
KEADAAN KAHAR  

DAN  

PERISTIWA KOMPENSASI 

Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum 

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 



KEADAAN KAHAR 

• Pasal 1244 KUHPerdata, sebagai berikut: 

 ”Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, 
kerugian dan bunga, bila dia tidak dapat membuktikan 
bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak 
tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu 
disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang 
tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, 
walaupun tidak ada iktikad buruk padanya”. 

 



 

• Pasal 91 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, Keadaan Kahar adalah suatu keadaan 
yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan 
sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak 
menjadi tidak dapat dipenuhi.  

  

 Penjelasan : Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan 
Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada:  bencana 
alam, bencana non alam, bencana sosial,  pemogokan, kebakaran, 
gangguan industri lainnya  sebagaimana dinyatakan melalui 
keputusan bersama  Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. 



SIFAT KEADAAN KAHAR 

BERSIFAT 
PERMANEN 

BERSIFAT 
SEMENTARA 

Akibat Keadaan kahar 
pekerjaan tidak dapat 
dilanjutkan kembali 

Pekerjaan dapat dilanjutkan 
kembali setelah keadaan 
kahar berakhir 

Berita Acara penghentian 
kontrak PERMANEN dengan 
memasukkan alasan penghentian 

ADDENDUM KONTRAK 
perpanjangan waktu untuk 
penyelesaian pekerjaan 



Perubahan Perpres tekait Pengertian 

Keadaan Kahar  

• Sebelum adanya Perpres 4 tahun 2015, keadaan kahar didefinisikan 
hanya: 

(1) Bencana Alam; 

(2) Bencana Non Alam; 

(3) Bencana Sosial; 

(4) Pemogokan; 

(5) Kebakaran; dan/atau 

(6) Ganguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui 
keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. 

• Setelah ditetapkannya Perpres 4 tahun 2015, keadaan kahar 
didefinisikan dalam arti luas yaitu diluar kehendak para pihak dan 
contoh keadaan kahar tercantum dalam penjelasan.  

 



• Standar Dokumen Pengadaan dan Petunjuk Teknis, sebagai berikut: 

 Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat 
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam 
Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 

 Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan, 
yakni: 

(1) Bencana Alam; 

(2) Bencana Non Alam; 

(3) Bencana Sosial; 

(4) Pemogokan; 

(5) Kebakaran; dan/atau 

(6) Ganguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan 
bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. 

• Ketentuan keadaan kahar dituangkan didalam Kontrak yang disepakati oleh 
para pihak. 

 
 

 

 



Bukan Keadaan Kahar 

• Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal 
merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau 
kelalaian para pihak. 



Kewenangan yang menetapkan bencana 
No Keadaan Kahar Pengertian Yang menetapkan 

Instansi yang 
berwenang 

1 Bencana Alam Bencana yang diakibatkan 
oleh  
peristiwa atau serangkaian 
peristiwa yang disebabkan 
oleh alam antara lain 
berupa: 
- Gempa bumi,  
- Tsunami,  
- Gunung meletus, 
- Banjir,  
- Kekeringan,  
- Angin topan, dan  
- Tanah longsor.  
 

- Untuk Skala Nasional 
dilakukan oleh 
Presiden 

- Untuk Skala Provinsi 
dilakukan oleh 
Gubernur 

- Untuk Skala 
Kabupaten/Kota 
dilakukan oleh 
Bupati/Walikota 
 



No Keadaan Kahar Pengertian Yang menetapkan 
Instansi yang 

berwenang 

2 Bencana Non Alam Bencana yang 
diakibatkan oleh  
peristiwa atau rangkaian 
peristiwa nonalam yang 
antara lain berupa : 
- Gagal teknologi,  
- Gagal modernisasi, 
- Epidemi, dan  
- Wabah penyakit.  
 

Instansi terkait 

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam 



No Keadaan Kahar Pengertian Yang menetapkan 
Instansi yang 

berwenang 

3 Bencana Sosial Bencana yang 
diakibatkan oleh  
peristiwa atau 
serangkaian peristiwa 
yang diakibatkan oleh  
manusia yang meliputi 
konflik sosial antar 
kelompok atau 
antarkomunitas 
masyarakat, dan teror 
 

Kepolisian Setempat 

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam 



No Keadaan Kahar Pengertian Yang menetapkan 
Instansi yang berwenang 

4 Kebakaran Kepolisian Setempat 

5 Gangguan Industri 
 

- Keterlambatan 
pengiriman 
barang 
dikarenakan 
kebijakan 
peraturan Import; 

- Discontinue 

- Direktorat Bea dan Cukai, 
Kementerian Keuangan 
 

 
- Pabrikan   

6     Perubahan 
Kebijakan 
Pemerintah 

 

- Pemotongan 
Anggaran 

- Penghentian 
proyek strategis 

- Instansi terkait 
 

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam 



Curah Hujan dan Banjir 

 

 

•Apakah kondisi Hujan merupakan 
termasuk Keadaan Kahar? 

 

•Siapa yang menetapkan atas kondisi 
tersebut? 

 



• Hujan exterm yang merupakan keadaan Kahar 
dengan kondisi yang berdampak pada tidak 
terlaksananya penyelesaian pekerjaan karena: 
- Kondisi hujan extrem dengan kriteria curah 

hujan diatas 50 mm dalam satu hari; 
- Curah hujan exterm yang menyebabkan 

banjir  
- Banjir besar disebabkan bencana alam 

• Kondisi tersebut ditetapkan oleh Badan 
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
 



Discontinue 

1. Apakah Discontinue merupakan 
keadaan kahar? 

2. Siapa yang menyatakan? 

3. Apabila kejadian Discontinue di Luar 
Negeri, apakah perlu pengesahan 
peraturan Dubes RI? 

  
  



1. Discontinue merupakan barang yang dimaksud 
sudah tidak diproduksi lagi oleh Produsen, dimana 
produksi tersebut bukan kendali dari pihak 
Penyedia atau PPK. 

2. Yang menyatakan keadaan kahar Discontinue 
adalah Pabrikan yang memproduksi barang yang 
dimaksud tidak bisa produksi karena kondisi 
bencana. 

3. Kejadian Discontinue di Luar Negeri, tidak wajib 
untuk di sahkan oleh Dubes RI 

4. Dalam keadaan kahar, dilakukan penggantian 
dengan produk yang memiliki spesifikiasi setara 
atau lebih tinggi dengan negosiasi kewajaran harga 

  



Permasalahan akibat Keadaan Kahar 

1. Apakah pekerjaan dapat dihentikan atau 
dilanjutkan? 

2. Bagaimana penyelesaian pekerjaannya? 

3. Jika dilanjutkan, bagaimana perhitungan 
kompensasi waktunya? 

4. Apakah dapat dilakukan CCO lebih dari 10% 
total kontrak? 

 

 



Apakah pekerjaan dapat 

dihentikan atau dilanjutkan? 
  
• Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak 

dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan 
dalam perubahan Kontrak. 

• Pada saat terjadi Keadaan Kahar, pekerjaan 
dihentikan hingga keadaan kahar (bencana, dll) 
selesai dan Penyedia dapat melanjutkan pekerjaan 
setelah PPK (dapat dibantu oleh P3K dan/atau Tim 
Teknis) mendapatkan perhitungan kompensasi 
waktu Penyelesaian pekerjaan. 

 

 



Bagaimana penyelesaian 

pekerjaannya? 
 
Penyedia  Barang/Jasa memberitahukan tentang 
terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara 
tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat 
belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan 
Kahar,dengan menyertakan salinan pernyataan 
Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh 
pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

 



Jika dilanjutkan, bagaimana 

perhitungan kompensasi waktunya? 

 
 

Dibuat berita acara/justifikasi dari PPK akibat 
perubahan kontrak yang mengubah waktu 
pelaksanaan pekerjaan, biaya dan ruang lingkup 
pekerjaan 



Apakah dapat dilakukan CCO 
lebih dari 10% total kontrak? 
 

Berdasarkan Pasal 90 huruf c angka 3) Perpres No. 54 
Tahun 2010 bagi kejadian bencana alam yang masuk 
dalam cakupan wilayah suatu Kontrak, pekerjaan 
penanganan darurat dapat dimasukan kedalam Contract 
Change Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh 
perseratus) dari nilai awal Kontrak. 

 



PERISTIWA KOMPENSASI 

• Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau 
perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika 
penyedia gagal atau lalai untuk memberikan 
peringatan dini dalam mengantisipasi atau 
mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. 

• Peringatan dini diberikan oleh penyedia maksimal 
14 hari setelah terjadinya peristiwa kompensasi. 



Ketentuan Peristiwa Kompensasi: 
 
 

1) PPK memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat 
mempengaruhi pekerjaan Penyedia; 

2) Keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; 
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi 

dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 
4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang 

diperjanjikan dalam kontrak; 
5) PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk 

melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan 
pengujian ternyata tidak diketemukan kerusakan/ 
kegagalan/penyimpangan; 

6) Kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak 



 

 

Apakah Perubahan Kontrak yang 
disebabkan peristiwa kompensasi 
bisa dilaksanakan?  



Apabila disetujui oleh para pihak,  

maka dapat dilakukan Perubahan 

Kontrak: 

(1)  Perubahan lingkup pekerjaan dalam kontrak; 

(2)  Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan 
akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau 

(3)  Perubahan nilai kontrak akibat adanya 
perubahan pekerjaan, jadwal pelaksanaan 
pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga. 

 



Sanksi 

Pekerjaan yang terlambat, pemutusan kontrak, 
wan prestasi, karena Keadaan Kahar dan 
Peristiwa  Kompensasi, maka Penyedia  

tidak dikenakan sanksi. 
 




