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WAKTU PELAKSANAAN PEKIRJAAN 30 (Tiga tuluh) Hari kalcnder

NII-4.I IKERJAAN

Kuantitas Harga satuan {Rp.)
lumlah Harga

(Rp,

Belania Pakaian Olahraga

Baju Kaos Mitra Kerja Kelurahan Bh 250.00 298,500.00
99,000.00

7 4,625 ,000,00
Topi Mitra Kerja Kelurahan Bh 250.00 24,750,000.00

IUMLAH HARGA PEKERJAAN 99,375,000.00
B PAIAK PERTAI,TBAHAN NILAI (PPn) = 1oolo x 0

,UMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN TERMASUK PAJAK.PAJAK
0.00

C 99,37S,000.00

Terbilang : Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tuiuh Puluh Lima Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilalrukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan
dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu peiakanaan pekerjaan karena
kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada KPA/PPK sebesar 1/1000 fsatu per seribu)
dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tundukkepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk
mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPKterlampir.

Untuk dan atas Kqlur€han Bontang Baru Untuk dan atas nama Penyedia Barang/lasa
CV. Yola lntan MandiriK An
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SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

I. UNGKUP PEKI('AAN
Penyedia yang ditunjuk b€rkcwajiban untuk menyelcsaik4n Wkedaan dalam jangka waktu yang ditentukan, s€suai
dengan volume, spesifika"ri teknis dan harga yang tercartum dalam SpK.

2. HUKUM YANG BERI-AKU
(e.bsahan, interpletasi, dan p€laksanaan SpK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PEI{YEDIA MANDIRI
Penyedia berdaJarka.n SPK ini bertangguhgj awab Wnuh terhad,ap perso[il serta pekerjaan yang dil.kukan.

3. TIARGA SPK

a. PA membayar kcpadL Wnyedia 
^ta"s 

Wlaksanaan pekerjaan dalam Sm sebesar harga SpK.

b. H4rga SPK telah memperhitungkan keuntuhgan, beban pajak d anbiaya overhead. srJrta biaya asurarsi.
c. Rincian harga sPK sesuai dcngan ,'ir.cian yanS tercanlum dalam dafw ku4ntit4s dan harga (untuk kortrak harga

satqan atau kontrak gaburgar]. hatga satuan dan lump sum).

4. HAK KEPEMILIKAN
a. KPA berhak 4t s kepemilikan *rnua barang/bahan yang terkait langsuJ.g atau disediakan sehubungan dengan jasa

yang diberikan oleh peryedia kepada KPA. Jika dimink oleh (PA maka penyedia berkewajiban untuk memb4ntu
seca.a optimal penSaliha[ hak kep€mitikan tersebur kepada KPA sesuai dengan hukum yanS bcrlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralata[ dah batatg/bahan yang disediakan oleh KPA tetep pada KPA, dall semua per4latan
te.sebut harus dikembalikjn kepad^ Y.JA pada saat SPK berakhir alau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. semua
peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yan8 sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan
pengecualian keaus4n akibat pemakaian yang walar.

5. CACAT MT-ITU
I(PA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyeiia dan membe.itahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu
yang ditemuk4n. KPA dapat memerint4hkan penyedia untuk ftenemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serla menguji
Wka4aa yang dianggap oleh KPA mengandunS ca.at mutu. Penyedia bertanggung jawab alas cacat tnutLt *lafii, 6
(enam) bulan setelah serah terihra hasil pekerjaan.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajibafl untuk mcmbayar semra pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebanka\ oleh hukum
yang berlaku atal pelaksanaar SPK. Semua yngeluarun prpajakan ini dianggap felah tefihasuk dal4m harga SPK-

7. PXNGAUHAN DAN,/ATAU SUBKONTRA(

Penyedia dilarang untuk mengalihkan danlatau mensubkohlrakkan sebagi4n atau seluruh pekerja4n. Pengalihan seluruh
pekeiaan harrya dirytbolehkar, dalatu hal Wrgantian hafia pe yedia,baik sebagai aktbat Wleburun (merger) at*u aklbal
l4innya.

8. JADWAL
a. sPK ini beriaku efektif pada ta gal W\a\dat^r.gar3\ oleh para pihak ate"u pad,a langgal yang ditet4pkan dalaflr

SPMK.

b. waktu pelak5anaan SPK adalah sejak tanSgal mulai ke.ja yang tercantum dalam SPMIC

c. Penyedia harus menyelesaikan pekeia4n sesuai jadwal yang ditehtukan.
d. Apabila penyedia berpendapat tidak d4pat rnenyelesaikah pekerja4n sesuai jadwal katene kead:aa\ dil.uax

Wng9ndaliar.r.ya daA Wnyedia telah mel4porkan kejadian tersebut kepada KPA, maka KPA dapat ftelaknka:.,
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK Mmpai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

1). semu4 barang dan peralatan y4ng mempunyai risiko tinggi tcrjadihya kecelakazn, pelaksana4n Wkai^a\ *rtz
pekerja untuk pelaksana4n Wkeia A, alns segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, scfta risiko
lain yang tidak dapel didttgja;

2). pihak ketiaa sebagai akibat kecelakaan di tetapat ke4anya; dar.

3). perlindungan terh 
^d^p 

kegagalan banganar,,
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungk4n dalam Wnawaran dan lermasuk dalam harga SPK

1O. Pf,NANGGUNGAN DAN R]SIKO

a. Penyedla berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan fieaaaggvng ler.pa balas KPA beserta instansinya
terhadap semu4 bentuk tuntut4n, tan.gdng jawab, kewajiban, kehilangan, ker,lgian, denda, Sugatan atau tuntutah
hukum, proses pemeriksran hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap I(PA beserta instansinya (kecuali keru8lan
yang fienda'sai tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat KPA) sehubunSan dengan klaim yang

timbut dari hal-hal berikut terhitung sejak TangSal Mulai Kerja sampai denSan tanggal penaad^t^ 8N\ n beil^ a.ara
penyerahat akhir:

l). kehilangan atau kerusak4n peralatan dan hafi^ benaa penyedia, dan Personil;

2l . cidetu lubuh, sakit atau kematian Personil;

3). kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;



b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Keua sampai de{gan tanggal penandatang;anar berita acara Wnyerahan awal, semua
risiko kehilangan 4tau kerusaka.h Hasil Pekeliaah ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan'risiko penyedia, kecuali
keftrgian atau kenrsakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelaiaian KpA.

c. PertanSgungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban pcnanggungan dalam syarat ini,

11. PENGAWASAN DAN PEMEXTKSAAN
PA bcrwenanS melakukan W^2;awasan dan perteriksaan tcrhada.p Wlaksanaan pekerjaan yarg dilaksanakan oleh
penyedia. Apabila diperlukan, KPA dapar memerintahkzrn kepada pihak ketiga untuk melakukan Wngjawasar. d^n
pemeriksaar atas semua pelaksanaah pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENCUJIAN

Jika I(PA 4tau Pengawas Pekerjaan memerinfrhkan penyedia untuk melakukan Wngujiarl Cs.at Mutu yang tidak
telrantum d.alam Spesifikasi Tekhis dan Camba\ dan hasil uji coba henunjul'Lan ad.anya. Cac^t Mutu maka pehyedia
berkewajiban untuk menanggung biaya peng.tjia tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacal Mutu maka uji coba
tersebut dianggap sebaSai Pe.istiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PIKE&JAAN

a. Pemeriksaan peke4aan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan 
^tan 

keg)at^n yang
telah dilaksanakan gona Wfibayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangk4a dalarn lapoflr.
kernajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk k€pentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktiyit4s kegiatan pckcrjaan di
lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporun halia Wkeqaan yahg berisi rencaha dah realisasi

Wkeiaar\ harian,

c. Irporan harian berisi:
1) jenis dan kuantit4s bahan yanglErada di lokasi pekeoaan;
2\ WnefiWtan |E.nagjl kerja untuk tiap macam tugasnya;

3) jenis, jun{ah dan kondisi peralatan;
4) jenis d4n kuantitas pekerjaan ya118 dilaksanakan;
5) keadaan cuaca termaslrk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berEr-ryiar,rh terhad.ap kelanaar n

pekeiaarydan
6) cafalzn-cafaldn lain yanS berkenaan dengan pelaksanaan.

d.
Laporan harian dibuat oleh penye.dia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil KPA.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode
satu minSgu, serta hal-hal pentinS yang pe.lu ditonjolkan.

f. lzpomn bulanan tenliri dari rangtuman laporan mingguan dah beaisi hasil kemajuan fisik pekerj aa dalam Wriode
satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

8. Ufltuk merck4ft keSiata[ Wla,ksanaar proyek, KPA membuat foto-foto dokument4si pelaksar.aan peke4aan di lokasi
pekerjaan.

14. \MAKTU PEI{YELISAIAN PIKE&'AAN
a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk meftulai pclaksansan pekeia n W1a TaA al

Mulai Kerja, dan melaksanakan grekerjaan rsuai denSan proSram mutu, s€rta menyelesaikan pekeiaa[ selambat-
lar:}alny^ pade Talgal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPP.

b. Jika pekerjaan tidak selesai Wda Tan*d Penyelesaian bt kaa 
^kjbat 

Kej.d^aa Knhar atau Penstiwa I(ompcnsasi atau
karend kesalahan alau kelalaian penyedia maka pnyedia dikenakan dend,a.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka KPA dikellakan kewajibah

Wrnbayarun ?;afii n1gj. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Taf.grial Penyelesaian disepakati oleh Par4 Rhak
untuk diperpanjan&

d,. Tar.gg4l Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentlran ihi adalah tahggal penyelesaian semua pekedaan.

15. SERAH TERIMA PEK.E&JAAN

a. Setelah pekerjaan selesai I0o% (seratus perseratus), penyedi4 mengajuk4r permintaan secara tertulis kepada KPA

untuk penyerahar pekerjaan.

b- Dalam rungka penilaiah hasil peke4aan,PA fte[ugaskan Panitia Pererima Hasil Pekerjaafl.

c Panitia Penerima Hasil Pekedaan melakukan penilaian tcrhadsph^sil Wke4aan yang telah diselesaikan oleh penyedia.

Apabila letdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pckerjaan, penyedia wajib
mempelbaiki/menyelesaikannya, alas perintah KPA.

d. KPA menerima penyerahan pckerjaan selelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai denSan ketentuan SPK dan
diterima oleh Panitia Pene.ima Hasil Pekerjaan.

e Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilar puluh lima frerseratus) dai haryje SPK, sedanakan yang 5% (liitra
perser4tus) fterupakan rct€nsi selama masa Wfielthar?,a , atau Wrnbayatur. dilakukan sebesar 1oo% (serafus

petlseratus) dai harga SPI( dah penyedia harus menyerahkan Jaminah Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari
harSa sPK.

f. Penyedia wajib memelihara haiil pekerjaan selama masa pefteliharaan sehinSga kondisi telap sewrli Wd.^ saat
penyerah4ll Pert4ma Pekerjaan,

d Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaarl atau Bahan yafig meny4tu dengan H,asil Pekerjaan selama
Tanggal Mulai Kerja dar1 batas akhir Masa Peheliharaah harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas
langgungannya send;.ri jika kehilangan atau kerusakah tersebut te4adi aktbat indakan stan kela.laian penyeAia.



g. setelah masa pemeliharaan beftrkhir, penyedia mengajukan permiiltaan secara tertulis kepada pA untuk penyerahan
akhir pekerjaan.

h. PA menerima Penyerahan akhf pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selam4 masa
pemeliharaan dengan b4ik. PA wajib melakuk n pembayaran sisa harga SPK yang belum dibayar atau mengembalikan
Jaminan Pcmeliharaan.

i. Apabila penycdi4 tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PA bcrhak menggunakan
uang rEtensi untuk membiayai pelbaikan,/perheliharaan atau mencairkan Jaftinan pemeliharaan.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU./GARANSI
a. Penyedia dengan jafiir.4r, pab,ikan d,ai produsen pabrikal (ika ada) berkewajiban untuk meriamin bahwa selama

pengguna4n secara wajar oleh KPA, Konstruksi tidak rrteng;arrdur.g cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau
kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain,bahan,dan carakeqa,

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 6 (enan) bulan setelah s€r&h terinu (onstruksj.

c. PA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia seSera setelah ditemukan cacat mutu tersebut
selama Masa tayanan furnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh KPA, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau hengganti Konstruksi
dalam jangka waktu ya\g ditetapkan dalafi pemberitahuan tersebut.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki 4teu mengganti Konstruksi akibat cac4t mutu dalam jangka waktu yang ditentukan
maka (PA 4kan menShitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan KPA secam largsung atau rnelalui pihak kedga
yang ditunjuk oleh KPA akan mclakukan perbaikan tersebut. Penyedia bcrkewajiban untuk mernbayar biaya. peybaikan
atur pea83r,,nli'n tersebut sesuai den84n klaim yang diajuk4n secara tertulis oleh KPA. Biaya tersebut dapqt dlptoag
olch K,PA dari nilai tagihan Penyedia.

f. Terlepas dari kewajiban penSgantian biaya, PA dapaf memasukkan Penyedia yang lalai rheftperbaiki cacat ftutu ke
dalalr. d,^ftar hi,t^fi,

17. PERUBAHAN SPI(

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

b. Perubahan SPK bis4 dil^ksanakar. apabi\a disetu.iui oleh para pihak, rneliputi:
I ) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam sPK sehinSSa mengubah

lingkup pekerjaan dalam sPK;

2) Wrubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya Wtubahan pekerjaan;

3) perubahan harSa SPK akibat adanya perubahan pekedaan danlatau perubahan pelaksanaan peke4aan.

c. Untuk kepentinSan perubahan SPI! KPA dapat membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul KPA.

IE. P'RISTIWA KOMPENSASI

4. Peristiwa Korhpensasi dap4t diberikan kepada penyedia dalam hal sebagaiberikut:
l) f.PA menSubah jadw^|yangdaqt lt.er..Wng;aruhi Wlaksa@ n peke{iaan;
2) keterlambat .n pembayaran keFda W[yel\a;
3) PA tidak memberikan gaftbar-8anrbar, spesifikasi danlatau instruksi sesuaijadwal yang dibutuhksn;

4) penyedia beluft bisa masuk ke lokasi scssai iadwal)
5) PA menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukah Wng.djian lambahan yang selelah dilaksanakan

pengujiah remyata lidak difemukan kerusakan /kegagalan / pnyimpangan',

6) PA memerintahkan penundaan pelaksanaan pke4aan;
7) PA memerintahkan untuk mengalasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelurhnya dan disebabkan oleh

KPA;

E) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pehgeluaran t4rnbahah dan/af4]u kelerlambatan penyelesaian pekeraan
mak4 KPA berkewajiban untuk membayar ganti rug dan/alau membenkan wrpanjangaA waktu penyelessian
pekerjaan.

c. canti rugi hanya daryl dlbayall1,e jikaberdasarkan data penunjang dan perhitunSan kompe[sasi yang diajukan oleh
penyedia kepada KPA, dapat dibuktikan keru g)an 

^!at4 
akibal Pedstiwa Kompensasi.

d. Perpanja']gat waklu penyelesaian pekerj a n heaya daqt diberikan jika berdasarlian data penunjang dan perhitunga[
kompensasi yang diajukan oleh penyedia keqda I<PA, d^pat dibuktikan perlunya tambahan waklu akbat Perisliwa
Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi daa/ala:u Wtpanja\gLn waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedi^ gtgal al^n
lalai ultuk memberik an peingatan dirli dalam mengantisipaJi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

^. Jifu. ted^di Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekedaan akan ftelampaui Tanggal Penyelesaian maka
penyedia berhak untuk meminta Wrpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data petunjang. KPA berdasarkan
pe*imbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekeiaai *.ara tertulis, Perpanjahgan

Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPKjika perpanjangan tersebut rtengubah Masa sPL

b. pA dap4t mcnyetujui perpanjahgan waktu pclaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan teatulis yalng

diajukan oleh penyedia.



20. Pf,NGHf,NTIAN DAN Pf,MUTUSAN SPK
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekeiaan rudah selesai atau te4adi lka.d^an l<ahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan' maka KPA wajib membayar kepada F,enyedia sesuai denSan prerrasi peke.jaar yanS telah

dicapai, lermaJuk:

l) biaya lan8runS pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan
oleh Penyedia kepada KPA, drn selanjurnya menjadi hak m.ilik pPll;

2) biaya langsurg pembongkaran dan da,nobilisasi hasil pckerjaan sementam dan peralat4n;
3) biaya langsung demobilisasi personil.

c. PemutuMn SPK dapat dilakukah oleh pihak penyedia atau pihak KpA.
d Menyimpang dai Pasal 1266 dan 1267 Kitab UndanS'Undang Hukum Penlata, pemutusan spK melalui

pemberit4huan tertulls dapat dilakvkan apabllal

l) W\yedia lalai/ cidera janji dalalr, melaksanakah kewajibannya darl tidak memperb aiki kelalaiannya dalarr, jang]r,
waktu yang telah ditetapkan;

2) Wnyedia talw Wra.tujuan Pengawas Pekerjaa[, tidak memulai pelaksah^a\ Wkeqaaai
3) penyedia menghentikan pekerjaah selafta 28 (d\a puluh delary{) hai. dan pe[ghentian ini tidak tercantum

dalam program mutu sert4 tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;

4) peiyediaberada d,alarnkeadaan pailitl
5) penyedia selama MaJa SPK Sagal memperbaiki Cacal Mutu dalarn jangka waktu yang ditetapkan oleh IU,A;
6) denda keterlambat4n pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lirna perseratus)

dari harSa sP( dan KPA menilai bahwa Penyelia ti&k akan sanggup menyelesaikan sisa pekeiaan;

7) Pe[gawas Pekerjaan mernerinlahkan pnyedia untuk menunda pelaksanrLan atau kelanjur4n pekei.aan, d^n
perintah tersebut tidak diiarik selama 28 (du^Wluh delapan) ha,i:,

8) KPA tidak menerbitkar SPP unluk pembayaran lag)han atgsararr sesuai dergan yang di9e.Wkall sebagaimana
tercantum d4lam SPlq

9) penyedia trerbukti melakukan KKN, kecurangan d.an/at u Wfialsnan dalam proses Pe gjadaan yang diputuskan
oleh instansi ya[8 berw e[ang; dan/ atau

10) pengadu& tentang pcnyimpangan prcsedur, dugaan KKN danlatau Wlatggaran persaingan s€hat dalam
F.laks€naan Wngadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kes4lahan penyedia:

1l Wlyediar enbay^r dehdai darl/ atzu
2) penyedia dimasukkan dalam Daft4r Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukah karena KPA terlibat penfmpangan prosedur, melakukan KXN danlatau
pela}rtgjaxg,n persaingan *hal d,alara Wlakssna.an W\gadaan, maka KPA dikenakan sanksi berdasarkan per4turan

WrTrr.danS.undang,n.

21. Pf,.MBAYARAN

a. pemb4yaran prestasi hasil pekerjaan yang, disepakati dilakukan oleh K?A, dengan kelenluan:
l) penyedia lelah mergajukan tagihan disertailaporan kemajuan hasil pekerjaan;

2) pembayaran di1aL:ukan denSan lsistem bdananl3istem te&dn/pembayaran secara sekaligus] ;

3) pembayarg,r:. dilakukan senilai peke4aan yang telah terpasanS, tidak termasuk bahan/maleial daa Wralalan
yahg ada di lokasi pekerjaan;

4) Wrnbeyaranharus dipotong denda (apablla ada),wjak d^ uangretf,. si:,

b. pembayaran terakhir hanye dilakukan setelah peke{iaan selesai loo% (seratus perseratus) dan Beila Acara
pcnyerah4n pekerj4an diterbitkan.

c PA d4laft kurun walJu 7 (tujuh) hari kerja setelah peng4juan penhirtaan Wrnbayaftr. dari penyedia harus sudah
mengajukan surat perrninlaan Wfibayara'n kepada YJA.

d bila terd4pat ketidaksesuaian dalam perhitungan anSsuran, tidak akzn r].,eajadi alasan untlrk tuer,rr.da pefibayaran,
KPA dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungah pr€stasi sementara dengan mengesampingkan hal-
hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA
Penyedia berkewajiban untuk mcmbayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi alau cidera jan)i
terhadap kewajiba -kewajiban penycdia dalam SP( ini. KPA mengen4k4n Denda denSan memotong angsuftln
pembayaran ptestad pekerjaan Wnyedia.Pernbayaran Denda tidak menSuranSi tanggungjawab kontraktual p€nyedia.

25. PENYf, LESATAN PERSELISITIAN
(PA dan pehyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan sccara damai semua perselisihan yanS

timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpr€tasinya sel:u'na atau $etelah pelaksanaan pekerjaan. Jika
perselisihan tidak dapat diselesaikan secam musyawarah maka pers€lisihan akan diselesaikan melalui penSadilan negeri

dalam wilayah hukum Republik Irdonesia.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

PenyeAia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan keda KPA telah at4u 4kan menerifta komisi atau keuntungan

tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak lahgsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini

merupakan pelangg4ran yang ftendasar terhadap SPK ini.
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SURAT PERINTAH ULAI KERIA (SPMK)
Nomor : 027l053-PO/SPMK/Kel-BB

Paket: Belanja Pakaian Olahraga

Yangbertanda ta:n4an di bawah ini:

Nama
Nip

Jabataa
Alamat

2. Tirnggal Mulai Kerja

3. Syarat-Syarat Pekerjaan

4. waktu Penyelesaian

5. Deflda

Sela

nggqn
itmenat Pembuat

00701 1002

BaSus Susanto, SIP

19880612 200701 1, OO2

Lurah Bontang Baru

Jl. Dewi Sartika RT.O9 Kelurahan Bontans Baru

selanjutnya disebut sebagai KPA Selaku PPK;

berdasarkan Surat Perintah Keda (SPto KeSiatan Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pembangunan Kelurahan BontanS Baru, denSan Nama Paket Belanja Pakaian Olahiaga, Nornor : 027I053-PO,/SPWKeI-BB tanggal
05 oktober 20?0, bersama ini memerintahkan:

Nama : CV. Yola Intan Mandiri
Namat : Jl. Cut Nyak Dien RT. 09, Kelurahan BontanS Baru, Bontang Utara

yang dalam hal rni diwakili oleh : Ibu. Eka Dewi susana

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barung/ J^sa;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

I. Paket : Belanja Pakaian OlahraSa

Untuk dan atas namaK€lurahan Bontang Baru

K asa

05 Oktober 2020

rsuai dengan persya.atan dan ketentuan SPK;

: selama 30 Giga Puluh) Hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada

tan3f:al 03 November 2O2O

Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia atan
dike[akan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Niiai SPI( atau

bagian teatentu dari Nilai SPK sebelum PPN sesuai denSan pe6yar6tan dan ketenluan
SPK

Bontan& 05 Oktober 2020

Menerima dan menyetuiui :

Untuk dan atas nama Penyedia BaranS/Jasa

CV. Yola Intan Mandiri

o A NTA '.i
a
)o

,]

N

Eka Dewl susana

Direktris


