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Dalam konteks pelaksanaan anggaran belanja, Negara seolah harusberhenti pada tanggal 31 Desember pukul 23:59, sehingga seluruh kegiatan danpembayarannya harus dapat diselesaikan atau dianggap selesai pada saat itu.Mengingat administrasi pembayaran adalah sebuah proses yang memerlukanwaktu, maka setiap tahun Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (COO)melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan Peraturan DirekturJenderal tentang Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran. Untuk Tahun 2012,Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 tertuangdalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 37/PB/2012.Dengan pertimbangan pengadaan adalah sebuah proses sampai dengandiselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa, maka dalamkerangka Pengadaan Barang/Jasa, langkah akhir tahun harus tetap dalamkerangka mencapai output yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.Tulisan ini, dibuat dalam kerangka peta pemikiran (mindmap) sebagaimanaterlampir dengan harapan seluruh pihak yang terkait dengan PengadaanBarang/Jasa dan pembayaran atas beban APBN memiliki pemahaman yang samadalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi pada akhir tahunanggaran.
A. Persiapan Menjelang Akhir Tahun AnggaranPersiapan menjelang akhir tahun anggaran adalah dengan caramempercepat penyelesaian pekerjaan agar prestasi pekerjaan:
 mencapai 100%; atau
 mencapai prosentase tertentu sebagai termijn pembayaran yang diaturdalam Kontrak.Terhadap pekerjaan tersebut di atas, maka pembayaran dilakukan dengan SuratPerintah Membayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 sebagaimana diubah denganPeraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor : PER-11/PB/2011 tentangMekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN. Sesuai ketentuan dalampasal 4 angka 6, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pengadaan barangdan jasa harus dilampiri dengan:a. Kontrak/SPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan;b. Surat Pernyataan Kuasa PA mengenai penetapan rekanan;c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima;Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dapat dipersamakan dengan BeritaAcara Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan prestasi pekerjaan (progress)pada saat diajukan permintaan pembayaran.Berita Acara Serah Terima digunakan apabila pekerjaan sudah diselesaikan100%.d. Berita Acara Pembayaran;e. Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau Pejabat yang ditunjuk;f. Faktur Pajak beserta SSP yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak;g. Jaminan Bank atau yang dipersamakan;



h. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Kontrak;i. Ringkasan Kontrak.Permintaan pembayaran tersebut di atas dapat diajukan kapan saja danSPM diterbitkan sebelum batas akhir pengajuan SPM yang ditentukan padaLangkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012.
B. Prosedur pada Akhir Tahun AnggaranBerdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor :37/PB/2012, prosedur akhir tahun anggaran, khususnya yang menyangkutpekerjaan kontraktual diatur sebagai berikut:1. Batas Akhir Pengajuan SPM-LSPada pasal 14 ayat (1) ditentukan bahwa SPM-LS sudah harus diterima olehKPPN paling lambat 17 Desember 2012 pada jam kerja.2. SPM –LS atas Pekerjaan Yang Belum Dapat Diselesaikan 100%Permintaan pembayaran pada akhir tahun anggaran terhadap pekerjaanyang belum dapat diselesaikan 100% pada dasarnya sama denganpermintaan pembayaran pada umumnya, kecuali tidak adanya Berita AcaraPenyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima.Sebagai pengganti dari Berita Acara tersebut, maka permintaan pembayaranharus dilengkapi dengan dokumen tambahan sebagai berikut:a. Untuk Pembayaran s/d Rp 50 juta rupiahPada pasal 18 ayat (1) ditentukan bahwa untuk pembayaran s/d Rp 50juta rupiah harus dilampiri dengan:1) Surat Perjanjian Pembayaran antara Kuasa PA dengan Pihak Ketigasebagaimana contoh dalam Lampiran II.2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaiPenjaminan dari Kuasa PA sebagaimana contoh dalam Lampiran VI.3) Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Menyelesaian Pekerjaan 100%dari Pihak Ketiga sebagaimana contoh dalam Lampiran VII.b. Untuk pembayaran di atas Rp 50 juta rupiahPada pasal 18 ayat (1) ditentukan bahwa untuk pembayaran di atas Rp 50juta rupiah harus dilampiri dengan:1) Surat Perjanjian Pembayaran antara Kuasa PA dengan Pihak Ketigasebagaimana contoh dalam Lampiran II2) Asli Garansi/Jaminan Pembayaran dari Bank Umum sebagaimanacontoh dalam Lampiran III. Jaminan Pembayaran harus memenuhisyarat:a) masa berlakunya berakhir sampai dengan berakhirnya kontrak;b) nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar nilai pembayaran ataunilai pekerjaan yang belum diselesaikan;c) masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejakberakhirnya jaminan;d) diterbitkan oleh Bank Umum yang berlokasi dalam wilayah kerjaKPPN bersangkutan; dane) bersifat transferable.3) Surat Pernyataan dari Kuasa PA mengenai keabsahanJaminan/Garansi Bank sebagaimana contoh dalam Lampiran IV.4) Asli Surat Kuasa (bermaterai cukup) kepada Kepala KPPN sebagaimancontoh dalam Lampiran V.



5) Surat Penyataan Kesanggupan untuk Menyelesaikan Pekerjaan 100%dari Pihak Ketiga sebagaimana contoh dalam Lampiran VII.Penggunaan dokumen-dokumen tambahan tersebut di atas adalahbentuk akuntabilitas pembayaran guna menghindari adanya BeritaAcara yang tidak sebenarnya atau Berita Acara fiktif.3. SPM-LS atas retensi atau biaya pemeliharaanPada dasarnya, permintaan pembayaran atas uang retensi atau biayapemeliharaan hanya dapat diajukan setelah pekerjaan diselesaikan 100%.Jika pelaksanaan pekerjaan belum dapat diselesaikan 100%, maka pengajuanpembayaran harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimanayang berlaku terhadap SPM-LS atas Pekerjaan Yang Belum DapatDiselesaikan.Pada pasal 17 ditentukan bahwa terhadap permintaan pembayaran uangretensi atau biaya pemeliharaan diperlukan syarat:
 Dilampiri copy Jaminan Pemeliharaan yang telah disahkan oleh Kuasa PA;
 Jaminan Pemeliharaan  sekurang-kurangnya sebesar jumlah tagihan;
 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan sampai dengan berakhirnya masapemeliharaan yang diatur dalam Kontrak;
 SPM retensi atau pemeliharaan dibuat terpisah dengan mencantumkannomor dan tanggal Jaminan Pemeliharaan pada SPM bersangkutan.4. Kondisi di Akhir Kontraka. Pekerjaan dapat diselesaikan 100%Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan atau Berita Acara Serah Terimaharus dibuat berdasarkan kondisi yang sebenarnya pada akhir kontrak,tidak boleh didasarkan pada kondisi yang tidak sebenarnya atau dibuatBerita Acara fiktif.Pada pasal 18 ayat (2) ditentukan bahwa apabila pekerjaan dapatdiselesaikan 100%, maka Kuasa PA menyampaikan Berita AcaraPenyelesaian Pekerjaan (menurut pendapat penulis yang dimaksudadalah Berita Acara Serah Terima atau Berita Acara Serah Terima I)paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa kontrak berakhir.Dengan penyampaian Berita Acara ini ke KPPN, maka JaminanPembayaran/Garansi Bank dikembalikan kepada Pihak Ketiga.b. Pekerjaan tidak dapat diselesaikan1) Dilakukan pemutusan kontrak sepihakPada pasal 18 ayat (3) diatur ketentuan apabila pekerjaan tidak dapatdiselesaikan dan dilakukan pemutusan kontrak sepihak. Ketentuandimaksud adalah:a) Kuasa PA, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Kontrakberakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PihakKetiga  bahwa yang bersangkutan telah wanprestasi.Pemberitahuan ini tembusannya disampaikan kepada KepalaKPPN mitra kerjanya.b) Berdasarkan pemberitahuan tersebut, Kuasa PA membuat suratpernyataan tertulis bahwa Pihak Ketiga wanprestasi paling lambat1 (satu) hari kerja setelah Kontrak berakhir.c) Surat pernyataan dilengkapi dengan Berita Acara PenyelesaianPekerjaan dan Berita Acara Pembayaran terakhir disampaikan



kepada Kepala KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masakontrak berakhir.Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita AcaraPembayaran dibuat sesuai progress terakhir pada akhirKontrak.d) Berdasarkan surat pernyataan dan Berita Acara tersebut di atas,pad hari kerja berikutnya Kepala KPPN mengajukan klaimpencairan Jaminan Pembayaran sebesar nilai pekerjaan yang tidakdapat diselesaikan.e) Atas klaim pencairan jaminan tersebut, maka apabila penyetorankembali ke Kas Negara dilaksanakan pada bulan Desember 2012,dianggap sebagai pengembalian belanja tahun anggaran 2012(kode akun bersangkutan). Namun apabila penyetoran kembalidilaksanakan pada tahun 2013, maka dicatat sebagai PendapatanAnggaran Lain-lain (kode akun 4239XX).f) Klaim pencairan Jaminan Pembayaran tanpa memperhitungkanpajak-pajak yang telah disetor ke Kas Negara atau dipotongmelalui SPM.g) Pajak-pajak yang telah terlanjur disetor ke Kas Negara ataumelalui pemotongan SPM, diselesaikan sesuai ketentuanperundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan, sehinggakonsekwensinya:
 Pajak yang terlanjur disetor atau dipotong dianggap sebagaiKredit Pajak;
 Terhadap Kredit Pajak tersebut tidak secara otomatisdilakukan Pengembalian atau Kompensasi, namun harusdiselesaikan berdasarkan mekanisme perpajakan yangberlaku.2) Pekerjaan dilanjutkan pada tahun 2013Pada pasal 18 ayat (4) diatur ketentuan mengenai pekerjaan yangtidak dapat diselesaikan dan akan dilanjutkan pada tahun 2013.Ketentuan yang berlaku adalah:a) Pelaksanaan pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun 2013berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang sisapekerjaan tahun anggaran berkenaan yang dibebankan pada DIPAtahun anggaran berikutnya. Ketentuan dimaksud adalah PeraturanMenteri Keuangan nomor : 25/PMK.05/2012.b) Kuasa PA menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPPNmengenai pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun 2013selambat-lambatnya  5 (lima) hari kerja sejak masa Kontrakberakhir. Pemberitahuan dilampiri:

 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita AcaraPembayaran berdasarkan kondisi pada akhir Kontrak;
 Surat Pernyataan kesanggupan dari Pihak Ketiga yang sudahdilegalisir dalam rangkap 5 (lima).c) Berdasarkan surat pemberitahuan dan Berita Acara tersebut diatas, pada hari kerja berikutnya, Kepala KPPN mengajukan  klaimpencairan Jaminan Pembayaran sebesar nilai pekerjaan yang tidakdapat diselesaikan. Klaim pencairan Jaminan Pembayaran



dibukukan sebagai Pendapatan Anggaran lain-lain (kode akun4239XX)d) Terhadap pajak yang telah disetor atau dipotong melalui SPMberlaku ketentuan yang sama sebagaimana diuraikan di butirsebelumnya.
C. TANTANGAN1. Keputusan STOP atau GOKeputusan STOP atau GO adalah merupakan kewenangan PPK sebagaipelaksanaan dari ketentuan pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.Dalam ketentuan tersebut, PPK diberikan kewenangan untuk melakukanpenilaian apakah Penyedia Barang/Jasa diperkirakan akan mampu atautidak mampu menyelesaikan sisa pekerjaan dalam jangka waktu 50 (limapuluh) hari kalender sejak akhir kontrak.Agar dapat menggunakan kewenangan tersebut dengan baik, makapengambilan keputusan oleh PPK harus didasarkan pada pertimbanganteknis penyelesaian pekerjaan dan mendapat masukan dari pihak yangkompeten, misalnya : Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas atauTim Teknis.Keputusan melanjutkan pekerjaan dalam jangka waktu keterlambatanmemberikan peluang pencapaian output sesuai dokumen anggaran danmengurangi potensi pengembalian belanja sehingga penyerapananggaran tetap berada pada tingkat maksimal.Keputusan menghentikan pekerjaan akan menghasilkan output yangtidak maksimal, penyerapan anggaran yang lebih rendah serta prosespenganggaran ulang untuk melanjutkan pekerjaan pada tahun anggaranberikutnya.2. Pembiayaan di Tahun 2013Sebagaimana diuraikan di atas, penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkanpada tahun anggaran 2013 mengacu ketentuan dalam Peraturan MenteriKeuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa PekerjaanTahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan pada DIPA TahunAnggaran Berikutnya. Ketentuan dimaksud adalah:a) Harus tersedia alokasi untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud. Jikadana belum tersedia, maka Kuasa PA mengajukan revisi DIPA/POKuntuk mengalokasikan anggaran atas pekerjaan yang dilanjutkan.b) Dilakukan addendum Kontrak untuk mencantumkan sumber danaDIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akandiselesaikan.c) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan surat pernyataan bermateraicukup yang ditandanganani oleh Pimpinan yang sekurang-kurangnyamenyatakan:1) Sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;2) Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan,maksimal 50 (lima puluh) hari kalender;3) Bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.



d) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan Jaminan Pelaksanaan sebesar5% (lima per seratus) dari nilai sisa pekerjaan yang akandiselesaikan.Pelaksanaan ketentuan tersebut di atas akan menimbulkan hambatan:
 Penyelesaian sisa pekerjaan belum dapat dipastikan dilaksanakansampai tersedianya alokasi dana. Jika tidak dapat dilakukan revisiDIPA/POK, maka pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sehinggakondisinya sama dengan pemutusan kontrak.
 Penyelesaian sisa pekerjaan tidak dapat dipastikan berlanjut sejakawal tahun 2013. Pada saat proses revisi DIPA/POK, pekerjaan harusdihentikan dan dimulai lagi setelah revisi disetujui. Menghentikanpekerjaan dan memulai lagi bisa berakibat padademobilisasi/mobilisasi tenaga kerja dan peralatan sehingga tidakefisien bagi pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan.
 Revisi anggaran 2013 untuk membiayai pekerjaan 2012 bisamengakibatkan terganggunya pencapaian output yang sudahditargetkan pada tahun 2013.Dengan gambaran hambatan tersebut di atas, maka penyelesaian sisapekerjaan atas beban DIPA Tahun Berikutnya tidak dapat dilaksanakandengan mudah, atau bahkan tidak dapat dilaksanakan.3. Ketidakpastian pemungutan pajakPeraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 37/PB/2012 danPeraturan Menteri Keuangan nomor 25/PMK/05/2012 apabiladilaksanakan secara berurutan akan menimbulka problem ketidakpastianpemungutan pajak yang merugikan Penyedia Barang/Jasa sebagai WajibPajak. Gambaran ketidakpastian pemungutan pajak dapat dijelaskandalam ilustrasi (ilustrasi hanya terhadap PPN saja) sebagai berikut:a. Paket pekerjaan konstruksi pembangunan gedung senilai Rp10.000.000.000. Pembayaran dilaksanakan dengan sistem termijn.Sampai akhir Nopember 2012 telah dicapai progress 80% dandiajukan pembayaran termijn 75% (tujuh puluh lima per seratus).b. Pada tanggal 15 Desember 2012, karena pekerjaan belum dapatdiselesaikan, diajukan SPM Akhir Tahun untuk termijn terakhir dantermijn pemeliharaan total sebesar 25% (dua puluh lima per seratus)dengan nilai Rp 2.500.000.000. PPN dipungut sebesar Rp 227.272.727.c. Pada akhir kontrak, pekerjaan dapat diselesaikan 90% (Sembilanpuluh per seratus) sehingga dilakukan klaim Jaminan Pembayarantanpa memperhitungkan pajak yang telah dipungut sebesar Rp1.000.000.000d. Disediakan alokasi dana pada tahun 2013 untuk menyelesaikan sisapekerjaan. Pekerjaan berhasil diselesaikan 100% sehingga dilakukanpembayaran atas beban DIPA 2013 sebesar Rp 1.000.000.000. Ataspembayaran tahun 2013 dipungut PPN sebesar Rp 90.909.091e. Urutan pembayaran tersebut telah mengakibatkan pemungutan pajak2 (dua) kali atas pekerjaan yang sama sehingga pekerjaan senilai Rp2.500.000.000 (yang diselesaian dalam tahun 2012 dan 2013)dikenakan pemungutan PPN total sebesar Rp 318.181.818.f. Meskipun Penyedia Barang/Jasa mempunya hak untuk mengajikanpemgembalian atau kompensasi pajak yang telah dipungut melalui



Direktorat Jenderal Pajak, namun pengenaan pajak 2 (dua) kali atasobyek yang sama akan merugikan Penyedia Barang/Jasa, setidaknyadari sisi pengelolaan arus kas.
D. ALTERNATIF SOLUSISebagaimana hasil kajian saya dan Hery Suroso yang berjudul “StrategiPengadaan dan Keuangan pada Akhir Tahun Anggaran”i, terdapat mekanismelain guna menyelesaikan hambatan pembiayaan di tahun anggaran 2013.Mekanisme lain yang dapat digunakan sebagai alternatif solusi adalahperpanjangan masa berlaku Jaminan Pembayaran. Dengan menggunakanperpanjangan Jaminan Pembayaran maka:
 Penyelesaian sisa pekerjaan pasti dilaksanakan tanpa menungu revisiDIPA/POK;
 Pelaksanaan pekerjaan dapat langsung dilaksanakan sejak awal tahun tanpaada kemungkinan menghentikan pekerjaan untuk sementara waktu;
 Tidak mempengaruhi atau mengurangi target output pada DIPA Tahun 2013;
 Tidak dilakukan pemungutan pajak 2 (dua) kali atas obyek pekerjaan yangsama sehingga tidak merugikan arus kas Penyedia Barang/Jasa.Implementasi perpanjangan Jaminan Pembayaran pada dasarnya samadengan prosedur yang telah diatur Peraturan Direktur Jenderal PerbendaharaanNomo 37/PB/2012 dengan penyesuaian:1. Pada saat pengajuan SPM Akhir TahunMasa berlaku Jaminan Pembayaran ditentukan sampai dengan 50 (limapuluh) hari kalender sejak akhir Kontrak.2. Pada saat akhir Kontraka. Apabila PPK memberikan kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasauntuk menyelesaikan pekerjaan pada masa keterlambatan, maka PPKmeminta Penyedia Barang/Jasa untuk memperpanjang jangka waktuJaminan Pelaksanaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari sejak akhirKontrak.b. Tidak dilakukan klaim atas Jaminan Pembayaran.3. Pada masa  keterlambatan setelah pekerjaan diselesaikan 100%a. PPK menghitung besarnya denda keterlambatan sesuai ketentuan dalamKontrak.b. Penyedia Barang/Jasa menyetorkan denda keterlambatan ke Kas Negarapada MAK 423752.c. PPK membuat Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pembayaran.Berita Acara ini merupakan wujud akuntabilitas proses pengadaan yangmenggambarkan proses penyelesaian pekerjaan dengan sebenarnya.d. Kuasa PA menyampaikan Berita Acara dan bukti penyetoran dendaketerlambatan kepada Kepala KPPN mitra kerjanya.e. Berdasarkan Berita Acara dan bukti penyetoran tersebut, JaminanPembayaran/Garansi Bank dikembalikan kepada Pihak Ketiga.4. Pada akhir masa keterlambatan jika pekerjaan tidak diselesaikan 100%a. PPK mencairkan Jaminan Pelaksanaan. Pencairan Jaminan Pelaksanaandapat dicatat sebagai penerimaan denda atas keterlambatan penyelesaianpekerjaan.



b. PPK mengusulkan pengenaan saksi Daftar Hitam terhadap PenyediaBarang/Jasa kepada Kuasa PA.c. PPK membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita AcaraPembayaran berdasarkan progress terakhir pada akhir keterlambatan.d. Kuasa PA menyampaikan surat pemberitahuan wanprestasi dilampiriBerita Acara kepada Kepala KPPN mitra kerjanya.e. Berdasarkan pemberitahuan Kuasa PA, Kepala KPPN mengajukan  klaimpencairan Jaminan Pembayaran sebesar nilai pekerjaan yang tidak dapatdiselesaikan. Klaim pencairan Jaminan Pembayaran dibukukan sebagaiPendapatan Anggaran lain-lain (kode akun 4239XX).Mengingat implementasi alternatif solusi tidak sepenuhnyamelaksanakan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal PerbendaharaanNomor 37/PB/2012, maka sebagai konsekwensinya sesuai pasal 18 ayat (5)Kuasa PA/PPK yang bersangkutan akan dilaporkan kepada Unit PemeriksaanInternal Kementerian/Lembaga/Institusi bersangkutan dan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP).
E. TANTANGAN UNTUK PELAKSANAAN APBDSesuai dengan kewenangan yang ditentukan oleh Undang-undangKeuangan Negara, maka Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebutdi atas hanya digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBN dan tidakdapat digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan APBD.Sebagaimana telah diketahui bersama, pelaksanaan APBD menggunakanketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.Dalam Peraturan MenteriDalam Negeri yang berlaku saat ini, tidak memberikan solusi terhadappembayaran pekerjaan yang belum dapat diselesaikan menjelang atau padaakhir tahun anggaran.Dengan tidak adanya solusi tersebut maka terhadappekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada akhir kontrak harus dilakukanpemutusan kontrak sepihak sehingga output yang ditentukan dalam dokumenanggaran tidak tercapai. Padahal, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun2012 terdapat kesempatan bagi Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikanpekerjaan pada masa keterlambatan sehingga output yang ditentukan dalamdokumen anggaran bisa dicapai sepenuhnya.Agar alternatif solusi dapat digunakan sebagai panduan pelaksanaanAPBD, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri DalamNegeri sehinggadapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun PeraturanKepala Daerah pada masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota.
Agus Kuncoro, CERT.SCM(ITC) adalah salah satu pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan
Indonesia (P3I), bisa dikunjungi di situsnya http://guskun.com

iAgus Kuncoro dan Hery Suroso, “Strategi Pengadaan dan Keuangan pada Akhir TahunAnggaran”, http://guskun.com
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SPM dan Lampiran

Dokumen Tambahan
Nilai s.d Rp 50jt

Nilai di atas Rp 50jt

SPM dan Lampiran

Dokumen Tambahan (jika pekerjaan belum selesai)

Jaminan Pemeliharaan

Pekerjaan Selesai

Pekerjaan Tidak Selesai
Pemutusan Kontrak

Dilanjutkan di Tahun 2013

Keputusan STOP or GO

Pembiayaan di Tahun 2013

ketidakpastian pemungutan pajak

harus tersedia alokasi dana

apakah pekerjaan harus berhenti terlebih dahulu?

potensi menganggu target output 2013

Memperpanjang Jaminan Pembayaran dan Jaminan Pelaksanaan

Tidak menganggu anggaran dan output 2013

Dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan revisi anggaran

Dilaporkan ke APIP dan BPKP

Tidak dilakukan pemungutan pajak 2 kali atas obyek yang sama
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