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PERATURAN PELAKSANA UNDANG-
UNDANG JASA KONSTRUKSI BARU 

Prakata 

Pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
2020 (PP 22/2020), yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi Baru). 

PP 22/2020 ini memberikan pengaturan yang lebih rinci atas ketentuan UU Jasa 
Konstruksi Baru, antara lain terkait: (i) kondisi-kondisi tertentu dimana 
penunjukan langsung penyedia jasa konstruksi dapat dilakukan; (ii) penjabaran 
cakupan pembangunan “kepentingan umum” dalam kaitannya dengan 
persyaratan tata cara pengadaan penyedia jasa konstruksi; (iii) pengaturan 
dokumen kontrak kerja konstruksi; (iv) pelaksanaan pelayanan perizinan usaha 
jasa konstruksi melalui Lembaga Online Single Submission (OSS); dan (viii) 
sanksi-sanksi. 

Latar Belakang 

Setelah lebih dari tiga tahun sejak diundangkannya UU Jasa Konstruksi 
Baru, akhirnya PP 22/2020 sebagai peraturan pelaksana dari UU Jasa 
Konstruksi Baru dikeluarkan. PP 22/2020 ini diundangkan pada tanggal 
23 April 2020, meskipun dokumen peraturan ini baru saja tersedia di 
publik. 

UU Jasa Konstruksi Baru ini memberikan beberapa perubahan 
pengaturan dibandingkan dengan Undang-undang No. 18 tahun 1999 
tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi Lama), diantaranya: (i) 
pengelompokan jasa konstruksi yang dalam UU Jasa Konstruksi Baru 
yang kini hanya terdiri dari dua kelompok utama, yaitu layanan jasa 
konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi; (ii) tata cara 
pengadaan penyedia jasa konstruksi; dan (iii) persyaratan keberlakuan 
Bahasa Indonesia untuk kontrak konstruksi. 

Dikarenakan adanya beberapa perubahan material dalam UU Jasa 
Konstruksi Baru, selama menunggu keluarnya peraturan pelaksana UU 
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Jasa Konstruksi Baru, banyak ketentuan dari peraturan pemerintah dari 
UU Jasa Konstruksi Lama yang tidak lagi menjadi relevan dan dapat 
digunakan. Sehingga peraturan pelaksana UU Jasa Konstruksi Baru ini 
memang telah lama ditunggu oleh para pelaku pasar guna pelaksanaan 
UU Jasa Konstruksi Baru. 

Berikut analisa kami atas ketentuan-ketentuan yang menurut kami 
penting dari PP 22/2020. 

Ketentuan Utama  

Pengaturan Pengadaan Kontraktor 

PP 22/2020 menjabarkan kondisi-kondisi tertentu dimana penunjukan 
langsung dapat dilakukan  

UU Jasa Konstruksi Baru mensyaratkan pemilihan penyedia 
jasa1/kontraktor yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan 
negara dilakukan dengan cara tender atau seleksi, pengadaan secara 
elektronik, pengadaan langsung, dan hanya dalam kondisi-kondisi 
tertentu dimana pengadaannya dapat dilakukan dengan penunjukan 
langsung. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam PP 22/2020. PP 
22/2020 kemudian memberikan pengaturan lebih rinci mengenai kondisi 
tertentu dimana pemilihan penyedia jasa yang menggunakan sumber 
pembiayaan dari keuangan negara dapat dilakukan melalui penunjukan 
langsung, diantaranya: (i) untuk pekerjaan kompleks dengan penyedia 
jasa terbatas; (ii) dalam rangka proyek-proyek penugasan pemerintah; 
(iii) pekerjaan yang merupakan kesatuan sistem konstruksi; (iv) 
pekerjaan darurat. 

PP 22/2020 memperbolehkan penunjukan langsung untuk proyek 
penugasan pemerintah 

PP 22/2020 mengatur bahwa metode penunjukan langsung untuk 
proyek yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara 
dapat dilakukan dalam kondisi tertentu diantaranya dalam hal: 

 
1 Penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi. 



 

“penugasan Pemerintah kepada badan usaha milik negara/badan usaha milik 
daerah, anak perusahaan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, 
dan/atau perusahaan terafiliasi badan usaha milik negara/badan usaha milik 
daerah” 

Penambahan kondisi penugasan pemerintah kepada anak perusahaan 
dan/atau perusahaan terafiliasi badan usaha milik negara 
(BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD) merupakan pengaturan 
“kondisi tertentu” yang lebih luas dari peraturan sebelumnya yang 
hanya mengizinkan penunjukan langsung untuk pekerjaan yang 
merupakan penugasan dari Pemerintah ke BUMN. 

Terdapat kemungkinan dimana proyek swasta (yang tidak terkait 
keuangan negara dan kepentingan umum) dapat dilakukan tanpa 
tunduk pada pengaturan pengadaan dalam UU Jasa Konstruksi Baru 
dan PP 22/2020  

Baik UU Jasa Konstruksi Baru maupun PP 22/2020 tetap tidak 
menyebutkan secara eksplisit pengaturan pemilihan penyedia jasa 
konstruksi untuk proyek-proyek yang tidak menggunakan sumber 
pembiayaan dari keuangan negara. Ketentuan UU Jasa Konstruksi Baru 
ini berbeda dengan UU Jasa Konstruksi Lama yang menyiratkan 
pengaturan luas termasuk tata cara pengadaan penyedia jasa konstruksi 
untuk proyek-proyek swasta (yang tidak didanai oleh keuangan negara). 

Selain daripada pekerjaan konstruksi yang bersumber dari keuangan 
negara, UU Jasa Konstruksi Baru juga kemudian memberikan 
pengaturan terkait dengan tata cara pengadaan penyedia jasa konstruksi 
untuk pembangunan kepentingan umum. Dalam UU Jasa Konstruksi 
Baru, pengadaan pekerjaan konstruksi untuk kepentingan umum 
dilakukan melalui tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, 
pengadaan langsung, dan hanya dalam kondisi-kondisi tertentu dimana 
pengadaannya dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. 

Ketentuan-ketentuan di atas mengindikasikan bahwa pengadaan 
penyedia jasa konstruksi untuk proyek-proyek yang tidak menggunakan 
sumber pembiayaan dari keuangan negara dan bukan merupakan 
proyek pembangunan kepentingan umum (seperti misalnya 
pembangunan gedung perkantoran swasta) dapat diatur sendiri tanpa 



 

mengikuti tata cara pengadaan sebagaimana diatur dalam UU Jasa 
Konstruksi Baru dan PP 22/2020.  

Meskipun UU Jasa Konstruksi Baru dan PP 22/2020 sepertinya 
bermaksud memberikan fleksibilitas metode pengadaan untuk proyek-
proyek konstruksi swasta (dibandingkan dengan ketentuan dalam UU 
Jasa Konstruksi Lama), akan tetapi berikut ini menjadi catatan kami: 

(i) UU Jasa Konstruksi Baru dan PP 22/2020 tidak memberikan 
definisi “keuangan negara”, yang memberikan implikasi bahwa 
penafsiran atas cakupan “keuangan negara” dapat menjadi sangat 
luas, seperti akan dapat menjadi pertanyaan, apakah keseluruhan 
proyek-proyek konstruksi anak perusahaan atau cucu perusahaan 
BUMN dapat juga menjadi bagian dari “keuangan negara.” 
 

(ii) PP 22/2020 memberikan definisi yang sangat luas terhadap 
“pembangunan kepentingan umum”, yaitu mencakup 
pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, waduk, 
infrastruktur listrik, fasilitas operasi kereta api, infrastruktur 
telekomunikasi, pelabuhan, bandar udara, infrastruktur minyak 
dan gas, tempat pengolahan sampah, rumah sakit, yang 
mempunyai dampak terhadap: (i) kepentingan bangsa dan negara; 
dan/atau (ii) kepentingan masyarakat.  

 
Hal ini dapat berimplikasi bahwa terkait pembangunan proyek-
proyek infrastruktur yang terkait kepentingan umum, meskipun 
dilaksanakan oleh pihak swasta, menjadi ada kemungkinan untuk 
tetap perlu tunduk pada tata cara pengaturan pengadaan penyedia 
jasa konstruksi dalam UU Jasa Konstruksi Baru. 

 
(iii) PP 22/2020 menyatakan bahwa pengadaan untuk penyedia jasa 

konstruksi terintegrasi dilakukan dengan cara tender dengan 
prakualifikasi. Persyaratan ini sayangnya tidak secara spesifik 
dalam PP 22/2020 merujuk pada proyek-proyek yang 
pendanaannya bersumber dari keuangan negara atau proyek-
proyek pembangunan kepentingan umum. Hal ini dapat 
berimplikasi bahwa apabila kontrak konstruksi di buat dalam 



 

model kontrak konstruksi terintegrasi (yang biasanya lazim 
digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur skala besar), 
terlepas dari sumber pendanaan proyek, pengadaan penyedia jasa 
konstruksinya akan tetap perlu dilakukan dengan cara tender 
dengan prakualifikasi sesuai dengan PP 22/2020. 
 

(iv) UU Jasa Konstruksi Baru dan PP 22/2020 tidak memperbolehkan 
pengguna jasa melakukan penunjukan langsung kepada penyedia 
jasa yang terafiliasi kepadanya pada proyek pembangunan untuk 
kepentingan umum. Dikarenakan luasnya definisi “afiliasi” dalam 
UU Jasa Konstruksi Baru, hal ini dapat berimplikasi bahwa 
meskipun suatu BUMN/anak perusahaan BUMN/afiliasi BUMN 
dapat melakukan penunjukan langsung untuk proyek-proyek 
penugasan pemerintah, akan tetapi menjadi dapat ditafsirkan 
bahwa mereka tetapi tidak dapat menunjuk BUMN/anak BUMN 
lainnya untuk menjadi penyedia jasa konstruksi nya secara 
langsung (tanpa melalui tender), apabila proyek tersebut terkait 
proyek pembangunan kepentingan umum. 

Kontrak Kerja Konstruksi 

Persyaratan model kontrak 

Salah satu perubahan pada PP 22/2020 terkait syarat minimum dokumen 
kontrak kerja konstruksi adalah adanya penambahan pembagian 
persyaratan kontrak kerja konstruksi dalam bentuk: (i) syarat khusus 
kontrak, yang berisi data informasi pekerjaan dan ketentuan perubahan 
yang diizinkan oleh syarat umum kontrak berdasarkan karakteristik 
khusus pekerjaan; dan (ii) syarat umum kontrak, yang berisi ketentuan 
umum yang mengatur perikatan berdasarkan sistem penyelenggaraan, 
lingkup pekerjaan, cara pembayaran dan sistem perhitungan hasil 
pekerjaan. 

Dengan adanya tambahan persyaratan ini, dapat berimplikasi bahwa 
model kontrak kerja konstruksi menjadi harus dibuat dengan 
membaginya menjadi dua bagian utama, yaitu: (i) ketentuan umum; dan 
(ii) ketentuan khusus. Model seperti ini lazim untuk proyek-proyek yang 
menggunakan standard model, seperti standard model kontrak FIDIC, 



 

atau model-model kontrak di beberapa BUMN dan anak BUMN. Akan 
tetapi, untuk proyek-proyek infrastruktur besar dengan model project-
financing, model kontrak bespoke (yang dibuat sendiri) dengan tidak 
dengan menggunakan model pembagian dokumen kontrak menjadi 
ketentuan umum dan ketentuan khusus, biasanya lebih lazim 
digunakan. Dengan ketentuan baru yang diperkenalkan PP 22/2020 ini, 
maka terhadap model kontrak konstruksi bespoke menjadi perlu untuk 
disesuaikan agar dibuat dengan model pembagian ketentuan umum dan 
ketentuan khusus. 

Persyaratan pengaturan Bahasa  

Berbeda dengan UU Jasa Konstruksi Lama yang tidak mengatur secara 
spesfik mengenai kewajiban bahasa Indonesia sebagai bahasa yang 
berlaku dalam kontrak konstruksi, UU Jasa Konstruksi Baru mewajibkan 
kontrak kerja konstruksi untuk dibuat dalam bahasa Indonesia dan 
memberlakukan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang berlaku bila 
terdapat perselisihan pada kontrak kerja konstruksi yang menggunakan 
dua bahasa.2 

Terkait dengan hal ini, PP 22/2020 mengatur yang menjadi bagian dari 
kontrak kerja konstruksi adalah : (i) surat perjanjian yang ditandatangani 
oleh para pihak; (ii) syarat khusus kontrak; (iii) syarat umum kontrak; 
(iv) dokumen pengguna jasa; (v) usulan atau penawaran; (vi) berita acara 
berisi kesepakatan yang terjadi antara pengguna jasa dan penyedia jasa 
selama proses evaluasi usulan atau penawaran; (viii) surat pernyataan 
dari pengguna jasa yang menyetujui usulan penyedia jasa; dan (iv) surat 
pernyataan kesanggupan dari penyedia jasa. Hal ini dapat menimbulkan 
penafsiran bahwa seluruh dokumen yang menjadi bagian dari kontrak 
kerja konstruksi tersebut menjadi perlu untuk dibuat dalam bahasa 
Indonesia atau memberlakukan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang 
berlaku bila terdapat perselisihan pada kontrak kerja konstruksi yang 
menggunakan dua bahasa. 

 
2 Pasal 50, UU Jasa Konstruksi Baru. Berdasarkan Pasal 50 UU Jasa Konstruksi Baru, kontrak kerja 
konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun, kontrak kerja konstruksi dilakukan dengan 
pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di mana bila terjadi 
perselisihan dengan pihak asing, maka yang digunakan adalah versi bahasa Indonesia. 



 

Dalam prakteknya ini dapat menjadi menyulitkan, mengingat bahwa 
kontrak konstruksi dapat memuat persyaratan-persyaratan teknis yang 
dapat menjadi sulit untuk ditemukan padanan katanya dalam bahasa 
Indonesia, sementara yang dapat diartikan menjadi bagian dari suatu 
kontrak konstruksi dapat mencakup dokumen-dokumen teknis seperti 
dokumen pengadaan dari pengguna jasa yang menjabarkan persyaratan 
dan ketentuan teknis proyek. 

Perizinan Jasa Konstruksi 

Sehubungan dengan perizinan, penerbitan izin usaha nasional 
kualifikasi kecil, menengah dan besar akan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha 
terintegrasi secara elektronik yakni melalui Lembaga OSS. 

Pengenaan Sanksi Administratif 

PP 22/2020 menjabarkan lebih lanjut ketentuan sanksi dalam UU Jasa 
Konstruksi Baru.  

Dalam PP 22/2020, sanksi administratif diatur secara rinci untuk tiap 
pelanggaran. Adapun pengenaan sanksi dilakukan secara bertahap, 
dimana untuk beberapa pelanggaran, pengenaan denda administratif 
dapat menjadi denda pilihan yang mengindikasikan sebagai pemaaf 
atas pelanggaran. Seperti contohnya di dalam Pasal 154 PP 22/2020 
untuk Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang tidak memiliki izin 
usaha akan dikenakan sanksi peringatan tertulis dan denda 
administratif sebesar 10% dari semua nilai kontrak, selanjutnya apabila 
dalam 30 hari badan usaha tersebut masih tidak memiliki izin usaha 
atau tidak membayar denda administratif, maka akan dikenakan 
penghentian sementara untuk kegiatan layanan jasa konstruksinya. 
Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa, apabila badan usaha 
tersebut sudah membayar denda administratif maka badan usaha 
tersebut tidak akan dikenakan penghentian sementara.  

 

 



 

Penutup  

PP 22/2020 memberikan pengaturan yang telah lama ditunggu guna 
pelaksanaan UU Jasa Konstruksi Baru. Akan tetapi dengan adanya PP 
22/2020 ini, maka pelaku usaha menjadi perlu untuk kembali menelaah 
standar kontrak konstruksinya dan standar tata cara pengadaan 
penyedia jasa konstruksi di lingkungan usahanya, untuk memastikan 
ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan baru di UU Jasa Konstruksi Baru 
dan PP 22/2020 ini. 

Secara bersamaan kami juga akan mendiskusikan penafsiran dan analisa 
diatas dengan petugas pemerintahan terkait, dan apabila diperlukan 
akan memberikan informasi lebih jauh sebagai hasil diskusi tersebut 

kepada klien-klien kami.  
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