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(sPKl NOMOR SPK

TANGGAL SPK
027 / 0 49 -LHN /SPK/ Kel-BB.2020
05 Oktober 2020 '

NOMOR DAJ{ TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LITNGSUNG :

Nomor : 027l049-LHN/Pei.PBl.01/Kel-BB .

Tanggal | 29 September 2020

NOMOR DAN TANGCAI, BERITA ACARA HASII. PENGADAAN UINGSUNG:
Nomor | 027l049-LHN/Pej.PBJ.08/Kel-BB -

Tanggal | 02 Oktober 2020
Betanla Modal Pematangan Lahan

SPN ini mulai berlaku efektif t€rhitung seiak tanggal diterbitkannya SPMK
dan penyelesaian keseluruhan pekeriaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA : APBD-P f\ots Bontang Tahun An!4aran 2020 untlk mats enggaran kegiatan Penlhgkatan Pembinaan Partislpasi dan
Pemberdayaan Masyaral.at dalam Pembangunan KeluEhan Bontang Saru dengan Nomor DPPA SKPD : 3.07.3,07.01.19,34.5,2 Tartggal | 28
September 2020,

WAK'I'U Pf, LAKSANAAN PEKE\JAAN

NILAI Pf,Kf,\'AAN

No- Matz
Pertrbafaran

Uralan Peker,aan Harga Saul.n
tRPJ

Jun ah Harga
(Rp.)

Belanra Modal Pematangan lrhan
I PEKERJAAN PERSIAPAN

Papan Nama Proyek LS 1.00 500,000.00 500,000.00
' Pemberslhan Lahan LS

PenEukuran dan Pemasangan Bouwplank LS

Jumlah Harga Pekerjaan (1) 5,300,000.00

II PEKERJAAN PEMATANGAN I.JIHAN
' Turap Pasangan Batu Gunuhg (Camp. 1PC : 4Ps) m3 1,27 3,7 60.00 5,37 5,267 ,20

179,563.50 5,55O,307.79
- Perataan Tanah (Cut& Flll) 4,932.54 26,774 332.52

16,3't9,OO7.25Urugan Tanah Biasa Dipadatkan
54,O42,914.7 5Jumlah Harga Pekeriaan (2)

tII
buah 1,440.00 a,779.55 t2,642,552.00

PEKERJAAN I,AIN-LAIN
- Paving Block

lumlah Harga Pekedaan [3) 72,642,552.00

IUMLAH HARGA PEKERIAAN (1+2+3) 72,O2S,466.7 S

B PAIAK PERTAMBAHAN NII,./U (PPn) = 10% xA 7,202,546.64
c JUMI.IIH TOTAL HARGA PEI(ERIAAN TERMASUI( PAIAK.PAJAK 79,224,O73.43

PEMBULATAN I C ) 79,224,OOO.OOD

Terbilang : Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDTA : Penagihan hanya dapet dilakukan setelah penyelesaian pekerJaan yang diperintahkan dalam SPK inl dan
dibukukan dengan Berita Aaara Serah Terima. lika pekerjaan udak dapat dlselesaikan delam ,angka weldu pelakanaan pekerjaan karena

kesalahan at3u kelalaian penyedla maka penyedia berkewajiban unEk membayar denda kepada KPA/PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu)
darl nilal SPKsebelum PPli setlap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada lGtehtuan dalam SPKini, penyedia berkewajlban untuk
mematuhl Standar Ketentuan dan Syarat [.,mum SPKterlampir.
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Kelurahan Bontang Baru Kota
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SATUAN KERIA

SURAT PERINTAH KERIA
(sPK) NOMOR SPK

TANGGA"L SPK
027 / 0 49 -LHN ISPK/ Kel-8B.2020
05 Oktober 2020

NOMOR DAN TANGGAI SURAT UNDANGAN PENGADAAN UTNGSUNG :

Nomor : 027l049-LHN/Pej.PBJ.01/Kel-BB
Tanggal : 29 September 2020

NOMOR DAN TANGGAI, BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:
Nomor | 027l049-LHN/Pej.PBl.0B/Kel-BB

Tanggal : 02 Oktober 2020
Belania Modal Pematangan lahan

SPK ini mulai berlaku efektif terhitung seiak tanggal diterbitkannya SPMK
dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA : APBD-P Kota Bontang Tahun An8garan 2020 lnbrk mata anggaran kegiatan Peningkatan Pembinaan Pardsipasi dan
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Saru dengan Nomor DPPA SKPD : 3.07.3.07.01.19.345.2 Tanggal : 28
September 2020.

WAKTU PELAKSANAAN Pf, KE\JAAN

NII.A.I PEKf,8.'AAN

I{o.llata
Pembaj,?len Uraian Pekerraan KuanUtas

Harga Satu.,
(RP.)

Ir,hl,n HarSa
(Rp.)

Belania Modal Pematangan Lahan

t PEKERJAAN PENSIAPAN
Papan Nama Proyek 1.00 500,000.00 500,000.00
Pembersihan Lahan 1.00 4200,000.00 4,200,000.00

1.00 500,000.00 600,000.00
umlah 5,300,000.00

II PEKERIAAN PEMATANGAN LAHAN
m3Turap Pasangan Batu Gunuhg (Camp. 1PC : 4PS) 1,273,7 60.00 5,375,267.20

Plesteran &Acian rn2 30.91 179,553.50 5,550,307.79
Perataan Tanah [Cut& Fill) m2 547.25 4A,932.54 26,7 74332.52
Urugan Tanah Biasa Dipadatkan m3 82.09 199,525.00 16,379,O07 .25

Jumlah Harga Pekedaan (2) 54,042,9L4.7 5

PEKERJAAN I.IIIN.IJIIN
' Paving Block buah 1,440.00 4,779.55 t2,642,552,00

mlah Ha

72,025 ,466.7 5lUMt/lH HARGA PEKERIAAN [1+2+3)
7,202,546,64B PAIA( PERTAMBAHAN NILJII [PPn] = 10oloxA

79 ,224,Ot3 .43c JUMLAH TOTAL HARGA PEKERIAAN TERMASUK PAIAK.PAJAK
PEMBUTATAN ( C ) 79,224,OOO-OOD

Terbitang : Tuiuh Puluh Sembilan luta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDTA : Penagihen hanye dapat dllakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK in, dan

dibuktikan dengan Be ta Acara Serah Terima. Jika pekeriaan tidak dapat diseleseikan dalam jangka waktu pelakanaan pekerjaan karena

kesalahan ateu kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar dende kepada KPA/PPK sebesar 1/1000 [satu per seribu)
darl nilai SPK sebelum PPN setiap harl kalender keterlambatan. Selain tundukkepada ketentuan dalam SPK lnl, penyedla berkewajiban untuk
mematuhl Standar Ketentuan dan SyaEtUmum SPKterlampir.
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1

SYARATUMUM
SURAT PERINTAII IGRIA (SPK)

LINGKUP PDKERJAAN

Pcnyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyclesaikan pckerjaan datam jangka waktu yang ditentukan, sesuai
dengan volume, strsifik si teknis dan harga yang tercslttum dalam SPK

2. HUKUM YANG Bf,RI.AKU
Keabsahan, interpetasi, dan pelaksanaan SPK ini didaiarkan kepada hulum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA MANDIRI
Pcnyedia berdasartan SPK id be(anAgungjal,ab petuh terhadap perso l serta pekerjaan yang dilakukan.

3. }IARGA SPK

e. PA r:]],elnbaya;^ kepad^ penyedia atas pelakMnaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPIL

b. Harga SP( lelah memperhitungk .n ke[ntun8an, beban pajak dan bi4ya overhead serta biaya 4sumnsi.
c. Rincian harga SPl( sesuai dengan rincian yang tercsntum dalam daftar k1J,a\titas da!' harp!^ (untuk kontr4k h4rga

satuan atau kontrak gabungar harga satuan dan lump sum).

4. TIAK KTPf,MILIKAN
a. KPA berhak atas kepemilik^n *ftua baong/bahan }?ng terkait langsung atau disediakan sehubunSan dergan jasa

yang diberikan oleh penycdia kepada KPA. Jiks dimfuta oleh KPA maks penycdia berkewajiban uttuk membantu
secara optimal pehgalihan hak kepemilikan t€rsebut kepada I(PA s€suai dengan hukum yang beriaku.

b. Hak kepemilikan at s peralalan dar. baralglbaha;'.I. yarrg disediakan oleh KPA tctap pada KPA, dsn semua peralatan
telrebut harus dikembalikan kepada KPA pada ss4t 3P( beraktir 4tau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. semua
peralatan tersebut hanrs dikembatikan dalam kondisi yang gama pada saat diberikan kepada penyedia dengan
pengecualian keausan akibat pmak aian yang wajar.

5. CACAT MUTU
KPA akan meme.ikss setiap hasil pekerjasl penyedia dan memberilahukan penyedia secara tertulis atas setiap caca! mutu
yanS ditemukan. KPA dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cscat mutu, serta mehguji
Wkerjaan yang dianggjap oleh KPA mengandung cacat mulu. Pcnyedia bertanggung jawab al^s cacat mutu selafta 6
(enam) bulsn setelah serah terima hasil pekerjaan.

6. PIRPAJAKAN

Penyedia bertewajiba[ untuk membayar semua pajak, be4, retribusi, dan purlgutan lain yarlg dibebankan oleh hukum
yeng berlaku afas peleksana4n SPK &mua pengeluaran perpajakan ini diaflggap telah ferrn4srk dalam harga SPK

7. PENGALITIAN DAN/ATAU SUBKoMRA(

Pclyedia dilaranru tuk mcnaalihkan dan /atan ,ncnsubkontrak*an *bagjzn atan *lur].th pekcqaan. Pengalihan seluruh
pekcdaan hanya dipertolehkan dalan hal ltergantian n4ma penyedia, b4ik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat
lainnya.

6. JADWAL
a. sPK ini berlaku efektif pada tangSal l,enandalanganan oleh para pihak at u pads tsl..tf;al yang ditetzpkan dalam

SPMK
b. Waktu pelaksanaan SPK adslsh sejak tana&al rnulai kerja yang tercartum d4lam SPMK
c. Penyedia harus menyelesaiksn pekerjaan sesuai jadwat yang dilcntukan.
d- Ard,b1la Wnyedia L€.r1jf,Ada'Wr rida,k dLr€J menyelesaik4n pekel4an sesuai jad\Nal kffena keadaa difuat

pengend4liarmya dan penyedia telah melapo.kan kejadian tcrrebut kepada KPA, rraka KPA dapat melakukan
penjadwsla[ kcmbali pelakranaan tug6s penyedia dengan adendum SPK

9. ASURANSI

a. Penyedia wajib menyediakan asuransi seiak SPMK sampai denllan fanggal seleiainya pemel,laraan untuk:
1). semua barang dan peralatan y4ng mempuryai risiko tillggi le{iadinya kecel4kaan, tElaksnaan pekerjaan, serta

pel(e.ja untut petaksanaan pekerja4n, atas scg4la risiko te.hadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, s€aa risiko
lain yanS tidak dapat didugs;

2). pihak ketigs sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
3), perlindungan berhad^p ke&agalan ba[gnna .

b. Besarnya asurarsi sudah dipcrhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam h4rga sPK

10. PENANGGUNGAN DAN RISI(O
a. Penyedia ber*ewajiban untuk melindufgi, membebaskan, dan menanggung t^nw b^tas KPA beserta irstansinya

terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilaagan, kcrugjan, defia, gugatan atau tuntutan
hukum, proses pemeriksa4n hukum, dan biaya ).a.ng dikenakan terhadap KPA beserta inst4[sinya (keauali kerugian
yang mend4s4rj tqntutan tersebut disebabk4n kcsalahan atau kelaloian berat (PA) sehubungan dengar. yJaivn ya\g
timbul dari hal-hal berikuf brhitung sejak Tanggal Mulai Kera sampai de{gjan tarr8g,lWnar].datangu|ar,berita acata
penyerahan akhir:

I ). kehilanSan atau kerxlakan pcralatan dan harta benda penyedia, dan Periollil;
2). cidera tubuh, sakit atau kemafien Personil;

3). kehilan8an atau kerasakan hafiabend4 dan cidera tubuh, sakit atau ker'atan pihak ketiga;



b. TerhitunS sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatangan4n berita acara penyerahan aw4l, s€mua
risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengk4pan raerupak,,r. risiko penyedia, kecuali
kerugian atau kerusakan tersebut di4kibatkan oleh kesalahan atau kelalaian KPA.

c. PertanSgung4n asuransi yang dimiliki oleh pnyedia tidak rnembatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

1 1. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PA berwenanS melakukan pengawrlsnn dan pemeriksaan terhadap Flaksanaan pekcrja& yang dilaksanakan oleh
penyedia. Apabila diperlukan, KPA dapat memerintahka[ kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas semua pelakcnaan pekerjaan yang dilaksanakan oteh penyedia.

t2. PXNGUJIAN

Jika KPA at4u Pengawas Peke{iasn memeti[tahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacar Mutu yang tidak
tercantum d4lam Spesifikasi Teknis d.an Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan ad^trya Caaal Mt tu maka penyedia
berkewajiban untuk menalggullg biaya pcngujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Ca.at Mutu maka uji coba
tersebul dianggap sebagai Peristivra l(oft pcnsasi.

13. TAPORAN IIASIL PTKES,JAAN

a. Pemerikraan peterjaan dilakukan selam4 pelaksanaan SPK untuk menetapkan yolume IEke{iazn atau kegiatan yang
tetah dilaksanakan guna pemhy4ran hasil pekerjaan, Hasil pemeriksaa[ pekerjaan ditu4ngkan dalam laryar.
kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk kepentingan penSendalian dan pcngawasan pelaksanaan pekerjaan, sehruh altivitas kegiatan Wkc4a,,r. di
lokasi pckerlaan dic4tat dalam buku hrrian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realis4si
pekerjaan harien.

c. Izporan harian berisi:
1) jenis dafl kuantitas bahan yarg berada di lokasi pckerjaan;
2, pe]c.ernpdtan tenega keda ultuk tiap macam tuB4snya;

s) jcnis,jun ah dan kondiri peralatan;
4) jenis d4n kuantitas pekerja4n yanS dil4tsanatan;
5) keedaan cuaca lemaiuk hujan, banjir dar peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran

peke4aan; drn
6) catatnn-catatan lain yang berteraal dcngan pelakrenaan.

d. I4poran hari4n dibuat olch pelyedia, Epabila dipedukan diperiksa oleh konrulran dal disetujui oleh wakil l(PA.

e. Iaporan mingguan terdiri dari rangkunan lapora harian &n berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode
satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

f. bporan bulanan terdiri dari rangkuln.rr laporan mingguan dan berisi hasil keftajuan fisik peke4aan dalam periode
satu bulan, scrta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

8. Untuk merckam kegiatan pelaksanaan proyek, PA membuat foto-foto dokumeniasi pelaksanaan pekcrjaan di lokasi
pekerjaan.

14. WAKTU Pf,I{I'ELESAI,AN PIKERJAAN
a. Kecuafi SPK diputuskan lebih awal, penyedia be*cwajiban untut rnemulai pelaksanaan pekeiaan pad^'lar.8glal

Mulai Kerja, dan melakianaka[ pekerjaan sesuai del/.g]^r prog/jaft ftutu, serta menyelesaik4n pekerjaan rlambat-
larrl.babj.ya padq"lat\gal Penyelesai4n yang ditetapkan dalarn SPP,

b. Jika pekeiasn tidak selesai pada Tanggal Penyeleraian bukan akibat Ke€dasn Kahar atau Peristiwa Komr ,r.sssr alan
karera kesalahah atau kelalaian penyedia maka penycdia dikenakan denda.

c. Jik4 keterlambar.4ll tersebut sem4t4-msta disebabkan oleh Peristiwa Kompehsasi makl KPA dikenakan kewajiban
pembayaian ganti fig). Dend^ ata! gutti ruSi tidak dikerukan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak
untuk diperpanjar&

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan iri adalah tanggal penyelesaian semua pekerJaan.

15. SERAH TIIIMA PEKE(IAAN
a. Setelah pekc.jaan selerai l0O% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permhta& secara tertulis kepada (PA

untuk pcnyerahan pekcrjaan.

b. Dalam rangka penilaian hasil pekeqjaan,PA menuSaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

c' Panitia Penerima H4sil Pekerjaan melakukan penil4ian terh4d4p hasil pekerjsan yarig telah diselesaikan oleh penyedia.
Apabila terdar8,t kekurangan-kckurangan dan/eteu cat4t hasil pckcrja4(, penycdia wajib
memyrerbaiki/menyelesaikmya, atas pcrinhh ruA.

d. KPA menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil peke4aan dilaksanakan scsuai dcnSan keteltuan sPK dan
diterima olch Panitia Pcncrima Ilasil Pckcrjaan.

t' Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilar pqluh lima perseratus) dsi harya sPK, sedanakan yang 5% (lima
perseratus) merupakan rEtensi seLam.a masa pemelihaiaan, at&u ?afiil,aya'3,n dilakukan sebesar IOO% (seratus

perseratus) drri hsrBa sPK dar penyalia harus meryerahk4n Jamilun Pcmeliharaan sebesar 5% 0ima perseratus) dari
harga SPK

f. penyedia wajib memelihara hasil peke.jaan selams ,naJa pemeliharaan sehinggs kondisi t tzp *rr'rti pada saal
penyerahsn pertama Pekerjaan.

d. Kehil4ngan atas kerusaksn terhadap Hasil Pekcrjaan atau Bahan yant menyatu dcng4n Hasil Pekerjaan selarna
Tan8gel Mulei Keia da\ batas akhir l,Lasa Pelnl,eliha/?.ar. barus diganti atau dirybaikr oleh Wnye/lia atas
tanSgungannya s€rdiri jika kehilangan atau kerusakar teEebut terj adr akibal atdakan atau kelalaian penyedia.



8. S€telah mas4 pemeliharaan berakhir, penyedia mcngajukan permintaan secara tcrtulis kepada PA uituk penyerahan
aktir pekerjaan.

h. PA menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah pclyedia melaksanak4n semua kewajibannya selama masa
pemeliharaan deng4n baik. PA }rajil, melakukan pembayaran sisa harSa sPK yang belum dibayar atau mengernbalikan
Jaminan Pemeliharasn.

i. Apabila penyedia tidak melatsanaka! kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PA berhak menggunakan
u4[8 rctensi untuk membiayai petfuikzn/pemeliharaan atzu fiencairkan Jamina PemelihaLaan.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU,/GARANSI
a. Penyedia dengar jaminan pabrikan dari prDdusen pabrikan (iika ada) ber{<ewajiban untuk menjamin bahwa selama

penggunaan se.ara wajar oleh I(PA, Konslruksi tidak mengandunS cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan alau
kelalaiarr Penyedia, atau ca.cat mutu akib4t desair..,baha\ daf. cara ke$a-

b. J.rninan ben'l cacst ftutrr ini berlaku sampai &48an 6 (enano bulan serelah serah terina Konstruksi.

c. PA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan ca4at mutu tersebut
selama Mr^sa tayanan Purnajual.

d,. Terhad,p r€/r&f-ritahua[ cacat mutu oleh KPA, Penyedia berkewajibafl untuk mernpert 4iki atau mengganti Konstruksi
dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pernberit huan tersebut.

e. Jik4 Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti (onstrukri akibat ca.at m$n) dalalol. jaag]s, waktu yang diten[ukan
maka KPA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukai, dan KPA secr.a langsung atau melalui pihak ketiaa
yang dilunjuk oleh KPA akan melakukan perbaitan terrebut. Penyedia berkewajibar untuk merrfayat lttaya pertmihan
atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yarlg diajukrn seaara tertulis oleh (PA. Biaya tersebut dapat dipotong
oleh KPA dari nilai tagihan Penyedia.

f. Terlepas dari kewajiban peng&antian biaya, PA d4pat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu kc
dalam daftar hitam.

I7. PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

b. Perubahal SPK bisa dilaksanakan apabila disetqjui oleh para pihak, meliputi:
I) perubahan pekerjaan disebabkar oleh seJuatu hal yang dilsk*sn oleh para pih4k d4lam sPK sehingga mengubah

IinSkup pekerjaalt dalam sPK;

2) W.Jbahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
3) Wrubahanhargl SfK akibat adanya F,erubshal pekeiaan da atau Wrubahon Wla,kienaan Wkeiaan.

c. Untuk kepenting4n perubahan sPq l(PA dapat membentuk P4ritia Pereliti Pelaksanaan Kontrak atas usul KPA.

IE. PERJST'IWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensssi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1 ) KPA menSub@h jadw4l yang d4pat mempenSaruhi pclaksana&n pekerjaan;
2) ket r,,ar)r.bal,,r. Wmbayarsn kepada penyedia;

3) PA tidak menberitan grmbar-gambar, sperifikasi d.rnlat!.u instmki seluai jady/al yang dibutuftlaa;

4) penyedia belum bisa masuk ke lok si sesuai jadwal;

5) PA menginskukikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan

W\gojian tenyata tid^k ditemukan kerusakan /kegagalan / pnyimpangn;
6) PA mcmerintahkan pcnundaan pelaks4rEsn pekedaa[;
7) PA memerintahkar untuk mengatasi kondisi tertentu yang lidtk daql dtdvga *betumnya dan disebsbkan oleh

I(PA;

E) ketentuan laih dal4m sPK
b. Jika Peristiwa Kompensasi menS4kibatk4n penSeluaran la |tr,4hoil d4 /atzu keterlambatan penyelesaian pekerja.n

maka KPA berkewajibal untuk memb4yar gann rugj dan/atat1 membeikar. perpanjangat waktu penyelesaian
pekerjaan.

c. canti rugi hanya dapat dibayarkan jik8 berdasarkan dala W u$a g d^rt Frhitungan kompensasi yanS diajukan oleh
penyedia kepads KPA, dapat dibuktikan kerugial nyata akibat Perisliwa Komperuasi.

d, Perpanjangan waktu penyetesaian pekerjaan hanya &pat diberikan jika bcrdasar*an d4t4 petuljan8 dan perhitungan
kompensasi yang diajutan oleh penyedia kepada Y\PA, dawt dlbuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa
(ompensasi.

e. Pellyedi4 tidak berhat aias ganti flrgi dan,/atau perpanjangan wa.ktu penyelesaian pekcrjaan jlkn Wnyedie gagal at^!
lalai untuk memberikan Wlir,gatan dir,i da,l^tt mengsntisipasi atau mengatasi damFk Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

s, Jil,J- ]f'dadi Peristiu/a Ibmpensasi schirgga penyelesai4n pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka
penyedia berhak untuk meminta peryranjan gan Tangg;al Penyelesaian beld4sor*an data penunjan& f.PA b€rdasarkan
pe.timbangan Pengawas P€kerjaan memperpanjang TangSal Penyelesaian Pekerjaan secsra tertulis. PerpanjanSan

Tangg4l Penyelesaisd harus dilakukafl melalui ad€ndum SPKjika perpanjangan tersebul menSubah Masa SPK

b. pA d49t menyetujui Wryanja/lgan w4ktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan iertulis yanS

diajukan oleh penyedia.



20. PENGHENTTAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Pe[Shentian SPK dapat dilakukan karer, a pckerjsan sudah selc.sai atau terjadi Keadaan KEhar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, maka KPA w8jib membayar kepada penyedia sesuai dcngan presta.si pekeiaa\ yangtelah

dicapai, t€.masuk:

l) biaya larysunt Fngadaan bahan dan perlcndapar untuk pckerja.an ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan
oleh Peryedia kepada I(PA, dan selanjuhya me jadi hak milik PPK;

2) biaya,la\gwngr€.mbongkaran dan demobiliJasi hasil pekcrjaan sernenttra dan Wralatan;
3) biaya lalgsung demobilisasi personil.

c. Peftutusan SPK dapat dildkukan oleh pihak penyedia alru pihak KPA.

d. MeryimpdnS dari Pasal 1266 d^n 1267 Kilab UndanS-Undang Hukum Perdata, frmutusan SPK melalui
pemberitahuan terfulis dapal dilakukan apabila:

I) penyedia lalai,/cide.a janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak mempertaiki kelalaiannya dalamjangka
waktu yans telah ditetapkan;

2) Wnyedia tinq Wrsetujuan Peng4was Pekelaan, tidak memulai pelaksanaan peke{iaan;
9) penyedia mcrShenlikan pekerjaan selama 28 (dua p,l'uh delapan) hai dan penghentian ini tidak tercantum

d4lam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Fekcrjaan;

4) penyedia b€'tuda dalsrnke,.daan pailiti
5) petyedia selama Masa SPK gasal memperbaiki Cac€t Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh KPA;

6) denda ket rlatubataa Wlaksanaa Wketjatn akibat keselahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus)
dari harSa SPK dan I(PA menilai bahwr Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

7) Pengawas Pekcrjaan mcmerintahkan peryedia untuk mcnund4 pelaksanaan atau kelalljut4rl Wkeiaa , dan
perittsh tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;

E) KPA tidak menerbitkan SPP urtuk pemb4yaran tagihan angrulan seruai dengal yaag disfpak,ti sebag;aimans
tercantum dalam SPlq

9) penyedia t rbukti melakukan KxN, kccurangali dln/at^t Wrn&l$ran dalam pro.ses Pengrdasn yang diputusk4n
oleh instansi yang berwenang; dLn/atalt

10) peagduan tentang petlyimpangan plgscdur, dugaan KKN danlatau WlanggLra/]. persaingan sehat dalam
pelaksenaan pengadaan dinyatakan LEv\at olch instansi yang berwehanS.

e. Dalam hal pemutusan sPK dilakukan karen4 Lesalahsn penyedi4:

l) peny€dia membayar dend,l, dan/at^$
2) penyedia dimasukkan dalem Daftsr Eitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena KPA te|libat penyimpangan prosedur, melakukan KKN danlatau
pelanggaran persaingan sehat dalam lElaksanaan peng:adaan, rnaka KPA dikenakan sanksi berdasarkan peratursn
perundang- undangan.

21. Pf,MBAYARAN
a. pembsyaran plestasi hasil peketjaan yang disepaksti dilakukan oleh trcA, dengan keteltuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihal disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2) penbaysrsn dilakukan denga( lsistembulan6n,/sfutem ter in-lpcrnbayaran secara sek l(8[sl;
3) pembayaran dilakukan scnitai pekerjaan yang tclah tcrp4sang, tidak termasuk bahar./rr,,tcrial d^n Wmlatan

yang ada di lokasi pekcqaan;

4) per$ayaran harus dipotong denda (ap6bila ada), pajak dan uang re&ensi;

b. pembayaran terakhii hanya dilakuk n sctelah pekerjaan selesai 1Oo% (seratus perseratus) d4 Berila Acnr4
penyerahan pekerjaan diterbitkan.

c PA d4lam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja sctclah pengajuan pcrminraan pemb.yaran dzri penyedia harus sudah
meng4jukan surat permintaan pembayar4n kcpad.a KPA.

d bita terdapat ketidaksesuaia! dalam perhitu[gan argsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menun& pembayaran.
KPA dapat memirta penyedia untuk menyampaikan perftitungan prEstasi serhentara dengan mengesampingkan hal-
hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. T'ENDA

Penyedia berkcwajiban untuk membayer sanksi fin4nsial berspa Denda sebagai akibst w4npr€st8si ztau cidera janji
tclhsdap kewajibsn-kewajiban penyedia dalrm sPK ini. KPA mengenakan D€nda denga[ memotonS atgsuftrn
pcmbayaran plr.9tasi peked ar\ rr.rtycdia- Pe bayaran Denda tidak menSurangi tangSuhg j4wab kontraktu:.l penyedia.

24- I-ARANGAN PEMBERIAN KOMISI
penyedia menjamin bahwa tid4k sotu pun personil satuan kerja KPA tclah 4tau akan menerima komisi alau keuntungan

tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak lanSrung dari SPK ini. Penyedia menyetujdbahwa pelang2;atan sfalat ini

merupakan pelsnSSamn yang mendasar ttrhadap SPK ird.

25. PXT{YELFJAIAN PERSEL$IIAN
KPA dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan sccarz &mai semua perselisihan yarg
timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atsu interpr€tasinya selarxr atau setelah pelakslaan pekerjaan. Jika
perselisihan tidak dspat diselesaikan sec.r.rz musyawamh maka perselisihan akan diselesaikan melalui penSedilan neSeri

dalam wilayah hukum Reprblik lndonesia.


