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PERJANJIAN PEMBELIAN 
TENAGA LISTRIK 

 

UNTUK 
PLTP UNIT ... dan ... (... x ... MW)  

[......] 
ANTARA 

  
PT  ... ... 

DAN 
PT PLN (Persero) 

 

Nomor  PT ... ...  :  

Nomor  PT PLN (Persero) :  

 

PERJANJIAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK (“PERJANJIAN”) ini dibuat dan 

ditandatangani pada hari ini _________, tanggal ________ bulan __________ tahun 

dua ribu ..... (...  ............. 201...)  di ________, oleh dan antara : 

 

I. PT …, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik 

Indonesia, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta nomor …tertanggal …. 

yang dibuat oleh ….., Notaris ...  di ..... Alamat kantor di …. Indonesia, dalam 

hal ini diwakili  oleh … selaku Direktur Utama, dengan demikian bertindak untuk 

dan atas nama perusahaan tersebut di atas, selanjutnya dalam PERJANJIAN 

ini disebut PENJUAL. 

  

 

II. PT PLN (Persero), perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, 

S.H. No.169 tertanggal  tiga puluh Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan 

puluh empat (30-07-1994) sebagaimana diubah dan perubahan terakhir 

berdasarkan Akta Notaris Haryanto, S.H. No.43 tertanggal dua puluh enam 

Oktober tahun dua ribu satu (26-10-2001) berkedudukan di Jalan Trunojoyo 

Blok M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, dalam hal ini diwakili oleh Dahlan 

Iskan, selaku Direktur Utama, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama 

perseroan tersebut diatas, selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut 

PEMBELI. 
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PENJUAL dan PEMBELI dalam PERJANJIAN ini dapat juga disebut sebagai PIHAK 

jika disebut secara sendiri-sendiri dan  PARA PIHAK jika disebut secara bersama-

sama.  

 

PERTIMBANGAN 

 

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal yang mendasari dibuatnya 

PERJANJIAN ini sebagai berikut: 

 

1. Bahwa PARA PIHAK  telah sepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan 

bisnis panas bumi di WKP …  

 

2. Bahwa PENJUAL berdasarkan Keputusan …. telah diberi IZIN USAHA 

PERTAMBANGAN (IUP) dari Pemerintah ..... no... tanggal...tentang.... 

 

3. Bahwa PENJUAL dan PEMBELI sepakat untuk memanfaatkan TENAGA 

PANAS BUMI  yang akan dikembangkan dan diproduksi  dari WKP tersebut. 

PENJUAL bersedia untuk mengembangkan TENAGA PANAS BUMI  dari 

LAPANGAN PANAS BUMI ….. yang terletak di dalam WKP tersebut untuk 

pembangkitan TENAGA LISTRIK yang akan disalurkan dan dijual kepada  

PEMBELI dan PEMBELI bersedia untuk menerima dan membeli TENAGA 

LISTRIK  dari PENJUAL di TITIK PENYAMBUNGAN; 

 

4. Bahwa  untuk maksud tersebut PENJUAL bersedia melakukan eksplorasi dan 

eksploitasi TENAGA PANAS BUMI, membangun SARANA LAPANGAN UAP 

PANAS BUMI dan  PUSAT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (“PLTP”) dengan 

KAPASITAS TERPASANG …..x…. MW dan dengan jadwal pembangunan 

sebagaimana dirinci dalam Lampiran [4]; kesemuanya menurut ketentuan-

ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam PERJANJIAN ini.  

 

5. PEMBELI setuju untuk membeli dan membayar Tenaga Listrik yang dihasilkan 

dari Tenaga Panas Bumi yang dipasok dan atau tersedia dari Wilayah Kerja 

Pertambangan, dan PENJUAL, setuju untuk menjual Tenaga listrik tersebut 

kepada PEMBELI berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

 
a.  Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 

b.  Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi 
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c. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas 

Bumi 

d.  Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 jo No. 3 Tahun 2005 jis No. 26 

Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik 

e. Keputusan Presiden No. 76 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Sumber 

Tenaga Panas Bumi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik 

f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2009 

tentang Harga Patokan PEMBELI Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari 

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 

g. ……………… 

 

 

 Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan 

diri dalam PERJANJIAN ini dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam 

Pasal-Pasal di bawah ini : 
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PASAL 1   
DEFINISI DAN INTERPRETASI 

 

1.1 DEFINISI 

 Istilah-istilah yang ditulis dalam huruf kapital yang dipergunakan di dalam 

PERJANJIAN ini, kecuali secara tegas dinyatakan mempunyai arti lain atau 

digunakan dalam konteks yang berbeda, masing-masing mempunyai arti 

sebagaimana didefinisikan  di bawah ini . 

 

1.1.1 BULAN adalah kurun waktu yang dimulai pada pukul 00.00 Waktu 

Indonesia Bagian .... (WIB ....) hari pertama dari suatu bulan kalender 

dan berakhir pada pukul 24.00 WIB.... hari terakhir dari bulan kalender 

yang sama. 

 

1.1.2 DOLLAR adalah mata uang resmi Amerika Serikat 

 

1.1.3 FINANCIAL CLOSING adalah masa sejak ditandatanganinya 

PERJANJIAN sampai dengan tercapainya FINANCIAL CLOSING 

DATE. 

 

1.1.4 FINANCIAL CLOSING DATE adalah:  

a. Realisasi turunnya pinjaman utama tahap awal (senior debt initial 

drawdown) dari “Lender” bagi yang sumber pendanaanya dari pinjaman 

berdasarkan perjanjian kredit antara “Lender” dengan PENJUAL, yang 

dinyatakan sudah efektif oleh “Lender”, atau  

b. Realisasi pembayaran pertama saat konstruksi bagi yang sumber 

pendanaannya berasal dari PENJUAL sendiri.  

 
1.1.5 FINANCING DATE adalah tanggal di mana kondisi sebagaimana yang 

dipersyaratkan dalam ..... telah tercapai. 

 

1.1.6 HARI adalah suatu kurun waktu yang lamanya 24 (dua puluh empat) 

jam yang dimulai pada  pukul 00.00 WIB... dan berakhir pada pukul 

24.00 WIB... hari yang sama. 

 
1.1.7 HARGA RATA-RATA TERTIMBANG adalah harga rata-rata yang 

dihitung dalam 1 (satu) TAHUN KALENDER dengan memperhitungkan 
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periode berlakunya masing - masing harga  TENAGA LISTRIK  yang 

berlaku dalam TAHUN KALENDER tersebut. 

 

1.1.8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN adalah sebagaimana yang dijelaskan 

pada pasal 4 PERJANJIAN ini. 

 

1.1.9 JARINGAN TRANSMISI adalah sarana transmisi TENAGA LISTRIK 

yang dibangun oleh PENJUAL dari TITIK PENYAMBUNGAN sampai ke 

jaringan eksisting milik PEMBELI.  

 

1.1.10 JUMLAH KONTRAK TAHUNAN atau “JKT” adalah jumlah TENAGA 

LISTRIK (dalam satuan kWh)  yang  disediakan untuk disalurkan dan 

diserahkan oleh PENJUAL dari masing-masing unit PLTP dalam tiap-

tiap TAHUN KALENDER selama JANGKA WAKTU PERJANJIAN, 

sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam Pasal 6.2.1 

PERJANJIAN ini. JKT TAHUN KALENDER pertama dan TAHUN 

KALENDER terakhir akan diperhitungkan secara proporsional dan 

disepakati oleh PARA PIHAK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) HARI 

setelah TANGGAL OPERASI KOMERSIAL masing-masing UNIT.  

 

1.1.11 KAIDAH INDUSTRI YANG BAIK adalah kaidah, metode dan tindakan 

yang berkaitan dengan bahan baku, personalia, pemeliharaan, 

pemantauan, pengujian dan pengoperasian pada industri dimaksud 

pada suatu waktu tertentu dengan melaksanakan penilaian yang wajar 

untuk tujuan memperoleh hasil yang diinginkan menurut cara yang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pedoman dan 

rekomendasi pabrikan. 

 

1.1.12  Unit Rated Capacity (URC) berarti kapasitas netto pembangkit kilowatt 

rata-rata dari suatu UNIT yang ditentukan berdasarkan hasil URC Test 

(Pengujian) terakhir yang mengacu kepada Grid Code …. (Lampiran...). 

Pengujian dilaksanakan minimal setiap 1 (satu) TAHUN sekali atau atas 

permintaan dari salah satu PIHAK, dengan mengoperasikan UNIT 

tersebut pada output maksimum yang dapat dicapai untuk pengujian 

selama tujuhpuluh dua (72) jam  terus menerus, dimana semua 

peralatan beroperasi sesuai dengan spesifikasi pabrik, dan dengan 

ketentuan bahwa, selama pengujian tersebut berlangsung, PEMBELI 
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mengambil semua TENAGA LISTRIK yang dapat dipasok oleh UNIT 

terkait. Kapasitas  pembangkit tersebut harus diukur di TITIK 

PENYAMBUNGAN. Data pembangkitan dan peralatan harus direkam 

selama pengujian berlangsung dan kapasitas pembangkit UNIT harus 

dikoreksi terhadap ketentuan rancang bangun sesuai dengan prosedur 

pengujian yang disediakan  oleh pabrik dan disetujui oleh PARA PIHAK. 

Hasil URC Test lebih dari 105% Kapasitas Kontrak akan dianggap sama 

dengan 105% Kapasitas Kontrak.   

 

1.1.13 KOMISIONING adalah semua kegiatan pengujian terhadap SARANA 

LAPANGAN dan PLTP milik PENJUAL untuk membuktikan bahwa 

SARANA-SARANA peralatan tersebut benar-benar berfungsi dengan 

baik dan laik operasi secara komersial. 

 

1.1.14 LAPANGAN PANAS BUMI …. adalah suatu lapangan sumberdaya 

panas bumi dengan batasan koordinat …., secara administratif 

termasuk dalam wilayah Kabupaten …, Propinsi … ,sebagaimana 

dimaksud pada Lampiran 1, dan merupakan bagian dari  WKP  …yang 

ditetapkan oleh …. No …, tanggal …., tentang..... 

 
1.1.15 PUSAT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI  atau “PLTP” adalah semua 

sarana milik  PENJUAL, termasuk UNIT yang diperlukan untuk 

pembangkitan  TENAGA LISTRIK dengan  menggunakan TENAGA 

PANAS BUMI dan  untuk menyalurkan TENAGA LISTRIK yang 

dibangkitkan ke jaringan milik PEMBELI di TITIK PENYAMBUNGAN. 

 

1.1.16 PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN  

PEMBANGUNAN atau “P3DP” (“Notice of Intent To Develop” atau 

“NOID”) adalah pemberitahuan yang disampaikan  PENJUAL kepada 

PEMBELI mengenai maksud PENJUAL untuk mengembangkan  

LAPANGAN PANAS BUMI …. dan PEMBANGUNAN  unit PLTP terkait, 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6.2. 

 

1.1.17 SARANA LAPANGAN UAP PANAS BUMI adalah semua sarana  milik 

PENJUAL yang diperlukan untuk menghasilkan, mengolah dan 

menyalurkan TENAGA PANAS BUMI ke setiap UNIT , yang mencakup 

namun tidak terbatas pada jalan, bangunan, camp, tapak sumur, sumur, 
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sistim pemipaan, alat pemisah, pompa serta sarana pengolahan dan 

pembuangan air kondensat. 

 

1.1.18 TAHUN adalah jangka  waktu 12 (dua belas) BULAN  berturut-turut,  

dimulai   pada jam 00.00 WIB ...... HARI pertama  suatu BULAN  dan 

berakhir pada jam 24.00 WIB ..... HARI terakhir BULAN ke dua belas 

berikutnya , sesuai dengan  penanggalan  Tahun Masehi.  

 
 

1.1.19 TAHUN KALENDER adalah jangka  waktu 12 (dua belas) BULAN   

dimulai   dari tanggal  1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember 

dalam TAHUN yang sama, sesuai dengan  penanggalan  Tahun 

Masehi; kecuali, untuk tahun pertama PERJANJIAN, dihitung mulai dari  

TANGGAL OPERASI KOMERSIAL UNIT terkait sampai dengan tanggal 

31 Desember TAHUN yang sama; dan untuk tahun terakhir 

PERJANJIAN, dihitung mulai dari tanggal 1 Januari tahun terakhir 

PERJANJIAN  sampai dengan tanggal berakhirnya PERJANJIAN.  

 

 

1.1.20 TAKE OR PAY atau “TOP” adalah jumlah TENAGA LISTRIK minimum 

yang harus diterima dan/atau dibayar oleh PEMBELI kepada PENJUAL 

dari tiap-tiap UNIT dalam kurun waktu 1 (satu) TAHUN KALENDER,   

yaitu sebesar [85 - 90 %]  x JKT, yang dihitung pada setiap akhir 

TAHUN KALENDER oleh PARA PIHAK selama JANGKA WAKTU 

PERJANJIAN; sedangkan TOP TAHUN KALENDER pertama dan 

TAHUN KALENDER terakhir dalam JANGKA WAKTU PERJANJIAN, 

akan diperhitungkan secara proporsional dan disepakati oleh PARA 

PIHAK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) HARI setelah TANGGAL 

OPERASI KOMERSIAL.  

 

1.1.21 TANGGAL MULAI BERLAKU  adalah tanggal mulai berlakunya 

PERJANJIAN ini, yaitu pada tanggal ditandatanganinya PERJANJIAN 

ini oleh PARA PIHAK .  

 
1.1.22 TANGGAL EFEKTIF adalah tanggal pada saat PENJUAL 

menyampaikan P3DP dan terjadinya FINANCIAL CLOSING DATE 
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kepada pihak PEMBELI, selambat lambatnya 3 (tiga) tahun sejak 

TANGGAL MULAI BERLAKU.  

 

1.1.23 TANGGAL OPERASI KOMERSIAL adalah tanggal pertama kali 

TENAGA LISTRIK yang dihasilkan suatu UNIT dari PLTP terkait telah 

tersedia untuk dipasok dan mulai disalurkan ke TITIK 

PENYAMBUNGAN, terhitung sejak selesainya KOMISIONING,  yang 

akan dinyatakan dalam Berita Acara TANGGAL OPERASI KOMERSIAL  

 

Sebagai  acuan, TANGGAL OPERASI KOMERSIAL adalah selambat 

lambatnya ...(sesuai kelas projek).... bulan setelah TANGGAL EFEKTIF 

sesuai yang ditetapkan dalam Lampiran [4].  ….. 

 

1.1.24 TANGGAL KOMISIONING adalah tanggal dimana PENJUAL  telah 

menyelesaikan pembangunan SARANA LAPANGAN UAP PANAS 

BUMI dan PLTP UNIT terkait dan telah siap untuk mulai dilakukan 

KOMISIONING, pada saat mana PEMBELI berkewajiban untuk 

menerima penyaluran TENAGA LISTRIK  di TITIK PENYAMBUNGAN. 

TANGGAL KOMISIONING suatu unit PLTP akan dilaksanakan 

selambat-lambatnya ......(........) HARI sebelum TANGGAL OPERASI 

KOMERSIAL unit PLTP terkait dan akan diberitahukan kepada 

PEMBELI 30 (tiga puluh) HARI sebelum dimulainya  pelaksanaan  

TANGGAL KOMISIONING. Pelaksanaan KOMISIONING akan 

dinyatakan dalam “Berita Acara Mulai KOMISIONING”  .  

 

 

1.1.25 TENAGA LISTRIK adalah energi listrik (kWh) yang dibangkitkan oleh 

UNIT PLTP sesuai dengan PERJANJIAN ini. 

 

1.1.26 TENAGA PANAS BUMI adalah sumber daya panas bumi yang berupa 

air dan/ atau uap panasbumi alami dan energi yang terkandung di 

dalamnya, yang berasal dari atau yang dapat diperoleh dari panas bumi 

alami atau panas yang berada di bawah permukaan bumi.  dalam 

bentuk tenaga atau panas. 

 

1.1.27 TITIK PENYAMBUNGAN adalah  titik penyerahan TENAGA LISTRIK  

dari PENJUAL kepada  PEMBELI yang  merupakan tempat mulai 
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beralihnya tanggung jawab dan kepemilikan TENAGA LISTRIK  dari 

PENJUAL kepada  PEMBELI,  sebagaimana digambarkan dalam 

Lampiran [3] . 

 

1.1.28 TITIK UKUR adalah suatu titik dimana TENAGA LISTRIK yang 

disalurkan oleh PENJUAL dari suatu UNIT diukur dan diserahkan 

kepada PEMBELI di TITIK PENYAMBUNGAN sebagaimana 

digambarkan dalam Lampiran 3. 

 

1.1.29 TRIWULAN berarti jangka waktu tiga BULAN yang berakhir pada HARI 

terakhir bulan Maret, Juni, September atau Desember. 

 

1.1.30 UNIT adalah turbin, generator, peralatan bantu dan transformator yang 

dimiliki oleh PENJUAL yang diperlukan untuk mengkonversikan 

TENAGA PANAS BUMI menjadi TENAGA LISTRIK.  

 

1.1.31 WIB ........... adalah Waktu Indonesia Bagian ........ 

 

1.1.32 WKP adalah Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana 

yang diuraikan dalam pertimbangan no. 1. 

 

1.2 INTERPRETASI 

1.2.1 Semua  rujukan kepada suatu pertimbangan, Pasal, atau Lampiran 

dalam PERJANJIAN ini , kecuali dinyatakan lain secara tegas, 

dimaksudkan  merujuk  pada pertimbangan, Pasal, atau Lampiran dari 

PERJANJIAN ini. 

 

1.2.2 Judul dari Pasal-pasal PERJANJIAN ini tidak dapat digunakan untuk 

menafsirkan isi dan maksud dari ketentuan yang dinyatakan dalam 

Pasal yang bersangkutan. Judul-judul tersebut hanya digunakan 

semata-mata untuk kemudahan referensi belaka. 

 

1.2.3 Semua Undang-undang, Peraturan Pemerintah , Keputusan Presiden,  

Peraturan Presiden, Keputusan Menteri atau Peraturan Menteri yang 

dirujuk dalam PERJANJIAN ini, kecuali dinyatakan lain secara tegas, 

masing-masing dimaksudkan sebagai Undang-undang, Peraturan 
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Pemerintah , Keputusan Presiden,  Peraturan Presiden, Keputusan 

Menteri atau Peraturan Menteri Republik Indonesia. 

 

1.2.4 Penyebutan nomor urut masing-masing unit PLTP menjadi “PLTP UNIT 

I”, “PLTP UNIT II”  dan seterusnya, akan didasarkan pada urutan 

terjadinya TANGGAL OPERASI KOMERSIAL masing-masing unit PLTP 

yang bersangkutan. 

 

 

 

PASAL 2 
TUJUAN DAN LINGKUP PERJANJIAN 

 

a. PENJUAL  bersedia untuk menyediakan dan / atau  menyalurkan,  menjual dan 

menyerahkan  TENAGA LISTRIK yang dihasilkan oleh PENJUAL dari 

LAPANGAN PANAS BUMI …… kepada PEMBELI di TITIK PENYAMBUNGAN; 

dan PEMBELI bersedia untuk membeli , menerima  dan/ atau membayar 

TENAGA LISTRIK yang disediakan dan/ atau disalurkan oleh  PENJUAL ke  

TITIK PENYAMBUNGAN. 

b. Penjual bersedia membangun fasilitas transmisi ... kV sepanjang .. kms dari titik 

penyambungan ke GI ... (eksisting) milik Pembeli sebelum TANGGAL 

OPERASI KOMERSIAL. 

 

 

PASAL 3 
JAMINAN PELAKSANAAN 

 

a. PENJUAL harus memberikan kepada PEMBELI “Jaminan Pelaksanaan Tahap 

I” sebesar 2% dari pembayaran  JKT selambat-lambatnya pada saat TANGGAL 

MULAI BERLAKU yang berlaku sampai dengan 30 HARI setelah TANGGAL 

EFEKTIF. 

 

b. PENJUAL harus memberikan kepada PEMBELI“Jaminan Pelaksanaan Tahap 

II” sebesar 5% dari pembayaran  JKT selambat-lambatnya pada TANGGAL 

EFEKTIF yang berlaku sampai dengan 60 hari setelah Tanggal Operasi 

Komersial 
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c. Jaminan Pelaksanaan Tahap I dan Jaminan Pelaksanaan Tahap II diterbitkan 

oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat), Bank Asing yang 

beroperasi dan memiliki kantor perwakilan di Indonesia atau Perusahaan 

Asuransi yang mempunya program asuransi ( surety bond) yang mendapatkan 

dukungan perusahaan Re-asuransi yang memiliki rating A yang diterbitkan oleh 

lembaga pemeringkat. 

 

d. PEMBELI akan mencairkan Jaminan Pelaksanaan I sebesar Rp. ………( 2% 

dari pembayaran  JKT), apabila  FINANCIAL CLOSING DATE melewati tanggal 

yang dijadwalkan. 

 

e. PEMBELI akan mencairkan Jaminan Pelaksanaan II sebesar Rp. ………( 5% 

dari pembayaran JKT), apabila  TANGGAL OPERASI KOMERSIAL melewati 

tanggal yang dijadwalkan. 

 

 

PASAL 4 
JANGKA WAKTU 

 
4.1 JANGKA WAKTU PERJANJIAN 

  

4.1.1 PERJANJIAN ini berlaku 420 (empat ratus dua puluh) BULAN sejak 

TANGGAL MULAI BERLAKU.  

4.1.2 Dalam hal kegiatan Jual Beli TENAGA LISTRIK  berdasarkan 

PERJANJIAN ini tertunda, terbatasi atau tercegah oleh Keadaan Kahar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka PARA PIHAK setuju dan 

sepakat untuk langsung memperpanjang jangka waktu PERJANJIAN, 

dengan jangka waktu yang sama dengan jangka waktu terjadinya 

Keadaan Kahar. 

4.1.3 Disamping itu,  JANGKA WAKTU PERJANJIAN  sebagaimana 

dimaksud pada  Pasal 4.1.1  atau apabila sudah diperpanjang menurut 

Pasal 4.1.2 di atas,  dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis 

PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang 

berlaku dan sepanjang masa berlaku WKP. 

 

 

4.2 Sengaja dikosongkan 
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PASAL 5 
SYARAT DAN KONDISI 

 

5.1 Syarat dan Kondisi Sejak TANGGAL MULAI BERLAKU sampai dengan 

TANGGAL EFEKTIF 

5.1.1 PENJUAL wajib menyerahkan jaminan tahap 1 sebagaimana dimaksud 

dalam pasal  3.1 PERJANJIAN ini kepada pembeli selambat lambatnya 

pada TANGGAL MULAI BERLAKU 

5.1.2 PENJUAL wajib menyelesaikan eksplorasi, studi kelayakan, dan proses 

pendanaan 

5.1.3 Dalam hal PENJUAL tidak melaksanakan butir 5.1.2 selambat 

lambatnya sampai dengan TANGGAL EFEKTIF, maka PEMBELI 

mencairkan jaminan tahap 1, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa hal 

tersebut bukan merupakan kesalahan PENJUAL. 

5.1.4 Dalam hal PEMBELI mencairkan jaminan tahap 1, PERJANJIAN 

dinyatakan berakhir,  dan  PENJUAL tidak dapat mengajukan tuntutan, 

klaim, ganti rugi dalam bentuk dan cara apapun kepada PEMBELI 

 

5.2 Syarat dan Kondisi Sejak TANGGAL EFEKTIF 

5.2.1 PENJUAL wajib menyerahkan jaminan tahap 2 sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 3.2 PERJANJIAN ini kepada pembeli selambat lambatnya 

pada TANGGAL EFEKTIF. 

5.2.2 PENJUAL wajib telah menyerahkan  P3DP kepada PEMBELI. 

5.2.3 PENJUAL telah mencapai FINANCIAL CLOSING DATE. 

5.2.4 PENJUAL wajib menyelesaikan pembangunan pembangkit selambat-

lambatnya TANGGAL OPERASI KOMERSIAL.  
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5.2.5 Dalam hal PENJUAL tidak melaksanakan butir 5.2.2, 5.2.3, dan 5.2.4 

selambat lambatnya sampai dengan TANGGAL OPERASI 

KOMERSIAL, maka PEMBELI mencairkan jaminan tahap 2, kecuali 

apabila dapat dibuktikan bahwa hal tersebut bukan merupakan 

kesalahan PENJUAL. 

5.2.6 Dalam hal PEMBELI mencairkan jaminan tahap 2, PERJANJIAN 

dinyatakan berakhir, kecuali ada kesepakatan lain antara PARA PIHAK, 

dan PENJUAL tidak dapat mengajukan tuntutan, klaim atau ganti rugi 

dalam bentuk dan cara apapun kepada PEMBELI. 

 

 

 

 

PASAL  6 
PENDANAAN, PEMBANGUNAN, PENGOPERASIAN, DAN 

PENGEMBANGAN SARANA LAPANGAN UAP PANAS BUMI DAN PLTP 
 
6.1 Pendanaan 

6.1.1 PENJUAL bertanggung jawab atas tersedianya dana yang diperlukan untuk 

pengembangan TENAGA PANAS BUMI dan pembangunan serta 

pengoperasian SARANA LAPANGAN UAP PANAS BUMI dan unit-unit PLTP 

yang dimaksud dalam PERJANJIAN ini. 

6.1.2 PENJUAL wajib mencapai FINANCIAL CLOSING DATE selambat-lambatnya 2 

(dua) tahun sejak TANGGAL MULAI BERLAKU 

6.1.3 Kepastian pendanaan harus dapat dibuktikan oleh PENJUAL sebelum 

PERJANJIAN ini dinyatakan mencapai FINANCIAL CLOSING DATE 

6.1.4 Apabila sumber pendanaan utama berasal dari pinjaman Bank, maka kepastian 

pendanaan harus dapat dibuktikan dengan perjanjian kredit yang sah dan 

pencairan perdana pinjaman (initial drawdawn) 

6.1.5 Apabila sumber pendanaan berasal dari PENJUAL sendiri (Corporate 

Financing), maka kepastian pendanaan harus dibuktikan dengan komitmen 

pendanaan yang disahkan Notaris, dilengkapi dengan Laporan Kemampuan 

Pendanaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. 

 

6.2 Pemberitahuan Pelaksanaan Pengembangan Dan Pembangunan. 

 

6.2.1 Setelah PENJUAL menemukan cadangan TENAGA PANAS BUMI dalam 

jumlah yang cukup untuk pembangkitan TENAGA LISTRIK sampai dengan ....... 
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MW dan untuk pemanfaatan TENAGA PANAS BUMI tersebut PENJUAL wajib 

membangun serta mengoperasikan ….  unit PLTP.  Untuk merealisasikan 

maksud tersebut, PENJUAL wajib melaksanakan pengembangan LAPANGAN 

PANAS BUMI dan  membangun SARANA LAPANGAN  UAP PANAS BUMI 

yang diperlukan untuk menunjang pengoperasian UNIT-UNIT yang akan 

dibangun dan dioperasikan oleh PENJUAL tersebut. 

 

6.2.2 PEMBANGUNAN UNIT-UNIT tersebut di atas wajib dilaksanakan oleh 

PENJUAL sesuai dengan jadwal rencana pembangunan dan TANGGAL 

OPERASI KOMERSIAL serta dengan kapasitas masing-masing UNIT  

sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran …. . Konfirmasi pelaksanaan  

pembangunan masing-masing UNIT beserta jadwal TANGGAL OPERASI 

KOMERSIALnya akan diberitahukan oleh PENJUAL kepada PEMBELI dalam 

suatu PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN 

PEMBANGUNAN (“P3DP”) dalam waktu tidak kurang dari .... (............) BULAN 

sebelum jadwal TANGGAL OPERASI KOMERSIAL dari UNIT terkait 

 
6.2.3 P3DP yang diserahkan kepada PEMBELI tersebut wajib dilengkapi dengan 

spesifikasi teknik rancang bangun dari PLTP yang akan dibangun. 

 

 

6.3 Pelaksanaan Pembangunan PLTP Dan  JARINGAN TRANSMISI 

 

6.3.1 PENJUAL, pada waktu menyerahkan P3DP yang telah dikoordinasikan dengan 

PEMBELI, disamping melengkapi dengan spesifikasi teknik rancang bangun 

PLTP yang akan dibangun ,  juga wajib memberitahu PEMBELI tentang tanggal 

rencana dimulainya pembangunan unit PLTP tersebut serta perkiraan 

TANGGAL OPERASI KOMERSIAL dari UNIT terkait. 

 

6.3.2 PENJUAL juga wajib menyerahkan  laporan kemajuan pembangunan PLTP 

kepada PEMBELI secara  berkala, setidak-tidaknya 3 (tiga) BULAN sekali. 

 
6.3.3 PENJUAL wajib mendapatkan persetujuan dari PEMBELI atas spesifikasi teknik 

rancang bangun JARINGAN TRANSMISI yang akan dibangun 

 
6.3.4 PENJUAL wajib menjadwalkan dan kemudian melaksanakan pembangunan 

JARINGAN TRANSMISI serta peralatan lain yang diperlukan,  sesuai dengan 

KAIDAH INDUSTRI YANG BAIK, yang memungkinkan PEMBELI dapat 
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menerima penyaluran TENAGA LISTRIK  yang disediakan dan disalurkan 

PENJUAL dari UNIT terkait pada TANGGAL KOMISIONING di TITIK 

PENYAMBUNGAN. 

 
6.3.5 PENJUAL  wajib menyerahkan  laporan kemajuan pembangunan JARINGAN 

TRANSMISI kepada PEMBELI secara  berkala, setidak-tidaknya 3 (tiga) 

BULAN sekali. 

 
6.3.6 JARINGAN TRANSMISI yang sudah dibangun PENJUAL harus sudah 

diserahkan kepada PEMBELI selambat-lambatnya saat COD, sehingga 

JARINGAN TRANSMISI tersebut menjadi asset milik PEMBELI dan operasi 

serta pemeliharaan menjadi tanggung jawab PEMBELI. 

 
6.3.7 Biaya yang murni timbul dari pembangunan JARINGAN TRANSMISI 

dinyatakan dalam Rupiah, kemudian diganti seluruhnya oleh PEMBELI melalui 

komponen pembayaran TRANSMISI bulanan yang dibayar tetap tiap bulan 

dengan mata uang Rupiah, dan terpisah dari setelmen transaksi TENAGA 

LISTRIK pada PERJANJIAN ini. 

 

 
6.4 Tanggung Jawab Pengoperasian Dan Pemeliharaan 

6.4.1 PENJUAL, atas beban biayanya sendiri, wajib mengoperasikan dan memelihara 

semua SARANA LAPANGAN UAP PANAS BUMI, dan PLTP yang wajib 

dibangun oleh PENJUAL menurut PERJANJIAN ini  sesuai dengan KAIDAH 

INDUSTRI YANG BAIK. 

 

6.4.2 PENJUAL setiap TAHUN wajib menyerahkan  jadwal pemeliharaan tahunan   

SARANA LAPANGAN UAP PANAS BUMI, PLTP  yang dimiliki dan 

dioperasikan oleh PENJUAL  kepada PEMBELI untuk TAHUN KALENDER 

berikutnya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) HARI sebelum 

berakhirnya TAHUN KALENDER terkait.  

 

6.4.3 Kewajiban PENJUAL untuk menyerahkan jadwal pemeliharaan tahunan 

sebagaimana yang dimaksud dalam  Pasal 6.4.2 tidak berlaku untuk  tahun 

terakhir PERJANJIAN. 

 

6.4.4 Apabila ada pekerjaan pemeliharaan diluar pemeliharaan tahunan  yang 

direncanakan atas sarana-sarana  yang dimiliki oleh PENJUAL, atau apabila 
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terjadi perubahan jadwal pemeliharaan yang direncanakan yang sudah 

diserahkan kepada PEMBELI, maka PENJUAL wajib memberitahukan secara 

tertulis kepada PEMBELI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum 

tanggal pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan tersebut. 

 

6.4.5 Apabila ada pekerjaan pemeliharaan sebagai akibat  adanya gangguan yang 

terjadi secara mendadak,  harus diberitahukan secara lisan oleh PENJUAL 

kepada PEMBELI,  selambat-lambatnya dalam jangka waktu 24 (dua puluh 

empat) jam sejak terjadinya gangguan dan selanjutnya diikuti dengan 

pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak 

pemberitahuan lisan. 

 
6.5 Pengembangan Kapasitas PLTP 

6.5.1 Pengembangan Kapasitas PLTP dimungkinkan apabila hasil eksplorasi pada 

WKP …. menunjukan hasil kapasitas yang lebih besar daripada kapasitas 

dalam PERJANJIAN ini. 

6.5.2 Pengembangan Kapasitas PLTP yang terjadi dalam JANGKA WAKTU 

PERJANJIAN atau diluar JANGKA WAKTU PERJANJIAN dapat dilakukan 

apabila PARA PIHAK sepakat. 

6.5.3 TENAGA LISTRIK yang dihasilkan dari UNIT pembangkit baru yang dibangun 

akibat dari Pengembangan Kapasitas PLTP, dibeli dengan harga dan ketentuan 

yang akan dinegosiasikan dan dicantumkan dalam amandemen PERJANJIAN 

ini. 

 

 

PASAL 7 
PENYERAHAN  DAN  PENERIMAAN TENAGA LISTRIK 

 

7.1 Kewajiban PENJUAL  Dan PEMBELI  Selama KOMISIONING  

7.1.1 Pada TANGGAL KOMISIONING dan selama periode pelaksanaan 

KOMISIONING suatu UNIT,  PENJUAL wajib menyalurkan semua 

TENAGA LISTRIK yang dihasilkan  oleh UNIT terkait ke JARINGAN 

TRANSMISI di TITIK PENYAMBUNGAN. 

 

7.1.2 Selama periode pelaksanaan KOMISIONING suatu UNIT,   PEMBELI  

wajib menerima semua TENAGA LISTRIK yang dapat dihasilkan  dan  
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disalurkan oleh UNIT tersebut ke JARINGAN TRANSMISI di TITIK 

PENYAMBUNGAN.  

 
7.1.3 Selama periode pelaksanaan KOMISIONING suatu UNIT, PEMBELI 

wajib membayar TENAGA LISTRIK  yang disalurkan oleh PENJUAL 

sepanjang penyaluran TENAGA LISTRIK tersebut dilakukan secara 

terus menerus selama tidak kurang dari 6 (enam) jam dengan harga 

25% dari harga kontrak. 

 

7.2 Keterlambatan atau Kegagalan Pelaksanaan Komisioning 

7.2.1. Apabila PENJUAL  gagal atau terlambat melakukan KOMISIONING 

pada tanggal yang ditetapkan dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai 

TANGGAL KOMISIONING sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, 

atau gagal melakukan KOMISIONING pada setiap saat selama periode 

pelaksanaan KOMISIONING, dan kegagalan atau keterlambatan 

tersebut  tidak mengakibatkan keterlambatan terjadinya TANGGAL 

OPERASI KOMERSIAL dari unit PLTP terkait, maka PENJUAL tidak 

dikenakan pinalty.  

7.2.2. Apabila PENJUAL  gagal atau terlambat melakukan KOMISIONING 

pada tanggal yang ditetapkan dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai 

TANGGAL KOMISIONING sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal ini, 

atau gagal  melakukan KOMISIONING pada setiap saat selama periode 

pelaksanaan KOMISIONING, dan kegagalan atau keterlambatan 

tersebut  mengakibatkan keterlambatan terjadinya TANGGAL OPERASI 

KOMERSIAL dari unit PLTP terkait, dengan ketentuan bahwa 

keterlambatan atau kegagalan  pelaksanaan KOMISIONING tersebut 

bukan disebabkan oleh ketidak siapan PENJUAL untuk pelaksanaan 

KOMISIONING atau karena KEADAAN KAHAR,  melainkan sebagai 

akibat kegagalan PEMBELI untuk  menerima TENAGA LISTRIK di TITIK 

PENYAMBUNGAN pada TANGGAL KOMISIONING atau selama 

periode pelaksanaan KOMISIONING, maka TANGGAL OPERASI 

KOMERSIAL  PLTP UNIT terkait dianggap telah terjadi pada tanggal 

sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran ..., dengan mengingat 

ketentuan Pasal ...... 
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7.3 Kewajiban Penyerahan Dan Penerimaan TENAGA LISTRIK Selama JANGKA 

WAKTU PERJANJIAN 

 

7.3.1 Selama JANGKA WAKTU PERJANJIAN, PENJUAL wajib menjamin 

kelancaran penyaluran dan penyerahan  TENAGA LISTRIK  kepada 

PEMBELI, dan PEMBELI wajib menjamin kelancaran penerimaan 

TENAGA LISTRIK dari PENJUAL di TITIK PENYAMBUNGAN dan 

membayar TENAGA LISTRIK yang diterimanya sesuai dengan 

PERJANJIAN ini berdasarkan harga sebagaimana ditetapkan dalam 

Pasal 10. 

  

7.3.2 Dengan tunduk pada ketentuan Pasal ….. dan Pasal ….. , PENJUAL, 

selama JANGKA WAKTU PERJANJIAN, bersedia menyalurkan dan 

menyerahkan TENAGA LISTRIK kepada PEMBELI dan PEMBELI 

bersedia menerima TENAGA LISTRIK  yang disalurkan ke JARINGAN 

TRANSMISI dan diserahkan kepada PEMBELI di TITIK 

PENYAMBUNGAN dengan Jumlah Penyerahan Harian (“JPH”) sebagai 

berikut : 

 

(a)  JPH untuk masing-masing unit PLTP   

= URC x 24 jam 

(b)  Jumlah Kontrak Tahunan (JKT) masing-masing UNIT = 365 atau 

366 ( dalam tahun kabisat) HARI dikalikan JPH masing-masing 

unit PLTP. 

 

7.3.3 Dalam hal dalam suatu  TAHUN KALENDER, PEMBELI hanya dapat 

menerima TENAGA LISTRIK yang disalurkan dan diserahkan oleh 

PENJUAL kepada PEMBELI kurang dari 80% (delapan puluh persen) X 

JKT masing-masing unit PLTP untuk TAHUN KALENDER terkait 

setelah TANGGAL OPERASI KOMERSIAL sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal ….. , maka PEMBELI wajib membayar kekurangan 

TENAGA LISTRIK berdasarkan TOP, kecuali dalam hal yang diuraikan 

dalam Pasal …..  dan Pasal …. butir ….butir ….. 

 

7.3.4 Namun demikian,dalam hal  suatu TAHUN KALENDER, jumlah 

TENAGA LISTRIK yang diterima oleh PEMBELI melebihi TOP, maka 

PEMBELI  hanya akan melakukan pembayaran dari jumlah TENAGA 
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LISTRIK yang disalurkan di atas TOP tersebut  berdasarkan harga 

sebesar 50% x HARGA RATA-RATA TERTIMBANG yang berlaku untuk  

TAHUN KALENDER terkait.  

 

7.3.5 Penyaluran dan penyerahan TENAGA LISTRIK oleh PENJUAL kepada 

PEMBELI sesuai dengan permintaan PEMBELI harus dilakukan secara 

terus menerus selama JANGKA WAKTU PERJANJIAN, kecuali : 

 

a. Adanya Keadaan Kahar yang secara langsung mengakibatkan 

terhentinya operasi PLTP atau tidak berfungsinya JARINGAN 

TRANSMISI atau terhentinya penyaluran TENAGA LISTRIK 

kepada PEMBELI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

PERJANJIAN ini. 

b. Adanya penghentian sementara penyaluran dan penyerahan 

TENAGA LISTRIK oleh PENJUAL yang diakibatkan karena 

pekerjaan pemeliharaan yang direncanakan pada SARANA 

LAPANGAN  UAP PANAS BUMI  atau PLTP milik PENJUAL. 

 

c. Adanya penghentian sementara penyaluran TENAGA LISTRIK 

oleh PENJUAL yang diakibatkan karena pekerjaan pemeliharaan 

yang tidak direncanakan pada SARANA LAPANGAN UAP PANAS 

BUMI atau PLTP milik PENJUAL. 

 

d. Adanya gangguan pada SARANA LAPANGAN UAP PANAS 

BUMI atau PLTP milik PENJUAL. 

 

 

7.3.6 Sehubungan dengan ketentuan Pasal 7.3.3 dan Pasal 7.3.4 di atas, 

PARA PIHAK setuju bahwa setiap TAHUN KALENDER, selambat-

lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) HARI setelah akhir 

TAHUN KALENDER, atau, dalam hal TAHUN KALENDER terakhir 

jangka waktu PERJANJIAN, 15 (lima belas) HARI setelah tanggal 

berakhirnya PERJANJIAN, untuk melakukan rekapitulasi pembayaran 

sebagai berikut : 

a. Dalam  hal TENAGA LISTRIK yang diterima oleh PEMBELI 

lebih kecil dari TOP disebabkan ketidak mampuan PEMBELI 

, kecuali disebabkan oleh Keadaan Kahar yang diatur pada 
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pasal 18, untuk menerima TENAGA LISTRIK sebesar TOP 

dengan ketentuan PENJUAL siap menyalurkan TENAGA 

LISTRIK sebesar TOP, maka PEMBELI wajib membayar 

selisih antara TOP dengan realisasi TENAGA LISTRIK yang 

telah diterima dan  dibayar oleh PEMBELI dengan formulasi 

sebagai berikut: 

 

Pinalti PLN = (TOP – Realisasi  kWh) x Harga rata-rata 

tertimbang  tahun berjalan.  

 

b. Dalam  hal TENAGA LISTRIK yang diterima oleh PEMBELI 

lebih kecil dari TOP disebabkan ketidak mampuan 

PENJUAL, kecuali disebabkan oleh Keadaan Kahar yang 

diatur pada pasal 18, untuk menyalurkan TENAGA LISTRIK 

sebesar TOP dengan ketentuan PEMBELI siap menerima 

TENAGA LISTRIK sebesar TOP, maka PENJUAL dikenakan 

penalti sebesar  selisih antara TOP dengan realisasi 

TENAGA LISTRIK yang telah diterima dan  dibayar oleh 

PEMBELI dikalikan  dengan harga rata-rata tertimbang tahun 

berjalan atau dengan formulasi sebagai berikut : 

 

Pinalti IPP = (TOP – Realisasi  kWh) x Harga rata-rata 

tertimbang  tahun berjalan.  

 

c. Dalam hal realisasi kWh kurang dari TOP disebabkan oleh 

PARA PIHAK, masing-masing pihak memiliki porsi gagal 

kirim/gagal terima, maka masing-masing pihak akan terkena 

pinalti sesuai formulasi sebagaimana berikut: 

 

Pinalti IPP = (kWh gagal kirim/(kwh gagal terima + kwh gagal 

kirim)) x (TOP – Realisasi  kWh) x Harga rata-rata tertimbang  

tahun berjalan 

 

Pinalti PLN = (kWh gagal terima/(kwh gagal terima + kwh 

gagal kirim)) x (TOP – Realisasi  kWh) x Harga rata-rata 

tertimbang  tahun berjalan 
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di mana: 

kWh gagal kirim adalah hasil pencatatan kegagalan 

pengiriman energi yang disebabkan oleh IPP yaitu sebesar 

MW URC x Durasi waktu kegagalan, dituangkan dalam BA 

kegagalan kirim/terima energi bulanan; 

kWh gagal terima adalah hasil pencatatan kegagalan 

penerimaan energi yang disebabkan oleh PLN yaitu sebesar  

MW URC x Durasi waktu kegagalan, dituangkan dalam BA 

kegagalan kirim/terima energi bulanan. 

 

d. Dalam  hal TENAGA LISTRIK yang diterima oleh PEMBELI 

lebih besar dari TOP, maka PEMBELI berhak mendapatkan 

kelebihan bayar sebesar  selisih antara TOP dengan 

realisasi TENAGA LISTRIK yang telah diterima dan  dibayar 

oleh PEMBELI  dengan ketentuan nilai pengembalian 

sebesar  50% (lima puluh persen) dari Harga rata-rata 

tertimbang pada tahun  berjalan;  

 

e. Hasil perhitungan sesuai Pasal di atas  tersebut akan 

dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Pembayaran 

Tahun Berjalan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.   

 

 

 

PASAL 8 
ALAT UKUR DAN PENERAAN 

 
8.1 Pemasangan dan Pengoperasian Alat Ukur 

8.1.1 PENJUAL  berkewajiban untuk mengadakan, memasang dan 

memelihara sepasang alat ukur, utama dan pembanding, untuk masing-

masing unit PLTP berupa “kWh meter” untuk mengukur jumlah 

TENAGA LISTRIK yang disalurkan dan diserahkan kepada PEMBELI di 

TITIK PENYAMBUNGAN, yang spesifikasi dan lokasi penempatannya 

diuraikan dalam Lampiran 3 PERJANJIAN ini.  
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8.1.2 Semua biaya yang berkaitan dengan pengadaan, pemasangan, dan 

pengoperasian serta  pemeliharaan alat ukur yang dimaksud dalam 

Pasal 8.1.1 di atas menjadi beban dan tanggung jawab PENJUAL  

 

8.2 Peneraan Alat Ukur 

8.2.1 KWh meter sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.1.1 di atas harus 

terlebih dahulu ditera oleh Instansi yang berwenang dengan disaksikan 

oleh wakil PARA PIHAK dan harus ditera ulang setiap tahun sekali 

 

8.2.2 Biaya untuk peneraan maupun peneraan ulang atas kWh meter 

dimaksud dalam Pasal 8.2.1 di atas  menjadi beban dan tanggung 

jawab PENJUAL . 

 

8.2.3 Dalam hal salah satu PIHAK menghendaki peneraan ulang atas kWh 

meter diluar peneraan yang dimaksud dalam Pasal 8.2.1 di atas, PIHAK 

tersebut akan memberitahukan kehendaknya secara tertulis selambat-

lambatnya 14 (empat belas) HARI sebelumnya kepada PIHAK lainnya, 

dan biaya yang timbul sehubungan dengan peneraan ulang tersebut 

akan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang menghendaki.  

 
PASAL  9 

CARA PENGUKURAN KWH 
 

9.1 Pembacaan Dan Pencatatan 

9.1.1 Pembacaan dan pencatatan angka pada kWh meter sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 di atas  dilakukan oleh petugas PENJUAL 

setiap awal bulan transaksi berikutnya  dengan cara mendownload data 

kWh 1 (satu) BULAN transaksi mulai pukul 00.00 tanggal 1 sampai 

dengan pukul 24.00 tanggal terakhir di bulan transaksi.  Pembacaan dan 

Pencatatan disaksikan dan disahkan oleh petugas PEMBELI untuk 

jumlah TENAGA LISTRIK yang telah disalurkan ke JARINGAN 

TRANSMISI dan diterima di TITIK PENYAMBUNGAN . 

9.1.2 Hasil pembacaan dan pencatatan kWh meter selama 1 (satu) BULAN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.1.1 di atas ,  dibuat dalam “Berita 

Acara Rekapitulasi Bulanan Hasil Pembacaan Dan Pencatatan kWh 

Meter ” pada setiap awal BULAN berikutnya, yang ditandatangani oleh 

petugas yang berwenang dari PARA PIHAK diatas materai yang cukup 
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dan dibubuhi stempel perusahaan masing-masing PIHAK, sesuai 

dengan Lampiran 8  .   

 

 

PASAL  10 
HARGA 

 

10.1 HARGA DASAR TENAGA LISTRIK 

10.1.1 Harga TENAGA LISTRIK dinyatakan dalam Dollar Amerika Serikat 

(USD).   

 

10.1.2 Harga dasar TENAGA LISTRIK, selanjutnya disebut Pb, yang mulai 

berlaku sejak TANGGAL OPERASI KOMERSIAL UNIT pertama adalah 

sebesar USD ...... (.............) cent per kWh.  

 

 

10.2 Eskalasi Harga Dasar TENAGA LISTRIK 

10.2.1 25% dari harga dasar TENAGA LISTRIK dapat dieskalasi dengan 

menggunakan angka rata-rata untuk bulan-bulan dalam Triwulan 

sebelumnya dari US-CPI (United State Consumer Price Index) untuk 

General Index yang diterbitkan oleh US Department of Labor, Bureau 

of Labor Statistic, Producer Prices and Indexes. 

 

10.2.2 Formula perhitungan harga TENAGA LISTRIK setelah dikenakan 

eskalasi adalah sebagai berikut: 

 
Pm =  Pb x (0,75 + 0,25 x (US CPI/US CPIb)) 

Pm  =   Harga TENAGA LISTRIK pada bulan penagihan 

US CPI  = Rata – rata index USCPI pada Triwulan sebelum bulan 

penagihan 

US CPIb = Rata – rata index USCPI pada Triwulan sebelum Triwulan 

TANGGAL OPERASI KOMERSIAL UNIT pertama 
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PASAL 11 
PEMBAYARAN 

 

11.1 Tagihan Pembayaran Dan Dokumen Tagihan Pembayaran 

11.1.1 PEMBELI wajib membayar harga seluruh TENAGA LISTRIK yang telah 

disalurkan dan diserahkan oleh PENJUAL kepada PEMBELI, setiap 

BULAN sesuai dengan ketentuan Pasal 11, terhitung sejak TANGGAL 

OPERASI KOMERSIAL masing-masing UNIT sampai dengan 

berakhirnya JANGKA WAKTU PERJANJIAN. 

11.1.2 Disamping ketentuan Pasal 11.1.1 di atas, PEMBELI wajib membayar 

seluruh TENAGA LISTRIK yang telah disalurkan dan diserahkan oleh 

PENJUAL kepada PEMBELI, sejak TANGGAL KOMISIONING sampai 

dengan TANGGAL OPERASI KOMERSIAL sesuai ketentuan dalam 

Pasal 7.1.3,  Penagihan dilakukan bersamaan dengan penagihan bulan 

pertama setelah TANGGAL OPERASI KOMERSIAL  

 

11.1.3 Besarnya tagihan pembayaran (“Invoice”) bulanan untuk penyaluran 

TENAGA LISTRIK yang diserahkan oleh PENJUAL dan diterima oleh 

PEMBELI untuk BULAN sebelumnya akan dihitung berdasarkan jumlah 

TENAGA LISTRIK yang diserahkan yang selanjutnya disebut Gm 

sebagaimana tercatat dalam “Berita Acara Rekapitulasi Bulanan Hasil 

Pembacaan dan Pencatatan kWh Meter” dimaksud dalam Pasal 9.1.2 

dikalikan dengan harga TENAGA LISTRIK (Pm) yang berlaku pada 

BULAN penyerahan dan penerimaan TENAGA LISTRIK sesuai yang 

ditentukan pada Pasal 10.2.2  

11.1.4 Pembayaran berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Pembayaran Tahun 

Berjalan akan diperhitungkan dalam pembayaran Tagihan TENAGA 

LISTRIK bulan Desember tahun berjalan. 
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11.1.5 Nilai tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1.3 adalah 

sebagai berikut : 

 
Em    = Gm x Pm  

Em    =  Jumlah pembayaran TENAGA LISTRIK pada bulan penagihan 

 

11.1.6 Tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 11.1.5 di 

atas  diserahkan oleh PENJUAL kepada PEMBELI dalam minggu 

pertama setelah BULAN penyerahan TENAGA LISTRIK yang terkait. 

Tagihan pembayaran akan dilampiri dengan dokumen tagihan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1.7 di bawah  ini.  

 

11.1.7 Dokumen tagihan pembayaran yang diserahkan oleh PENJUAL kepada 

PEMBELI sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 11.1.6 di atas  terdiri 

dari masing-masing 1 (satu) asli dan 4 (empat) fotokopi yaitu : 

a. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran.  

b. Tagihan Pembayaran.  

c. Kwitansi bermeterai cukup dan dibubuhi stempel perusahaan. 

d. “Berita Acara Rekapitulasi Bulanan Hasil Pembacaan dan 

Pencatatan kWh Meter”, sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 9.1.2. 

e. Berita Acara Koreksi/Perbaikan Tagihan Pembayaran”, 

sebagaimana tersebut dalam Pasal ..... (jika ada). 

f. Berita Acara Perhitungan Offset TOP dalam TAHUN KALENDER 

setiap tagihan TOP. 

g. Fotokopi PERJANJIAN, untuk tagihan pertama. 

 

11.1.8 Tagihan pembayaran akan ditujukan kepada: 

 Manajer Pengelolaan Kas PT PLN (Persero) 

 Gedung Utama Lt. 6 

 Jalan Trunojoyo Blok M I/135 

               Jakarta Selatan 12160 

 

11.2 Pembayaran Dan Keterlambatan Pembayaran 

 

11.2.1 PEMBELI membayar setiap tagihan pembayaran dalam mata uang 

Rupiah dengan opsi membayar dalam mata uang US Dollar kepada 
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PENJUAL melalui Telegraphic / Bank Transfer pada Rekening Bank 

yang ditunjuk oleh PENJUAL, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) HARI 

setelah diterimanya tagihan pembayaran oleh PEMBELI. Dalam hal 

HARI ke-30 setelah penerimaan tagihan pembayaran tersebut di atas 

jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur Nasional lainnya maka 

HARI ke-30 tersebut akan dianggap jatuh pada hari kerja pertama 

berikutnya. Dalam hal PEMBELI membayar dalam mata uang Rupiah, 

maka nilai pembayaran adalah sebesar :  

  EmRp   = Em x FXm  

Em    =  Jumlah pembayaran TENAGA LISTRIK pada bulan penagihan 

 

  FXm    = Harga jual US Dollar terhadap Rupiah pada jam 11.00 tanggal  

                             pembayaran sesuai kurs transaksi BI 

 

11.2.2 Apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh PEMBELI, PEMBELI 

wajib membayar denda atas jumlah yang belum dibayar tersebut, 

terhitung sejak tanggal jatuh tempo jumlah yang wajib dibayar oleh 

PEMBELI sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya, sebesar LIBOR + 

2% per tahun untuk time deposit 1 (satu) BULAN, yang berlaku pada 

saat tanggal jatuh tempo tersebut. Perhitungan denda tersebut 

dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 365 (tiga ratus enam 

puluh lima) HARI dalam setahun sampai dengan diterimanya 

pembayaran secara penuh oleh PENJUAL. 

 

11.2.3 Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) HARI  setelah tanggal jatuh tempo  

pembayaran, PEMBELI belum melaksanakan pembayaran tagihan, 

maka PENJUAL, disamping membebankan denda keterlambatan  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.2.2, akan menyerahkan surat 

peringatan pertama kepada PEMBELI atas keterlambatan pembayaran 

tersebut. Apabila sampai dengan 10 (sepuluh puluh) HARI tanggal 

pemberian surat peringatan pertama, PEMBELI tetap belum 

melaksanakan pembayaran, maka PENJUAL akan memberikan surat 

peringatan ke dua. Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) HARI setelah 

tanggal pemberian surat peringatan kedua PEMBELI belum 

melaksanakan pembayaran, maka PENJUAL berhak menghentikan 

penyaluran TENAGA LISTRIK kepada PEMBELI.  Apabila setelah 

jangka waktu 1 (satu ) BULAN   berturut-turut semenjak PENJUAL 
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menghentikan penyaluran TENAGA LISTRIK kepada PEMBELI, 

PEMBELI tetap belum melaksanakan pembayaran, maka PENJUAL 

akan memberikan surat peringatan ke tiga; dan apabila dalam waktu 2 

(dua ) BULAN  setelah tanggal pemberian surat peringatan ke tiga  

PEMBELI belum melaksanakan pembayaran, maka, kecuali ada 

penyelesaian alternatif lainnya,  PENJUAL, setiap saat setelah 

berakhirnya jangkwa waktu 2 (dua) BULAN tersebut di atas,  berhak 

mengakhiri PERJANJIAN ini dengan mengirimkan “Surat 

Pemberitahuan Pengakhiran PERJANJIAN” sesuai dengan ketentuan 

Pasal .... kepada PEMBELI,  setidak-tidaknya 30 (tiga puluh) HARI 

sebelum mulai berlakunya  tanggal pengakhiran PERJANJIAN yang 

dinyatakan dalam Surat Pemberitahuan Pengakhiran PERJANJIAN 

tersebut   

 

11.2.4 Pengakhiran PERJANJIAN yang dimaksud dalam Pasal 11.2.3 di atas 

bagaimanapun juga tidak akan menghapuskan kewajiban PEMBELI 

untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas TENAGA LISTRIK yang 

telah disediakan atau disalurkan oleh PENJUAL untuk diserahkan 

kepada PEMBELI menurut PERJANJIAN ini, termasuk pembayaran 

denda keterlambatan pembayaran tersebut dalam Pasal 11.2.2 di atas. 

 

11.3 Tagihan Pembayaran Yang Dipermasalahkan 

11.3.1 Menyimpang dari adanya ketentuan Pasal 11.1.5,  apabila PEMBELI 

berpendapat bahwa dokumen tagihan pembayaran yang diterima dari 

PENJUAL tidak lengkap (sebagaimana dirinci dalam  Pasal 11.1.7) atau  

terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan jumlah penagihan oleh 

PENJUAL kepada PEMBELI, maka penyelesaian pembayarannya akan 

dilakukan sebagai berikut: 

 

a. Dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah menerima dokumen 

tagihan pembayaran yang tidak lengkap atau terdapat ketidak 

sesuaian perhitungan jumlah penagihan sebagaimana dimaksud 

di atas, maka PEMBELI wajib mengembalikan dokumen tagihan 

pembayaran tersebut kepada PENJUAL  dengan memberitahukan 

kekurangan dokumen atau kesalahan perhitungan jumlah yang 

ditagihkan  kepada PENJUAL.  

 



 

28 

 

b. Dalam hal PENJUAL sependapat dengan PEMBELI, maka 

PENJUAL akan segera melengkapi dokumen atau membuat 

koreksi perhitungan tagihan pembayaran sesuai dengan 

permintaan PEMBELI dan menyerahkan kembali dokumen 

tagihan yang telah dilengkapi atau dikoreksi  kepada PEMBELI; 

dan PEMBELI wajib membayar tagihan yang telah dilengkapi atau 

dikoreksi tersebut, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) HARI 

setelah diterimanya tagihan pembayaran yang telah dilengkapi 

atau dikoreksi . 

 

c. Namun dalam hal PENJUAL berpendapat bahwa dokumen yang 

diserahkan kepada PEMBELI telah lengkap atau perhitungannya 

telah benar, maka PENJUAL akan memberitahukan pendapatnya 

tersebut secara tertulis kepada PEMBELI, u.p Manajer 

Pengelolaan Kas PT PEMBELI (Persero), dengan diberi 

penjelasan yang memadai,; dan apabila PEMBELI dapat 

menerima penjelasan PENJUAL, PEMBELI wajib membayar 

sebesar tagihan PENJUAL sesuai dengan ketentuan ayat 11.3.1.a 

Pasal ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) HARI setelah 

diterimanya pemberitahuan yang disertai penjelasan PENJUAL 

tersebut di atas.  

 

d. Apabila PEMBELI tidak sependapat dengan penjelasan PENJUAL 

sebagaimana yang dimaksud dalam butir  (c) Pasal ini, dalam hal 

perbedaan perhitungan jumlah yang ditagihkan, PEMBELI akan 

membayar tagihan PENJUAL sebesar hasil perhitungan dari pihak 

PEMBELI, dan kemudian memberitahukan secara tertulis kepada 

PENJUAL tentang adanya perbedaan pendapat tersebut untuk 

dilakukan pembahasan bersama dengan  PENJUAL. 

 

11.3.2 Apabila perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 

11.3.1 di atas ini telah dapat diselesaikan, maka penyelesaian tentang 

selisih tagihan yang dipermasalahkan tersebut dituangkan dalam 

“Berita Acara Koreksi/Perbaikan Tagihan Pembayaran ”, yang 

ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai dengan Lampiran …. dan 

setiap selisih pembayaran oleh PEMBELI akan diperhitungkan 

PENJUAL pada pembayaran tagihan BULAN berikutnya.  
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11.3.3  Apabila ditemukan kesalahan transaksi pada masa lampau, maka 

kedua belah pihak sepakat untuk mengkoreksinya. 

 

 

 

 

 

PASAL 12 
PAJAK 

 

Masing-masing PIHAK bertanggung jawab atas pajak-pajak, bea, dan pungutan-

pungutan lainnya yang timbul/dipungut sehubungan dengan PERJANJIAN ini dan 

menjadi beban masing-masing PIHAK sesuai ketentuan hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. 

 

 
 

PASAL 13 
PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN SARANAPENGOLAHAN  AIR 

KONDENSAT PLTP 
 
13.1 Kewajiban Memelihara Kelestarian Lingkungan Hidup 

PARA PIHAK wajib memelihara kelestarian lingkungan hidup dan mencegah 

serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan 

oleh kegiatan operasi dan pembangunan serta  pengoperasian sarana-sarana 

yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK,  sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

 

13.2 Kewajiban Memperoleh Perijinan dan Persetujuan Yang Diperlukan 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasi dan pembangunan serta  

pengoperasian sarana-sarana yang menjadi tanggung jawab masing-masing 

PIHAK,  masing-masing PIHAK wajib membuat Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan 

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undangan  untuk kegiatan pengembangan LAPANGAN PANAS BUMI 

...... pembangunan SARANA LAPANGAN UAP PANAS BUMI, pembangunan 

unit-unit PLTP dan pembangunan JARINGAN TRANSMISI dan  memperoleh 

persetujuan dari instansi pemerintah yang berwenang serta  memperoleh 
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perijinan yang diperlukan, termasuk Ijin Mendirikan Bangunan dan ijin-ijin lain, 

sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

  

 

 

 

 

 

PASAL 14 
BATAS KEPEMILIKAN 

 

14.1 Sarana Milik PENJUAL 

  Semua instalasi dan peralatan yang diperlukan untuk membangkitkan dan 

menyalurkan TENAGA LISTRIK pada sisi sebelum TITIK PENYAMBUNGAN,  

sebagaimana dideskripsikan  dalam  Lampiran ….. PERJANJIAN ini, adalah milik 

dan menjadi tanggung jawab PENJUAL. 

 

14.2 Sarana Milik PEMBELI 

 Semua instalasi dan peralatan yang diperlukan untuk menerima TENAGA 

LISTRIK pada sisi setelah TITIK PENYAMBUNGAN, sebagaimana dideskripsikan 

dalam  Lampiran  … PERJANJIAN ini, adalah milik dan menjadi tanggung jawab 

PEMBELI. 

 

14.3 Ijin Memasuki Jalan Dan Halaman Milik PIHAK Lain. 

 Para petugas PENJUAL atau mereka yang ditunjuk oleh PENJUAL dapat melalui 

jalan, halaman, daerah PEMBELI setiap saat diperlukan selama jangka waktu 

PERJANJIAN ini, untuk memeriksa, memindahkan, memperbaiki dan/atau 

mengganti seluruh atau sebagian peralatan lainnya milik PENJUAL dengan seijin 

PEMBELI; dan demikian pula para petugas PEMBELI atau mereka yang ditunjuk 

oleh PEMBELI dapat melalui jalan, halaman, daerah PENJUAL dengan seijin 

PENJUAL setiap saat diperlukan selama jangka waktu PERJANJIAN ini. 

 

 

PASAL  15 
KOORDINASI 

 

15.1 Pembentukan Tim Koordinasi 
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 PARA PIHAK akan melakukan koordinasi kegiatan sesuai dengan PERJANJIAN 

ini. Untuk keperluan koordinasi tersebut PARA PIHAK, dalam waktu 6 (enam) 

BULAN setelah FINANCING DATE akan dibentuk suatu Tim Koordinasi yang 

terdiri dari masing-masing 3 (tiga) orang wakil-wakil PARA PIHAK. 

 

15.2 Tugas Tim Koordinasi 

 Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.1 di atas  meliputi 

antara lain : 

15.2.1 Mengkoordinasikan kegiatan PARA PIHAK untuk pekerjaan konstruksi 

dan KOMISIONING.  

15.2.2 Mengkoordinasikan kegiatan PARA PIHAK untuk operasi dan 

pemeliharaan SARANA LAPANGAN UAP PANAS BUMI, PLTP dan 

JARINGAN TRANSMISI 

 

15.2.3 Membahas peralatan tambahan untuk pengendalian lingkungan hidup 

yang mungkin diperlukan sebagai akibat dari diberlakukannya peraturan 

yang baru dan/atau yang diubah oleh Pemerintah yang menjadi 

tanggung jawab masing-masing PIHAK, dan 

 

15.2.4 Membahas masalah-masalah lainnya yang mungkin diperlukan oleh 

PARA PIHAK berkaitan dengan PERJANJIAN ini 

 

15.3 Rapat Tim Koordinasi 

15.3.1 Untuk keperluan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.2, 

Tim Koordinasi  akan bertemu dalam waktu yang disepakati atau 

sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 

 

15.3.2 Apabila terjadi suatu keadaan darurat yang memerlukan perhatian 

segera, salah satu PIHAK akan memberitahukan kepada PIHAK lainnya  

untuk segera melakukan rapat Tim Koordinasi guna membahas 

permasalahn yang timbul  dan mengambil tindakan yang diperlukan. 

 

15.3.3 Tim Koordinasi akan membuat ringkasan hasil   rapat Tim Koordinasi 

(Minutes Of Meeting) yang ditandatangani oleh wakil-wakil PARA 

PIHAK, untuk dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam 

melakukan tindak lanjut dari masalah yang dibicarakan  dalam rapat 

terkait, dan masing-masing PIHAK wajib, dengan itikad yang baik, 
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menghormati hal-hal yang telah diputuskan dalam rapat Tim Koordinasi 

terkait. 

 
 

PASAL 16 

KEPATUHAN HUKUM  DAN HUKUM YANG BERLAKU 
 
16.1 Hukum Yang Berlaku 

PERJANJIAN ini beserta dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan 

dengan PERJANJIAN ini diatur menurut dan tunduk kepada hukum dan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.  

 

16.2 Kepatuhan Terhadap Hukum Yang Berlaku 

 
 PARA PIHAK dalam melaksanakan PERJANJIAN ini akan mematuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan masing-masing PIHAK 

wajib menanggung konsekwensi yang timbul sebagai akibat ketidakpatuhan 

PIHAK yang bersangkutan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku tersebut. 

 

 

PASAL 17 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
 

17.1 Forum Penyelesaian Perselisihan  

Perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan 

PERJANJIAN ini, baik mengenai isi, interpretasi, keabsahan, pelaksanaan, 

maupun pengakhiran PERJANJIAN ini, termasuk perselisihan yang terkait 

dengan perhitungan jumlah pembayaran, terjadinya Keadaan Kahar dan hal-

hal lain sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN yang tidak dapat 

diselesaikan secara musyawarah dan mufakat  atau secara damai oleh PARA 

PIHAK, maka berikutnya akan diselesaikan melalui EXPERT yang disepakati 

bersama. Biaya Expert ditanggung oleh PIHAK penuntut. Apabila putusan 

EXPERT tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak,  langkah terakhir adalah 

pengajuan masalah ke tingkat  Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia (BANI) di Jakarta oleh suatu majelis arbitrase yang terdiri dari 3 

(tiga) arbiter yang diangkat sesuai dengan peraturan- BANI tersebut 

menggunakan Bahasa Indonesia baik dalam proses maupun keputusan 

Arbitrase. 



 

33 

 

 

17.2 Prosedur Penyelesaian Perselisihan 

17.2.1 Suatu perselisihan dianggap telah timbul, apabila salah satu PIHAK 

memberitahu PIHAK lainnya secara tertulis mengenai adanya hal yang  

diperselisihkan. Apabila dalam waktu tigapuluh (30) HARI  (atau jangka 

waktu yang lebih panjang yang disetujui PARA PIHAK) setelah 

pemberitahuan tersebut PARA PIHAK tidak dapat mencapai 

persetujuan untuk menyelesaikan perselisihan  tersebut dengan cara 

musyawarah dan mufakat , maka salah satu PIHAK dapat mengajukan 

perselisihan tersebut kepada Expert yang disepakati bersama. Biaya 

Expert ditanggung oleh PIHAK penuntut. Apabila putusan Expert tidak 

dapat diterima oleh kedua belah pihak maka PIHAK, maka penuntut 

perselisihan tersebut akan melanjutkan ke tingkat  Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia (BANI)  dengan terlebih dahulu memberitahu secara 

tertulis kepada PIHAK lainnya dengan menyebutkan nama arbiter yang 

telah dipilihnya. 

17.2.2 Dalam waktu 14 (empat belas) HARI setelah menerima pemberitahuan 

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2.1 Pasal ini,  PIHAK yang 

menerima pemberitahuan tersebut  akan menunjuk 1 (satu) orang 

arbiter dan memberitahukan halnya secara tertulis kepada PIHAK 

lainnya dan  ke BANI.  Para arbiter yang ditunjuk adalah mereka yang 

terdaftar  pada BANI. Kedua orang arbiter yang ditunjuk akan memilih 

arbiter ketiga yang akan bertindak selaku pimpinan majelis arbitrase 

dalam waktu 7 (tujuh) HARI sejak tanggal penunjukan arbiter yang ke 

dua . Apabila dalam waktu yang ditentukan PIHAK yang menerima 

pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat 2.1 tersebut tidak berhasil 

menunjuk arbiter atau arbiter-arbiter yang telah ditunjuk  masing-masing 

PIHAK tidak berhasil menyetujui arbiter ketiga, maka Ketua BANI akan 

memilih arbiter terkait. 

17.2.3 Putusan yang diberikan oleh majelis arbitrase tersebut merupakan yang 

final dan mengikat PARA PIHAK dan dapat dilaksanakan di pengadilan 

manapun yang memiliki yurisdiksi. Dengan demikian PARA PIHAK 

dengan ini secara tegas mengesampingkan segala peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta keputusan atau kebijakan yang 

berkekuatan hukum, yang memberikan hak untuk mengajukan 

pembatalan dan / atau banding atas putusan majelis arbitrase  tersebut.  
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17.2.4. PARA PIHAK setuju bahwa, berdasarkan Pasal 60 dari Undang-

undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (Undang-undang Arbitrase Indonesia), tidak 

ada PIHAK  yang mengajukan banding di pengadilan manapun atas 

putusan yang dibuat oleh majelis arbitrase tersebut, sehingga atas 

putusan tersebut tidak akan ada otoritas atau dewan yang lain yang 

mempunyai wewenang untuk mengubah atau membatalkan putusan 

arbitrase tersebut. PARA PIHAK akan menjaga kerahasiaan, 

keberadaan, proses beracara, isi (termasuk informasi atau bahan-

bahan yang diberikan) dan hasil dari arbitrase tersebut. PARA PIHAK 

secara khusus mengesampingkan keberlakuan Pasal 48 (1) dari 

Undang-undang Abitrase Indonesia dan setuju bahwa arbitrase tidak 

harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Sesuai dengan Pasal 56 (1) 

dari Undang-undang Abitrase Indonesia, PARA PIHAK selanjutnya  

secara tegas setuju bahwa majelis arbitrase dalam membuat putusan 

hanya akan terikat dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku dan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat PERJANJIAN 

ini; dan tidak akan memberikan putusan berdasarkan prinsip-prinsip 

keadilan dan kepatutan   (ex aequo et bono). 

 

17.2.5. Selama proses arbitrase berlangsung, PARA PIHAK wajib terus 

memenuhi kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan 

dalam PERJANJIAN ini. 

 

 

PASAL  18 
KEADAAN KAHAR 

 
18.1 Pengertian Keadaan Kahar 

18.1.1 Yang dimaksud dengan “Keadaan Kahar” dalam PERJANJIAN ini 

adalah suatu keadaan yang merupakan  akibat langsung dari  suatu 

peristiwa yang terjadi di luar kendali dan/atau kemampuan PIHAK yang 

terkena dampak Keadaan Kahar tersebut dan bukan karena kelalaian 

atau kesalahan PIHAK yang terkena dampak Keadaan Kahar,  yang 

tidak terduga, tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan bersifat 

memaksa dan yang mengakibatkan tidak  beroperasinya sebagian atau 

keseluruhan fasilitas PIHAK yang terkena dampaknya dan/atau yang 

mengakibatkan PIHAK yang terkena dampaknya gagal atau terlambat 
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melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut PERJANJIAN ini, 

termasuk di dalamnya, tetapi tidak terbatas pada kerusuhan, huruhara, 

pemberontakan, ledakan, pemogokan, peperangan yang dinyatakan 

atau tidak, embargo, blokade, petir, banjir, kebakaran, gempa bumi, 

bencana alam, tindakan Pemerintah dalam hal Pajak dan Lingkungan 

(berkaitan dengan pemberian  izin, persetujuan, berlakunya  peraturan 

perundang-undangan baru, penafsiran baru atau perubahan atas 

peraturan perundang-undangan yang sudah ada) yang secara langsung 

mengakibatkan tertundanya  pelaksanaan atau tidak dapat 

dilaksanakannya sebagian atau keseluruhan tugas atau kewajiban 

PIHAK yang terkena dampaknya menurut PERJANJIAN ini. Untuk 

kejelasan :  

a. Kegagalan atau keterlambatan suatu PIHAK dalam 

memperoleh dana dari pihak ketiga untuk pembiayaan 

proyek bukan merupakan suatu Keadaan Kahar. 

b. Yang dimaksud dengan “Jangka Waktu Keadaan Kahar” 

adalah jangka waktu berlangsungnya dampak dari peristiwa 

yang mengakibatkan terjadinya Keadaan Kahar tersebut,  

dimana dalam Jangka Waktu Keadaan Kahar tersebut 

PIHAK yang mengalami dan/atau terkena dampak Keadaan 

Kahar tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut 

PERJANJIAN ini, termasuk jangka waktu yang diperlukan 

untuk melakukan perbaikan instalasi dan peralatan yang 

diperlukan untuk melaksanakan  PERJANJIAN ini; dan akan 

berakhir sampai PIHAK yang mengalami dan/atau terkena 

dampak Keadaan Kahar tersebut dapat melaksanakan 

kembali kewajiban-kewajibannya menurut PERJANJIAN ini. 

 

18.1.2 Masing-masing PIHAK terlepas dari tanggung jawab atas keterlambatan  

atau  kegagalan dalam  memenuhi kewajibannya menurut ketentuan 

manapun di dalam PERJANJIAN ini kepada PIHAK lainnya apabila 

keterlambatan  atau kegagalan tersebut disebabkan oleh terjadinya 

Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.1.1 di atas , 

dan dimana PIHAK yang bersangkutan telah mengambil segala upaya 

dengan sungguh-sungguh sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk 

menanggulangi penyebab atau peristiwa tersebut. 
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18.2 Prosedur Untuk Memperoleh Pengakuan Terjadinya Keadaan Kahar. 

18.2.1 Apabila terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai Keadaan Kahar, 

maka PIHAK yang mengalami dan/atau terkena dampak Keadaan 

Kahar harus memberitahukan kepada PIHAK  lainnya secara lisan 

dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam atau dalam kesempatan 

pertama yang memungkinkan, dan diikuti secara tertulis  selambat-

lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) HARI setelah terjadinya 

Keadaan Kahar tersebut atau setelah diketahui adanya kejadian 

Keadaan Kahar tersebut, disertai rincian kejadian, perkiraan lama 

berlangsungnya Jangka Waktu Keadaan Kahar dan akibat-akibat yang 

telah dan akan ditimbulkannya dengan memberikan data 

susulan/tambahan  sebagai bukti pendukung yang berupa keterangan 

dari Instansi yang berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang 

akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi Keadaan Kahar 

tersebut.  

 

18.2.2 PIHAK yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak 

atau menyetujui adanya Keadaan Kahar  yang dinyatakan atau diklaim 

oleh PIHAK yang memberitahukan tersebut, selambat-lambatnya dalam 

waktu 14 (empat belas) HARI, terhitung sejak HARI diterimanya 

pemberitahuan tertulis dari PIHAK yang mengalami dan/atau terkena 

dampak Keadaan Kahar. 

 

18.2.3 Apabila pemberitahuan (klaim) tentang adanya Keadaan Kahar tersebut 

ditolak oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka PARA PIHAK 

akan meneruskan kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

dalam PERJANJIAN ini dan menanggung segala akibat atau resiko 

yang timbul sebagai akibat terjadinya keterlambatan atau kegagalan 

PIHAK tersebut  dalam melaksanakan kewajibannya menurut 

PERJANJIAN ini.  

 

Sedangkan  apabila adanya Keadaan Kahar tersebut disetujui oleh 

PIHAK yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar, maka PIHAK 

yang mengalami Keadaan Kahar tersebut akan berusaha sebaik-

baiknya, dalam kapasitas dan kewenangannya untuk dapat segera 

mengakhiri terjadinya Keadaan Kahar dan mengatasi dampak yang 

ditimbulkannya.  
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18.2.4 Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) HARI terhitung sejak 

diterimanya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18.2.2  di atas, PIHAK yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar 

tidak memberikan jawaban secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka 

PIHAK yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut 

dianggap telah menyetujui bahwa keadaan yang diberitahukan 

kepadanya sebagai Keadaan Kahar. 

 

18.3 Tindak Lanjut Akibat Terjadinya  Keadaan Kahar 

18.3.1 Setelah Jangka Waktu Keadaan Kahar berakhir, PARA PIHAK wajib  

merundingkan kembali kelanjutan pelaksanaan PERJANJIAN, termasuk 

antara lain menetapkan kembali jadwal penyaluran dan penerimaan 

TENAGA LISTRIK, perhitungan TOP yang terjadi sebelum Keadaan 

Kahar, serta hal-hal lain yang penting dan perlu untuk  pelaksanaan 

PERJANJIAN selanjutnya. 

 

18.3.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka selambat-lambatnya dalam waktu 

10 (sepuluh) HARI sejak berakhirnya Jangka Waktu Keadaan Kahar 

tersebut, PARA PIHAK akan saling memberikan informasi dan 

menyetujui tentang jumlah HARI  Jangka Waktu Keadaan Kahar yang 

telah terjadi. 

 

18.3.3 PARA PIHAK setuju  bahwa jumlah HARI  Jangka Waktu Keadaan 

Kahar yang telah terjadi tidak diperhitungkan sebagai bagian dari jangka 

waktu PERJANJIAN tanggal berakhirnya  PERJANJIAN menurut Pasal 

4 PERJANJIAN ini  akan ditunda untuk jangka-waktu yang sama 

dengan jumlah HARI  Jangka Waktu Keadaan Kahar yang  terjadi. 

Persetujuan PARA PIHAK mengenai jumlah HARI Jangka Waktu 

Keadaan Kahar dan penundaan tanggal berakhirnya JANGKA WAKTU 

PERJANJIAN ini akan dituangkan dalam suatu Amandemen yang 

ditandatangani oleh masing-masing wakil PARA PIHAK yang 

berwenang; dan Amandemen ini akan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari PERJANJIAN ini. 

 

18.3.4 Meskipun peristiwa Keadaan Kahar terjadi, ketentuan-ketentuan 

Pasal 18 PERJANJIAN ini tidak akan membebaskan kewajiban 
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pembayaran PEMBELI kepada PENJUAL untuk TENAGA LISTRIK 

yang telah diserahkan oleh PENJUAL kepada PEMBELI sampai  

dengan tanggal sebelum  saat terjadinya Keadaan Kahar. Namun 

demikian  dalam hal PEMBELI adalah PIHAK yang mengalami dan/atau 

terkena dampak Keadaan Kahar, maka  kewajiban PEMBELI untuk 

melakukan pembayaran untuk TENAGA LISTRIK yang telah diserahkan 

oleh PENJUAL kepada PEMBELI sebelum terjadinya Kedaan Kahar 

yang terjadi dalam BULAN terjadinya Keadaan Kahar, ditangguhkan 

sampai 30 (tiga puluh) HARI setelah berakhirnya Jangka Waktu 

Keadaan Kahar atau setelah diterimanya dokumen tagihan pembayaran 

untuk TENAGA LISTRIK tersebut, yang mana yang terjadi lebih akhir.  

 

18.3.5 Apabila diperkirakan oleh PARA PIHAK bahwa Jangka Waktu Keadaan 

Kahar tersebut akan berlangsung selama 12 (dua belas) BULAN terus 

menerus atau lebih; maka PARA PIHAK akan melakukan perundingan  

dengan itikad baik untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah, 

dengan mengingat perhitungan keekonomian masing-masing PIHAK, 

PERJANJIAN akan diteruskan, atau diteruskan dengan menyepakati 

beberapa perubahan ketentuan PERJANJIAN; atau  diakhiri sesuai 

dengan Pasal  20.2.4 (butir (a)] PERJANJIAN ini. 

 

PASAL  19 
PERUBAHAN DAN AMANDEMEN 

 

19.1 Perubahan 

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam ketentuan PERJANJIAN 

ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK. 

 

19.2 AMANDEMEN 

 Setiap perubahan dalam ketentuan PERJANJIAN ini sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19.1 , setelah disepakati PARA PIHAK, akan dibuat suatu 

Amandemen yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini. 

 

PASAL  20 
PENGAKHIRAN PERJANJIAN 

 

20.1 Pengakhiran Dini .  
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20.1.1 Kecuali dalam hal diuraikan dalam ayat-ayat di bawah ini, masing-

masing PIHAK tidak dapat mengakhiri PERJANJIAN ini sebelum jangka 

waktu PERJANJIAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

PERJANJIAN ini berakhir. 

 

20.1.2 Namun demikian, dalam hal salah satu PIHAK telah gagal memenuhi 

kewajibannya menurut ketentuan PERJANJIAN ini, khususnya dalam 

hal kegagalan memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diuraikan di 

bawah ini, maka PIHAK lainnya berhak untuk mengakhiri PERJANJIAN 

ini secara dini dengan tata-cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 

20.2 di bawah ini. 

 

20.2 Tatacara Pengakhiran PERJANJIAN Secara Dini 

20.2.1 Apabila  PENJUAL  gagal mencapai  KOMISIONING suatu UNIT pada 

tanggal yang ditetapkan dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai 

TANGGAL KOMISIONING sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 1.1.22  

PERJANJIAN ini, dan kegagalan tersebut bukan karena Keadaan Kahar 

atau karena kegagalan PEMBELI untuk menerima TENAGA LISTRIK  

yang disalurkan dan diserahkan oleh PENJUAL kepada PEMBELI  dari 

UNIT yang dilakukan KOMISIONING tersebut;  atau sebaliknya, apabila  

PENJUAL gagal melakukan  KOMISIONING suatu UNIT pada tanggal 

yang ditetapkan dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai TANGGAL 

KOMISIONING sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 1.1.22 , dan 

kegagalan tersebut semata-mata karena kegagalan PEMBELI untuk 

menerima TENAGA LISTRIK  yang disalurkan dan diserahkan oleh 

PENJUAL kepada PEMBELI  dari UNIT yang dilakukan KOMISIONING 

tersebut, maka PIHAK yang tidak gagal dalam memenuhi kewajibannya 

yang terkait dengan kegagalan pelaksanaan KOMISIONING tersebut 

(”PIHAK Yang Tidak Gagal ”) berhak untuk mengirimkan “Surat 

Pemberitahuan Kegagalan” kepada PIHAK lainnya (”PIHAK Yang 

Dianggap Gagal”), sesuai dengan ketentuan Pasal 7.2, dengan 

menyebutkan  kegagalan  yang telah dilakukan oleh PIHAK Yang 

Dianggap Gagal tersebut secara cukup rinci, dengan permintaan agar 

PIHAK Yang Dianggap Gagal tersebut menyelesaikan kewajibannya 

yang telah gagal dilaksanakan tersebut selambat-lambatnya dalam 

waktu .... (....) BULAN setelah menerima Surat Pemberitahuan 

Kegagalan tersebut.  
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20.2.2 Apabila dalam waktu .... (...) BULAN  setelah menerima Surat 

Pemberitahuan Kegagalan yang dimaksud dalam Pasal 20.2.1 di atas  

PIHAK Yang Dianggap Gagal belum berhasil  menyelesaikan 

kewajibannya yang telah gagal dilaksanakan tersebut, salah satu 

PIHAK, dengan itikad baik  dapat mengundang PIHAK lainnya untuk 

bertemu dan membahas kemajuan usaha-usaha yang dilakukan oleh 

PIHAK Yang Dianggap Gagal dalam menyelesaikan  kewajiban yang 

gagal tersebut. 

 

20.2.3 Apabila, dalam pertemuan pembahasan tersebut PIHAK Yang Tidak 

Gagal tersebut di atas menilai  bahwa ada itikad yang baik dan  usaha 

yang konkrit dan serius dari PIHAK Yang Dianggap Gagal tersebut 

untuk dapat menyelesaikan kewajibannya, dan disepakati bahwa  

jangka waktu ... (...) BULAN yang diberikan dalam Surat Pemberitahuan 

Kegagalan untuk penyelesaian kewajiban tersebut tidak akan 

mencukupi, melainkan  diperlukan tambahan waktu secukupnya maka 

PIHAK Yang Tidak Gagal dapat menyetujui secara tertulis suatu 

tambahan waktu yang diperlukan, yang disepakati oleh PARA PIHAK, 

untuk menyelesaikan kewajiban PIHAK Yang Dianggap Gagal PIHAK 

yang menerima Surat Pemberitahuan Kegagalan tersebut. 

 

20.2.4 Namun, apabila dalam pertemuan pembahasan tersebut, PIHAK Yang 

Tidak Gagal yang dimaksud di atas berpendapat , bahwa tidak ada 

itikad baik atau ada usaha yang konkrit dan serius dari PIHAK Yang 

Dianggap Gagal tersebut untuk dapat menyelesaikan kewajibannya 

dalam waktu yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Kegagalan; 

atau PARA PIHAK berpendapat bahwa  kewajiban PIHAK Yang 

Dianggap Gagal tersebut tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu 

dekat, sehingga untuk memberikan tambahan waktu penyelesaiannya 

dapat mengubah perhitungan keekonomian salah satu PIHAK atau 

PARA PIHAK secara signifikan,  maka : 

a. PARA PIHAK dapat sepakat untuk mengakhiri PERJANJIAN ini 

dengan segera. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN ini 

disepakati, maka  PARA PIHAK membuat suatu  Perjanjian   

Pengakhiran PERJANJIAN, dimana di dalam Perjanjian    
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Pengakhiran PERJANJIAN tersebut akan ditentukan termasuk hal-

hal sebagai berikut :  

i. tanggal mulainya berlakunya pengakhiran PERJANJIAN;  

ii. bahwa dengan diakhirinya PERJANJIAN ini masing-

masing PIHAK dibebaskan dari semua hak dan kewajiban 

serta tanggung jawab hukum yang timbul  terhadap PIHAK 

lainnya sebagai akibat diakhirinya PERJANJIAN ini, 

kecuali atas kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan 

belum diselesaikan (selain kewajiban untuk menyelesaikan 

pekerjaan sebagaimana yang disebutkan dalam Surat 

Pemberitahuan Kegagalan yang dimaksud dalam Pasal 

20.2.1 di atas) sebelum diakhirinya PERJANJIAN ini; dan 

iii. masing-masing PIHAK akan bertanggung jawab atas 

penyelesaian gugatan, tuntutan maupun klaim dari pihak 

ketiga manapun (termasuk dari para pekerja atau 

rekanannya masing-masing) dan membebaskan PIHAK 

lainnya dari kewajiban dan tanggung jawab apapun yang 

terkait dengan gugatan, tuntutan maupun klaim dari pihak 

ketiga tersebut yang diajukan kepada PIHAK terkait. 

b. Apabila PARA PIHAK tidak dapat mencapai kesepakatan untuk 

mengakhiri PERJANJIAN sebagaimana dimaksud dalam butir (a) 

Pasal ini, maka setelah berakhirnya tenggang waktu 6 (enam ) 

BULAN  sebagaimana dimaksud dalam  Surat Pemberitahuan 

Kegagalan tersebut (atau jangka waktu yang lebih panjang yang 

disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

20.2.3),  PIHAK  Yang Dianggap Gagal  tidak berhasil 

menyelesaikan kewajibannya yang telah gagal dilaksanakan 

tersebut,  PIHAK Yang Tidak Gagal  berhak mengakhiri 

PERJANJIAN ini dengan mengirimkan “Surat Pemberitahuan 

Pengakhiran PERJANJIAN” kepada PIHAK  Yang Dianggap 

Gagal sesuai dengan ketentuan Pasal 20.3  

 

Surat Pemberitahuan Pengakhiran PERJANJIAN  harus sudah 

diterima oleh PIHAK  Yang Dianggap Gagal selambat-lambatnya 

30 (tiga puluh) HARI sebelum mulai berlakunya  tanggal 

pengakhiran PERJANJIAN yang dinyatakan dalam Surat 

Pemberitahuan Pengakhiran PERJANJIAN tersebut.   
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20.2.5 Apabila salah satu PIHAK, setelah TANGGAL OPERASI KOMERSIAL 

suatu unit PLTP, gagal memenuhi kewajibannya (”PIHAK Yang 

Dianggap Gagal”) dan kegagalan bukan karena Keadaan Kahar atau 

karena kegagalan PIHAK lainnya yang secara langsung menyebabkan 

kegagalan PIHAK Yang Dianggap Gagal tersebut, dan kegagalan 

tersebut telah mengakibatkan terganggunya pelaksanaan penyaluran 

dan penyerahan  dan/atau penerimaan TENAGA LISTRIK, dalam 

jangka waktu 3 (tiga) BULAN terus menerus, maka PIHAK Yang Tidak 

Gagal berhak mengirimkan “Surat Pemberitahuan Kegagalan” kepada 

PIHAK Yang Dianggap Gagal; dan selanjutnya PIHAK Yang Tidak 

Gagal berhak mengakhiri PERJANJIAN, menurut tata cara dan  dengan 

ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 20.2.2 Pasal 20.2.3 dan Pasal 

20.2.4  tersebut di atas, mutatis mutandis, dengan ketentuan bahwa 

dalam kasus kegagalan yang dimaksud dalam Pasal ini: 

a. jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan kewajibannya 

kepada PIHAK Yang Dianggap Gagal yang dinyatakan dalam 

Surat Pemberitahuan Kegagalan tersebut adalah 3(tiga) BULAN, , 

sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Kegagalan tersebut oleh 

PIHAK Yang Dianggap Gagal; 

b. Pertemuan pembahasan yang dimaksud dalam Pasal 20.2.2 

sudah dapat dilakukan dalam waktu 2 (dua) BULAN sejak telah 

diterimanya Surat Pemberitahuan Kegagalan tersebut oleh PIHAK 

Yang Dianggap Gagal;dan 

c. Surat Pemberitahuan Pengakhiran PERJANJIAN dapat diberikan 

setelah berakhirnya tenggang waktu 3 (tiga  ) BULAN  

sebagaimana dimaksud dalam  Surat Pemberitahuan Kegagalan 

terkait (atau jangka waktu yang lebih panjang yang disepakati oleh 

PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.2.3 ), 

 

20.2.6 Dalam hal  PIHAK  Yang Dianggap Gagal menerima suatu Surat 

Pemberitahuan Pengakhiran PERJANJIAN, apabila sebelum 

berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) HARI setelah diterimanya 

Surat Pemberitahuan Pengakhiran PERJANJIAN tesebut,  PIHAK  Yang 

Dianggap Gagal ternyata   berhasil menyelesaikan kewajibannya  yang 

dinyatakan gagal tersebut dan penyelesaian tersebut diterima dengan 

baik oleh PIHAK yang lain, maka Surat Pemberitahuan Pengakhiran 
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PERJANJIAN terkait akan gugur dan tidak berlaku demi hukum khusus 

untuk kegagalan pelaksanaan kewajiban yang mengakibatkan telah 

diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pengakhiran PERJANJIAN 

tersebut. Ketentuan ini juga berlaku untuk pemberian Surat 

Pemberitahuan Pengakhiran PERJANJIAN yang dimaksud dalam Pasal 

20.2.4 

 

20.2.7 Dalam hal kegagalan yang dimaksud dalam Pasal 20.2 ini hanya 

mengenai salah satu unit PLTP, maka pengakhiran PERJANJIAN yang 

dimaksud di atas hanya bersifat partial, dalam arti bahwa PERJANJIAN 

ini tetap berlaku untuk unit PLTP yang lain. 

 

20.3 Pengakhiran PERJANJIAN Secara Dini Karena Sebab-Sebab Yang lain 

 PERJANJIAN ini juga dapat diakhiri sebelum jangka waktu PERJANJIAN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PERJANJIAN ini berakhir dalam hal 

sebagai berikut :  

20.3.1 Apabila suatu permohonan pernyataan  pailit terhadap suatu PIHAK 

telah diajukan kepada Pengadilan yang mempunyai yurisdiksi terhadap 

PIHAK tersebut, baik permohonan tersebut diajukan oleh PIHAK yang 

bersangkutan sendiri atau oleh pihak lain, maka PIHAK lainnya berhak 

untuk mengakhiri PERJANJIAN ini dengan ketentuan dan tata-cara   

sebagai berikut : 

a. PIHAK terhadap siapa telah diajukan  permohonan pernyataan  

pailit  (“PIHAK Termohon”), wajib memberitahukan halnya 

kepada PIHAK  lainnya secara tertulis paling lambat dalam 

jangka waktu 7 (tujuh)  HARI setelah permohonan pernyataan  

pailit tersebut diajukan ke Pengadilan. 

 

b. PIHAK lain, segera setelah mengetahui telah diajukannya  

permohonan pernyataan pailit kepada PIHAK Termohon, baik 

pengetahuan tersebut diperoleh dari PIHAK Termohon maupun 

dari sumber lain, berhak  memberikan Surat Pemberitahuan 

Pengakhiran PERJANJIAN kepada PIHAK Termohon . 

 

c. Surat Pemberitahuan Pengakhiran PERJANJIAN tersebut di atas 

akan menyatakan bahwa  PERJANJIAN akan berakhir pada HARI 
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ke 90 (sembilan puluh) setelah Surat Pemberitahuan Pengakhiran 

PERJANJIAN  tersebut diterima oleh PIHAK Termohon.  

 

d. Dalam hal sebelum berakhirnya tenggang waktu 90 (sembilan 

puluh) HARI sebagaimana dimaksud dalam butir (c)  Pasal ini, 

PIHAK Termohon berhasil memperoleh putusan Pengadilan yang 

menolak permohonan pernyataan pailit terhadap PIHAK 

Termohon dan putusan Pengadilan tersebut telah memperoleh 

kekuatan hukum  tetap, maka Surat Pemberitahuan Pengakhiran 

PERJANJIAN terkait akan gugur dan tidak berlaku demi hukum, 

khusus untuk permohonan pernyataan pailit terhadap  PIHAK 

Termohon yang ditolak tersebut. 

 

20.3.2 Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20.3.1 di atas, PERJANJIAN 

ini akan berakhir demi hukum pada HARI salah satu PIHAK dinyatakan 

pailit atau dilikuidasi. 

 

20.3.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar dan PARA PIHAK, sesuai dengan 

ketentuan Pasal 18.3.5, sepakat untuk mengakhiri PERJANJIAN ini.  

 

Dalam hal PARA PIHAK sepakat  untuk mengakhiri PERJANJIAN ini, 

maka PARA PIHAK akan membuat dan menandatangani suatu 

Perjanjian Pengakhiran PERJANJIAN sebagaimana tersebut dalam 

Pasal 20.2.4 butir (a), mutatis mutandis. Namun apabila tidak tercapai 

kesepakatan untuk mengakhiri PERJANJIAN, maka salah satu PIHAK 

dapat menyelesaikan perselisihan tersebut menurut ketentuan Pasal 17 

PERJANJIAN ini.  

 

20.3.4 Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh PEMBELI, 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11.2.3. 

 

20.4 Pengesampingan Berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum 

Perdata  

PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 

1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai pengakhiran 

PERJANJIAN  tanpa melalui putusan pengadilan. 
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PASAL 21 
TANGGUNG JAWAB HUKUM 

 

Masing-masing PIHAK wajib bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari 

pelaksanaan tugas dan kewajibannya masing-masing  menurut PERJANJIAN ini, 

termasuk bertanggung jawab atas penyelesaian dan pembayaran ganti kerugian yang 

dituntut oleh pihak ketiga manapun, sehingga dengan  demikian: 

 

21.1 PENJUAL wajib membebaskan PEMBELI dari tanggung jawab hukum atas klaim 

atau tuntutan ganti kerugian, santunan atau kompensasi, dalam bentuk apapun, 

yang diajukan oleh pihak ketiga manapun karena  cedera, cacat atau  kematian   

seseorang; dan/atau  kerusakan, hilang atau musnahnya harta benda yang 

diderita oleh pihak ketiga tersebut, yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan 

kewajiban - kewajiban PENJUAL sehubungan dengan pembangunan dan/atau  

pengoperasian LAPANGAN PANAS BUMI ..... dan Unit-unit PLTP, serta 

penyaluran dan penyerahan TENAGA LISTRIK kepada PEMBELI menurut 

PERJANJIAN ini; dan selanjutnya PENJUAL wajib membela serta memberi ganti 

kerugian kepada PEMBELI untuk menyelesaikan dan membayar  klaim atau 

tuntutan ganti kerugian, santunan atau kompensasi  yang dimaksud  di atas sesuai 

dengan putusan Pengadilan yang berwenang atau hasil perundingan yang 

dilakukan oleh PEMBELI dengan pihak yang mengajukan klaim atau yang 

mewakili, dengan ketentuan bahwa jumlah yang akan disetujui oleh PEMBELI 

untuk dibayarkan tersebut mempunyai dasar yang layak dan masuk akal dan telah 

disetujui terlebih dahulu oleh PENJUAL, termasuk biaya perkara dan biaya 

advokat dalam jumlah yang wajar  dan masuk akal yang  telah dikeluarkan oleh 

PEMBELI dalam  rangka penanganan dan penyelesaian perkara tersebut; kecuali 

apabila terbukti bahwa timbulnya cedera, cacat, kematian dan/atau kerugian yang 

diderita oleh pihak ketiga yang mengajukan klaim atau tuntutan ganti kerugian, 

santunan atau  kompensasi  tersebut semata-mata sebagai akibat dari kelalaian 

atau kesalahan PEMBELI; dan  

21.2 PEMBELI wajib membebaskan PENJUAL dari tanggung jawab hukum atas klaim 

atau tuntutan ganti kerugian, santunan atau kompensasi, dalam bentuk apapun, 

yang diajukan oleh pihak ketiga manapun karena  cedera, cacat atau  kematian 

seseorang; dan/atau  kerusakan, hilang atau musnahnya harta benda yang 

diderita oleh pihak ketiga tersebut, yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan 

kewajiban-kewajiban PEMBELI sehubungan dengan penerimaan  TENAGA 

LISTRIK dari PENJUAL dan/atau pemanfaatan dan/atau pendistribusiannya 
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menurut PERJANJIAN ini; dan selanjutnya PEMBELI  wajib membela serta 

memberi ganti kerugian kepada PENJUAL untuk menyelesaikan dan membayar 

klaim atau tuntutan ganti kerugian, santunan atau kompensasi  yang dimaksud  di 

atas sesuai dengan putusan Pengadilan yang berwenang atau hasil perundingan 

yang dilakukan oleh PENJUAL dengan pihak yang mengajukan klaim atau yang 

mewakili, dengan ketentuan bahwa jumlah yang akan disetujui oleh PENJUAL 

untuk dibayarkan tersebut mempunyai dasar yang layak dan masuk akal dan telah 

disetujui terlebih dahulu oleh PEMBELI, termasuk biaya perkara dan biaya advokat 

dalam jumlah yang wajar dan masuk akal yang  telah dikeluarkan oleh PENJUAL 

dalam rangka penanganan dan penyelesaian perkara tersebut; kecuali apabila 

terbukti bahwa timbulnya cedera, cacat, kematian dan/atau kerugian yang diderita 

oleh pihak ketiga yang mengajukan klaim atau tuntutan ganti kerugian, santunan 

atau  kompensasi  tersebut semata-mata sebagai akibat dari kelalaian atau 

kesalahan PENJUAL. 

21.3 Terlepas dari adanya ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 21.1 dan 21.2 di atas,  

masing-masing PIHAK wajib bertanggung jawab atas cedera, cacat, atau kematian 

yang dialami oleh karyawannya masing-masing, termasuk bertanggung jawab atas 

rusak, hilang atau musnahnya harta benda yang diderita oleh karyawan masing-

masing PIHAK dan harta benda masing-masing PIHAK yang terjadi dalam rangka 

pelaksanaan PERJANJIAN ini, dan dengan demikian masing-masing PIHAK akan 

membebaskan PIHAK lainnya dari segala tuntutan, klaim dan tanggung jawab 

hukum yang timbul dari terjadinya  cedera, cacat, atau kematian karyawan masing-

masing PIHAK  dan/atau rusak, hilang atau musnahnya harta benda tersebut di 

atas tanpa memandang tempat, waktu dan penyebab terjadinya cedera, cacat, 

atau kematian karyawan tersebut dan/atau rusak, hilang atau musnahnya harta 

benda tersebut di atas, kecuali apabila terjadinya cedera, cacat, atau kematian 

karyawan tersebut dan/atau rusak, hilang atau musnahnya harta benda tersebut di 

atas disebabkan oleh tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh PIHAK lainnya. 

21.4 PARA PIHAK setuju bahwa masing-masing PIHAK tidak bertanggung jawab 

kepada PIHAK lainnya atas kerugian tidak langsung (consequential damages) 

yang diderita oleh PIHAK lainnya yang mungkin timbul dalam pelaksanaan 

PERJANJIAN ini, tanpa memandang penyebab timbulnya kerugian tidak langsung 

tersebut. Tanggung jawab suatu PIHAK  atas kerugian yang diderita oleh PIHAK 

lainnya sebagai akibat kegagalan atau kelalaian PIHAK tersebut dalam 

melaksanakan kewajibannya menurut PERJANJIAN ini hanya sebatas pada apa 

yang diatur dan ditetapkan secara eksplisit  di dalam PERJANJIAN ini.  
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PASAL 22 
PENGALIHAN PERJANJIAN 

 

22.1 Masing-masing PIHAK tidak berhak untuk mengalihkan hak dan kewajibannya 

dalam  PERJANJIAN ini, baik  sebagian atau seluruhnya,  tanpa mendapat 

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya. 

22.2 Dalam hal terjadi pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.1 di atas, 

maka PERJANJIAN ini tetap berlaku dan mengikat PIHAK yang mengalihkan 

PERJANJIAN, pengganti dan/atau  penerusnya, sebelum pengalihan tersebut 

dilaksanakan secara tertulis dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

 

PASAL  23 
ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT 

 

23.1 Alamat PARA PIHAK 

23.1.1 Semua surat menyurat mengenai atau yang berkaitan dengan 

PERJANJIAN ini dan/atau pelaksanaanya akan dilakukan secara tertulis 

dan harus diserahkan secara langsung, atau  dikirim melalui  faksimili  

atau melalui kurir yang beanya telah dibayar oleh PIHAK pengirim, 

dengan alamat sebagai berikut : 

 

Kepada  PENJUAL : 

  

PT ..... 

Alamat... 

u.p. Direktur ... 

 

Telepon                 :   

Faksimili       :   

   

Kepada  PEMBELI : 

  

PT PLN (Persero )     

Jl.Trunojoyo Blok M I/135 - Kebayoran Baru 
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Jakarta 12160, Indonesia. 

UP DIREKTUR PENGADAAN STRATEGIS 

Telepon                   : (021) 739 7411 

Faksimili                  : (021) 725 1341 

 

cc. DIREKTUR OPERASI (REGIONAL) .... 

Telepon                  : (021) 727 84407 

Faksimili        : (021) 727 94228 

 

23.2 Waktu Penerimaan Surat 

23.2.1 Surat menyurat yang dimaksud dalam Pasal 23.1 di atas  dianggap 

telah diterima oleh PIHAK penerima sebagai berikut : 

a. Surat menyurat yang diserahkan langsung kepada PIHAK 

penerima dianggap telah diterima pada tanggal yang tertera dalam 

tanda terima atas surat terkait, yang di paraf atau ditandatangani 

petugas PIHAK penerima; 

b. Surat menyurat yang dikirim melalui faksimili dianggap telah 

diterima oleh PIHAK penerima pada tanggal yang tertera pada 

transmital report faksimili terkait; dan 

c. Surat menyurat yang dikirim melalui kurir dianggap telah diterima 

oleh PIHAK penerima pada tanggal yang tertera dalam tanda 

terima atas surat terkait, yang di paraf atau ditandatangani petugas 

PIHAK penerima. 

 

23.2.2 Terlepas dari ketentuan tersebut dalam Pasal 23.2.1 di atas, apabila 

surat menyurat tersebut diterima oleh PIHAK penerima menurut 

ketentuan tersebut di atas pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur 

Nasional lainnya atau setelah jam 15.00 WIB SETEMPAT pada hari 

kerja, maka surat terkait dianggap diterima oleh PIHAK penerima pada 

tanggal hari kerja berikutnya. 

 

 

PASAL 24 
KESELURUHAN PERJANJIAN DAN PEMISAHAN 

 

24.1  Keseluruhan PERJANJIAN 
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 PARA PIHAK memahami dan setuju bahwa semua ketentuan yang tercantum di 

dalam PERJANJIAN ini, termasuk Lampiran dan dokumen-dokumen lain yang 

secara tegas dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

PERJANJIAN ini, merupakan keseluruhan persetujuan  PARA PIHAK  mengenai  

jual beli TENAGA LISTRIK yang dibangkitkan dari  Unit-Unit PLTP menurut 

PERJANJIAN ini, sehingga dengan demikian semua hal yang pernah dibicarakan, 

dipresentasikan atau disetujui oleh PARA PIHAK sebelum ditandatanganinya 

PERJANJIAN ini, baik secara lisan ataupun secara tertulis, bukan merupakan 

bagian dari dan tidak akan merubah pengertian atau persetujuan PARA PIHAK 

yang tercantum dalam PERJANJIAN ini, kecuali apabila hal atau hal-hal yang 

pernah dibicarakan, dipresentasikan atau disetujui tersebut dinyatakan secara 

tegas di dalam, atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN 

ini.   

 

24.2 Pemisahaan 

  PARA PIHAK memahami dan setuju bahwa apabila ada ketentuan yang 

tercantum dalam PERJANJIAN ini maupun di dalam Lampiran atau dokumen lain 

yang merupakan kesatuan dari PERJANJIAN ini ternyata, karena sesuatu hal 

tidak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan atau dinyatakan sebagai 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

maka PERJANJIAN ini tetap berlaku, dan ketentuan yang bertentangan tersebut 

dianggap dikeluarkan dari, dan bukan merupakan bagian dari ketentuan yang 

tercantum dalam PERJANJIAN ini. Selanjutnya PARA PIHAK setuju untuk, 

dengan itikad yang baik, mengubah atau  mengganti ketentuan yang tidak 

mungkin dapat dilaksanakan, atau bertentangan atau dinyatakan sebagai 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

tersebut dengan ketentuan lain yang mempunyai arti dan maksud yang sama 

atau setidak-tidaknya mendekati arti dan maksud dari ketentuan yang akan 

diubah atau diganti tersebut. Perubahan yang disetujui PARA PIHAK untuk 

mengganti ketentuan tersebut di atas akan dibuat dalam bentuk Amandemen 

yang ditandatangani wakil-wakil yang berwenang dari masing-masing PIHAK, dan 

Amandemen tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN 

ini. 

 
PASAL 25 

LAIN - LAIN 
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25.1 Pelaksanaan Perjanjian Dengan Semangat Kerjasama Dan Itikad Baik. 

 PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan PERJANJIAN ini dengan semangat 

kerjasama dan itikad baik. 

 

25.2 Perwujudan Semangat Kerjasama Dan Itikad Baik. 

 Dalam rangka perwujudan semangat kerjasama dan itikad baik sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 25.1 di atas , PARA PIHAK sepakat untuk  

memberikan keterangan, data dan informasi lain yang diperlukan untuk 

pelaksanaan PERJANJIAN ini kepada PIHAK lainnya (termasuk memberikan 

keterangan, data dan informasi yang dimaksud dalam Pasal 25.3 di bawah ini), 

dalam waktu sesegera mungkin setelah  menerima permohonan tertulis dari  

PIHAK yang memerlukan keterangan, data, atau informasi lain tersebut.  

 

25.3 Kerahasiaan  

 Masing-masing PIHAK setuju untuk memelihara kerahasiaan semua keterangan, 

data dan informasi lain yang diterima dari PIHAK lain yang ditandai sebagai 

keterangan, data atau  informasi „RAHASIA” dan tidak akan memberikan atau  

membocorkan keterangan, data atau  informasi rahasia tersebut kepada pihak 

lain manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK yang 

memberikan keterangan, data atau  informasi rahasia tersebut, kecuali apabila 

keterangan, data atau  informasi rahasia tersebut diberikan kepada atau atas 

perintah dari institusi Pemerintah atau Pengadilan yang berwenang, sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau kepada calon pembeli interest 

yang potensial, (calon) penyandang dana, konsultan atau para penasihat maupun 

kontraktor yang memerlukan keterangan, data atau  informasi rahasia tersebut 

untuk keperluan pelaksanaan pekerjaannya, dengan ketentuan bahwa pihak  

calon pembeli interest, (calon) penyandang dana, konsultan atau para penasihat 

maupun kontraktor yang menerima  keterangan, data atau  informasi rahasia 

tersebut telah membuat pernyataan secara tertulis untuk merahasiakan 

keterangan, data atau  informasi rahasia yang mereka terima.  

 

25.4 Mekanisme Pembangunan Bersahabat dengan Lingkungan (Clean 

Development Mechanism) 

  Apabila proyek pengembangan  PLTP ini dapat dikatagorikan dalam Clean 

Development Mechanism (CDM) sebagaimana yang dimaksud dalam the Kyoto 

Protocol dan dapat memperoleh certified emission reduction certificates (CERs), 
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maka CERs tersebut akan menjadi hak PENJUAL sebesar 50%  DAN PEMBELI 

sebesar 50% 

 

25.5  Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure) 

PARA PIHAK akan membuat Standard Operating Procedure (SOP) mengenai 

pelaksanaan operasional PERJANJIAN ini, selambat-lambatnya 90 (sembilan 

puluh) HARI terhitung sejak TANGGAL MULAI BERLAKU dan SOP tersebut akan 

menjadi  bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini. 

 

PASAL 26 
PENUTUP 

 

PERJANJIAN ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai 

kekuatan hukum yang sama, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK 

pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas. 

 

 

 

 

 

PT ........................ 

 

PT  PLN (Persero) 

 

 

 

 

 

 

                             (nama) 

 

                         (nama) 

 

                          Direktur Utama                  

 

 

                   Direktur Utama 

 

 

 

 

 



 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

1. DISKRIPSI DAERAH KONTRAK 

2. PETA DAERAH KONTRAK 

3. DIAGRAM SATU GARIS (SINGLE LINE DIAGRAM) 

4. JADWAL TANGGAL OPERASI KOMERSIAL PEMBANGKIT 

5. BERITA ACARA MULAI KOMISIONING 

6. BERITA ACARA TANGGAL OPERASI KOMERSIAL 

7. Sengaja Dikosongkan 

8. BERITA ACARA REKAPITULASI BULANAN HASIL PEMBACAAN DAN 

PENCATATAN KWH METER 

9. BERITA ACARA KOREKSI / PERBAIKAN TAGIHAN PEMBAYARAN 

10. JAMINAN PELAKSANAAN I 

11. JAMINAN PELAKSANAAN II 
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LAMPIRAN - 1 

DESKRIPSI AREA KONTRAK  

 

 

 

Titik Titik Koordinat, Lokasi Area 

. 
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LAMPIRAN – 2 

PETA AREA KONTRAK 

 

Gambar Peta Lokasi 
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LAMPIRAN – 3 

DIAGRAM SATU GARIS 
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LAMPIRAN – 4 

JADWAL TANGGAL OPERASI KOMERSIAL PEMBANGKIT 

1. Jadwal berikut merupakan jadwal tanggal operasi komersial Unit Pembangkit dengan 
kapasitas pembangkit mencapai ……MegaWatt sebagaimana mengacu pada Pasal 
6.2. 

2. Kapasitas Unit netto dan Jadwal TANGGAL OPERASI KOMERSIAL sebagaimana 
pada table di bawah ini.  

Unit 
Kapasitas Unit Netto 

(megawatts) 
Jadwal Tanggal operasi 
Komersial pembangkit  

Pertama … ... 

Kedua …. …. 

Ketiga …. …. 

Keempat …. …. 

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

 
. 
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LAMPIRAN – 5 

BERITA ACARA MULAI KOMISIONING 
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LAMPIRAN – 6 

BERITA ACARA TANGGAL OPERASI KOMERSIAL 
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LAMPIRAN – 7 

Sengaja Dikosongkan 
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LAMPIRAN – 8 

BERITA ACARA REKAPITULASI BULANAN HASIL PEMBACAAN DAN  

PENCATATAN KWH METER 
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LAMPIRAN – 9 

BERITA ACARA KOREKSI / PERBAIKAN TAGIHAN PEMBAYARAN 
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LAMPIRAN – 10 dan LAMPIRAN – 11 
JAMINAN PELAKSANAAN I (PERFORMANCE SECURITY STAGE I/II) 

Kepada: PT PEMBELI (Persero) 
Jl. Trunojoyo Blok M I/135 
Jakarta 12160, Indonesia 

MENERANGKAN BAHWA: 

PT ......., sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan di bawah hukum Republik Indonesia 
(“...........”); 

Dan memenuhi ketentuan dalam ESC/PJBL, PENJUAL berkewajiban menyerahkan 
Jaminan Pelaksanaan I.  

Dan sesuai permintaan PENJUAL, kami __________________________ dari 
_____________________ merupakan bank komersial  dengan alamat 
………………………………, Jakarta , Indonesia, dapat menyetujui dan bermaksuKAMI 
DENGAN INI bertanggungjawab dan terikat dan berkewajiban untuk membayar kepada 
PT PEMBELI (Persero) tanpa syarat dan tanpa keberatan sejumlah uang dan tidak 
melebihi sejumlah Rp......................... (...................... Rupiah) sesuai permintaan tertulis 
pertama yang diterbitkan oleh PT PEMBELI (Persero) sebagaimana  yang dijelaskan di 
bawah. 

Kami dengan ini sepakat untuk melakukan pembayaran meskipun ada pengaduan, 
permintaan atau keberatan oleh atau pengadilan memerintahkan atau amanat diperoleh 
oleh PENJUAL atau pihak manapun. 

Kami dengan ini melepaskan semua hak  yang kami punyai bila PEMBELI melanjutkan 
upaya hukum melawan PENJUAL dan melepaskan semua kehadiran, permintaan, protes, 
atau semua jenis peringatan. 

KAMI DENGAN INI sepakat bahwa ESC/PJBL dapat dimodifikasi, diamandemen atau 
ditambah tanpa sepengetahuan kami dan sepakat bahwa perubahan, amandemen, 
penambahan tersebut akan membebaskan atau mengikat kewajiban menyangkut Jaminan 
Pelaksanaan. 

Kewajiban kami dibawah ini adalah melanjutkan, keabsahan mutlak dan tanpa syarat, 
keteraturan, kemampupaksaan atau nilai dari ESC/PJBL, serta tidak akan, dalam berbagai 
cara yang diakibatkan oleh setiap tindakan atau lingkungan yang mengandung aspek 
legal atau pelepasan setara atau pertahanan dari penjamin atau surety, yang kesemuanya 
kami abaikan.  

Setiap permintaan di bawah ini harus tertulis dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT 
PEMBELI (Persero) atau oleh Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Direktur Utama dan 
dilengkapi dengan:  

1. Pernyataan mengikat bahwa PENJUAL telah gagal memenuhi kewajibannya 
sesuai Pasal …. ESC/PJBL ini; dan 
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2. Jumlah yang diajukan PT PEMBELI (Persero) sesuai Pasal ….. ESC/PJBL ini.  

Penarikan ganda dimungkinkan sesuai Jaminan Pelaksanaan ini. 

Semua maksud yang bertalian dengan Jaminan Pelaksanaan, tidak memerlukan 
pembuktian  sepanjang jumlah yang diminta sesuai dengan ketentuan.   

Semua pembayaran di bawah ini  akan ditujukan pada rekening bank PEMBELI, bebas 
dan tanpa pengurangan pajak, maupun potongan lainnya.  

Jaminan Pelaksanaan I/II ini berlaku dan mengikat sejak  [tanggal diterbitkan] dan tetap 
berlaku sampai dengan 30 hari sejak tanggal Financial close / 60 hari sejak tanggal 
operasi komersial.  

Kecuali dinyatakan lain, Jaminan Pelaksanaan ini mengacu dan berdasar pada hokum 
Republik Indonesia.  

Kami dengan ini mengabaikan semua hak yang kami miliki sesuai Pasal 1831 Hukum 
Perdata Indonesia.  

Jaminan Pelaksanaan I ini ditandatangani oleh Pejabat bank yang berwenang [Nama 
Bank] pada hari  [     ] tanggal  [     ] 200[  ]. 

 

-------------------------------------   ------------------------------------ 

     

Nama:      Name: 

Jabatan:     Jabatan: 

 

 

 

 


