
LAMPIRAN A 

 

GARIS PANDUAN RUNDINGAN UNTUK KONTRAK PERKHIDMATAN SEMASA 

TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) 

 

Tujuan 

1. Garis panduan ini disediakan bagi membantu Pentadbir Kontrak untuk 

melaksanakan rundingan bersama syarikat yang memberi perkhidmatan di bawah 

sesuatu kontrak yang masih berkuatkuasa semasa tempoh PKP. 

 

Latar Belakang 

2. Kerajaan telah mengumumkan PKP bermula pada 18 Mac 2020 akibat daripada 

penularan wabak Covid19 dan semua premis kerajaan adalah diarahkan untuk 

ditutup.  Walau bagaimanapun, masih terdapat beberapa perkhidmatan yang masih 

perlu diteruskan kerana pelajar-pelajar universiti masih berada di dalam kampus. 

 

Jenis Perkhidmatan Yang Berkontrak 

3. Universiti telah menyerahurus beberapa perkhidmatan yang diperlukan kepada 

beberapa syarikat yang melibatkan pencucian dan pembersihan bangunan, 

penyelenggaraan kawasan serta kemudahan infrastruktur. 

 

4. Peraturan sedia ada menetapkan bayaran hanya akan dibayar sepenuhnya setelah 

syarikat berkenaan menyempurnakan perkhidmatan mengikut terma dan syarat 

kontrak. 

 

 

 

 

 



Perkhidmatan Yang Tidak Dapat Disempurnakan Semasa PKP 

 

5. Mengikut klausa Force Majure di dalam kontrak, Universiti boleh tidak membenarkan 

mana-mana syarikat untuk hadir bagi melaksanakan tanggungjawab mereka.   

Susulan dengan itu, Universiti boleh tidak membayar harga kontrak kerana 

perkhidmatan tidak dilaksanakan.  

 

6. Namun,  adalah disyorkan bayaran penuh dibuat kepada syarikat untuk 

perkhidmatan sepanjang tempoh PKP dan bagi menjamin kepentingan  Universiti, 

Pentadbir Kontrak adalah diminta untuk melakukan rundingan bersama syarikat 

untuk menetapkan perkhidmatan ganti tambahan kepada perkhidmatan sedia ada 

dalam spesifikasi kontrak yang tidak dilaksanakan semasa PKP untuk memastikan 

kedua-dua pihak mendapatkan situasi menang-menang (win-win situation).  

 

Kaedah Rundingan  

7. Pentadbir Kontrak perlu mengadakan sesi rundingan bersama syarikat untuk 

menentukan perkara berikut:- 

a) Merekod bilangan pekerja yang hadir semasa tempoh PKP  

b) Kenal pasti jenis aktiviti yang tidak dilaksanakan mengikut spesifikasi 

perkhidmatan  

c) Membuat ketetapan penggantian bagi perkara (b) yang akan dilaksanakan 

oleh syarikat selepas tamat PKP seperti contoh di mana syarikat boleh diminta 

untuk melaksanakan kerja gotong royong yang sebelum ini dilakukan oleh 

staf/pelajar dengan kekerapan yang munasabah setara dengan nilai yang 

dibayar oleh UPM bagi tempoh PKP  

d) Merekod dan memantau pelaksanaan perkara (c) serta menetapkan nilai 

denda yang sesuai jika perkhidmatan tambahan tidak dilaksanakan seperti 

yang disetujui   

e) Mengemukakan laporan perkara (c) yang telah disahkan oleh Pentadbir 

Kontrak dan syarikat kepada Pejabat Bursar untuk tujuan rekod  



f) Perkhidmatan ganti yang akan dilaksanakan oleh pihak syarikat hendaklah 

dinyatakan secara bertulis dan dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak bagi 

menjamin kepentingan universiti 

 

8. Cadangan rundingan antara PTJ dan syarikat mengikut status pelaksanaan 

perkhidmatan sepanjang tempoh PKP adalah seperti Lampiran Ai 



LAMPIRAN Ai 

CADANGAN KAEDAH RUNDINGAN ANTARA PUSAT TANGGUNGJAWAB DAN SYARIKAT 

Bil Status Perkhidmatan Dalam Tempoh PKP Cadangan Perkhidmatan Selepas PKP Ditamatkan  Bagi 

Menggantikan Perkhidmatan Yang Dihentikan Semasa PKP 

1 Dilaksanakan seperti biasa dengan kapasiti 

penuh 

Contoh: sewaan kenderaan,sewaan computer 

 

Tidak berkenaan 

2 Dilaksanakan seperti biasa dengan separa  

kapasiti 

Contoh: pencucian dan pembersihan pejabat, 

lanskap, sewaan mesin fotostat 

 

i) Menambah bilangan pekerja  

ii) Menambah kekerapan tugasan 

iii) Menambah tugas khas yang tiada dalam spesifikasi asal. 

Contoh untuk perkhidmatan pembersihan, melakukan 

kerja pembersihan intensif 

 

3 Tidak ada perkhidmatan dilaksanakan 

Contoh: sanicare, penyelenggaraan 

peralatan/infra berkala, pembersihan pejabat 

 

i) Menambah kekerapan tugasan 

ii) Menambah tugas khas yang tiada dalam spesifikasi asal 

 

 


