ktorat pembina
diperlukan.
c. Menyediakan pendanaan untuk pelaksanaar 1
RKLdan RPL.

BABIV
PENUTUP
Pelaksanaan kegiatan AMDAL bidang pekerjaan
umum yang dinilai oleh Komisi wajib mengikuti
Petunjuk Tatalaksana AMDAL Departemen
Pekerjaan Umum, serta Pedoman dan Petunjuk
Teknis AMDAL Bidang Pekerjaan Umum lainnya
yang telah ditetapkan oleh Menteri.

SJl

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

PEDOMAN TEKNIS ANAUSIS MENGENAI DAMPAK UNGKUNGAN PROYEK

BIDANG PEKERJAAN UMUM
(Peraturan Menteri Pekerjaan Umwn Nomor 69jPRT/1995 tanggal27 Maret 1995)

Menimbang:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan
Pernerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
beserta pedoman pelaksanaannya, maka
Pedoman Teknis Analisis Mengenai Dampak
Ungkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum
yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor : 46/PRT/ 1990
sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu meninjau
kembali dan menyempumakan pedoman
teknis tersebut dan menetapkan penggantinya.
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum.
Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuanketentuan Pokok Pengelolaan
Ungkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993
tentang Analisis Mengenai Dampak
Ungkungan;
3. Keputusan Presiden Nomor 96/ M Tahun
1993 tentang Pembentukan Kabinet
Pernbangunan VI;
4 . Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:
211/KPTS/ 1994 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
5 . Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:
04/KPTS/ 1995 tentang Pernbentukan Komisi
Pusat AMDAL Departernen Pekerjaan Umum
(yang disernpumakan).
PERTAMA:
Mencabut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 46/PRT/ 1990 tentang Pedoman Tekllis
Analisis Mengenai Dampak Ungkungan Proyek
Bidang Pekerjaan Umum dan dinyatakan tidak
berlaku lagi;

KEDUA:
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PEKFRJAAN UMUM
TENTANG PEDOMAN TEKNIS ANALISIS
MENGENAI DAMPAK UNGKUNGAN PROYEK
BIDANG PEKFRJAAN UMUM.

Pasal1
Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Pedornan
Teknis sebagaimana tertuang dalam lampiran
Peraturan Menteri ini dan dinyatakan berlaku untuk
digunakan bagi penyusunan dokumen AMDAL
Bidang Pekerjaan Umum.

Pasal2
(1) Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen PU
bertanggungjawab atas pelaksanaan Pedoman
Teknis AMDAL Proyek Bidang Pekerjaan
Urnurn;
(2) Para Direktur Jenderal dan para Kepala Kantor
Wilayah Departemen Pekerjaan Umum
berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap dilaksanakannya
Pedoman Teknis ini oleh para. Pemimpin
Proyek dengan sebaik-baiknya.

Pasal3
(1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya apabila
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
(2) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada
yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Maret 1995
MENfERI PEKERJAAN UMUM,

ttd
RADINAL MOOCHTAR

BABI

PENDAHULUAN
1.1. Penjelasan Umurn
a)

b)

c)

d)

e)

Hal-hal yang mendasari perlunya disusun Pedoman Teknis Analisis Mengenai Dampak
Ungkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum
adalah sebagai berikut :
(1) Pasal6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor
51 Tahun 1993 yang menyatakan bahwa
Analisis Mengenai Dampak Ungkungan
(AMDAL) merupakan bagian studi
kelayakan rencana usaha atau kegiatan.
(2) Pasal8 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor
51 Tahun 1993 yang menyatakan bahwa
Pedoman T eknis Penyusunan Ana lis is
Dampak Ungkungan (ANDAL), Rencana
Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan
Rencana Pemantuan Lingkungan (RPL)
ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Departemen
yang membidangi usaha atau kegiatan yang
bersangkutan berdasarkan pedoman umum
yang ditetapkan oleh Menteri yang ditugasi
mengelola lingkungan hidup dan mengen. dalikan dampak lingkungan.
Pedoman Teknis Analisis Mengenai Dampak
Ungkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum
ini didefinisikan sebagai pedoman teknis untuk
melaksanakan kegiatan AMDAL proyek
bidang pekerjaan umum yang mencakup
proyekproyek pengairan, bidang ke-BinaMarga-an dan Bidang ke-Cipta-Karya-an baik
proyek pusat atau daerah sesuai dengan siklus
kegiatan proyeknya.
Siklus pengembangan prcyek bidang pekerjaan
umum dalam pedoman ini didefinisikan sebagai
proses atau tahapan kegiatan proyek yang
dimulai dari tahap pembuatan, rencana umum
sampai dengan tahap pasca proyek.
AMDAL dalam siklus
Dasar ｩｮｴｾｧｲ｡ｳ＠
pengembangan bidang pekerjaan umum
(gambar-1), akan memantapkan upaya
penyelenggaraannya, sehingga proyek-proyek
yang dibangun akan dapat dijamin
kelangsungan operasi dan pemeliharaan serta
menunjang upaya pembangunan yang
berkelanjutan (Sustainable development). .
Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan
dimasukkannya aspek-aspek lingkungan ke
dalam setiap kegiatan penyelenggaraan
proyek. Dengan demikian, maka proyek
bidang pekerjaan umum yang se1ama ini hanya

f)

didasarkan atas pertimbangan teknis dan
ekonomis, akan lebih dimantapkan dengan
dasar pertimbangan "Teknis, Ungkungan dan
Ekonomis", atau dapat dituliskan sebagai
"(T ,L)+E" . Hal tersebut berarti bahwa
pertimbangan-pertimbangan teknis dan
lingkungan harus dilaksanakan pada saat yang
bersamaan dan hasilnya merupakan masukan
untuk dianalisis le9ih lanjut dari segi ekonomi.
Pengertian lingkungan ini sudah termasuk
pertimbangan-pertimbangan sosial budaya.
Kegiatan AMDAL pada pedoman teknis ini
menjadi bagian kegiatan dari studi kelayakan.
Perkecualian terhadap ketentuan tersebut akan
dijelaskan dalam bab tersendiri.
Pembahasan dampak lingkungan diutamakan
terhadap dampak negatif yang timbul dan
terbawa serta oleh kegiatan proyek, sehingga
dalam penanganan/ pengelolaannya dampak
yang tersisa dapat ditekan sekecil mungkin dan
manfaat proyek dapat ditingkatkan.

1.2. Keterkaitan Dengan Pedoman Yang Ada.
Pedoman teknis ini merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari pedoman lain yang telah ada yaitu:
a) Pedoman mengenai Ukuran Dampak Penting
(Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor: KEP056 Tahun 1994).
b) Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Ungkungan (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-111MB'JU-V3!94)
c) Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Ungkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
(Keputusan Menteri Negara Ungkungan Hidup
Nomor: KEP-12/MENLH/ 3/ 94)
d) Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Kornisi AMDAL (Keputusan Menteri Negara
Ungkungan Hidup Nomor: KEP-13/MENLH/
3/ 94).
e) Pedornan Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Ungkungan (Keputusan Menteri
Negara Ungkungan Hidup Nomor : KEP-14/
MENLH/ 3/ 94).
Pelaksanaan pedoman ini berkaitan erat dengan:
a) Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan.
b) Undang-undang No. 13 Tahun 1980 tentang
Jalan.
c) Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelo laan
Ungkungan Hidup.
d) Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang

Perumahan dan Perrnukiman.
Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang
Lalu Untas dan Angkutan Jalan dan;
f) Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang.
1.3. Proses Penyusunan AMDAL Proyek
Bidang Pekerjaan Umum.
Pelaksanaan penyusunan AMDAL proyek bidang
PU mengacu pada.gambar-2 , dengan penjelasan
sebagaiberikut:
a) Penyusunan AMDAL proyek bidang PU
memerlukan informasi tentang komponen
kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak
penting dan komponen lingkungan yang
berpotensi terkena dampak negatif rencana
kegiatan. Oleh karena itu, ketelitian analisis
sepenuhnya tergantung kepada kedalaman
inforrnasi yang diperoleh.
b) Dari komponen kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak dapat diperkirakan dan
dinilai jenis dan intensitas dampak yang terjadi.
lntensitas dampak dihitung dan/ atau
diperkirakan besamya dengan menggunakan
metode yang sesuai misalnya : metode, statistik,
metode matematis, metode eksperimental,
metode survai dan metode analogi.
c) lnforrnasi tentang intensitas atau bobot dampak
tersebut secara sistematis dituangkan dalam
dokumen ANDAL dan menjadi acuan bagi
perumusan upaya penanganan/ pengelolaannya yang di tuangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan
Rencana Pemantauan Ungkungan (RPL).
d) RKL dan RPL digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan lingkungan (KL) dan
pelaksanaan pemantauan lingkungan (PL)
selama masa, pra konstruksi, konstruksi dan
pasca konstruksi.
e) Umpan balik dari hasil pelaksanaan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan merupakan acuan
bagi upaya pengembangan, penyempumaan,
dan/atau pemantapan RKL dan RPL yang telah
dibuat sebelurnnya.
BABII
AMDAL DALAM SIKLUS PENGEMBANGAN
PROYEK BIDANG PEKF&JAAN UMUM
2.1. Penjelasan Umum
Bab ini menerangkan langkah-langkah pelaksanaan
AMDAL yang terintegrasi ke dalam siklus
pengembangan proyek bidang pekerjaan umum,
yang mengacu kepada pendekatan-pendekatan
sebagai berikut :
e)

a)

Penggunaan istilah dalam siklus pengembangan proyek bidang pekerjaan umum
(perhatikan lampiran-1).
b) lntegrasi AMDAL dalam siklus pengembangan
prcyek pekajaan umum (perhatikan lampiran-2).
c) Ciri-ciri dan/ atau lingkup kegiatan utama dalam
siklus pengembangan proyek bidang pekerjaan
umum (perhatikan lampiran-3).
2.2. Penyusunan AMDAL Dalam Tahap Studi
Kegiatan AMDAL sebagai bagian dari siklus
pengembangan proyek bidang pekerjaan umum
mempunyai korelasi dalam kegiatan studi sebagai
berikut:
a) Tahap rencana umum- Penyaringan AMDAL.
b) Tahap pra studi kelayakan- Pelingkupan dan
Kerangka Acuan.
c) Tahap studi kelayakan- ANDAL, RKL dan RPL.
a) Penyaringan AMDAL pada Tahap Rencana
Umwn.
Rencana umum merupakan awal dari suatu gagasan atau ide yang disusun untuk memenuhi suatu
kebutuhan dan/ atau perrnintaan dari masyarakat.
Selanjutnya dengan memakai data sekunder yang
antara lain berupa data statistik dan peta-peta,
disusun suatu rencana proyek secara umum.
Rencana proyek -tersebut selanjutnya diperiksa di
lapangan untuk membuktikan layak tidaknya untuk
dilaksanakan.
Layak dalam hal ini berarti bahwa secara umum
lingkungan dapat mendukung rencana proyek.
Perubahan lingkungan yang terjadi akibat rencana
proyek tergantung beberapa hal, yaitu:
1). Besaran dari rencana proyek.
2). Lokasi dan rencana proyek.
3). Fungsi atau peruntukan dari lahan tempat
rencana proyek.
Kajian terhadap perubahan lingkungan tersebut
diharapkan dapat menyimpulkan apakah rencana
proyek akan menimbulkan dampak penting atau
sebaliknya tidak menimbulkan dampak yang cukup
berarti terhadap lingkungan atau dampak yang
terjadi masih dalam batas-batas yang dapat diterirna.
Kegiatan-kegiatan utama yang perlu dilakukan pada
tahap ini mencakup :
1) Pengumpulan dan analisis data sekunder yang
berhubungan dan/atau sesuai dengan rencana
kegiatan.
Analisis data tersebut termasuk pula identifikasi
dan perumusan kebutuhan dan/ atau pertimba-·
ngan masyarakat mengenai perrnasalahan
teknis dan lingkungan yang akan terjadi, serta
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hubungannya dengan kegiatan dan/ atau
rencana kegiatan pembangunan yang telah,
sedang dar:t akan ada di sekitamya.
2) Kunjungan ke lapangan. Kunjungan lapangan
kadang-kadang diperlukan untuk memeriksa
data-data sekunder. Peta-peta lokasi rencana
proyek, peta tata guna lahan, peta tata ruangan
peta rencami berarti atau rencana pengembangan wilayah digunakan untuk membantu
pemeriksaan lapangan dan pengecekan
kebenaran data tersebut.
Skala peta, bervariasi dari kegiatan yang satu
dengan kegiatan yang lainnya yaitu mulai dari
skala kecil sarnpai skala relatif besar.
Pengukuran topografi belum diperlukan tetapi
pengambilan beberapa contoh (sample) yang
berhubungan dengan aspek teknis dan lingkungan (misalnya daya dukung tanah, kualitas
air dan lain-lain), bilamana diperlukan dapat
digunakan.
3) Perhitungan secara umum tentang biaya pembangunan, biaya pengelolaan dan pemantauan
lingkungan serta sumber pembiayaan.
Perhitungan tersebut didukung pengalaman
sebelumnya, hasil pengkajian ulang terhadap
laporan dan/ atau catatan proyek (project memorandum) dan laporan tahunan departemen
atau instansi terkait lainnya.
Rencana pembiayaan yang dicantumkan pada
setiap usulan proyek menjelaskan kemungkinan sumber dana yang diperlukan apakah dari
pemerintah atau sumber lain.
4) Penyebarluasan informasi ke instansi-instansi
terkait untuk memperoleh konsensus tentang
tindak lanjut dari rencana umum, sehingga
ketidaktahuan tentang adanya rencana dapat
dihindari.
b.l. Pelinglrupan pada tahap Pra Studi Kelayakan.
Pelingkupan merupakan proses awal untuk
menentukan lingkup permasalahan dan
mengidentifikasi 'dampak penting (hipotetis) yang
terkait dengan rencana proyek Oihat lampiran-4).
Pelingkupan merupakan proses terpenting dalam
penyusunan KA-ANDAL karena melalui proses ini
dapat dihasilkan :
1) Dampak penting yang relevan untuk ､ｩｴｾｬ｡ｨ＠
secara mendalam dalam studi ANDAL dengan
mengesampingkan komponen lingkungan
yang kurang atau tidak penting untuk ditelaah.
2) Batas wilayah studi ANDAL berdasarkan
·pertimbangan batas proyek, batas ekologis,
batas-batas sosial dan batas administratif.

］ｾ＠

Pelingkupan dampak penting dilakukan melalui
proses berikut :
1) Identifikasi dampak potensial;
2) Evaluasi dampak potensial;
3) Pemusatan dampak penting ( focusing) .
b.2. KA-ANDAL pada tahap Pra Studi Kelayakan.
Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL) dan Kerangka Acuan Studi Kelayakan (KA-Studi Kelayakan) mempunyai tujuan yang sama yaitu:
1) Memberikan kejelasan tentang ruang lingkup
studi yang harus dilaksanakan.
2) Memberikan rujukan tentang kedalaman studi
dan hasil pekerjaan yang harus dicapai oleh
pelaksana studi.
Kejelasan dan rujukan tersebut mencakup informasi
tentang rencana proyek dan rona lingkungan,
metode studi, tentang lingkup tugas pelaksana studi,
kebutuhan tenaga ahli dan jadwal pelaksanaan studi.

1)

Informasi Rencana Proyek dan Rona
Ungkungan.
Uraian proyek ditulis secara sistematis dan rinci
serta mencakup:
(a) Dimensi dan/ atau lingkup rencana proyek
(b) Komponen kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan.
(c) Rona lingkungan hid up yang akan dampak.
(d) Wilayah studi yang mencakup wilayah
ekologis, sosial dan administratif yang
resultantenya adalah wilayah teknis.

2)

Metode Studi.
Uraian secara jelas tentang metode yang akan
digunakan dalam melaksanakan studi. Metode
tersebut mencakup :
(a) Pengumpulan dari analisis data.
(b) Prakiraan dan evaluasi dampak penting.
(c) Arahan pengelolaan dampak penting yang
timbul.

3)

Ungkup Tugas Pelaksana Studi.
Uraian tugas yang menjadi tanggung jawab
pelaksana studi ditulis secara jelas dan terarah
pada permasalahan yang dikaji.
(a) Jenis, jumlah dan lokasi pengambilan
contoh.
(b) Komponen lingkungan dan jenis dampak
yang harus dikaji.
(c) Studi dan/ atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya harus digunakan sebagai
acuan untuk menghemat waktu dan biaya
pelaksanaan studi.

4)

Kebutuhan Tenaga Ahli.
Uraian tenaga ahli yang dibutuhkan untuk
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melaksanakan studi mencakup :
(a) Jenis keahlian, kualifikasi dan lingkup tugas
atau topik yang harus dianalisis.
(b) Jumlah orang bulan yaitu perkalian antara
banyaknya tenaga ahli/orang dengan waktu/bulan yang diperlukan.
Kerangka acuan harus menyediakan jumlah
ｯｲｾｮｧ＠
bulan yang lebih besar untuk tenaga
ahh yang membidangi masalah yang paling
peka (sensitif) dalam studi, sehingga
rumusan dan kesimpulan yang dihasilkan
lebih mendalam.
Gambar-3 menjelaskan tentang keterkaitan
antara beberapa topik bahasan dengan
keahlian yang diperlukan.
5)

Jadwal Pelaksanaan Studi.
Uraian rencana pelaksanaan studi agar ditulis
secara jelas dan mencakup :
(a) Jadwal waktu mulai dan waktu penyerahan
pekerjaan, agar pelaksana studi dapat
mengatur tenaga ahli yang diperlukan.
(b) Rincian jadwal penempatan tenaga ahli
d_e ngan menyebutkan waktu yang
d1perlukan oleh setiap anggota tim studi.
Uraian tersebut merupakan salah satu
kriteria untuk menilai dan memilih
pelaksana studi dan/ a tau konsultan yang
memenuhi syarat.
c) Studi ANDAL pada tahap Studi Kelayakan.
Studi kelayakan dengan studi ANDAL
sebagai bagiannya dilaksanakan untuk
menganalisis rencana proyek yang telah
dirumuskan pada tahap perencanaan
umum, dalam aspek teknis, lingkungan dan
ekonomis terhadap altematif-altematif yang
dipilih.
Altematif yang dipilih adalah yang layak
secara teknis dan lingkungan, dan berdasarkan pertimbangan ekonomis paling menguntungkan.
Studi ANDAL dilaksanakan untuk menganalisis dampak penting yang diakibatkan
oleh rencana perumusan upaya pengelolaan
lingkungan dan pemantauan lingkungan.
Upaya tersebut merupakan masukan untuk
mendukung perencanaan proyek.
Kegiatan-kegiatan utama yang perlu
dilaksanakan mencakup :
1) Pengumpulan data sekunder dari instansiinstansi terkait di tingkat pusat .dan di
tingkat daerah.

2) Pengumpulan data primer dari lapangan
yang berupa contoh tanah, contoh air,
contoh udara, dan lain-lain dalarn jumlah
tertentu serta wawancara dengan masyarakat setempat yang terkait.
3) Analisis data sekunder dengan menggunakan metode statistik, metode matematik dan metode simulasi lainnya untuk
menghitung besamya dimensi proyek
serta besarnya intensitas darnpak penting
terhadap lingkungan (positif dan negatiO.
Pada tahap ini ahli teknis dan ahli
lingkungan harus dapat saling berinteraksi untuk mengembangkan cara pengendalian darnpak penting yang paling
menguntungkan.
4) Analisis laboratorium terhadap contoh
data primer yang diarnbil dari lapangan
untuk mendukung dan menguji kebenaran data sekunder dan hasil analisis
tersebut di atas. Informasi lingkungan
yang diperoleh dari analisis data sekunder
maupun data primer, harus disajikan
secara sistematis dengan menguraikim
dan/ a tau menjelaskan tentang sumber
dampak, komponen lingkungan yang
terkena darnpak, serta jenis dan intensitas
dampak yang terbawa serta.
5) Melakukan analisis biaya pengelolaan
dan pemantauan lingkungan dari
altematif teknologi yang tersedia.
6) Analisis dan penentuan altematif saran
yang dipilih dengan memperhatikan aspek
ekonomi, aspek teknologi, aspek ketersediaan, aspek akseptabilitas yang secara
keseluruhan paling menguntungkan.
7) Penyusunan jadwal pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta
perkiraan biaya untuk menghasilkan
rumusan-rumusan tentang :
(a) Rencana kegiatan yang paling
menguntungkan berikut teknologi
yang disarankan, jenis dan jumlah
serta lokasi sarana dan prasarana
yang diperlukan, perkiraan jadwal
pelaksanaan , perkiraan biaya
pelaksanaan dan biaya pengelolaan
dan pemantauan lingkungan.
(b) Kriteria teknis RKL dan RPL yang ·
merupakan pola atau ketentuan yang
harus diikuti dalarn melakukan desain
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atau perencanaan teknis.

2.3. Penjabaran RKL dan RPL
2.3.1. RKL dan RPL pada tahap Perencanaan
Teknis.
Perencanaan teknis dilaksanakan dengan maksud
untuk menyiapkan gambar-gambar teknis, syarat
dan spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan.
Gambar dan syarat-syarat tersebut dibuat sesuai
dengan kriteria teknis yang telah dirumuskan dalam
studi kelayakan termasuk teknologi yang disarankan
dalam analisis dampak lingkungan. Keseluruhan
hasil kegiatan ini merupakan bagian dari dokumen
pelaksanaan fisik atau dokumen tender.
RKL dan RPL yang dirumuskan dalam studi
ANDAL sebagai bagian dari studi kelayakan
bertujuan sama dengan kriteria teknis yang
dirumuskan dalam studi kelayakan.
Oleh karena itu, kriteria teknis penanggulangan
dampak lingkungan serta RKL dan RPL harus
dirnanfaatkan semaksimal mungkin dalam perencanaan teknis sehingga dampak yang terbawa serta
oleh kegiatan dapat ditekan sekedl mungkin dan
diperoleh manfaat sebesar mungkin sesuai yang
direncanakan .
Kegiatan-kegiatan utama RKL!RPL yang perlu
dilaksanakan mencakup :
a) Pembuatan rencana penyuluhan dalam rangka
mobilisasi tenaga kerja lokal.
b) Pembuatan gambar-gambar teknis dengan
skala dan ukuran yang rind serta syarat-syarat
yang terkait dengan jenis dan dimensi prasarana yang akan dibangun untuk mengelola
dampak negatif.
c) Pembuatan syarat-syarat tentang lokasi dan
lamanya pengelolaan lingkungan dilaksanakan
serta metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
d) Pembuatan syarat-syarat yang terkait dengan
indikator dan parameter pemantauan
lingkungan.
e) Pembuatan syarat-syarat yang terkait dengan
metode pengumpulan dan analisis data ,
penentuan lokasi, jangka waktu dan frekwensi
pemantauan lingkungan.
0 Penentuan lembaga pelaksana, pengawas dan
penerima hasil laporan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan.
g) Perhitungan biaya pengelolaan dan
pemantauan lingkungan.
2.3.2. RKL dan RPL pada tahap Pra Konstruksi.
Yang dirnaksud dengan kegiatan pra konstruksi

dalam pedoman ini adalah kegiatan yang berkaitan
dengan masalah pengadaan tanah dan pemindahan
penduduk. Oleh karena itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang
terkait dengan upaya mempero leh lahan yang
diperlukan. Kegiatan ini termasuk pula perumusan
kebijaksanaan pembayaran ganti rugi dan
pemindahan penduduk.
Kegiatan pengadaan tanah perlu didukung dengan
data yang lengkap tentang lokasi, luas, jenis
peruntukan dan penduduk yang memiliki lahan
dan/ atau yang menempati lahan yang akan
diperlukan.
Ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam RKP
dan RPL harus digunakan dan/ atau dimanfaatkan
semaksimal mungkin untuk bahan acuan dalam
kebijaksanaan pengadaan tanah dan pemindahan
penduduk. Di dalam RKL!RPL tersebut hendaknya
dijelaskan secara rinci tentang sumber dana. instansi
pelaksana , instansi pengawas pelaksanaan
pengadaan tanah. metode pembayaran ganti rugt,
kewajiban mengadakan penyuluhan dan besarnya
nilai ganti rugi serta penyelesaian administrasinya.
Kegiatan-kegiatan utama yang perlu dilaksanakan
mencakup:
1) Pemetaan rincikan dan pendataan lahan yang
akan dibebaskan untuk memperoleh data
tentang luas, jenis peruntukan yang ada. nama
dan alamat pemilik, jumlah penduduk yang
harus dipindahkan dan nilai/harga tanah serta
tata cara pengadaan tanah yang berlaku ,
termasuk lahan untuk penampungan penduduk yang dipindahkan (bila diperlukan).
2) Perumusan kebijaksanaan pengadaan tanah
yang menghasilkan petunjuk pelaksanaan a tau
surat keputusan untuk pembayaran ganti rugi
tanah yang dibebaskan.
3) Pelaksanana pembayaran ganti rugi tanah,
pengosongan serta pemagaran atau pemberian tanda batas tanah yang telah dibebaskan.
4) Perumusan yang rind tentang kebijaksanaan
pelaksanaa n pemantauan yang hasilnya
dituangkan ke dalam petunjuk pelaksanaan.
Rincian tersebut merupakan pemanfaatan
lebih lanjut dari ketentuan dalam RPL yang
telah dirumuskan.
Pemantauan diarahkan untuk mendapatkan
informasi tentang keadaan penduduk penerima
ganti rugi dan/ atau penduduk yang dipindahkan. lnformasi tersebut sangat diperlukan
untuk merumuskan penanganan tindak lanjut

Ｍ
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bila ada hal-hal yang menyimpang.

2.3.3. RKL dan RPL pada tahap Konstruksi.
Tahap ini merupakan pelaksanaan fisik konstruksi
sesuai dengan gambar dan syarat-syarat teknis yang
telah dirumuskan dan disiapkan pada kegiatankegiatan perencanaan teknis dan penyesuaiannya
pada tahap konstri.Jksi.
Kegiatan utama RKL yang tercakup pada tahap
ini meliputi peneiapan :
1) Metode konstruksi, spesifikasi, persyaratan
kuantitas dan kualitas pekerjaan, dalam rangka
penanganan dampak penting.
2) Standar operasi, pengelolaan dan pemeliharaan (SOPP).
3) Tata cara penilaian hasil pelaksanaan RKL dan
RPL, serta tindak lanjut yang harus dilakukan.
Kegiatan-kegiatan utama RPL yang tercakup dalam
tahap ini meliputi :
1) Pemantauan terhadap pelaksanaan konstruksi
prasarana yang telah dibangun apakah telah
sesuai dengan gambar rencana dan syaratsyarat teknis yang telah mengakomodasikan
RKL.
2) Persiapan pelaksanaan uji coba operasional
berdasarkan SOPP yang diperlukan. Hasilnya
digunakan sebagai bahan acuan untuk
penilaian dan pemantapan pengoperasian
serta penyempurnaan SOPP
3) Penilaian hasil pelaksanaan RKL dan RPL,
berdasarkan umpan balik dari kegiatan
pengawasan pelaksanaan konstruksi, hasil uji
coba dan pelaksanaan SOPP untuk perbaikanperbaikan dan/ atau penyempumaan pelaksanaan RKL dan RPL untuk dituangkan dalam
penyempurnaan pedoman SOPP

2.3.4.RKL dan RPL dalam Tahap Pasca
Konstruksi (Operasi dan Pemeliharaan).
Tahap operasi dan perneliharaan merupakan tahap
untuk mengoperasikan sarana dan prasarana yang
telah dibangun dan sekaligus memeliharanya agar
dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.
Penerapan RKL dan RPL mencakup pelaksanaan
kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sarana
dan prasarana, mengacu kepada SOPP yang tetah
disernpurnakan, yang didalarnnya sudah terrnasuk
pengelolaan aspek-aspek lingkungan.
Kegiatan-kegiatan utama yang dilaksanakan
mencakup :
1) Pengoperasian prasarana dan sarana yang
telah dibangun dan mengelola dampak yang

terbawa serta oleh kegiatan tersebut.
2) Perneliharaan prasarana dan sarana yang telah
dibangun sedemikian rupa sehingga dapat
mencapai umur pakai yang direncanakan dan
terhindarkannya dampak negatif.
2.4. Evaluasi KL dan Pl dalam Tahap Pasca Proyek
Evaluasi pasca proyek ditujukan untuk menilai dan
mengupayakan peningkatan daya guna dan hasil
guna dari sarana dan prasarana yang telah dibangun
serta dioperasikan. Evaluasi KL dan PL untuk
memantapkan SOPP dengan mengacu kepada
pengalaman yang diperoleh di lapangan selama
kegiatan berlangsung.
2.5. Hal-hal Lain.
a) Hasil studi ANDAL, RKL dan RPL, serta
Ringkasan Eksekutif masing-masing dibukukan
terpisah dan dipresentasikan di depan Komisi
AMDAL.
b) Perubahan-perubahan RKL dan RPL apabila
tidak mendasar tidak perlu ditetapkan kern bali
oleh Menteri Pekerjaan Umum/ Gubernur
tetapi cukup oleh Unit Pembina AMDAL.
BAB III
AMDAL UNTUK KEADAAN PROYEK

TERTENTU
3.1. Penjelasan Umum
Pelaksanaan penyusunan AMDAL bidang pekerjaan umum dalam hal-hal tertentu mungkin tidak
dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku atau yang telah digariskan. Hal ini dapat
terjadi akibat hal-hal sebagai berikut :
a) Tahap studi kelayakan tidak dilakukan.
b) Untuk menghemat biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan, beberapa tahap dalam siklus
pengernbangan proyek digabung menjadi satu
paket.
Pelaksanaan AMDAL untuk kasus-kasus demikian
minimal harus berpedoman kepada ketentuan
berikut :
a) Penyusunan AMDAL harus dilaksanakan pada
tahap awal perencanaan teknis.
b) Dokumen AMDAL yang telah ditetapkan,
harus digunakan sebagai masukan dalam
pembuatan atau penyempumaan dokumen
proyek (gambar rencana, spesifikasi teknis dan
persyaratan umum).
Selain itu, beberapa proyek dalam bidang pekerjaan umum sering diidentifikasikan dan direncanakan untuk dilaksanakan dalam satu paket program yang pelaksanaannya didasarkan atas urutan
skala prioritas.
Dalam hal demikian harus disusun AMDAL Kawasan.
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3.2. AMDAL Kawasan
AMDAL Kawasan dibuat apabila beberapa proyek
dalam bidang.pekerjaan umwn dilaksanakan dalam
satu paket program terpadu. Penyusunan AMDAL
dalam keadaan ini harus meliputi semua proyek
yang tercakup dalam program tersebut.

BABIV
PENIIAIAN DOKUMEN AMDAL
4.1. Tujuan PenHaian
Penilaian dokumen AMDAL terutama ditujukan
terhadap 5 (lima) hal sebagai berikut :
a) Apakah dokumen AMDAL yang dibuat telah
sesuai dengan PP 51 Tahun 1993 dan
pedoman/petunjuk .Pelaksanaan AMDAL
lainnya.
b) Apakah kerangka acuan yang dipergunakan
sebagai rujukan bagi pelaksanaan studi cukup
memadai untuk suatu studi lingkungan dan
dapat menjawab masalah-masalah yang
mungkin terjadi. Dalam hal ini penilai harus·
dapat mengungkapkan apakah semua
persyaratan yang diperlukan dalam kerangka
acuan telah dipenuhi dan kemudian menentukan apakah analisis yang dilakukan
terhadap semua masalah cukup memadai.
c) Apakah analisa yang dilakukan dalam
dokumen AMDAL telah sesuai dengan
kerangka acuan dan mencakup semua masalah
ｾｮｧｫｵ｡＠
yang dapat dikenali secara langsung
didasarkan atas data sekunder dan/atau data
primer. Selain itu apakah laporan yang dibuat
memenuhi persyaratan minimum suatu laporan, yaitu peinbahasannya sistematis dan
mengarah kepada sasaran yang dituju serta
dilengkapi dengan peta, grafik, tabel dan diagram untuk menyajikan hasil analisis.
d) Apakah RKL yang dibuat sudah memberikan
pokok-pokok araban, prinsip-prinsip dan
persyaratan untuk penanganan dampak. Perlu
diketahui bahwa RKL harus terkait dengan
dokumen ANDAL, dalam arti komponen yang
dlkelola adalah yang mengalami perubahan
yang mendasar sebagaimana disimpulkan
dalaffi dokumen ANDAL.
Adapun pendekatan pengelolaan lingkunsan
yang digunakan harus mengacu kepada salah
satu atau bebeiapa pendekatan lingkungan
baik secara teknologi, sosial ekonomi maupun
institusi.
e) Apakah RKL yang dibuat sudah sesuai dengan
RKL, lokasi sumber penyebab dan indikator
yang relevan. Selain itu penilai harus dapat

mengetahui bahwa RPL yang dibuat harus
tepat waktu, tepat guna dengan teknologi yang
tepat untuk dilaksanakan oleh institusi yang
bertanggung jawab.
4.2. Materi PenHaian
Pelaksanaan penilaian AMDAL hendaknya dapat
difokuskan pada:
a) Isu-isu lingkungan yang dibahas .
Dengan menggunakan daftar periksa (check
list) atau alat lainnya yang sesuai, maka penilai
terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan
apakah isu-isu lingkungan yang disebutkan
dalam kerangka acuan telah sesuai dengan
kegiatan proyek dan telah tercakup seluruhnya
dalam dokumen ANDAL yang disusun
(perhatikan contoh pada lampiran 5 tabel-1).
b) Pemyataan adanya dampak penting
Untuk mempermudah penilaian adanya dampak penting maka langkah pertama adalah
mengenai masalah yang berhubungan dengan
kualitas ANDAL sebagai berikut:
(1) Pemyataan adanya dampak tidak didukung
oleh metodologi yang dipakai, peta lokasi
contoh dan tata cara pengambilannya, serta
belum diperoleh semua data yang
diperlukan.
(2)Berdasarkan data yang dilaporkan
seharusnya ada dampak tetapi tidak
dinyatakan.
(3) Data yang dilaporkan tidak mendukung
kesimpulan tentang adanya dampak.
Langkah kedua adalah menyiapkan daftar
periksa yang berisi data dan lingkup analisis
yang dilakukan serta mengkaji hubungan
antara pemyataan dampak dengan data atau
informasi pendukungnya (perhatikan contoh
pada lampiran 5 tabel-2).
Langkah ketiga memutuskan apakah
pelaksana studi harus meninjau kembali
pemyataan atau kesimpulan tentang adanya
dampak penting sehingga kesimpulan yang
dibuat benar-benar sesuai dengan isu
lingkungan yang harus dikelola dan dirumuskan
dalam RKL dan RPL.
c) Upaya penanganan dampak penting dalam
RKL dan RPL. Upaya penanganan dampak
penting harus didasarkan kepada hasil evaluasi
dampak yang tercakup dalam dokumen
ANDAL. Dalam menilai apaya pencinganan
dampak penting yang disarankan dalam RKL
dan RPL, ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan yaitu :

(1) Konsistensi antara hasil evaluasi dampak
penting pada dokumen ANDAL dengan
rumusan upaya penanganan dampak pada
dokumen RKL dan RPL.
(2) Pendekatan pengelolaan lingkungan yang
digunakan untuk menangani dampak
lingkungan, harus menggunakan salah satu
atau beberapa pendekatan lingkungan yaitu
secara teknologi, sosial ekonomi maupun
institusi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat tidaknya upaya penanganan dampak dilaksanakan
tergantung kepada :
(1) Biaya investasi dan biaya operasi penanganan dampak yang disarankan;
(2) Teknologi yang digunakan untuk menangani
dampak penting dan sumber daya man usia
yang akan mengelolanya;
(3) Keterlibatan instansi terkait lainnya;
yang kesemuanya harus telah diperhitungkan
dalam studi kelayakan.
4.3. Hal-hal lain.
Ketidakpuasan atas hasil studi yang dicapai
selain disebabkan oleh ketidakjelasan sasaran
studi dalam kerangka acuan , sering pula
disebabkan beberapa hal sebagai berikut:
a) Kesulitan memasuki wilayah studi karena
masalah administrasi atau karena lokasinya
sulit dicapai.
b) Kesulitan mendapatkan data karena
masalah administrasi atau data yang tersedia
memang terbatas sehingga diperlukan kerja
yang lebih intensif.
c) Dalam hal studi ANDAL merekomendasikan p erlunya disusun studi rencana
permukiman kembali (resettlement ·p.lan/
maka studi tersebut dapat disusun dan
diproses tersendiri.
Menghadapi kasus demikian, maka penilai
hendaknya menentukan bahwa masalahmasalah lingkungan tidak mungkin dapat
seluruhnya dianalisis atau studi dilanjutkan
tanpa memperhitungkan pengadaan biaya
tambahan yang diperlukan.
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KETERANGAN
Kolom ( 1 } sampai dengan (4} pada lampiran ini
memberikan contoh tentang istilah-istilah yang
biasa digunakan dalam praktek penyelenggaraan
proyek bidang pekerjaan umum.
Pedoman ini menggunakan istilah yang ditulis pada
kolom (5} dan ko lom (6}, Garis m endata r
merupakan acuan untuk menjelaskan kesamaan
lingkup tiap tahap kegiatan yang menggunakan
istilah yang berbeda.
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No. NAMA KEGIATAN
PROYEK

1

2

RENCANA UMUM

PRASTUDI
KELAYAKAN

Berupa gagasan a tau ide disusun berdasarkan
kebutuhan dan/a tau permintaan masyarakat.
Dirumuskan berdasarkan data sekunder dan
pet a.
Didukung peta tata guna lahan. tata ruang
da(l rencana daerah.
Perumusan garis besar rencana kegiatan
sistem serta alternatifnya.
lnstansi terkait telah dilibatkan
Pekerjaan teknis didukung data dan peta yang
lebih besar.
Perumusan kelayakan teknis dan ekonomis
dari beberapa altemat if.
Perumusan analisis segi teknis. ekonomis dan
finans ial yang lebih mendalam dari alternatif
yang telah dipilih
Didukung data pengukuran tambahan dari
lapangan dan per encanaa n awal a tau
perencanaan pendahuluan .
Perumusan batasan. definisi dan prasarana
proyek telah ditetapkan. kriteria dan syaratsyarat teknis perencanaan telah dirumuskan.
Pe rum usan dan penetapan prog ram
pelaksanaan dan pembiayaan

3

STUD I
KELAYAKAN
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PERENCANAAN
TEKNIS

5

PRA KONSTRUKSI
(PENGGUNAAN
TANAH)

Lahan yang diperlukan untuk Slsten dam
penduduk yang akan dipindahkan secara
administrasi diselesaikan
Ada kegiatan pembayara n ganti rugi lahan
dan pemindahan penduduk

6

KONSTRUKSI

Ko ntraktor pelaksana didaftar. dinilai dan
dipilih .
Ada kegiatan lisik di lapangan yang diawasi
oleh pengawas lapangan.
Gambar terlaksana (As built drawing) dibuat
berdasarkan data hasil pengawasan lapangan.
Ped oman dan standar ope rasi ser ta
pemeliharaan telah dirumuskan .

7

OPERAS! DAN
PEMELIHARAAN

Sistem telah dioperasikan menurut rencana.
Ada kegiatan pemantauan jalannya sistem dan
p enyempurnaan pedoman operasi serta
pemeliharaa n untuk meningkatkan efisiensi
sistem.

EVALUASI PAS
PROYEK

Ada penilaian terhadap daya guna tlan hasil
guna kegiatan yang telah dilaksanakan.
Pengembangan sistem yang telah ada untuk
perluas an pelayanan kepada masyarakat
dengan memperha tikan pengalaman yang
telah diperoleh

CATATAN:

Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL) yang dibuat
atas dasar hal ini dapat diintegrasikan dengan
kerangka acuan studi kelayakan.
Tahap Pra Studi Kelayakan bersifat pilihan, .artinya
boleh tidak dilakukan.
Lampiran ini merupakan penjelasan tambahan dati
gambar 1 (siklus pengembangan proyek bidang
pekerjaan umum) dan mera!}gkum lingkup
pengintegrasian AMDAL ke dalam setiap tahap siklus
proyek pekerjaan umum.

CIRI-CIRI DAN/ ATAU LINGKUP
KEGIATAN UTAMA

8

Pengukuran topografi untuk bagian·bagia n
sistem penyelidikan tanah. perhitungan terinci
dari komponen sistem beserta gambar teknis
dan sya r at-syarat tekn1s pelaksanaan
konstruksi ditetapkan
Penetapan dokumen tender atau dokumen
kontrak serta biaya pelaksanaan.

KETERANGAN:
Lampiran ini merangkum Jatar belakang dan hasil pelaksanaan
setiap tahap kegiatan proyek b idang pekerjaan umum dan
digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan langkahlangkah pengintegrasian AMDAL.
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b. Meskipun data tentang saluran air buangan dan data kapasitas
saluran sekunder terkait dengan pemyataan adanya banjir lokal,
kegiatan penyediaan air bersih untuk 500 n mah tidak relevan
dengan pemyataan adanya banjir lokal tersebot.
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Menghadapi kasus laporan yang demikian, maka penilai hendaknya
rnernutuskan agar pelaksana studi meninjau kembali pemyataan dan/
atau kesimpulan tentang adanya dampak karena kesimpulan tersebut
berpengaruh terhadap perumusan upaya pengelolaan dan peman·
tauan dampak dalam RKL dan RPL
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PEllJNJUK TEKNIS PENYUSUNAN, KERANGKA ACUAN ANAIJSIS DAMPAK
UNGKUNGANPROYEKBIDANGPEKBU AANUMUM
(Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 147/KPTS/1995 tanggal 24 April 1995)
Menimbang:
a. bahwa Petunjuk Teknis Penyusunan Kerangka
Acuan Analisis Dampak Ungkungan Proyek
Bidang Pekerjaan Umum yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 370/KPTS/ 1993 sudah tidak sesuai
lagi dengan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang baru;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu meninjau
kembali dan menyempurnakan dengan
menetapkan petunjuk teknis yang baru;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir (b)
perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum.
Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan
Ungkungan Hidup.
2. Percturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993
tEmtang Analisis Mengenai Dampak
Ungkungan.
3. Keputusan-keputusan Presiden Nomor 96/M
Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet
Pembangunan VI.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
69/ PRT/ 1995 tentang Pedoman Teknis
AMDAL Proyek Bidang Pekerjaan Umum;
5. Keputusan Menteri Negara Ungkungan Hidup
Nomor Kepl4/ MENLH/ 3/ 1994 tentang
Pedoman Umum Penyusunan Analisis
Mengenai Dampak Ungkungan.
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.
211/KPTS/ 1994 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Depatermen Umum;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/
KPTS/ 1995 tentang Pembentukan Komisi
Pusat AMDAL Depatermen Pekerjaan Urnurn
(yang disempumakan);
MEMUTUSKAN:
Dengan mencabut Keputusan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 370/KPTS/ 1993 tentang Petunjuk
T eknis Penyusunan 'Kerangka Acuan Analisis

Dampak lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan
Umum,
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
TENTANG PITUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
KERANGKA ACUf\N ANALISIS DAMPAK
UNGKUNGAN PROYEK BIDANG PEKERJAAN
UMUM.
PERTAMA:
Dengan keputusan ini ditetapkan Petunjuk Teknis
Penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak
Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum
sebagaimana termaksud dalam lampiran keputusan
ini yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA:
Petunjuk Teknis yang dimaksud dalam Diktum
Pertama dinyatakan berlaku dan digunakan untuk
penyusunan dokumen kerangka acuan analisis
dampak lingkungan dengan ketentuan:
. a. Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen
Pekerjaan Umum bertanggung jawab atas
pelaksanaan petunjuk teknis yang dimaksud;
b. Para Direktur Jenderal dan Kepala Kantor
Wilayah Depatermen Pekerjaan Umum yang
bersangkutan berkewajiban membina dan
mengawasi pelaksanaan petunjuk teknis ini
oleh para pemimpin proyek/ atau kolsultan
dilingkungan masing-masing.
KETIGA:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya jika ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 1995
MENTER! PEKERJAAN UMUM
ttd.

RADINAL MOOCHTAR
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LAMPIRAN:
BABI

PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
a. Dalam Undang-undang Nomor4 Tahun 1982
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Ungkungan Hidup, antara lain dikemukakan bahwa setiap rencana kegiatan yang
diperkirakan rnenimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi
dengan analisis mengenai dampak lingkungan,
yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor S 1 Tahun 1993 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL).
Dalam Peraturan Pemerintah tersebut
dikemukakan bahwa mengingat beranekaragamnya jenis kegiatan yang wajib dilengkapi
dengan AMDAL, maka setiap instansi sektoral
dapat membuat pedoman teknis AMDAL
sesuai dengan jenis kegiatan yang menjadi
tugas dan tanggung jawab pembinaannya.
Pedoman pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 51 Tahun 1993 yang menjadi penyusunan teknis AMDAL Sektoral, diatur dengan
berbagai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, antara lain:
1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor KEP-1/MENLH/ 3/ 1994
tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang
Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai
Dampak Ungkungan.
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor KEP-14/ MENHL/ 3/ 94
tentang Penyusunan AMDAL.
3. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor KEP056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.
b. Pedoman Teknis AMDAL Proyek Bidang
Pekerjaan Umum yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. mengatur
pelaksaan AMDAL untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana Bidang Pekerjaan Umum.
Pedoman Teknis AMDAL Proyek Bidang
Pekerjaan Umum tersebut mengemukakan
keterkaitan antara pelaksanaan AMDAL,
dengan kegiatan proyek pada setiap tahapan
kegiatan, yang mensyaratkan dimaksudkannya
aspek-aspek lingkungan kedalam setiap
tahapan. Hal ini berarti bahwa aspek lingku-

ngan harus dianalisis bersamaan dengan
analisis aspek teknis, dan merupakan masukan
bagi analisis ekonomi proyek tersebut.
c. Petunjuk Teknis Penyusunan Kerangka Acuan
Analisis Dampak Ungkungan (KA-ANDAL)
Proyek Bidang Pekerjaan Umum merupakan
pejabaran dari pedoman teknis amdal Proyek
bidang Pekerjaan Umum, dan merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan
Petunjuk Teknis AMDAL untuk setiap jenis
kegiatan proyek Bidang Pekerjaan Umum,
yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan
Umum.
1.2. Maksud dan Tujuan
Petunjuk Teknis Penyusunan KA-ANDAL Proyek
Bidang Pekerjaan Umum dimaksudkan untuk
memberikan arahan dan petunjuk yang lebih rind
dalam penyusunan dokumen KA-ANDAL yang
tepat dan terarah, khususnya untuk kegiatankegiatan proyek yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
Adapun tujuannya adalah untuk memberikan
arahan kepada pemrakarsa dan penyusun dalam
merumuskan ruang lingkup studi andal, sehingga
baik penyusunan maupun penilaian dokumen KAANDAL dapat dilakukan secara efektif, efesien dan
mengenai pada sasaran serta terintegrasi dengan
kegiatan pengembangan proyek Bidang Pekerjaan
Umum.
1.3. Penggunaan Petunjuk Teknis
a. Petunjuk teknis ini dipergunakan untuk proyek
pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan
pembangunannya harus mengacu pada
pedoman dan petunjuk teknis terkait lainnya.
b. Petunjuk Teknis penyusunan KA-ANDAL
dimaksudkan untuk memberikan arahan
kepada pemrakarsa dan penilai KA-ANDAL
tentang tiga hal pokok berikut ini :
1). Ruang lingkup KA-ANDAL
2). Tata cara atau langkah penyusunan KAANDAL
3). Materi dan sistematika dokumen KAANDAL
c. Sistematika Petunjuk Teknis Penyusunan KAANDAL ini terdiri atas:
1). Bab I Pendahuluan, menguraikan latar
balakang diperlukannya petunjuk teknis,
maksud dan tujuan serta penggunaan.
petunjuk teknis.
2). Bab II Penyiapan KA-ANDAL, menguraikan lingkup kerangka acuan dan
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langkah-langkah penyusunan.
3). Bab ill Sistematika ANDAL, menguraikan
materi dan susunan dukumen KAANDAL.
4). Bab IV Penutup.
Petunjuk Teknis ini juga dilengkapi dengan
lampiran arahan tenaga ahli yang diperlukan
dalam menyusun studi ANDAL serta
sistematika dukumen KA-ANDAL.
BABD
PENYIAPAN KERANGKA ACUAN
ANAUSIS DAMPAK UNGKUNGAN

2.1. Penjelasan Umum.
Kerangka Acuan Analisis Dampak Ungkungan
(KA-ANDAL) adalah bagian dari AMDAL yang
berisi lingkup tugas untuk penyusunan AMDAL
proyek-proyek Bidang Pekerjaan Umum. Bab ini
berisi ketentuan dan/atau petunjuk bagi penyusun
KA-ANDAL. Mengenai 2(dua) hal sebagai berikut;
a. Langkah-langkah serta penjelasan yang perlu
diperhatikan dalam menyiapkan KA-ANDAL.
b. Ungkup pembahasan yang dicakup dalam KAANDAL.
2.2. Ungkup KA-ANDAL
KA-ANDAL paling tidak harus berisi informasi dan
arahan yang jelas dan rind mengenai hal-hal sebagai
berikut:
a; Maksud, tujuan, manfaat dan tahapan proyek.
KA-ANDAL harus berisi informasi tentang
maksud dan tujuan proyek serta manfaat yang
dapat diperoleh dengan adanya proyek
tersebut. Harus dikemukakan pula tahapan
pelaksanaan proyek pada saat KA-ANDAL
disusun.
b. Landasan hukum yang mendasari penyusunan
ANDAL. KA-ANDAL harus mengemukakan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan harus diikuti oleh pelaksana studi ANDAL.
Landasan yang harus diperhatikan antara lain
adalah sebagru berikut :
1). Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang Ketentuan- ketentuan pokok
pengelolaan Ungkungan Hidup.
2). Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992
tentang Penataan Ruang.
3). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun
1993 tentang Analisa Mengenai ｄ｡ｭｰｾ＠
Ungkungan.
4). Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun
1993 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pelaksanaan Pembangunan untuk

Kepentingan Umum.
5). Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor
056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.
6). Keputusan Menteri Negara Ungkungan
Hidup Nomor KEP-11/MENLH/ 3/ 1994
tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang
Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Ungkungan.
7). ｋｾｰｵｴｳ｡ｮ＠
Menteri Negara Ungkungan
Hidup Nomor KEP-14/MENLH/ 3/ 1994
TENTANG Pedoman Umum Penyusunan
Analisis Mengenai Dampak Ungkungan.
8) . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 69/PRT/ 1995 tentang Pedoman
Teknis AMDAL Proyek Bidang Pekerjaan

Urnurn.
9). Keputusan Pekerjaan Umum Nomor 58/
KPTS/ 1995 tentang Tata Laksana
AMDAL Departemen Pekerjaan Umum.
c. Maksud, tujuan dan manfaat studi ANDAL.
KA-ANDAL harus memberikan informasi
tentang maksud dan tujuan serta manfaat
ANDAL bagi pemrakarsa. penyusun maupun
bagi pihak yang berkepentingan.
·d. Penetapan Wilayah studi. KA-ANDAL harus
secara jelas menentukan batas Wilayah studi
ANDAL berdasarkan kemampuan sumber
daya, dana dan waktu yang dapat dialokasikan
oleh pemrakarsa.
e. Keterangan tentang proyek yang direncanakan. KA-ANDAL harus memberi informasi
tentang rencana kegiatan proyek. lokasi dan
waktu pelaksanaan.
f. Komponen kegiatan yang harus ditelaah. KAANDAL harus memberikan arahan tentang
komponen kegiatan proyek yang perlu ditelah
yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak
penting terhadap lingkungan.
g. Komponen lingkungan yang harus ditelaah.
KA-ANDAL harus memberikan arahan tentang komponen lingkungan di Wilayah studi
yang diperkirakan akan terkena dampak
penting.
h. Metodologi pelaksanaan studi. KA-ANDAL
harus memberikan arahan tentang metode
untuk memperoleh data sekunder. metode
untuk memperoleh data primer, termasuk jenis,
jumlah dan lokasinya·. cara melakukan analisis
data dan penyajian, serta melakukan identifikasi, prakiraan, maupun evaluasi dampak.
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Kualifikasi tenaga ahli dan perkiraan waktu
penyelesaian studi.
KA-ANDAL harus memberikan arahan
tentang tenaga ahli yang diperlukan untuk
melaksanakan studi ANDAL, kualifikasi dan/
atau pengalamannya serta jadwal waktu yang
dialokasikan uotuk setiap tenaga ahli.
2 . 3.Langkah-langkah Penyusunan KAANDAL.
Penyusunan KA-ANDAL pada dasarnya
merupakan kegiatan pelingkupan untuk memilih
dan memutuskan bagian-bagian pekerjaan yang
diperkirakan akan menimbulkan dampak penting
untuk ditelaah secara mendalam dalam studi
ANDAL.
Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyusun
KA-ANDAL. Meliputi Hal-hal sebagai berikut:
a. Menetapkan Komponen kegiatan proyek yang
harus ditelaah
b. Menetapkan Komponen lingkungan yang
harus ditelaah
c. Menetapkan batas Wilayah studi
d. Menetapkan metodologi pelaksanaan studi
Langkah-langkah yang harus dilakukan meliputi:
2.3.1. Langkah-1: Menetapkan Komponen
kegiatan Proyek yang hams Ditelaah.
a. Penyusunan KA-ANDAL harus memahami
bahwa tidak seluruh komponen kegiatan
proyek berpotensi menimbulkan dampak
penting terhadap lingkungan, karena hal
tersebut sangat tergantung kepada kuantitas
dan karakteristik dari komponen kegiatan yang
akan dilaksanakan.
b. Komponen kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak penting antara lain:
1) Kegiatan yang intensitas dan volumenya
dapat menyebabkan perubahan bentang
alam dan kemerosotan daya toleransi
komponen lingkungan secara drastis dalam
waktu yang relatif luas. Kegiatan-kegiatan
Proyek dimaksud antara lain dapat berupa:
a) Kegiatan penggenangan/ pengisian
waduk.
b) Kegiatan pengerukan lumpur saluran
induk.
c) Kegiatan ekspoitasi sumber daya air.
d) Kegiatan pengangkut marterial bangunan melalui jalan-jalan umum.
e) Kegiatan pembuangan hasil galian.
0 Kegiatan galian untuk timbunan yang
terpusat.

2) Kegiatan yang berlangsung lama dan dapat

rnempengaruhi k:n:lisi lingkungan, antara lain:
a) Kegiatan pengoperasian bendung atau
bendungan.
b) Kegiatan pengoperasian jalan.
c) Kegiatan pengoperasian tempat pembuangan akhir sampah.
c. Untuk menetapkan komponen kegiatan yang
harus ditelaah, penyusun KA-ANDAL mengacu pada kegiatan dalam Matriks Petunjuk
Teknis AMDAL yang terkait, khususnya
kegiatan yang berpotensi menimbulkan
dampak penting sesuai hasil pelingkupan.
d. Penyusun KA-ANDAL harus mengindikasikan
keterkaitan antara komponen kegiatan dan
jenis dampak yang ditimbulkan.
Contoh :
Bila kegiatan pengangkutan material melalui
jalan umum, maka dampak yang harus dikaji
antara lain adalah kerusakan jalan, goronggorong dan prasarana bawah jalan serta
gangguan lalu lintas.
2.3.2. Langkah-2: Menetapkan komponen
Ungkungan yang Harus Ditelaah.
a. Penyusun KA-ANDAL harus memahami
bahwa tidak seluruh komponen lingkungan
berpotensi terkena dampak kegiatan. Hal
tersebut sangat tergantung kepada kepekaan
ekosistem dan daya toleransi masing-masing
komponen lingkungan yang berada disekitar
lokasi rencana kegiatan.
b. Komponen lingkungan yang dinilai peka
terhadap pengaruh kegiatan proyek antara lain
sebagaiberikut :
1) Daerah-daerah yang berdekatan dengan
Taman Nasional, Taman Wisata, Hutan
Undung, Cagar Budaya, dan lain-lain.
2) Hutan Bakau, Terumbu Karang.
3) Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi
undang-undang.
4) Daerah tangkapan air, rawa muara sungai
(estuari).
5) Daerah indah ddan potensial untuk Wisata.
6) Cagar budaya yang dilindungi, termasuk
arkeologi.
7) Daerah yang ditempati dan dimiliki oleh
sekelompok masyarakat yang memiliki
budaya khusus.
8) Daerah sempadan sungai, danau, Waduk
dan mata air.
9) Daerah padat penduduk.
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Untuk merumuskan dan menetapkan komponen lingkungan yang harus ditelaah, penyusun
KAANDAL harus mengacu pada komponen
lingkungan dalam Matriks Petunjuk Teknis
AMDAL yang terkait, khususnya komponen
lingkungan yang potensial terkena dampak
penting kegiatan sesuai hasil pelingkupan.
d. Penyust.n1 KA-ANDAL harus merumuskan dan
menetapkan lingkup data "Rona Ungkungan
Awal" yang harus ditelaah, dan relevan dengan
dampak yang diperkirakan timbul, dengan
penjelasan sebagai berikut:
1. Data Sekunder:
1.1. Data arah dan kecepatan angin harus
dikaitkan dengan analisis pencemaran
udara (debu, NO S02 dan lain-lain) dan
kebisingan.
1.2. Data curah hujan harus disertai dengan
data topograf, dan data tata guna tanah
sehingga kondisi rona awal mengenai pola
aliran permukaan dapat dianalisis.
1.3. Data debit mata air dan sungai harus
disertai dengan data peruntukannya
sehingga rona awal pola pemakaian air,
daya dukung dan kuantitas air terhadap
permintaan baru dapat dianalisis.
1.4 . Data.dan jenis sifat tanah harus disertai
dengan data tanaman budi daya, tata guna
tanah dan data itentitas hujan sehingga
rona awal kondisi ekonomi masyarakat
dan erosi lahan dapat dianalisis.
1.5. Data kependudukan harus disertai dengan
peta lokasi permukiman dan data
lapangan kerja sehingga rona awal potensi
tenaga kerja dan pola penyebaran
pergerakan penduduk dapat dianalisis.
2. Data Primer:
.2.1. Lokasi pengambilan contoh air harus
dikaitkan dengan lokasi sumber pencemaran dan lokasi perairan yang tidak tercernar, sehingga kualitas air tidak tercernar,
rona kualitas air dan daya dukung yang
ada dapat dianalisis .
2.2. Lokasi pengambilan dan kebisingan dikaitkan dengan pencemaran, arah angiri,
sehingga udara disekitar dapat dianalisis.
2.3. Lokasi pengambilan sosial ekonorni harus
dikaitkan dengan lokasi sumber dampak
dan lokasi permukiman yang dipe:rkirakan
terkena dampak, sehingga dampak yang
dirasakan masyarakat terhadap proyek

dapat dianalisis.

2.3.3. Langkah-3 : Menetapkan Batas
Wilayah Studi.
a.

b.

c.

d.

e.

Penyusunan KA-ANDAL harus dapat menetapkan Wilayah tapak kegiatan yang akan
dilaksanakan sesuai hasil pelingkupan.
Penyusun KA-ANDAL harus dapat menentukan luas sebaran dampak penting yang mungkin terjadi yang merupakan batas ekologis.
Penyusw1 KA:.ANDAL harus dapat menentukan pengaruh dampak penting yang timbul
akibat rencana kegiatan kehidupan sosial
ekonomi dan budaya masyarakat, yang disebut
batas sosial.
Penyusun KA-ANDAL harus dapat menentukan batas administratif yang akan dipengaruhi
oleh rencana kegiatan, yang dapat mencakup
nama Desa, Kecamatan atau Kotamadya/
Kabupaten.
Penyusun KA-ANDAL harus memperhitungkan kendala yang mungkin dihadapi karena
keterbatasan-keterbatasan dana, tenaga serta
lokasi waktu untuk penyusunan ANDAL. Oleh
karena itu Batas Wilayah Studi merupakan
gabungan dari Batas Administratif, Batas Sosial,
Batas Ekologis dan Batas Tapak Kegiatan dengan
memperhatikan kendala-kendala tersebut.

2.3.4. Langkah 4 : Menetapkan Metodologi
Pelaksanaan Studi.
a.

Penyusunan KA-ANDAL harus memahami
bahwa pemilihan metode yang tepat dari
berbagai macam metode yang ada dapat
mempercepat proses pelaksanaan studi dan
meningkatkan mutu studi.
b. Metodologi penyusunan studi ANDAL mencakup metode pengumpulan data sekunder dan
primer, metode analisis data, serta metode
identifikasi, prakiraan dan evaluasi dampak.
c. Metode Pengumpulan Data Sekunder. KAANDAL harus berisi arahan tentang instansiinstansi di Pusat atau di Daerah yang dapat
dihubungi untuk mendapatkan data sekunder,
sesuai dengan bidang tugasnya.
Contoh :
1) Data iklim dari badan Meteorologi dan
Geofisika.
2) Data kependudukan dari Kantor Pusat
· maupun Daerah.
3) Peta topografi dari Bakosurtanal atau
· Direktorat Geologi Tata Ungkungan.
4) Data tata guna tanah dari kantor Agraria/
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BPN setempat.
Metode Pengumpulan Data Primer.
KA-ANDAL harus mengemukakan arahan
tentang jenis, lokasi dan jumlah pengambilan
data primer yang relevan dengan studi dengan
memakai metode yang berlaku, misalnya
contoh air, udara, tanah, biologi dan sosial
ekonomi-budaya.
e. Metode Analisis dan Penyajian Data.
Sesuai dengan jenis dan sifat data, penyusun
KA-ANDAL harus memberi arahan tentang
metode yang tepat untuk menganalisis dan
menyajikan data yang diperoleh.
f. Metode ldentifikasi Dampak.
Pada dasamya dampak penting yang harus
dikaji dalam ANDAL telah diidentifikasi dalam
KA-ANDAL. Contoh metode identifikasi yang
dapat dipilih antara lain : checklist, matriks
interaksi, diagram alir atau kombinasi dari
metode tersebut.
g. Metode Prakiraan Dampak.
Metode prakiraan dampak yang digunakan
dapat dipilih dari berbagai metode yang telah
dikembangkan sesuai dengan permasalahannya, misalnya metode matematis, metode
analogi, penilaian para pakar (professional
judgement)
h. Metode Evaluasi Dampak Penting.
Evaluasi dampak penting harus dilaksanakan
secara holistik dengan menggunakan baku
mutu lingkungan dan arahan tentang ukuran
dampak penting sesuai Keputusan Kepala
BAPEDAL Nomor KEP-056 Tahun 1994.

d.

2.4.

Penetapan Perumusan RKL dan RPL

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
merupakan bagian dari AMDAL yang orientasinya
lebih dekat ke pelaksanaan fisik. Oleh karena itu
dokumen RKL dan RPL berisi kegiatan-kegiatan
yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa. Untuk
itu proses perumusannya harus mempertimbangkah hal-hal sebagai berikut:
1) Kewajiban pemrakarsa dalam mengelola dan
memantau lingkungan.
2) Ketersediaan dana untuk melaksanakan
kegiatan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan.
3) Ketersediaan teknologi.
2.5. Menetapkan Tenaga Ah1i serta Jadual

Penugasan
a.

Penyusun KA-ANDAL harus memahami

b.

c.

ＧＺＢｩｬＡｲＭｄ｜ｉｕｭｾｓｦﾷ｡Ｑ＠
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bahwa pemilihan tenaga ahli yang tepat dapat
mempercepat waktu pelaksanaan dan
menjamin mutu hasil studi.
Penempatan tenaga ahli pada dasamya harus
disesuaikan dengan permasalahan yang
diperkirakan timbul dan harus ditelaah dalam
ANDAL. Jadual penugasan tenaga ahli harus
disesuaikan pula dengan tingkat kesulitan
dalam pelaksnaan ANDAL, yang antara lain
mencakup jumlah dan sifat data yang harus
dianalisis, metode yang digunakan dan
permasalahan atau dampak itu sendiri.
Oleh karena itu proses penentuan kebutuhan
tenaga ahli dan jadual penugasannya dilakukan
sebagaiberikut:
1). mengacu kepada hasil langkah-langkah
sebelumnya, khususnya tentang komponen
kegiatan dan komponen lingkungan yang
ditelaah, serta jenis dampak yang timbul.
2). mengacu kepada Pedoman Teknis AMDAL
Proyek Bidang Pekerjaan Umum khususnya
tentang arahan tenaga ahli penyusunan
AMDAL (lihat lampiran-1).
Dari contoh yang tertera pada gambar-1
tersebut dapat dikemukakan beberapa hal
sebagaiberikut :
- TL = Ahli Teknik Lingkungan, diperlukan
untuk menganalisis mutu udara dan
kebisingan, kerusakan dan penurunan
mutu fasilitas umum dan kasus penyakit.
- TS = Ahli Teknik Sipil, diperlukan untuk
menganalisis kerusakan jalan dan
kemacetan lalu lintas.
- SE = Ahli Sosial Ekonomi, diperlukan
untuk menganalisis kemacetan lalu lintas,
kerusakan dan penurunan mutu fasilitas
umum dan kasus penyakit, khususnya
yang terkait dengan kemungkinan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat.
- KM = Ahli Kesehatan Masyarakat,
menganalisis kesehatan masyarakat yang
diakibatkan oleh kegiatan proyek yang
menyebabkan terjadinya kasus penyakit.
- TK = Ahli Teknik Kimia , untuk
menganalisis kualitas udara yang
mempengaruhi kesehatan.
Dari penjelasan contoh tersebut, penyustm
KAANDAL dapat merumuskan dan
memperkirakan jenis tenaga ahli yang
diperlukan serta jOOvval penugasarirrya. Dalam
menentukan jadwal penugasan tersebut perlu

pula mempertimbangkan waktu yang
diperlukan tn1tuk l11€1'Jy'USLI111aporan, asistensi,
diskusi pembahasan dan lain-lain.
BABID
SISTEMATIKA DAN MATERI KERANGKA
ACUANANDAL
3.1. Pendahuluan
Pada bagian ini harus dikemukakan dengan jelas :
a. Latar Belakang Menguraikan rencana kegiatan,
maksud dan tujuan kegiatan, serta statusnya
pada saat KA-ANDAL disusun. Menjelaskan
pokok-pokok kebijaksanaan pengelolaan
lingkungan hidup.
b. Peraturan Perundang-undangan. Uraian secara
rind tentang landasan hukum atau peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan
penyusunan ANDAL, menurut hirarkinya.
c. Kaitan rencana kegiatan dengan dampak
penting yang mungkin timbul. Menguraikan
isu-isu pokok (dampak penting) yang
diperkirakan timbul, akibat suatu rencana
kegiatan.
3.2. Tujuan dan Kegunaan Studi
Pada Bagian ini harus dikemukakan dengan jelas
mengenai tujuan dan kegunaan studi ANDAL.
a. Tujuan Studi ANDAL.
Tujuan dilaksanakan Studi ANDAL adalah
sebagai berikut:
1. Mengidentifikasikan rencana kegiatan
terutama yang berpotensi menimbulkan
dampak penting terhadap llngkungan.
2. Mengidentifikasikan komponen llngkungan
terutama yang diperkirakan terkena
dampak penting.
3. Memprakirakan dan amengevaluasi
dampak penting yang timbul.
4. Merumuskan saran tindak dalam bentuk
pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
b. Kegunaan Studi ANDAL.
a. Membaniu proses pengambilan keputusan
dalam pemilihan altematif yang layak dari
segi lingkungan.
b. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam tahap perencanaan rind dari
·
suatu usaha atau
c. Sebagai pedoman untuk kegiatan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
3.3. Ruang Ungkup Studi
Pada bagian ini harus dikemukakan dengan jelas
tentang llngkup studi yang harus dilaksanakan, yang
dituangkan dari hasil pelingkupan yang telah

dilakukan, yaitu mencakup penentuan wilayah studi
serta komponen kegiatan dan komponen
lingkungan yang harus ditelaah.
a. Rencana Kegiatan yang ditelaah , harus
mencakup:
1. Gambaran proyek secara umum, meliputi
jenis dan jadwal kegiatan, serta tata cara
pelaksanaannya.
2 . Komponen kegiatan yang dapat menimbulkan dampa}< penting, yang uraiannya
dikelompokkan atas tahap pra konstruksi,
konstruksi dan pasca konstruksi.
b. Komponen lingkungan yang harus ditelaah :
Komponen lingkungan yang harus ditelaah,
mencakup komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak dan yang mempengaruhi prcyek yang uraiannya dikelompokkan atas:
1) Komponen Fisik-Kimia.
2) Komponen Biologi.
3) Komponen Sosial Ekonomi dan Sosial
Budaya.
4) Komponen Prasarana dan Sarana Umum.
c. Wilayah Studi harus mengemukakan tentang:
1. Batas proyek atau tapak kegiatan, batas administratif, batas sosial dan batas ekologis.
Wilayah studi merupakan resultante dari
keempat batas tersebut di atas, dengan
memperhatikan berbagai kendala teknis
yang dihadapi seperti keterbatasan sumber
dana, waktu, tenaga dan sebagainya.
2 . Batas-batas tersebut harus ditetapkan
dengan jelas pada peta lokasi studi dengan
skala yang memadai.
d. Keterkaitan dengan kegiatan lain.
Keterkaitan dengan kegiatan lain yang ada di
sekitar lokasi rencana kegiatan, yang dapat
terpengaruh atau mempengaruhi rencana
kegiatan.

3.4. Metodologi
Pada bagian ini harus dikemukakan dengan jelas
mengenai metode-metode yang dapat dipergunakan
untuk penyusunan ANDAL, antara lain :
a. Metode pengumpulan data primer dan sekunder, mencakup uraian mengenai tata cara pengumpulan data yang diperlukan untuk analisis.
b. Metode analisis dan penyajian data, mencakup
uraian mengenai metode yang dipakai untuk
analisis data serta sistem penyajiannya.
c. Metode identifikasi dampak, mencakup uraian
mengenai tata cara melakukan identifikasi dampak yang terjadi, antara lain dengan memakai
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d.

e.

Matriks interaksi, yang memperlihatkan keterkaitan antara komponen kegiatan yang menimbulkan dampak dengan komponen lingkungan
yang terkena dampak, atau bagan alir, yang
kemudian dijabarkan dengan memakai Matriks
AMDALPU.
Metode prakiraan dampak, mencakup uraian
tentang tata cara untuk memprakirakan besamya
dampak lingkungan sehingga dapat diperoleh
gambaran perubahan lingkungan yang terjadi
secara kualitatif maupun kuantitatif serta tingkat
kepentingan dampak dianjurkan untuk memakai
metode formal seperti matematik dan a tau metode informal seperti anabgi, baku mutu lingkungan
clan penilaian para pakar (professional ju:lgement).
Metode evaluasi dampak penting harus mencakup tata cara menentukan dan mengeva-luasi
dampak penting yang harus dikelola. Evaluasi
dampak penting harus dilakukan secara holistik,
dengan mengaru kepada 7 (tujuh} kriteria penentuan dampak penting yang terdapat pada Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor KEP-056
Tahun 1994.

b.

c.
d.

bidang ke PU-an dan mempunyai sertifikat
AMDAL Penyusun . Pengalaman di
bidangnya minimal 8 tahun dan dalam
penyusunan AMDAL minimal 2 tahun.
2) Anggota Tim Studi
Anggota Tim Studi terdiri atas tenaga ahli
yang harus sesuai dengan bidang studi yang
ditelaah, berpengalaman di bidangnya minimal 4 tahun, dalam penyusunan AMDAL
minimal 2 tahun dan lebih diutamakan
mempunyai sertifikat AMDAL Dasar.
Waktu pelaksanaan studi yang meliputi waktu
yang diperlukan untuk kegiatan persiapan,
pengumpulan dan analisis data, penyusunan
laporan, pembahasan laporan serta penyampaian laporan akhir, digambarkan dalam
barchart.
Pembiayaan studi, perlu dikemukakan dengan
jelas.
KA-ANDAL harus menjelaskan kewajiban Tim
Studi untuk melampirkan copy sertifikat
AMDAL dan biodata Tim Penyusun Studi, dala
dokumen ANDAL.

3.5. Perumusan RKL dan RPL

3. 7. Pelaporan

Berisi arahan perumusan altematif penanganan
dampak yang disarankan dalam studi ANDAL, dengan memakai pendekatan-pendekatan teknologi,
sosial ekonomi dan institusi untuk melakukan
pengelolaan lingkungan serta pendekatan-pendekatan pengawasan rutin, pengukuran dan analisis
laboratorium serta inspeksi mendadak untuk pemantauan lingkungan.
RKL pada umurrmya berisikan informasi dan ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan sebagai
berikut :
Jenis kegiatan yang menjadi sumber dampak
penting.
Jenis dampak yang dikelola.
Tolok ukur dampak.
Tujuan pengelolaan lingkungan. Upaya pengelolaan lingkungan.
Institusi pelaksana, pengawas dan penerima
hasil pemantauan lingkungan.

Pada bagian ini harus dikemukakan dengan jelas
mengenai jumlah, jenis dan saat penyerahan
berbagai jenis laporan studi, antara lain :
a. Laporan pendahuluan dan laporan lainnya yang
diperlukan untuk kepentingan pemrakarsa.
b. Konsep laporan dan laporan akhir untuk
kepentingan Pemrakarsa dan Komisi AMDAL
yang terdiri atas :
1) Ringkasan Eksekutif. Laporan ANDAL.
2) Rencana Pengelolaan Ungkungan (RKL).
3) Rencana Pemantauan Ungkungan (RPL).
Laporan tersebut harus dilengkapi dengan
data-data penunjang yang terkait.
c. Proses penyampaian laporan ANDAL oleh
pemrakarsa kepada Komisi AMDAL Pusat,
mengacu kepada Petunjuk Tata Laksana
AMDAL Departemen Pekerjaan Umum.

3.6. Pelaksanaan Studi
Pada bagian ini harus dikemukakan dengan jelas
tentang tenaga ahli dan kualifikasi yang disyaratkan,
waktu pelaksanaan studi dan pembiayaan.
a . Tim Studi, harus terdiri dari ketua dan anggota
tim dengan kriteria sebagai berikut :
1) Ketua Tim Studi.
Ketua Tim Studi, harus seorang ahli di

3.8. Data Informasi yang Tersedia
Pada bagian ini harus dikemukakan data dan
informasi yang dapat dipakai untuk penyusunan
ANDAL baik berupa laporan studi kelayakan, peta,
gambar maupun laporan-laporan lainnya, yang
dapat dipakai Tim Studi untuk melaksanakan studi.

3.9. Lampiran
Harus dilampirkan peta lokasi studi serta berbagai
data dan informasi yang terkait untuk melengkapi
KA-ANDAL.
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3.10. Lain-lain
a.

Wama sampul KA-ANDAL untuk bidang :
- Pengairan - hijau
- Bina Marga - merah
- Cipta Karya - coklat.
b. Sistematika KA-ANDAL Proyek Bidang
Pekajaan tnntnn dapat dilihat pada lampiran 2.

BABIV
PENUil.JP
4 .1. KA-ANDAL proyek bidang pekerjaan umum,
harus disusun oleh pemrakarsa atau pengelola
kegiatan
4.2. Petunjuk Teknis penyusunan KA-ANDAL ini
merupakan acuan untuk penyusunan KAANDAL Proyek Bidang Pekerjaan umum, baik
untuk proyek pusat maupun proyek daerah.
Pemrakarsa atau pengelola kegiatan dapat
mengembangkannya sesuai dengan jenis
kegiatan dan kondisi lingkungan setempat.
4.3. Tata cara pembahasan dan penilaian KAANDAL Proyek Bidang Pekerjaan Umum
mengacu kepada Petunjuk Tata Laksana
ANDAL Departemen Pekerjaan Umum.
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Lampiran 1
ARAHAN TENAGA PEIAKSANA STIJDI AMDAL
• AHU HIDROKUMATOLOGI
• AHU METEOROLOGI
• AHU TEHNIK UNGKUNGAN
(KEBISINGAN DAN
PENCEMARAN UDARA)
• AHU KIMIA

·Demografi
• Pola Pemilikan & Pemanfaatan Sumber
Daya Alam
• Prasarana&sarana

• Karakteristik Sungai,
Oanau & Rawa
·Debit
·Kadar Sedimen
· Oaerah Resapan
·Air Tanah
• Kualitas Air

perekonomian

• Pranata Sosial
• Adat lstiadat
• Proses&Perubahan
Sosial
• Persepsi Masyarakat

· Tala Guna L.ahan
· Rencana Pengembangan Wilayah & Tata
Ruang
• Sumber Oaya Alam
· Konflik Antara Tata
GunaTanah&
Sumber Oaya Alam
• Estetika

· AHU PLANOLOGI
• AHU ARSITEKTUR
• AHU ARKEOLOGI
• AHU TEKNIK UNGKUNGAN

l.ampiran-2:
SISTEMATIKA KA-ANDAL
PROYEK BIDANG PEKERJAAN UMUM

I.

D.

m.

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Peraturan Perundang-undangan
1.3. Kaitan Rencana Kegiatan dengan Dampak Penting
yang Mungkin Timbul.
TIJJUAN DAN KEGUNAAN STIJDI
2.1. Tujuan Studi ANDAL
2.2. Kegunaan Studi ANDAL
RUANG UNGKUP SniDI
3.1. Rencana Kegiatan yang Ditelaah

3.2. Komponen Ungkungan yang Ditelaah
3.3. Batas Wilayah Studi
3.4. Keterkaitan Dengan Kegiatan Lain
IV. METODOLOGI
4.1. Metode Pengumpulan Data
4.2. Metode Analisis dan Penyajian Data
4.3. Metode ldentifikasi dan Prakiraan Dampak
4.4. Metode Evaluasi Dampak
V. PERUMUSAN RKL DAN RPL
VI. PELAKSANAAN SniDI
6.1. T1111 Studi
6.2. Waktu Pelaksanaan Studi
6.3 . Pembiayaan VII. PELAPORAN
VW. DATA DAN INFORMASI YANG TERSEDIA
IX. LAMPIRAN

M*

•

PETIJNJUK PEIAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN
UNGKUNGAN DAN RENCANA PEMANFAATAN UNGKUNGAN
PROYEK BIDANG PEKERJAAN UMUM
(Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 148/KPT S/1995 tanggal24 April1995 )

MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Menimba ng:
a.

b.

c.

bahwa dengan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umurn Nomor 69/PRT/ 1995 telah ditetapkan Pedoman Teknis AMDAL Proyek Bidang
Pekerjaan Umurn;
bahwa untuk kepentingan penyusunan, penilaian dan evaluasi dokurnen AMDAL proyek
Bidang Pekerjaan Umurn, perlu penjabaran
lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Penyusunan
Rencana Pengelola an Lingkunga n dan
Rencana Pemantaua n Lingkunga n Proyek
Bidang Pekerjaan Umum;
bahwa untuk maksud seperti tersebut pada
butir (b) perlu diatur dan ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.

Menginga t:
1.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan -ketentuan Pokok Pengelolaa n
Ungkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993
tentang Analisis Mengenai Dampak
Ungkungan;
3 . Keputusan Presiden Nomor 96/ M Ta hun
1993 tentang Pembentu kan KabinetPembangun an VI;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umurn Nomor
69/PRT/1 995 tentang pedoman Teknis
Analisis Dampak Ungkungan Proyek Bidang
Pekerjaan Umum;
5. Keputusan Menteri Negara Ungkungan Hidup
Nomor Kepl4/ MENLH/ 3 / 94 tentang
Pedoman Umum Penyusun an Analisis
Mengenai Oqmpak lingkungan.
6 . Keputusan Menteri Pekerjaan Umurn Nomor
211/KPTS/ 1994 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departeme n Pekerjaan Umum;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umurn Nomor
04/KPTS/ 1995 tentang Pembentukan Komisi
Pusat AMDAL Departeme n Pekerjaan UmLim
(yang disempumakan).

MEMUT USKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTER! PEKERJAAN UMUM
TENTANG PITUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PENGELO LAAN LINGKUNGAN
DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKU NGAN PROYEK BIDANG PEKERJAAN UMUM.

PERTAMA:

Dengan keputusan ini ditetapkan Petunjuk Teknis
Penyusunan Rencana Pengelolaan Ungkungan dan
Rencana Pemantaua n Ungkungan Proyek Bidang
Pekerjaan Umum, sebagaimana termaktub dalam
lampiran keputusan ini. yang merupakan satu
kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA:

Petunjuk Teknis yang dimaksud dalam diktum
PERTAMA dinyatakan berlaku dan digunakan
untuk penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan
Ungkungan dan Rencana Pemantauan Ungkungan
bagi proyek-pro yek bidang pekerjaan umum,
dengan ketentuan :
a. Ketua Komisi Pusat AMDAL Departeme n
Pekerjaan Umum bertanggun g jawab atas
pelaksanaan petunjuk teknis yang dimaksud;
b. Para Direktur J enderal dan Kepala Kantor
Wilayah Departeme n Pekerjaan Umum yang
bersangkut an berkewajiban membina dan
mengawasi pelaksanaan petunjuk teknis ini
oleh pemimpin proyek dan/ atau konsultan
yang bersangkutan.

KETIGA:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan akan diadakan perbaikan
sebagaima na mestinya jika ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini.
Ditetapkan di Jakarta
padatangg ai24April 1995

MENTERI PEKERJAAN UMUM,
ttd.

RADINAL MOOCHTAR
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Lampiran:
PETIJNUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PENGELOI.AAN UNGKUNGAN DAN
RENCANA PEMANfAUAN UNGKUNGAN PROYEK BIDANG PEKERJAAN UMUM
BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Ungkungan Hidup, antara lain dikemukakan bahwa setiap rencana kegiatan yang
diperkirakan menimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi
dengan Analisis Mengenai Dampak lingkungan
(AMDAL), yang pelaksanaannya diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993
tentang Analisis Mengenai Dampak
Ungkungan.
Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dikemukakan bahwa mengingat beraneka ragamnya
jenis kegiatan yang wajib dilengkapi dengan
AMDAL, maka setiap instansi sektoral dapat
membuat Pedoman Teknis AMDAL sesuai
dengan kebutuhan serta jenis kegiatan yang
menjadi tugas, tanggung jawab dan wewenang
pembinaannya.
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut
yang menjadi acuan bagi penyusunan pedeman teknis AMDAL masing-masing sektor,
diatur melalui berbagai Keputusan Menteri
Negara Ungkungan Hidup yang merupakan
pedoman umum pelaksanaan AMDAL,
sebagai berikut :
a. Keputusan Menteri Negara Ungkungan
Hidup Nomor KEP 11/MENLH/ 3/ 94
tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang
Wajib Dilengkapi dengan AMDAL.
b. Keputusan Menteri Negara Ungkungan
Hidup Nomor KEP 13/MENLH/ 3/ 94
tentang Pedoman Susunan Keanggotaan
dan Tata Kerja Komisi AMDAL.
c. Keputus<:m Menteri Negara .Ungkungan
Hidup Nomor KEP 14/MENLH/ 3/ 94
tentang Pedoman umum Penyusunan
Analisis Mengenai Oampak Ungkungan.
d. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor
KEP-056 Tahun 1994 tentang Pedoman
Mengenai Ukuran Dampak Penting:
2. Pedoman Teknis AMDAL Proyek Bidang
Pekerjaan Umum mengatur pelaksanaan
AMDAL untuk kegiatan pembangunan
prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum,
merupakan penjabaran umum pelaksanaan
AMDAL tersebut.

Pedoman Teknis AMDAL mengemukakan halhal yang perlu disajikan dalam pelaksanaan
kegiatan suatu proyek pada setiap tahapan,
dengan mensyaratkan dimasukkannya aspekaspek lingkungan dalam setiap tahap kegiatan
proyek. Hal ini berarti bahwa aspek-aspek
lingkungan harus dianalisis pada saat yang
bersamaan dengan analisis aspek-aspek teknis,
dan merupakan masukan bagi analisis ekonomi
proyek tersebut.
Dengan demikian p elaksanaan AMDAL
merupakan satu kesatuan yang terintegrasi
dengan siklus kegiatan proyek, dengan uraian
sebagaiberikut:
a. Pada tahap Perencanaan Umum, dilakukan penyaringan proyek yang menetapkan sejauh mana kegiatan AMDAL perh'
dilakukan.
b. Pada tahap Pra Studi Kelayakan, kegiatan
yang dilakukan mencakup proses pelingkupan untuk menyusun KA-ANDAL.
c. Pada tabap Studi Kelayakan, kegiatan
yang d\Jakukan ber.upa penyusunan studi
AND.A.L, termasuk Rk\L dan RPL.
d. Padal:ahap PerencanaanTeknis, kegiatan
yan!!J dilakukan berupa penjabaran RKL
dan, RPL dalam gambar-gc.mbar konstruksi dan spesifikasi teknis.
e. Pada tahap Pra Konstruksi (Pengadaan
Tanah), ｭｾ｣｡ｫｵｰ＠
pelaksanan dan perbaikan RKL dan RPL pada tahap tersebut.
f. Pada tahap Konstruksi, mencakup pelaksanaan dan perbaikan RKL dan RPL pada
tahap tersebut.
g. Pada tahap Pasca Konstruksi (Operasi dan
Pemeliharaan), mencakup pelaksanaan
dan perbaikan RKL dan RPL pada tahap
tersebut.
h. Pada tahap Evaluasi Pasca Proyek,
mencakup evaluasi hasil pengelolaan dan
pemantauan lingkungan yang telah
dilaksanakan sebagai umpan balik dalam
upaya pengelolaan dampak lingkungan
yang sejenis.
3. Petunjuk Teknis Penyusunan RKL dan RPL
Proyek Bidang Pekerjaan umum ini merupakan
penjabaran dari Pedoman teknis AMDAL
Proyek Bidang Pekerjaan Umum, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
dari petunjuk-petunjuk teknis AMDAL proyek

bidang pekerjaan umum lainnya.

1. 2. Maksud dan Tujuan
Petunjuk Teknis Penyusunan RKL dan RPL Proyek
Bidang Pekerjaan Umum ini dimaksudkan untuk
memberikan petunjuk yang lebih rind mengenai tata
cara penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan
Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan
Ungkungan (RPL), dalam upaya untuk mencegah,
mengendalikan dan menanggulangi dampak negatif
serta mengembangkan dampak positif yang timbul.
Petunjuk teknis ini ditujukan untuk memberikan arahan kepada pemrakarsa, penyusun dan penilai AMDAI..., sehingga dapat dihasilkan dokumen RKL dan
RPL yang efektif, efisien dan dapat d.iimplementasikan
serta mencapai hasil yang optimal sesuai sasarannya.

1.3. Penggunaan Petunjuk Teknis
1.

2.

3.

4.

Petunuk teknis ini merupakan acuan untuk
menyusun RKL dan RPL prOI)ek-proyek bidang
pekerjaan umum, yang implementasinya harus
mengacu pula pada pedoman dan petunjuk
teknis AMDAL proyek bidang Pekerjaan
Umum lainnya.
Petunjuk teknis penyusunan RKL digunakan
untuk memberi arahan kepada penyusun dan
p-3nilai dokumen RKL mengenai:
1. Jenis dampak penting yang dikelola;
2. Rencana pengelolaan lingkungan, baik
pencegahan dan penanggulangan dampak negatif maupun pengembangan dampak positif;
3. 1nstitusi pelaksanaan pengelolaan lingkungan, baik pelaksana, pengawas maupun
penerima laporan.
4 . Pembiayaan.
Petunjuk teknis penyusunan RPL digunakan
untuk memberi arahan kepada penyusun dan
penilai dokumen RPL mengenai:
a. Jenis dampak penting dan komponen
lingkungan yang dipantau.
b. Metode da n cara pemantauan lingkungan
secara spesifik.
c Institusi pelaksanaan pemantauan
lingkungan, baik pelaksana, pengawas dan
penerima laporan.
d. Pembiayaan .
Petunjuk teknis ini juga dilengkapi dengan
sistematika dokumen RKL dan RPL, serta
matriks RKL dan RPL.
BABII

PEMANTAPAN RKL DAN RPL DAIAM
SIKLUS PENGEMBANGAN PROYEK
2.1. Mekanisme Penyusunan RKL dan RPL
1. Proses penyusunan ANDAI... berikut RKL dan

RPL harus bersamaan dengan kegiatan studi
kelayakan, sehingga dapat mengurangi komponen biaya-biaya studi yang tidak diperlukan.
2. Meskipun penyusunannya bersamaan, dan
aspek-aspek lingkungan sudah harus diaplikasikan dalam proses penyusunan studi kelayakan
tersebut, namun dokumen ANDAL berikut
RKL dan RPL tetap diperlukan dan menjadi
bagian dalam laporan studi kelayakan, yang
disajikan secara terpisah.
3. Hal tersebut berarti bahwa rencana pengelolaan lingkungan, merupakan bagian yang tidak
dapat dipisahkan dengan kegiatan perencanaan proyek, sehingga upaya pengelolaan
lingkungan harus dijabarkan dalam bentuk
gambar rencana, serta syarat-syarat teknis
pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan.
4 . Demikian pula rencana pemantauan lingkungan merupakan syarat-syarat pengawasan
terhadap hasil pengelolaan lingkungan, yang
perwujudannya berupa realisasi terhadap
pelaksanaan gambar rencana serta syaratsyarat teknis pelaksanaan pekerjaan. operasi
dan pemeliharaan.
.
5. Dalam hal siklus pengembangan proyek tidak
dilaksanakan secara utuh atau studi kelayakan
sudah dilaksanakan terlebih dahulu, maka penyusunan ANDAI... beserta RKL dan RPL dimaksudkan untuk melengkapi dokumen studi kelayakan yang telah dibuat sebelwnnya, dan dokumen
RKL dan RPL ini dapat dimanfaatkan untuk
pembuatan atau penyempumaan perencanaan
teknis konstruksi dalam upaya mencegah,
mengurangi atau menanggulangi dampak negatif
dan mengembangkan dampak positif.

2.2. Pemanfaatan RKL dan RPL
1. Tahap Perencanaan Teknis
Dokumen RKL dan RPL yang disusun sebelum
tahap perencanaan teknis harus dipakai sebagai masukan dalam penyusunan rencana teknis, serta syarat-syarat dan spesifikasi teknis
kegiatan, sedangkan dokumen RKL dan RPL,
yang disusun setelah tahap perencanaan teknis
dapat dijadikan masukan untuk penyempurnaan rencana teknis serta syarat-syarat dan
spesifikasi tekns kegiatan.

2. Tahap Pra Konstruksi
Dokumen RKL dan RPL pada tahap ini harus
diperhatikan dan digunakan dalam proses
pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan
pemindahan penduduk.

3. Tahap Konstruksi
Dokumen RKL dan RPL pada tahap ini harus
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diperhatikan dan digunakan dalam
pelaksanaan kegiatan pada tahap konstruksi.
Selain itu dokumen RPL dan RKL ini dapat
dimanfaatkan untuk mempersiapkan dan
menyempumakan :
a. Metode dan tata cara konstruksi serta spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan.
b. Fungsi prasarana dan sarana yang
dibangun . .
c. Pembuatan gambar rencana (as built drawing).

4. Tahap Pasca Konstruksi
Dokumen RKL dan RPL pada tahap ini harus
diperhatikan dan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahap pasca konstruksi {operasi dan pemeliharaan).

5. Tahap Evaluasi Pasca Proyek.
Dokumen RKL dan RPL pada tahap ini harus
digunakan dalam tahap pengembangan selanjutnya dan merupakan masukan bagi pengelolaan dampak kegiatan sejenis.
Dalam setiap tahap, RKL!RPL dapat disempurnakan sesuai perkembangan situasi dan kondisi
yang ditemui pada tahap-tahap tersebut.
BAB III
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA
PENGELOLAAN UNGKUNGAN

3.1. Tujuan dan kegunaan
Tujuan penyusunan RKL adalah sebagai acuan
untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak negatif penting yang timbul, serta
mengembangkan dampak positif kegiatan.
Kegunaan RKL antara lain :
1. Memberi petunjuk tentang dampak penting
yang diperkirakan akan timbul serta cara penanggulangannya, sehingga dampak negatif
dapat dicegah dan ditanggulangi serta manfaat
proyek dapat ditingkatkan.
2. Merupakan petunjuk bagi pemrakarsa, pengelola kegiatan dan instansi terkait mengenai
lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam
pengelolaan lingkungan suatu kegiatan.

1. Pendekatan Teknologi
Berupa pemanfaatan teknologi yang ada yang
dapat digunakan untuk menangani dampak lingkungan yang dapat menurunkan kualitas kehidupan
antara lain :
a. Memperbaiki kerusakan lingkungan, misalnya:
1) Rehabilitasi lahan yang rusak.
2) Mengurangi erosi dan atau sedimentasi.
3) Teknologi pengelolaan quarry dengan
polusi rendah.
b. Mencegah penurunan potensi sumber daya
alam, misalnya :
1) Mencegah penurunan : kualitas/kesuburan tanah, kualitas/kuantitas sumber daya air serta kualitas udara
2) Mencegah rusaknya kondisi flora, khususnya yang menjadi habitat fauna.
3) Meningkatan diversifikasi penggunaan
bahan material bangunan.
c. Menanggulangi pencemaran dan limbah
lingkungan, misalnya :
1) Mendaur ulang limbah agar dapat dimanfaatkan kembali.
2) Menetralkan!mengencerkan kadar limbah
baik secara alamiah ataupun rekayasa sampai di bal.vah ambang batas yang disyaratkan.
3) Menyempurnakan desain peralatan/
mesin serta prosesnya agar kadar pencemar yang dihasilkan berkurang.
d. Mencegah penurunan nilai fungsi prasarana
dan sarana umum, misalnya :
1) Mengurangi erosi dan sedimentasi.
2) Mencegah degradasi yang membahayakan bangunan-bangunan.

2. Pendekatan Sosial Ekonomi

3.2. Pendekatan Pengelolaan Lingkungan.

Pendekatan sosial ekonomi yang dipergunakan untuk
melakukan pengelolaan lingkungan, misalnya :
a. Pemindahan penduduk yang tidak menyengsarakan masyarakat dan bahkan memperbaiki
kesejahteraan masyarakat yang dipindahkan.
b. Penerapan teknologi pengelolaan lingkungan
yang dapat mencegah menurunnya kualitas
sosial ekonomi masyarakat sekitar kegiatan.

Pengelolaan lingkungan yang dilakukan harus mempergunakan pertimbangan berdasarkan pendekatan teknologi yang dipadukan dengan pendekatan sosial ekonomi sehingga teknologi yang akan
digunakan adalah teknologi yang telah teruji secara
sosio ekonomis dan tata cara pelaksanaannya untuk
pencegahan dampak negatif yang dapat timbul,
sehingga dampak yang timbul dapat dihilangkan
atau diperkecil semaksimal mungkin memenuhi
batas ambang tertentu :

Pendekatan institusi/kelembagaan yang dipergunakan dalam upaya pengelolaan lingkungan, antara
lain :
a . Melakukan kerjasama diantara instansi terkait
dalam pengelolaan lingkungan.
b. Melengkapi peraturan dan syarat-syarat penerapannya serta sanksi-sanksi bagi pelanggarnya.
c. Meningkatkan dan memantapkan peran unit
organisasi yang ada untuk melaksanakan

3. Pendekatan Institusi/Kelembagaan,
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d.

pengelolaan lingkungan.
Meningkatkan pengawasan terhadp upaya pengelolaan lingkungan dengan memanfaatkan
institusi yang ada.

3.3. Kedalaman Pengelolaan UngkWlgan.
1. Dokumen KRL harus terkait dengan dokumen
ANDAL, dan pengelolaan lingkungan dilaku-

2.

3.

kan pada komponen/ parameter lingkungan
yang mengalami perubahan mendasar .
Penentuan komponen/parameter lingkungan
yang mengalami perubahan mendasar dan
jenis dampak penting yang dipandang strategis
untuk dikelola, didasarkan pert imbangan :
a. Komponen/ parameter lingkungan yang
merupakan isi utama rencana kegiatan.
b. Dampak-dampak yang banyak menimbulkan dampak penting turunan .
c. Dampak yang bila ditanggulangi dapat
membawa pengaruh lanjutan pada
dampak penting turunannya.
Materi dokurnen RKL bersifat memberikan
pokok-pokok arahan, dan prinsip atau persyaratan untuk menangani dampak-dampak
penting yang akan timbul, dan selanjutnya hal
tersebut akan menjadi dasar pertimbangan bagi
konsultan perencana dalam menyusun
perencanaan teknis konstruksi, dan syaratsyarat pelaksanaan serta bagi pelaksana dalam
mengatur tata cara pelaksanaan.
RKLdapat berupa rencana pencegahan, pengendalian dan penanggulangan dampak penting
negatif, serta pengembangan dampak positif. RKL
harus berisi uraian yang jelas, sistematis, serta
mengandung hal-hal sebagai berikut:
a . Memuat pokok-pokok arahan, prinsipprinsip, pedoman, atau persyaratan untuk
mencegah, menanggulangi, mengendalikan dampak negatif dan mengembangkan
dampak positif. Bila perlu dapat-dilengkapi
pula dengan acuan literatur rancang
bangun pengelolaan dampak.
b. Dirurnuskan sedemikian rupa sehingga
dapat dijadikan bahan pertimbangan
untuk pembuatan rencana teknis dan
spesif ikasi teknis, a tau acuan pelaksanaan
kegiatan pengelolaan lingkungan. .
c. Mencakup pembentukan/ penetapan unit
organisasi a tau petugas yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan
lingkungan, dalam hal khusus termasuk
struktur organisasi, lingkup tugas dan wewenang, serta jumlah dan kualifikasi
personel.

3.4. Materi Dokwnen Rencana Pengelolaan
Ungkungan
Materi dokumen RKL meliputi hal-hal dengan
urutan sebagai berikut:

3.4.1. Pendahuluan
a.

b.

c.

Latar belakang.
Penjelasan tentang diperlukannya pengelolaan
lingkungan baik bagi pemrakarsa, pengelola
kegiatan: instansi terkait maupun masyarakat
dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Tujuan dan kegunaan RKL. Uraian secara
sistematis, singkat dan jelas tentang tujuan dan
keguanan RKL yang akan dilaksanakan oleh
pemrakarsa atau pengelola kegiatan secara
urnurn.
Rona Lingkungan yang perlu diperhatikan.
Uraian secara singkat komponen lingkungan
di sekitar lokasi kegiatan yang sensitif terhadap
perubahan akibat rencana kegiatan. berdasarkan hasil laporan ANDAL. serta dilengkapi
dengan peta lokasi dengan skala yang
memadai.

3.4.2. Rencana Pengelolaan Lingkungan.
Rencana pengelolaan lingkungan untuk setiap
tahapan kegiatan meliputi uraian sebagai berikut :
1. Jenis dampak penting yang dikelola. Uraian
jenis dampak penting yang perlu dikelolan
sesuai hasillaporan ANDAL.
Dampak penting yang harus dikelola atau
kompon en/ parameter lingkungan yang
mengalami perubahan mendasar menurut hasil
ANDAL, harus diprioritaskan pada :
a. Komponen/ parameter lingkungan sesuai
hasil pelingkupan yang merupakan isu
utama rencana kegiatan.
b. Dampak-dampak yang dapat menimbulkan dampak penting turunan.
c. Dampak yang bila ditanggulangi dapat
membawa p e ngaruh lanjutan pada
dampak penting turunannya.
2. Sumber dampak-penting.
Penentuan ko mponen kegiatan yang dapat
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, atau yang dapat menimbulkan dampak
penting lanjutan seperti kegiatan pemindahan
penduduk dapat menimbulkan keresahan
terhadap masyarakat yang terkena dampak.
3. Tolok Ukur dampak.
·Uraian tolok ukur dampak yang dapat dipakai
untuk mengetahui besarnya dampak yang
terjadi pada setiap komponen/ parameter
lingkungan, seperti yang diuraikan dalam lapo-
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ran ANDAL, dengan memanfaatkan antara
lain standar baku mutu atau ketentuan/peraturan yang berlaku.
4. Tujuan pengelolaan lingkungan.
Uraian tujuan setiap pengelolaan lingkungan
secara spesifik misalnya mengendalikan mutu
limbah cair yang akan dibuang ke badan sungai
terutama parameter BOC, COD dan padatan
tersuspensi, agar tidak melampaui standar baku
mutu yang ditetapkan.
5. Upaya pengelolaan lingkungan.
Uraian upaya pengelolaan lingkungan yang
dilakukan untuk setiap tahapan kegiatan
dengan pendekatan teknologi, sosial ekonomi
dan institusi, antara lain dengan cara :
a. Mencegah dampak penting yang ditimbulkan oleh teknologi tertentu sehingga
dampak yang akan terjadi dapat dicegah,
seperti memilih lokasi kegiatan yang tepat
dan sesuai dengan kondisi lingkungan,
serta penggunaan sistem pondasi bor pile
untuk menghindari timbulnya kebisingan
dan getaran.
b. Menanggulangi dan mengendalikan
dampak penting sehingga tidak meningkatkan pencemaran lingkungan, seperti
mengolah limbah cair sebelum dibuang ke
badan air atau melakukan penyiraman
secara berkala untuk mengurangi timbulnya debu pada pekerjaan tanah.
c. Mengernbangkan dampak positif sehingga
manfaat proyek akan dapat lebih meningkat baik bagi pemrakarsa, masyarakat
maupun institusi terkait, misalnya mernanfaatkan tenaga kerja dan bahan material
yang ada di sekitar lokasi kegiatan.
d. Memberikan pertimbangan sosial ekonomi dalam menangani dampak penting
yang timbul, misalnya dalam pemberian
kompensasi atas sumber daya yang rusak,
hilang atau tidak dapat dipulihkan.
6. Lokasi dan periode pengelolaan lingkungan.
a . Penentuan lokasi kegiatan pengelolaan
lingkungan yang akan dilakukan dengan
memperhatikan sifat dampak penting
yang timbul.
b. Waktu dan lamanya kegiatan pengelolaan
lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan sifat dampak penting yang timbul.
7. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
Uraian institusi yang akan melaksanakan
pengelolaan lingkungan baik yang akan bertindak sebagai perencana, pelaksana, pengawas
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maupun institusi yang dilapori hasilnya.
Pelaksanaan pengelolaan lingkungan harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan dapat
dilakukan oleh instansi lain sebagai-mana
yang tercantum dalam RKL. Harus
ditentukan instansi yang berperan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan
lingkungan. Hasil pengawasan pengelo-laan
lingkungan dilaporkan kepada instansiinstansi sesuai dengan tugas dan fungsi
instansi yang bersangkutan dan wewenang
serta tanggung jawabnya menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b. Penyediaan biaya untuk pengelolaan
lingkungan adalah tanggung jawab pernrakarsa atau pengelola kegiatan, baik untuk
kegiatan intern maupun bagi pengelolaan
lingkungan dari instansi terkait.
c. Pemrakarsa harus mengambil inisiatif dan
menjadi pendorong terlaksananya pengelolaan lingkungan.
d. Pelaksanaan pengawasan terhadap
pengelolaan lingkungan dapat dilakukan
antara lain dengan cara :
- Menilai dokumen proyek seperti gambar
rencana, metode konsjruksi dan operasi
serta syarat-syarat teknis pelaksanaan.
- Menilai persiapan yang dilakukan dalam
melaksanakan pengelolaan lingkungan.
- Melakukan pengawasan langsung
untuk menilai pelaksanaan pengelolaan
lingkungan.

3.4.3. Daftar Pustaka
Uraian sumber data dan informasi yang dipakai
untuk penyusunan RKL dengan sistematika yang
baik dan benar, sesuai tata cara penulisan pustaka
yang berlaku.
·

3.4.4. Lampiran
Dokumen RKL harus dilengkapi dengan :
1. . Peta yang jelas dengan skala yang memadai
dan memperlihatkan lokasi-lokasi pengelolaan
lingkungan yang akan dilakukan.
2. Matriks RKL sesuai dengan format terlampir,
yang merupakan ringkasan uraian rencana
pengelolaan lingkungan yang berisikan (lihat
Lampiran 3) :
Jenis dampak penting.
Sumber dampak penting.
Tolok ukur dampak. T ujuan pengelolaan
lingkungan.
Upaya pengelolaan lingkungan.
Lokasi dan periode pengelolaan lingkungan.

lnformasi Pembangunan lnfrastruktur ke-PU-an 27 Propinsi

-==-===;:_-:;,;.,

lnstitUsi pengelolaan lingkungan.

3. Foto, gambar atau informasi lain yang sifatnya
dapat lebih menjelaskan rencana kegiatan
pengelolaan-lingkungan yang akan dilakukan.
Sistematika penyusunan RKL dapat dilihat
pada lampiran 1.

b.

BABIV
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA

PEMANTAUAN IJNGKUNGAN
4.1. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan penyusunan RPL adalah sebagai acuan
untuk_ mengetahui keberhasilan pelaksanaan
pengelolaan lingkungan secara sistematis dan
terencana. Sedangkan kegunaan RPL antara lain :
1. Sebagai acuan untuk melakukan pemantauan
lingkungan atau melakukan pemantauan atas
hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
2. Memberi kejelasan kepada pemrakarsa atau
pengelola kegiatan dan instansi terkait tentang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam
kegiatan pemantauan lingkungan.

4.2. Pendekatan Pemantauan Ungkungan
Penyusunan RPL harus memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
1. RPL harus konsisten dan mempunyai keterkaitan langsung dengan hal-hal yang dikemukakan
dalam laporan ANDAL dan RKL, baik lingkup
kegiatan dan kedalamannya.
2. Kegiatan pemantauan lingkungan dapat
dilakukan, baik terhadap komponen kegiatan
yang menjadi sumber dampak penting,
maupun terhadap komponen/parameter lingkungan yang terkena dampak penting.
3. Komponen/parameter lingkungan yang dipantau hanyalah komponen/parameter lingkungan yang terkena dampak penting atau yang
mengalami perubahan yang mendasar, sedangkan komponen/parameter lingkungan lainnya
tidak perlu dipantau.
4. Pemantauan lingkungan yang dilakukan harus
dapat dilaksanpkan oleh pemrakarsa, pengelola kegiatan atau instansi terkait.
5. Mekanisme pemantauan lingkungan harus diuraikan dengan jelas, baik keterkaitannya dengan
instansi pelaksana, pengawas maupun instansi
yang dilapori hasilnya.

4.3. Materi Dokumen Rencana Pemantau;m
Lingkungan.
Materi .dokumen RPL- meliputi hal-hal dengan
urutan sebagai berikut :

4.3.1. Pendahuluan
a. Latar belakang
Penjelasan diperlukannya pemantauan ling-

kungan baik bagi pemrakarsa, pengelola
kegiatan, instansi terkait maupun masyarakat
setempat, dalam mewujudkan pembangunan
yang berwawasan lingkungan.
Tujuan dan kegunaan RPL.
Uraian secara sistematis, singkat dan jelas,
tujuan dan kegunaan pemantauan lingkungan
yang akan dilakukan.

4.3.2. Rencana Pemantauan Ungkungan
Rencana pemantauan lingkungan untuk setiap
tahapan kegiatan meliputi uraian sebagai berikut :
1. Jenis dampak penting yang dipantau. Uraian
jenis dampak penting yang perlu dipantau,
yang harus· sesuai dengan hasil laporan
ANDAL dan RKL.
2. Komponen/ parameter lingkungan yang
dipantau. Uraian komponen/ parameter
lingkungan yang dipantau, serta indikasi
pemantauannya, misalnya indikator yang
dipakai untuk memantau kualitas air adalah pH.
COD, BOD dan bau.
3. Sumber dampak penting.
Uraian sumber terjadinya dampak penting, baik
berupa rencana kegiatan yang menyebabkan
timbulnya dampak penting , atau kondisi
lingkungan yang dapat menimbulkan dampak
penting turunan.
4. Tujuan pemantauan lingkungan.
Uraian tujuan spesifik dari setiap upaya
pemantauan lingkungan dengan memperhatikan rencana pengelolaan lingkungan yang
dilaksanakan, misalnya memantau kualitas air
khususnya parameter BOD, COD, zat padat
tersuspensi dan pH, untuk dampak penting
yang berupa pencemaran kualitas air.
5. Metode dan cara pemantauan lingkungan.
Uraian metode dan cara pemantauan lingkungan, yang harus sesuai dengan indikator pemantauan, baik berupa proses pengumpulan
data, analisis data dan peralatan yang dipakai.
Metode dan cara pemantauan lingkungan
tersebut harus konsisten dengan metode yang
dipakai dalam penyusunan laporan studi

ANDAL.
6.

Lokasi, jangka waktu dan frekuensi pemantauan lingkungan.
a. Uraian lokasi pemantauan lingkungan
yang dilengkapi peta dengan skala yang
memadai. Lokasi pemantauan hendaknya
dapat konsisten ､ｾｧ｡ｮ＠
jenis dampak yang
timbul serta tujuan pemantauan.
·b. Uraian jangka waktu dan frekuensi pemantauan lingkungan, sesuai dengan sifat
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dampak penting yang dipantau, baik
intensitas, lamanya dampak berlangsung
maupun sifat kumulatif dampak.
7. Pelaksanaan pemantauan lingkungan. Uraian
institusi yang akan melaksanakan pemantauan
lingkungan, baik yang bertindak sebagai
pelaksana, pengawas maupun institusi yang
dilapori hasilnya. Pelaksanaan pemantauan
lingkungan harus memperhatikan hal-hal
sebagaiberikut :
a. Pemrakarsa atau pengelola kegiatan harus
selalu menjadi inisiator dan pendorong
terlaksananya pemantauan lingkungan,
termasuk yang dilakukan oleh instansi lain.
Untuk itu mekanisme pemantauan lingkungan harus diuraikan dengan jelas. Hasil
pemantauan lingkungan harus disampaikan kepada instansi yang terkait.
b. Penentuan instansi pemantauan lingkungan, baik sebagai pelaksana, pengawas
maupun penerima hasil pemantauan lingkungan harus disesuaikan dengan tugas
dan fungsi, serta wewenang dan tanggung
jawabnya.
c. Penyediaan biaya untuk pemantauan
lingkungan adalah tanggung jawab pemrakarsa atau pengelola kegiatan baik untuk
kegiatan intern maupun kegiatan instansi.

4.3.3. Data Pustaka
Uraian sumber data dan informasi yang dipakai
untuk penyusunan RPL dengan sistematika yang
baik dan benar, sesuai tata cara penulisan pustaka
yang berlaku.

4.3.4. Lampiran
Dokumen RPL harus dilengkapi dengan :
1. Peta yang jelas dan skala yang memadai dan
memperlihatkan lokasi-lokasi pemantauan
lingkungan.
2 . Matriks RPL sesuai format terlampir yang
merupakan ringkasan uraian rencana pemantauan lingkungan, berisikan antara lain (lihat
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Lampiran 4).
Jenis dampak penting.
Sumber dampak penting.
Parameter Ungkungan.
Tujuan pemantauan lingkungan.
Metode dan cara pemantauan lingkungan.
Waktu dan frekuensi pemantauan lingkungan.
lnstitusi pemantauan lingkungan.
Foto atau gambar yang sifatnya dapat lebih
menjelaskan kegiatan pemantauan lingkungan.
Sistematika penyusunan RPL dapat dilihat
pada lampiran 2.

BABV
PENUTUP
5.1 . Dokumen RKL dan RPL merupakan satu
kesatuan dengan dokumen ANDAL, yang
memuat penjabaran saran, rekomendasi dan
tindak lanjut dari ANDAL tersebut.
5 .2 . Petunuk T eknis Rencana Pengelolaan
Lingkungan dan Rencana Pernantauan Lingkungan (RKL dan RPL) Proyek Bidang Pekerjaan
Umum ini merupakan arahan dan panduan
minimal yang harus diikuti dalam penyusunan
dokumen RKL dan RPL.
Penyusunan dan atau Pemrakarsa kegiatan
diharapkan dapat melengkapi materi dokumen
RKP dan RPL sesuai dengan perkembangan
kondisi lingkungan yang ada.
5 .3 . Diharapkan dokumen RKL dan RPL proyek
Bidang Pekerjaan Umum dapat disusun secara
sistematis, rind dan operasional sehingga
rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat diimplementasikan dengan teknologi yang tersedia, ､ｾｰ｡ｴ＠
dilaksanakan oleh
institusi yang ada, serta layak ditinjau dari segi
sosial ekonomi.
5 .4. Apabila diperlukan, dokumen RKL dan RPL
dapat dimantapkan sesuai dengan pelaksanaan
kegiatan pada setiap tahapan proyek, dan
perubahan lingkungan yang terjadi.
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l.ampiran-1:
SISTEMATIKA IAPORAN RENCANA
PENGELOIAAN UNGKUNGAN PROYEK BIDANG
PEKERJAAN UMUM
I.

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.
1.2. Tujuan Kegunaan RKL.
1.3. Rona Ungkungan yang Perlu diperhatikan.
D. RENCANA PENGELOIAAN UNGKUNGAN
2.1. Jenis Dampak Penting yang dikelola
2.2. Pengelolaan Ungkungan tahap Pra Konstruksi*)
2.3 . Pengelolaan Ungkungan tahap Konstruksi*)
2.4. Pengelolaan Ungkungan tahap Pasca Konstruksi*)
m. DAFfAR PUSTAKA
IV. Lampiran-lampiran :
1. Peta lokasi kegiatan Pengelolaan Ungkungan
2. Matriks Rencana Pengelolaan Ungkungan.
Catatan:
*) Untuk setiap jenis dampak penting yang dikelola harus
diuraikan :
- Jenis dampak penting.
- Sumber dampak penting.
- Tolok ukur dampak.
- Tujuan pengelolaan lingkungan.
- Upaya pengelolaan Ungkungan.
- Lokasi dan periode pengelolaan lingkungan.
- lnstitusi pengelolaan lingkungan.

Lampiran- 2
SISTEMATIKA IAPORAN RENCANA
PEMANTAUAN UNGKUNGAN PROYEK BIDANG
PEKERJAAN UMUM
I.

PENDAHULUAN
1.1. Latar BeJakang.
1.2. Tujuan dan kegunaan RPL.
D. RENCANA PEMANTAUAN UNGKUNGAN
2, 1. Jenis Dampak Penting Yang Dipantau
2.2. Pemantauan Ungkungan tahap Pra Konstruksi*)
2 .3 . Pemantauan Ungkungan pada tahap Konstruksi*)
2.4. Pemantauan Lingkungan pada tahap Pasca
Konstruksi*)
m. DAFfAR PUSTAKA
IV. l.ampiran-lampiran :
1. Peta lokasi kegiatan Pemantauan Ungkungan
2. Matriks Rencana Pemantauan Ungkungan.
Catatan:
"*) Untuk setiap jenis darnpak penting yang dikelola harus
diuraikan:
- Jenis darnpak penting.
- Sumber dampak penting.
- Parameter lingkungan,
- Tujuan pemantauan lingkungan.
- Metode dan cara pemantauan lingkungan.
- Lokasi, waktu dan frekuensi pemantauan lingkungan.
- lnstitusi pemantauan lingkungan.
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