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STJRAT PERJANJIAH

FASILITATOR ADMI}IISTRATION SERVICES
PROVINSI GORONTALO

Nomor: HK.02.03-PSFAMG/X|602f2016

suRAr PERJANJTAN ini berikuf semua lampirannya (s.etaniytnya disebut.Karytr?k")

dibuaf dan ditandai;r;;ri-iii'oononrim paba naii sgttgg-tanqqat Dry Putuh frua

iitrn iii**nertaiii oua Nbu Enam Eietas antara PPK Pembinaan reknis seiaku
peiabat pembuat Xr*ltonin,-iai,g bertindak untuk dan afas nama Satuan Re$a'ru:;;;;i;;;sr;- srstem eeiryediryn Air Minum Provinsi Gorontata vans'ti*ieduAukin 

di iitan pror.-nie Satoe Na. 92 Ket.Wongka.aiti-liyr11ffc. f(ofa

Utara Kata GaronraO Oeroasaian Surat Kepufusan Lllg1teri No" 616/KPTSlhi/2015

T*;s;t 
-2s- 

bJse;b;; ia15 $etanlutnva.' drsebilf ,::P'FK.) 
ory-{ry4 '.MuAS'Aid

*"iiil,-o**tur uiimu y*ng abrtindix intuk dan afas nama PT Multikarqligu!?
'asa-,- 

yang ierxeiiauiai bi-Jt. clrumr nayg.-Ig 1.8/B ft.a09 Rw'a02 Pandok
pi-;'rg f<6nayorai-{iil, ,likurfa Selafan *'DKI Jakarta R?y? berdasarkan Al$a

perubahan reraxnlr rla.bii;;ggrl {8 agusfus 2015 yang dikeluarkan oleh Aiofans

ru. fVnrfraya ti, 8H 
" 
Mkn {seta ni utnya disebuf "Pe nyedi a.l

ifrEHGIT{GAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan layanan Jasa Lainnya\-' 
sebagaimana Oiieiangran Catam Syarat-syaiat Umum Kbntrak yang terlampir

dalam fontrai-- ini 
*{selaniutnya ' disebut "Pekerjaan Pengadaan Jasa

Lainnya");

fbl penvedia sebaoaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional,\v,, 
b#t#, d* ;"fiili 6jy2, iexnis, seita telah menyetuiyi untuk menyediakan

i;r;;il' ii*Jlainnyi- iesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam

Kontrak ini;

(c) ppK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatanganir-' 
Kontrak ini, dah mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan rnenyatakln .bahrrrra 
sehubungan dengan\-' 

penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oteh advokat;

2) menandatangani Kontrak inisetelah meneliti secara patuti

g) telah rnembaca dan rnemahamisecara penuh ketentuan Kontrak ini;

4t telah rnendapatkan kesempatan yang 
. 
memadai untuk memeriksa dan-' 

mingkonfirmisikan semua'ketentuan-dalam Kontrak ini beserta semua

faktidan dan kondisi Yang terkait.



MAKA OLEH KARENA tTU, ppK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan

menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Totat harga Kantrak afau ftlrlai Kontra| dipeyteh, berdasarkan luantitas den

harga safuan ;;irrJ#-;"!g'g ai min a tercintum d a I am J adwal Akfififas adal ah

sebesar W 
-i6.1:bi.flA.gAi ffiam Betas ttityar Sergtus Trga Putuh

Detapan Jutaiua-Ritus Oefafin Beras EiEu lrga Ratus Empat Rupiah'-)

2. Peristilahan dan ungkapan dalam surat Perianjian,ini rnemiliki arti dan makna

yang sama rii** y?ngiiercantum dalarn lampiian Surat Perjanjian ini;

3. Dokumen-dotcumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Kontrak ini:

adendum Surat Perianjian, apabila ada;
pokok perjanjian;
lurat p'eniw6ran, beserta penawaran harga;

iadwal aktifitas (aPabila ada);
'syaraf syarat khusus Kontrak;
slaratsyarat umum Kontrak;
spesifikasi khust'ts;
spesifikasi umum, dan
oliumin lainnya ieperti: iaminan-iaminan, SPPBJ, BAHP, Berita Acara

Penjelasan Laniutan (apabila ada)'

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk sating menjelashan satu sama lain, dan.jika

G* 
"Oi 

pJ,tuntiire; J ir*ira-ietentua n tatam' suatu dokumen dengan ketentuan

dalam Cofurneri- yrng lain ma*i yang 
. 
berlaku. adalah ketentuan dalam

dokumen yang-lenifi ti',iggib"tdrsartqan uiutan hirarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewaiiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kantrak

yang meliPuti khususnYa:

&. PPK mempunyai hak dan kewaiiban untuk:

1)mengawasidanmemeriksapekerjaanyangdilaksanakanoleh
PenYedia;

Zt *"m*tJ'hporan-laporan seqrra periodik mengenai pelaksanaan
-' peker,laan ydng djlakukan oleh Penyedia;
g) **m6*ii1ad" fisilitas berupa sarana dan.prasarafia yang dibutuhkan

ofefr 
-ilnye*ia 

untuX 
'[6fin.ar"n 

peta(sanaan pekerjaan sesuai

ketentuan Kontrak;
4) memUiyat pekeriaan sesuai denqaa hargq. yang tercantum dalam

Kontrak yan! tetah ditetapkan kepada Penyedia;

h. Penyedia mempunyai hak dan kewaiiban untuk:

1) menerirna pembayaran untuk.pelaksanaan pekeriaan sesuai dengan
' harga yangtelah ditentukan dalarn Kontrak;

a.
b.
c.
d.
e.
f.
s.
h.
i.

, PARAF
- PIT- Panv€dn ln-{'- 1 -7--



5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat' 
dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga keria, bahan-
bahdn, peralafan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala
pekerjaan permanen maupun sementara yang .diperlukan untult

i:elakianaan, penyelesaian dan perbaikan pekeriaan yang dirinci
dalam Kontrak;

6) memberikan keterangan-keterangan Jgry diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

7t menyerahkan hasil peke$aan sesuaj- dengan iadwat penyerahan' 
pekeiaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

S) mengambil langkah-langkah yang eukup memadai untuk melindungi' 
lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakat dan .gangguan
kelada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam
Syarat-syarat Umum/Khusus Kontrak dengan langgal mulai dan penyelesaian
k6seluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat€yarat
Umum/Khu$u$ Kontrak.

DEMIKIANLAH, Kontrak iniditandatangaidan dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia
sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik lndonesia.

Untuk dan atas flama
FPK Pembinaan Teknis

$atuan Kerja Pengembangan Sistim

Untuk dan atas nama PenYedia
PT MI,'LTIKARADIGUNA JASA

',,X tp1 ! -..--k- \
il 1ui

Drs.A.friUAS.Akt
Direktur UtamaNIP:



BAB II. SYAIIAT-SYAITAT UMUM KONTMK (SST]K)

A KETENTUAN UMUM

1. Definisi Di bawah ini adalah arti atau tafsiran dari istilah-istilah
y ang di3:lnakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak:
1.1 Jasa l.aiwrya adalah jasa yang membutuhkan

kemarnpuan tertenfu yang mengutamakan
keterampllan (skillware) dalam suatu sistem tata
kelola yang telah dikenal luas di dttnia usaha
untuk menyelesaikan suatu pekefiaan ataa segala
pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa
Konsultansi, peiaksarLaafl Pekerjaan Konstruksi
danpengadaanBarang.

1.2 Penggtna Anggarun yang selanjutnya disebut PA
adalah Pejabat pomegang kewenangan
pengSlfiaan an*Saran Kementedan/
Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau
Pejabat yang disamakan pada Instifusi Lain
Pengguna APBN/APBD.
Kuasa Pengguna lmggarun yang selanjutnya disebut
WA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA
untuk meng$u:nakan APBN atau ditetapkan oleh
Kepala D aer ah untuk menggunakan APBD.
Pejabat Penrbaat Komitmen yatg selanjutnya disebut
PPK adalah pejabat yang bertangung jawab atas
p elaksan aan P engadaan J as a Lainny a.
Panitta/Pejabat Penerima Hasil Peke$aanadalah
panlha/pejabat yang ditetapkan oleh PAliCAyang
bertugas memeriksa dan menerima hasll p ekerj aan.
Aparut Pengawas Intern Pemerintahatau pengawas
intern pada instrtttsi lain yang selanjatnya disebut
/GIP adalah aparat yang melalatkan pengawasan
rnelalui audit, teviu, evaluasi, pemantauan dat
kegiatanpen9awasanlainterhadappenyelenggaraan
tagas dan fungsi organisasi.
Penyedia adalah badan usaha atau orang
perseorang an yarrg menyediak an J asa Lafumy a.
Subpenyedra adalah penyedra yang mengadakan
per janjianker jadenganpenyediapenanggung jawab
kontrak, unfuk melaksanakan sebagian pekerjaan
(subkontrak).
Kemitraan/Kerja Salrta Operasi (KSO)adalahkerja
sama usaha antarpenyedia balk penyedia nasional
maupltn penyedia asing, yang masing-masing pihak
mempunyat hak, kewajlban dan tanggung jawab
y ang j elas b er dasarkan p er j anj i an tertulis ;
$xat Jamtnan yang selanjutnya disebut Jaminan,
adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah
dtcairkan dan tidak b ersy ar at (u nc ond i tiona I), y an4
dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan

L.3

1.4

1.5

1.6

1.7

I.8

1.9

1.10



P enj aminan / P erusahaan Asurans i y ang diserahkan
oleh penyedra kepada PPK/LILP untuk menjamin
f erpenuhiny a kew ajlb an Penyedia.

1.11 Kontrak Pengadaan Barungfiasa yarg selanjutnya
disebut Kontrak adalah pefi anjian tertulis antat a PPK
dengan Penyedia JasaLafumya dan mencakap Syarat-
Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat
Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen larn yang
merup akan b agqan dari kontrak.

1.72 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum
dalam konfrak.

1.13 Hariadalah hari kalender.
1.74 Jadwal aktifitas (rincian harga penawaran) adalalt

daftar kuantitas yang telah. dlisi h,arga satuan dan
juruiah biaya keseluruhannya yang merupakan
bagian datpenawaran.

1.15 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhttungan
perltraan biaya pekefiaan yang disusun oleh PPK,
dikalkulasikan secara kea1nlian berdasarkan data
y ang dapat dipertanggung aw abkan serta digunakan
oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran
termasuk nnciannya.

I.16 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara
langsung menurtl ang terwujudrry a dat berfungsiny a
suatu jasa lainnya sesuai peru*tukannya yafiB
ditetapkan dalam Dokumen P engadaan.

7.17 Harga Sat:aar. Pekerlaan (HSP) adalah harga satu
jenis pekerj aan tertentu per satu satuan tertentu.

1.18 Metoda pelaksanaan pekeqaan adalah cara kerja
yang layak" realistik dan dapat dilaksanakan untuk
menyelesaikan seiuruh pekerjaan dan diya(<tni
menggarnbarkan penguasaafi dalam penyelesaian
peke\aan dengan lahap pelaksanaan yang sistimatis
b er dasarkan sumber day a y ang dimiliki per.aw ar.

1.19 Jadwal waktu pelakswraan adalah jadwal yang
menunjukkan kebutuhan waktu yang diperiukan
untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap
pelaksanaan yang disusun secara logis, realistlk dan
dapat dilaksanakan.

1.20 Personil inti adalah tenaga yang akat dttempatkan
secara penuh sesuai dengan percyaratan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta
posisinya dalam nranaj emen pelaksanaan p ekerj aan
sesuai dengan organisasi pelaksanaan yaflg diajukan
untuk mel,aks an akan p eke\ aan.

1,.27 BagSan pekerXaan yang disubkontrat<kanadalah
bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang
peLaksanaannya diserahkat kepada penyedia lain
dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

7.22 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya
kontrak ini terhitung sejak tangg al ponandatanganan
kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan atau
m as a p emehhar aan b eru(<hit .



2. Penerapart

3. Bahasadart
Hukum

7.23 Tanggal m:olai kerla adalah tanggal mulai kerja
penyedia yang dinyatakan pada Surat Pefintah Mulai
Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.

l.Z4 Tanggal penyelesaian pekeryaan adalah tanggal
penyerah.an pertama peke{aan selesai, dmyatakan
dalam betita acata penyerahan pertama pekerjaan
y ang diterbitkan oleh P ej ab at Pembuat Komitmen.

1.25 Masa pemetrttaraan adalah kurun waktu kontrak
yang ditenlukan dalam syarat-syarat khusus kontrak,
dlhitung sejak tanggal penyerahan pertama
pekerjaan sal:npat dengan tanggal penyerahan akhir
pekerjaan.

1.26 Bank adalah Bank Dunta.

Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dlterapkan secara luas
dalam peLaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini fetapi tidak
dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan daTam
Dokumen Kontrak Latn ya:ng lebih tinggi berdasarkan
urutan hierarki dalam Sur at P erj anjian.

3.1 Bahasa kontrak haius dalamBahasa Indonesia.

3.2 Hukum yang dtgunakan adalah hukum yangberlakrt
di Indonesia.

Apablla menurut penllaian PPK, berdasarkan bukti
yang cukup, Penyedia telah meLakukan praktek
korupsi, kolusi, pentpuan atau pemaksaan dalam
bersaing unfuk mendapatkan atau dalam
nrelaksanakan Kontrak maka Pemilik Pekerjaan,
setelah menyampalkan pemberitahuan 74 hari
sebelumnya kepada Penyedia, dapat memutuskan
Kontrak dan memaksa Penyedia untuk keluar dafi
Lokasi Kefia, dan ketentuan Pasal 4O.2 berlaku
seoTah-olah pemutusan itu dllafuikan karena
wanprestasi Penyedia [Pemutusan dan Pengakhiran
Konfrak].

Apabila berdasarkan bukti yang cukup karyawan
Penyedia dinilai telah melakukan praktek korupsi,
penipuan atau pemaksaan selama pelaksanaan
pekerjaan maka karyawan tersebut harus
diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan
ketentuan Pasal 63.5 [Personil Inti dan/atau
Peralatanl.

Dalam ketenlnan ini:
(il " Raktek korupd" adalah msr€rwarkan,

membenkan, menerima atau meminta, secara
langsung atau ltdak langsung, segala sesuatu
yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan-

4.14. Larangan
Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme
(KKI.{) serta
Perupuarr

4.2

4.3



tindakan plhak lain sec ar a tidak patut;l
(ii) 'Raktek penipuan" adalah suatu tindakan atau

pengabaian, termasuk misinterpretasi yang
secara sadar ataupun secata ceroboh
menyesatkan atau betupay a menyesatkan suatu
plhak untuk mendapatka* marfaat finansial
atau manfaat lain atau menghindari
kewallban;Z

(iii) " Ffaktek kolusi" adalah pengaturan antara dua
pihak atau lebih yang dfuancang untuk
mencapai tujuan yang tidak patut, termasuk
unfuk mempengaruhi tindakan -tind,akan pihak
lain sec ar a tidak p atut;s

(iv) " Ffaktek panaksaan (koersif)" adalah merus*
atau merugikan, atau merrgancatrr unfuk
mernsak atut merugikan, secata langsung
rnaupLlrl tidak langsung, suatu pihak ataa
properti pihak tersebut guna mempengaruhi
tindakan-tindakan suata plhak secara tidak
patutla

(v) . Ffaktek ob$ruktif' dalah
(aa) secara sengaja merusak, memalsukan,

mengab ah atau meny embunyikan b ar ang
bukfi investigasi, atau membuat
pernyataan palsu kepada petugas
penyelidik untuk secara maletal
menghalangi investigasi Bank terhadap
tuduhan praktek korupsi, penipttan,
pemaksaan atau kolusi; dan/atau
mengancam, mellgganggu atau
mengintimidasi suatu pihak untuk
meng$alanginy a dalam menyingkapkare
apa yang dlketahuinya sehubungan
dengan investigasi atat dalam mel.akukan
investigasi, atau

(bb) Perbuatan yang ditujukan untuk secara
matenal menghalangi pelaksanaan hak
Bank dalam melakukan pemeiksaan dan
audit yang ditetapkan berdasarkan Pasal

'Pihd( laln" mernd<sudka pq*at publik yang bertindd< s*rubungan dengan
proses petgdan atzu pdd<saraan kontrd<. Ddmr konteks ini, "p$dat publik"
adalah staf Bank Dunia dan karyawan organisasi lain yang membuat atau
memeriksa keputusan-keputusan pengadaan.
'Pihak' mernaksudkan pejabat publik; i$ilaft "manfaat" dan "k6rqjiban"
berkaitan dengan prosespelgadaar atzu pdaksaraan kontrak; dm "tindd<an" atau
"pang*aian" dimaks-rdkal untuk rnenrpengaruhi proses pengadan atzu
pelaksanaan kontrak..Pihd(' rnernd<sndkan mereka yaq berpartisipai dalan proses pengadan
(termasuk pejabat publik) yang berupaya menetapkan harga penawaran pada
tingkat yang tidak kompetitif atau direkayasa.
'Plhd(' mernd(sudkan pihd< yarg bepartisipai ddan pros pffgadaan dau
pelaksanaan kontrak.



5. AsalMaterial/
Bahan

6. Korespondensi

5.1

5.2

6.1

78 (Inspeksidan Audit oleh Bank).

Untuk kepentingan informasi penyedia harus
menyampalkan asal matefial/bahan dengan detalls
balkmaterial dalam negeri maupun irnport.

Asal material/bahan merupakan tempat
matefiallbahan diperoleh, antara lain tempat
matefial/bahan ditambang, tumbuh, atau
diproduksi.

Semua korespondensi dapat berbentuk stttat,, e-mail
dan / atau falisimili dengan alamat tujuan par a pihak
y ang ter cantam daLam SSKK.

Semua pemberitahuan, petmohonan, atau
persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat
secara tertulis dalamBahasa Indonesia, dan dianggap
telah dlberitahukan jika telah disampaikan secara
langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK,

atau jika disampalkan melalui surat tercat'at
dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang
tercantum dalam SSKK.

Setiap tindakan ya:ng dtsyaratkan ataa diperbolehkan
untuk dllalaskan, dan setiap dokumen yang disyaratkan
atau diperbolehkan untuk dtbuat berdasarkan Konfrak ini
oleh PPK atauPenyediahanya dapat dilakukan atau dibuat
aleh pejabat yang disebutkan daTam SSKK. Khusus untuk
penyedia pet seor angan, P eny edia tidak boleh diwakilkan.

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan
keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan
pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi
yangberlalan.

Penyedia, Subpenyedia fika ada), dan Personil yang
ber sangkutan berkewaj rb an unfi:'k memb ay ar semua p aj ak,
bea, retrlbusi, dan pungutan Lain yang dlbebankan oleh
peraturanperpajakan atas pelaksanaan Konfrak ini. Semua
pengeluaran perpajakan ini diangap telah termasuk
dalam Nilai Kontrak-

10.1 Pengallhan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan
dalamhal pergantian nama Penyedia, balk sebagai
akTb at p elebtx an ( m e rge i,, konsolidasi, pemisahan,
ma.uplun a?,tb at lainnya.

1O.2 Penyedia dapat bekefiasama dengan Penyedia lain
dengan mensubkontrakkan sebagian peke{ aan.

10.3 Penyedia hanya boleh mensubkonfrakkan sebagian
peker jaandandilarangmensubkontral&anseluruh
pekeqaan.

6.2

7. Wakil SahParu
Pihak

8. Pembukuan

9. Per:pajakan

1O. Pengalihandan/
atau Subkontrak
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11. Pengabaian

L2. Penyedia
Mandin

13. Kemifraan/KSO

1.4. Penemuan-
penemuan

B. PELAKSANAAN,
KONTRAK

1,5. Jang;kaWakhr
Kontrakdarr
Jadwal
Pelaksanaan
Pekerlaarr

7O.4 Penyedia hanyaboleh mensubkontrakkan pekerjaan
apablla pekerjaan tersebut sejak awal di dalam
Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan
untuk disubkontrakkan.

i0.5 Subkontrak sebagian peke$aan utama hanya
diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.

10.6 Penyedia hanyaboleh mensubkontral<kan peke$aan
setelah percetujaan tertulis dari PPK. Penyedia tetap
befianggung jawab atas bagran pekefiaan yang
disubkontrakkan.

I0.7 Jika ketentuan di atas dllanggar maka Kotrtrak
diputuskan.

lika te{adi pengabaian oleh satu Pihak terhadap
pelangaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang
lain maka pengabaran tersebut tidak menjadi pengabaian
yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau sekefika
menjadi pengabaian terhadap pelangaran ketentuan yang
lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat
dlbuktlkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil
Sah Pihak y ang melakukan pengab aian.

Penyedia berdasarkan kontrak intbefianggung javtab penuh
terbadap personil d,an sub penyedianya {1lka ada) serta
p eker j aan y ang dllakukan oleh mereka.

Kemltraan/KSO memberi kuasa terhadap kepad,a salah satu
anggota yaflg disebut dalam Surat Pe{anjian untuk
berti;ndak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan
hak dankewajlban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada
pihak yang berwenang semua peltetnLlan benda/barang
yang rnefipunyai nrlai sejarah atau penemvan kekayaan di
lokasi pekerjaan yang menutut peraturan perandang-
undangan dikuasai oleh negara.

PENYELESAIAN, ADENDUM, PENGHENTIANDAN PEMUTUSAN

15.1 Konfrak ini berlaku efekfif pada tanggal
penandatanganan Surat Perjanjian oLeh para plhak
atau p ada tanggal y ang ditetapkan dalam S SKK.

75.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangL<a waktu
yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak tanggal
mulai kerj a y ang ter cantum dalam SPMK.
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15,3 Penyedia harus menyelesaikan pekefiaan sesuai
dengan j adv,r aL y ang dttenbtkan daLam SSICT

15.4 Apablla penyedia berpendapat ttdak dapat
menyelesaikan pekerlaan sesuai jadwal karena
keadaar' drtuar prungendaliafirlya dan perryedra telah
melaporkankejadian tersebut kepada PPK, maka PPK

dap at melakukan p en! adw aTan kembali pelaksan*an
tagas penyedia dengan adendum kontrak.

B. 1 Pelaksan aan Pekeqazu,:t

16. Penyerahan
Iol<asi Kerja

17. Surat Perintalt
&tulai Kerja
(sPMK)

18. ProgramMutu

16.1 PPK berkewajlban urntttk menyerahkan keseluruhan
lokasi ke$a kepada penyedia sebelum SPMK
diterbitkan. Peuyetahan dilakukan setelah
sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan
bercarna. Hasil pemeriksaan dan penyerahan
dituangkan dalam bdrlta aoara penyerahan lokasi
kerja.

76.2 J*a dalam pemeiksaan lapangan bercama
ditemukan hal-hal yaflg dapat mengakibatkan
perubahan isi Kontrak maka perabahan tersebut
harus dituang$an dalam adendum Kontrak.

16.3 bka penyerahan l:ranya dllal<ukan pada bagsan
tertentu dari lokasi kefia maka PPK dapat dtanggap
telah menanda pelaksanaan pekefiaan lr;rtenfit yang
terkalt dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan
kondisi lrri dttetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

17-7 PPK melnerbltkar. SPMK *larnbat-lambatnya 14
(empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan
kontrak.

17.2 Dalam SPMK dicantttmkan saat pahng lambat
dimulainyapelaksanaankontrakole,hpenye.dta.

18.1 Fenyedia berkewajiban unfirk menyerahkan ptogram
mutrl pada rupat perciapan pelaksarLa.an kontrak
untuk disetujui oleh PPK.

18.2 Progrum mutu disuswrpalingsedikit berisi:
a. informasr mengenai pekerlaan yang akan

dilaksanakan;
b. organisasi keqa penyedia;
c. jadwal pelaksanaan pekerlaan;
d. prosedur pelaksanaan peke$aan;
e. prosedur insfrulsi keqa;dan
f- p,laksanakerja.

18.3 Progrun mut:u- dapat direnisi sesuai dengan kondisi
lokasi pekerlaan.
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19.

18.6

Rapat Persiapan 79.7
Pelaksanaan
Kontrak

20. Mobilisasi

21.. Pengawasarr
Pelaksanan
Peke$aarr

18.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan
program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan
Perisliwa Kompensasi.

18.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan
perkembangan kemajuan setiap peke\aan dan
dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan,
termasuk petubahan terhadap urutan pekeqaan.
Pemutakhiran program mufu harus mendapatkan
persetujuan PPK.

Persetujuan PPK terhadap progr^m mutu tidak
mengub ah kewaj iban kontr aktual p eny e dia.

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak
diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan
pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur
petefi.carLaan, dan unsur pengawasan, harus sudah
menyelenggarakan rapat percrapan pelaksanaan
kontrak.

79.2 Beberapa hal yang dbahas dan disepakati dalam
r ap at p erciap an p elaksanaan kontrak meliputi :

a. ptogrammutu;
b. organisasi kerja;
c. tata cara pengaturan pelaksanaan peke{aan;
d. j adw al pelaksanaan pekerj aan;
e. jadwal pengadaan bahan/matefial, mobilisasi

per alatan dan personill
f. penyusanan teficafia dan pelaksanaan

p emeiks aan k:kasi p ekerj aan.

20.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mtilai
dllaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
diterbitkan SPMK.

ZO.2 Mobilisasi diiakukan sesuai
pekerjaan, yaitu:

dengan lingkup

a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang
dip etlukan dalam pelaks anaan pekefi aan;

b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah,
gedung laboratotium,, bengkel, gadang, dan
sebagarnya; dan/atau

c. mendatangkan personil-personil.

20.3 Mobilisasi peralatwt dan perconll dapat dllakukan
sec at a b efi ahap sesuai dengan kebatuhan.

21.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan peke{aan, PPK
jika dtpandang perlu dapat mengangkat Pengawas
Peke{aan yang berasal dari personil PPK atau
konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan
berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan
pekerjaan.



i3

22. Persefi4uarr
Pengawan
Pekerlaart

23. PedntaF.

24. Akses ke l.okasi
Kerla

25. Pemeriksaan
Bersama

21.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas
Pekerjaan selalu bertrndak untuk kepentingan PPK.

Jlka tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan
dapat bertindak seb agai Wakil Sah PPK.

22.1 Semua spesifikasi yang diganakan untuk
mendapatkan Hasil Pekerjaan balk yang permafien
ma$p$n sementat a harus mendap atkan persetuj uan
Pengawas Pekerjaan.

ZZ.2 Jlka dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan
terleblh dahulu adanya Hasii Pekerjaan Sementara
maka penyedia berkewajban untuk menyerahkan
spesifikasi usulan Hasil Pekerjaan Sementara tercebat
untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. TerLepas
dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan,
penyedia bertanggrng jawab secara penuh atas
r anc angan Hasil Pekerj aan Sementar a.

Penyedia berkewajiban unfuk melaksanakafl semLla pefinta1n
Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan
Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

Penyedia berkewajlban untuk menjamin akses PPK, Wakil
Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan
lokasi lainrrya dimana pekerjaan ini sedang atau akan
drlaksanakan.

25.1 Apablla diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan
Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia
melakukan pemeriksaan lokasi peke{aan dengan
melakukan per.gtkuran dan pemeriksaan detall
kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata
pembayaran.

?5.2 Untuk pemenksaan bercama ini, PAIKPA dapat
membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak atas usul PPK.

25.3 Hasil pemeriksaan bercama dituangkan dalam Berita
Acara. Apablla dalam pemefiksaan bercama
mengakfuatkan perubahan isi Kontrak, maka harus
dituangkan dalam adendum Kontrak.

25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkanbahwa Personil
dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi
persyaratan Konfrak maka penyedia tetap dapat
melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil
dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat
harus segera diganti dalam jangka waktu yaflg
disepakati bersama.
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26. Wafut
Penyelesaian
Pekerlaan

29. Rapat
Pemantaaan

26.2

26.3

26.4

Perpanjartgan 27.1
Wakfu

27.2

26.7 Kecuali Kontrak diputuskan leblh awal, penyedta
berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekefi aan
pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan ptogtam mufu, serta
nrenyelesaikan pekerj aan selarnb at -lamb atny a p ada
Tangal Penyelesaian yang ditetapkan daLam SPMK.

Jika pekelaan tidak selesai pada Tanggal
Penyelesaian bukan al<tbat Keadaan Kahw atau
Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atat
kelalaian penyedia maka penyedia dlkenakan denda.

Jika keterla mb'atan tersebut semata- mat a disebabkan
oleh Peristiwa Kompensasr maka PPK dikenakan
kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atar ganti
rugi tidak dikenakan jlka Tanggal Penyelesaian
dis ep akati oleh P ar a Pih ak untuk dip erp anj ang.

Tanggal Penyelesaian yang diraaksud dalam angka
2 6 ini adalah t anggal p eny eles aian se mua p eke{ aan.

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga
penyelesaian pekefiaan akan melampaui Tanggal
Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta
perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan
data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal
Penyelesaian Pekerj aan sec ara tertulis. P erp anlangan
Tanggal Penyelesaian harus dllakukan melalui
adendum Kontrak jlka perpanjangan tersebut
mengubahMasa Kontrak.

PPK berdas arkan pertimb angan Pengawas Pekerj aan
harus telah menetapkan ada tid"aknya perpanjangan
dan untuk berapa lama, d,alam jangka waktu 27 \dua
puluh satu) hari setelah penyedia meminta
perpanjangan. Jrka penyedia lalai untuk memberikan
pefingatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat
bekerja sama untuk mencegah keterlambatan lmaka
keterLambatan seperti ini tidak dapat dljadlkan aLasan
untuk metnp erp anj ang T angal Penyelesaian.

27.

28. Penundaanoleh Pengawas Pekefiaan dapat memerintahkan secara tertulis
Pengawas penyedia untuk menanda peLaksanaan pekerjaan. Setiap
Pekeqaan perintah penundaan ini harus se1era ditembuskan kepada

PPK.

29.7 Pengawas Peke{aan atau penyedia dapat
menyelengg ar akan r ap at p emalltaua{4 dan mer,rrinta
satlr sama lain untuk menghadin rapat tercebut.
Rapat pemantauan diseleng5i ar akan untuk membahas
perkembangan pekerjaan dan petercanaaan atas sisa
pekefiaan serta untuk menindaklanjuti pedngatan
dini.
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29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh
Pengawas Pekerjaan dalam berrta acara rapat, dan
dokrrmennya diserahkan kepada PPK dan pihak-
pthak y ang menghadfui r ap at.

29.3 Mengenai hal-ha| daTam rapat yang perlu
diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan
batk dalam rapat atau setelah rapat melalui
pernyataan tertulis kepada semua plhak yang
menghadiri rapat.

30. Perrngatar.Ditri 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan
sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa
atau kotrdisi tertentu yang dapat mempengaruhi
mutu pekerjaan, menail<kan Nilai Kontrak atau
metunda peiryelesaian pekeqaan. Pengawas
Pekerjaat dapat memerintahkan penyedta untuk
menyampalkan secara tertulis perkiraan dampak
peristiwa ataa kondrsi tersebut di atas terhadap Nilai
Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan
perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan
oleh penyedia.

30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan
Pengawas Pekefiaan untuk mencegah atau
mengLff angi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.2PenyelesuanYtontrak

31. Serah Tenma 37.7
Peketlaarr

37.2

37.3

Setelah pekefiaan selesai l0Oolo (seratus perseratus),
penyedra mengajukan permittaan secata tertulis
kepada PPK untuk penyerahan pekefiaan.

Dalam tangka penlLaian hasil pekefiaan, PPK
menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan.

Apabila diperlukan, dalarn melaksanak an tugasnya
sebagaimana dimaksud pada angka 31.2,
Panitia/Pejabat Penefima Hasil Pekefiaan dapat
dlbantu Tim/Tenaga Ahli yang mempunyai keahlrran
khusus.

31-4 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan
penllaian terhadap hasil peke\aan yang telah
diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat
kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil
pekerjaan, penyedia wajlb
memp erb aiki / menyelesaikannya.

3i.5 PPK menerima penyerahan pertama peke{aan
setelah seluruh hasil pekerj aan drlaksanakan sesuai
dengan ketentuan Konfrak dan diterima oleh
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P anitia / P ej ab at P enerima Hasll P eker j aan.

31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembllan puluh
lima perseratus) dai nilai kontrak, sedangkan yang
5% (ltna perseratus) merupakan retensi selamamasa
p emellhar aan, at au p emb ay ar an dllakukan sebesar
100% (seratus perseratus) d,ai nllai kontrak dan
penyedia harus menyerahk an J amtn at P emellhar aatt
sebesar 5o/o (ltma perserafus) dad ntlai kontrak.

37.7 Penyedia wajlb memehhara hasll peke$aan seLama
masa pemellharaan sehingga kondisi tetap seperti
pada saat p eny er ahan pertama pekerj aan.

31.8 Setelah rnasa pemellharaan berakhir, penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK
nntuk penyerahan ak}rir p eker j aan.

31.9 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah
penyediamelaksanakansemuakewajibannyaselama
masa pemellharaan dengan baik. PPK wajib
melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang
beLum dlbayar atau mengembalikan Jaminan
?emeliharaan.

31.10 Apablla penyedia tidak mel.aksanakan kewajlban
pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK
berhakmengganakanuangretensiuntukmembiayar
perbalkan / pemellharaan ataa mencatvkan Jaminan
Pemellharaan.

32. Pengalr.rblLallhan PPK akan mengambil alih lokasi dan t.asll pekerjaan dalam
jangka wakfu tertentu setelah dikeluarkan surat keterafigan
seies ai / peng aldir an p ekefi aan.

33. Pedoman 33.1 Penyedia diwajibkan memberlkan petunjuk kepada
Pengoperasi:an PPK tentang pedoman pengoperusian dan perawatan
danPerawatan sesuai dengan SSKK.

g3.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman
pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan
uang r etensi ataa J arninan P emeTlhar aan, ap abil ada.

B"SPervbahartKontrak

34. Perabahan
Kontrak

34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum
kontrak.

34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila
disetuj ui oleh p ar a plhak, meliputi:
a. perubahan pekerjaan disebabkan oleb sesuatu hal

yang dllakukan oleh para piil.ak dalam kontrak
sehingga mengabah lingkup pekerjaan dalam
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kontrak;
b. perubahan jadwa! pelaksanaan pekerlaan ahbat

adany a pen tb ahan peketXaan; dan / atau
c.pentbahannTlarkonkakak,rbatadanyaperubah*n

prke4aan, perubahan jadwal pl'aksanaarr
pekeryaan da* / atau pny extaian llarga -

34.3 Peutbahan konkak xbagaimana dimaksud pada
ang$a 34-Z ttdak dapat dlla1r;Jrlm untuk bagqanlamp
sum darr kontrak gabttngan lump sum dan harga
satuan.

34.4 Untuk kepentingan perabaha;"l konft,ak, PA/KPA
dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti
Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK-

35.1 Apablla terdapat perbedaan yang signifikzn artata
kondisi lokasi pr'keqaan pada saat pelaksataart
detgan spesifikasi yang ditentrskan dalam Doknmen
Kontrak, maka:
a. PPK bercama penyedta dapat melal<,tkan

pefitfuhafl kontrak yang meliputi arrtata lain :

1. menambah ata$ mengurangi volume

35. Penfuahan
tinskup
Pek$aarr

36. Perubahart
tadwal
Pelaksanaan
Pekfiaan

pekerlaan yang
konfrak;

Z. metgarangS atau
peke4aan;

tercanbxn daLarrt

menambah jenis

3. mengabah spesifikasi teknis pekerjaat
sesuai dengan kebuttthan iokasi
pekeqaan;dan/ataa

4. melaksanakan pekerlaan ta*tbah yan-g
bel,um tercanhrffL dalam kontxak yarry
diperlukan untuk menyelesaikan seluruh
pekeqaan.

b. Pekerjaan tambah harus mempertimbang$an
tersedianya afigarafl dan paltrtg tinggi 7Ao/o

(sepuluh perseratus) dan,ntlat kontrak awal.

c. Pedntah perubahan pekefiaan drbuat oleh PPK

Eecata terhrlis kepada penyedia kemudian
ddanjatkan dengan negosiasi telaris dan harga
dengan tetap mengacv pada ketettuan yang
ter cantttm dalam kontrak awal.

d. Hasil negosiasi tersebut ditaangkan dalam Berita
Acara sebagai dasar pen)rusunan adendum
kontrak-

36.1 Perabahan jadwil doJffifl hal terjadr perpanjangarr
waktu pelaksanaan dapat dtberiJrarL oleh PPKatas
pefLwnbangan yang layak dan wqar untuk hal-ha|
sehagai berikut:
a. pekerlaantambah;
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perubahan disain;
keterlamb atan y ang disebabkan oleh PPK;

masalah yang- tirrlbul di ktat kendali penyedia;

d.an/atau
e. keadaankahat.

g6.2 Waktu penyelesaian pekeriaan dapat dipetpaniang

sekurang-kurafiSnya satna dengan waktu

terhentinya kontiak akJb at keadaan kabar'

96.g PPK dapat menyetujui petpanlqnguo . y".kt"
pelak undun atas- kontrak setelah melaLukan

penetitian tethadap usulan terhriis yang diaiukan

oleh PenYedia-

36.4 PPK dapat menugaskan Paflltia/Peiabet, feneliti
Pelaksaiaan Kontriak untuk meneliti kelayakan

usulan p erp artl angan w aktu- p elaksanaan'

36.5 Persetujuan perpanjangan. waktu pelaksanaan

dituungAun dalam adond:utm kontrak'

8.4 Penghe nLtan dwtPemutusan Kontrak

37. KeadaanKahU g7.7 Keadaan Kahar adalah suatu keadaafi yarrr teqadl

dlluw kehendak pata pthak dan tidak dapat

iiperttakansebelu-mnya,sehingga\Twaybgnyang
diientukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat

diPenuhi.

g7.2 Apablla teriadi Keadaan Katrar, mak1 p7nyeq,
rrrembetitattukar kepada PPK paLing Lambat - 14

(eipat belas) hari sejak te$adrny-a \eada3n,l<a\ar,,
dengan menyertaka n petny ataan.Keadaan Kahat dan

peia:Aatyangberwenansrsesuaiketentuanperatutan
perutdang-undangan'

37.g Jangkawaktu yang drtetapkan dalam Kontrak untuk
'p,efr enuhankiwaibanPihakyangtefiimpaKeadaan
Kahar harus diperpaniang sekurang-kutafi9ny?
sama dengan laigk; waktu terhentinya Kontrak

a]HrbatKeadaanKahat'

g7.4 Ketetlambatan peLaksanaan pekexlaan .aktbSt
Keadaan Kahat y-ang dllaporkan paling,lambat. 14

6ipx belas) hari {eiak terjadinya Keadaan Kahat''

tidak dikenakan sanksi'

97 .5 Pada saat te\adinya Keadaan Kahat,Kontrak ini akan

dihentikan 
" setnlntata btngga Keadaan Kahat

beral<hv dengan ketentuan, Penyedia berhak ryfuk
menerima pJmbayatan sesuai dengan ptestast atau

kemajuan p elaksinaan p ekefi aan y ang telah. dtc 
T'9 

ai'

;ikasllamamasaKeadainKahatPPKmemertntahkan

b.
c.
d.
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38.

39. Pemutusan
Kontrak

40.

Penglrentrarr
Kontrak

Pemutusan
Kontrak oleh

secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan
pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak
unfuk menetima pembayaran sebagaimana
ditentukan dalam Kontrak dan mendapat
pengganttan biaya yang wajar sesuai dengan yang
telah drkeluarkan untuk bekerja dalam situasi
demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam
suatu adendum Kontrak.

3S.L Pengbentian kontrak dapat dllahtkan karena
pekerjaan sudah selesai ataa tefiadi Keadaan
Kahar.

38.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib
membayar kepada penyedra sesuai dengan prestasi
p eke{ aan y ang telah dic ap ar, termasuk:
a. biaya langsung pengadaan Bahan dan

PerLengkapan untuk pekerjaan inL. Baban dan
Perlengkapan ini harus diserahkan oleh
Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya merqadi
hak milik PPK;

b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi
Hasil Pekerj aan Sementata danPeralatan;

c. biaya langsung demobilisasi Personil.

39.1 Pemutusan Kontrak dapat dllakukan oleh PPK atau
Penyedia ber dasarkan peristiwa dan keadaan y arlg
disebutkan masing-masing dalam Butir 40 dan
Butir 47.

4A.7 Menyimpang dan Pasal 7266 dan 7267 Ktab
Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat
memutuskan Kontrak melalui pembedtahuan
tertulis kepada Penyedia setelah tefiadtnya 1nal-1nal
sebagai berikut
a. kebtfil;'han barang/jasa tidak dapat ditanda

melebihi b atas bet al<hirny a kontr ak;
b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia frdak

akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekerjaan walaupun diberikan kesempatan
sampar dengan 50 (lima puluh) hari kalender
sej ak masa berakhirny a peLaks anaan p ekefi aan
untuk menyelesaikan pekerj aan;

c. Penyedia tanpa persefujuan pengawas
pekerjaan ttdak memulai pelaksanaan
Pekerjaan sesuai denganketentuan Butir 15;

d. Penyedia menghentikan pekerjaan selama ZB
(dua puluh delapan) hari dan pengbentian ini
ttdak tercantum dalam pyogtam mutu serta
tanpa persetujuan Pengawas Pekefi aan;

e. Penyedia berada daTamkeadaan pallit;
f. Penyedia seTama Masa Kontrak gagal

mernperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waklu

PPK
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y ang ditetapkan oleh PPK;
Penyedia ticlak memp ertahankan keb erlakuan
laminan Pelaksanaan;
Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia
unfuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan
pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditartk
selama 28 {dua puluh delapan) hari;
Penyedia, atau karyawan, agon atau
subpenyedianya, terbukti melakukan I(KN,
kecurangan dan / atau pemalsuan sesuai dengan
SSUK Butir 4.

4O.2 Dalam hal terjadrnya salah satu peristiwa atau
keadaan di atas, PPK setelah menyampatkan
pemberitahuan 14 hari sebelumnya kepada
Penyedia dapat mengakhiri Kontrak dan meminta
Penyedia untuk keluar dari tokasi Kerja. Namun,
untuk ketentuan subparagaf (6) atatt (i), PPK dapat
langsung mengakhiri Kontrak setelah
menyampalkanpemberitahaan.

40.3 Pilihan PPK untuk mengakhiri Kontrak tidak akan
menglur angi hak-hak lain PPK ber dasarkan Kontrak
ini atau ketentuan lain.

40.4 Selanjutnya, Penyedia wajlb meninggalkan lokasi
kerja dan menyerahkan Barang-Barang yang
diminta, semua Dokumen Penyedia dan dokumen
desain lain yang dlbuat oleh atau untuknya kepada
Pengawas Pekefiaan. Namun, Penyedia harus
berupaya semaksimal mungkin untuk segera
memenuhi instruksi yang walar yang tercantstm
dalam surat pembentahuan (i) untuk pengallhan
subkontrak, dan (i0 perlindungan orarng atau
pro p erti at au kes elamat an P eker j aan.

4O.5 Setelah Kontrak diakhiri, PPK dapat menyelesaikan
Pekerjaan dan/atau mengatur agar plhak \atn
melakukannya. PPK dan plhak lain tersebut dapat
memanfaatkan Barang, Dokumen Penyedia dan
dokumen-dokumen desain Tain yang dibuat oleh
atau untuk kepentingan Penyedia.

40.6 PPK kemudian memberitahukan bahwa Peralatan
dan P ekerjaan Sementar a Peny edra akan diserahkan
kepada Penyedia yang ada pada atau di sekitar
Lokasi. Penyedia harus segera mengatur
pembongkarannya, dengan tanggtngan dan beban
Penyedia. Namun, apablla pada saat itu Penyedia
tidak melakrkan pembayaran yang jatuh tempo
kepada PPK maka peralatan dan pekerjaan
sementara itu dapat dljual oleh PPK untuk menutupi
pembayaran tersebut. Sisa hasii penjualan akan
dib ay arkan kep ada Penyedia.

40.7 Dalam 1nal pemutusan Kontrak dilakukan karena
kesalahan Penyedia maka:
a. laminanPelaksanaan drcairkan oleh PPK;

{}

h.
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47. Pemutusan
Kontrak OIeh
Penyedia

b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia
kepada PPK atau Jaminan Uang Muka dicairkan
(apablla ada);

c. Penyedia membayar denda keterlambatan
sebagaintana tercantvm dalam SSKK (apablla
ada).

d. Penyedia dimasukkan dalamDaftar Hitam

e. PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan
pencapaian prestasi pekerjaan yang telab
dtterima oleh PPK sampai dengan tanggal
beilalunya pemutusan Konfrak dlkurangi
dengan denda keterlamb atan y ang harus drbay ar
Penyedia (apablla ada), serta Penyedia
menyerahkan semua hasil pelaksanaan
pekeqaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi
hak milik PPK.

40.8 Sesegera mungkin setelah pemberitahuan
pemutusan berdasarkan ketenfuan ayat 4O.2
berlakl, Pengawas Pekerjaan selanjutnya akan
menyefujui atau menentukan nlLai Pekerjaan,
Barang dan Dokumen Penyedia dan filai-nllai lain
yangharus dlbayar kepada Penyedia atas pekefiaan
yang dilaksanakan sesuai dengan Kontrak.

4O.9 Setelah pemberitahuan pemutasan yang dimaksud
dalam ayat 40.2 berlaku, PPK dapat:
a. Menahan pembayaran lebih lanjut kepada

Penyedia sampai biaya pelaksanaan,
penyelesaian dan perbaikan setiap cacat, dan
ganti rugi atas keterlambatan penyelesaian (jika
ada) serta semua biaya lai.;r. yang dikeluarkan
oleh PPK lelah ditetapkan, dan / atau

b. Mendapatkan peng4antian daA Penyedia atas
keruglan dan kerusakan yang dialami PPK dan
biaya tambahan lain untuk menyelesaikan
Pekerjaan setelah memperhitungkan jumlah
yang harus dlbayar kepada Penyedia
berdasarkan ketentuatr ayat 39.8. Setelah
mendapatkan penggantian atas kerugran,,
kerusakan dan biaya tambahan, PPK harus
membayar sisanya kepada Penyedia.

41.1 Menyimpang dad Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undang-Undang Hukum ?erdata, Penyedia dapat
memutuskan Kontrak melalui pembefitahuan
tertulis kepada PPK apablla PPK tidak menerbitkan
SPP ulrfuk pembayaran tagrhan angsuran sesuai
dengan yang disepakati sebagaimana tercantum
dalam SSKK.

47.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila:
a. aklbat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak

dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan
dokumen kontrak;
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42. Pemtfiusarr
Konfrak alobat
larnnya

43. Pentngalart

c. HAK DAN KEWAITBAN PENTEDm

44. Hakdan
Kewaliban
Penyedia

b. PPK gagal memafithi keputusan akhir
penyelesaian perselisihan.

Dalam hal ini pernutusan Kontrak dllakukan
paling kurang 30 (tiga puluh) hari setelah
P enyedia rnefiy ampaikan pembefitahuan rencana
pemufusan Kontrak secara terfulis kepada PPK.

47.3 Dalam hal terjadt pemutusan Kontrak, PPK

membayar kepada Penyedia sesuai dengan
p enc ap aian prestasi pekefi aan y ang telah ditefima
oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya
pemutusan Kontrak dlklurangi dengan denda
keterlambatan yang harus drbayar Penyedia
(apabrla ada), sefia Penyedia menyerahkan semua
hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya
menjadi hak milik PPK.

Dalam hal pemutusan Kontrak dllakukan karena
PPK/Po$a ULP terlibat dalam penyimpangan prosedur,
melakrtkan KKN dan/atau pelanggararan persaingan
sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK/Pokja
ULP dikenakan sanksi berdasarkan perattnan perundang-
undangan.

Semua Bahan, Periengkapan, Peralatan, Hasil Pekefiaan
Sementara yang masih berada di lokasi ketja setetah
pemutusan Konfrak aklbat keLalaian atau kesalahan
penyediadapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa
kewajban perawatan. Penganrbllan kembali semua
peninggalan fersebut oleh penyediahanya dapat dllakukan
setelah mempertimb angkan kep entingan PPK.

44.1 Penyediamemiliki lr.ak dan kewajiban:
a. menerima pewhayaran untuk pelaksanaan

peke$aan sesuai dengan harga yarlg telah
ditentukan dalam kontrak;

b. meminta fasilitas-fasilltas dalam bentuk sarana
dan prasarana dafi PPK untuk kelancaran
pelaksanaan pekefi aan sesuai ketentuan kontrakl

c. melaparkan pelaksanaan pekerjaan secara
periodik kepadaPPK;

d. melaksanakan dan menyelesaikan pekefiaan
sesuaidengan jadwalpelaksanaanpeker jaanyang
telab ditetapkan dalam kontrak;

e. melaksanakan dan menyelesaikan pekefiaan
secata cetfiat, aksxat dan penuh tanggung
jawab dengan menyediakan tenaga kerjarbahan-
bahan, peralatan, anglutan ke atau dari
lapangan, dan seg;a|a peketjaan permanefl
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45.

46.

47.

Penggaraart
Dokumen'
Dokumen
Kontrakdarr
Informasi

Hak Kekayaan
Intelekfual

Penanggungan
dan Risiko

vnavputl sementara yang diperlukan untuk
pelaksanaan, penyelesaian dan perbalkan
pekerjaan yang dirinc i dalam kontrak;

f. memberikan keterangan-keterangan yang
diperlukat untuk pemeriksaan pelaksan aat1. y ang
diiakukan PPK;

g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan
jadwal penyerahan pekefiaan yang telah
ditetapkan dalam kontrak; dan

h. mengambll langkah-Tangkah yang cul<tp
memadai untuk meliirdungi lingkungan tempat
kerja dan membatast perusakan dan gangguan
kepada masyarakat nlaupun miliknya akJbat
kegiatan petyedia.

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan
menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya
yang berhabungan dengan kontrak untuk kepentingan
plJnak lain, misalnya spesifikasi teknis, kecuali dengan ljin
tertulis dari PPK.

Penyedia wajlb melindungiPPK dari segala tuntutan atau
ldaim dai plhak kehga yang disebabkan penggLlnaan Hak
Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

47.1 Penyedia berkewajlban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK

beserta instansiliya terhadap sefl1ua bentuk tuntatan,
tanggang jawab, kewajlban, kehllangan, kerugian,
denda, gvgatan atau tttntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan
terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kentgian
ya{Lg mendasari tantutan tersebut disebabkan
kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan
dengan klaim yang iimbul dafi hal-ha7 berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan
tanggal penandatanganan berita acar a penyerattan
akhir:
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta

benda penyedia, Subpenyedia (ika ada), dan
Personil;

b. cideratabah, sakit ataukematian Personil;
c. kehllangan atau kerusakan harta benda, dan

ctder a tubuh, s akjt atau kematian pilnak ketiga.

47.2 Terhitung sejak Tanggal Mul,ai Kerja sampat dengan
tanggal penandatanganan befita acar a penyerahan
awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil
Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapat merupakan
risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerasakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahat atau kelalaian
PPK.

47.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh perlyedia
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48. Perhndttngan
TenagaKerja

49. Pe.meltharaan
Ling$tmgarr

50. Asuransi

tidak membatasi kewajlban penafiggungan dalam
angka 48 ini.

47.4 Kehilangan ataukerusakan terhadap Hasil Pekerjaan
atat Bahan yafiB menyata dengan Hasll Pekefiaan
selama Tanggal Mulai Ke\a dan batas a?.hir Masa
Poaaefiharaan harus diganlt atau diperbaiki oleh
penyedia atas tanggun4annya sendiri jika kehilangan
atau kerusakan tersebut te{adi aktbat ltndakan atau
kelalaian penyedia.

48.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajlban atas braya
sendiri untuk mengikutsefiakan Personllnya pada
program BPJS Ketenagakerjaan sebagumana diatar
dalam perat'aran perundang-undanga*

48.2 Peiryedia berkewajrban untuk mematuhi dan
memerintahkan Personilnya untuk memattthi
peratwran keseTamatan kefia. Pada wakfu
pelaksanaanpeke{aanrpenyediabesertaPersonilnya
dranggap telah melr&,aca dan memahami peraturan
keselamatan kerja tersebut.

48.3 Penyedia berkewajlban atas biaya sendiri untuk
menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk
Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan
keseTamatxr kerja y ang sesuai dan memadai.

48.4 Tanpa :mengwangi kewajiban penyedia untuk
melaporkan keceTakaan berdasarkan hukum yang
berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK
rnengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan
denga.n pelaksanaan Kontrak ini dalam waktts, 24
(duapuluh empat) jam seteiah kejadian.

P eny e di a b erkew ajlb an untuk mengambtl langkah -langkah
yang memadai untuk melindungi linglamganbaik di daLam
maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguafi
lingkungan terhadap pihak ketiga dan hatta bendanya
sehttbungan dengan p elaksanaan Kontrak ini.

50.1 Penyedia wajlb menyediakan asuraylsi sejak SPMK
sampai dongat tanggal selesainya pemellharaan
untuk:
a- sernua barang dan peralatan yang mempunyai

risiko tinggi terj adiny a kec elakaan, p elaks anawr
pekefiaan, serta pekerja untuk pelaksanaan
pekerjaan, atas segala risiko terhadap
kecelakaan, kerusakan, kehllangan, serta risiko
lain y ang tidak dapat diduga; dan

b. pthak ketiga sebagat a?,tbat kecelakaan di tempat
kerjanya.

5O.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam
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51. Tindakan 51.1
Penyedrayang
Mensyaratkan
Fersetujuan PPK
ataaPengawas
Pekerjaan

LapranHasil 52.1
Peke$aan

s2.2

52.3

p enaw ar an dan ter masuk dalam nilai kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih
dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan
tind,akan - tindakan berikut :

mensubkon tr atkan seb agian p ekerj aan;
menunjuk Personil yang {Lamanya tidak
tercantum dalamLampiran A SSKK;
mengtbah atau memuta?.hrrkan program muta;
tindakan lain y ang, diatur dalam SSKK.

51.2 Penyedia berkewajlban untuk mendapatkan lebilr
dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekefiaan
sebelummelakukantindakan-ltndakanberikut:
a. tnen1glnakan spesifikasi daiam angka lSSSL}K;
b. mengttbah syarat danketentaan polis asuransi;
c. mengabah Personil Inti dan/atauPeralatan;
d. tindakan lain y arrg diatur dalam SSKK.

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama
pelaksanaan konfrak untuk menetapkan volume
pekerjaan atau kegiatan yang telalr
dllaksanakanglne pembayaran hasil pekerjaan.
Hasil pemeriksaan pekefiaan dituangkan dalam
laporan kemajuan hasil pekerjaan.

Untuk kepentingan pengendaiian dan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan
peketjaan dilokasi pekefiaan dicatat dalam buku
haian sebagai bahan laporan harian pekerjaan
yang berisi rerlcana dan rcalisasi pekerjaan harian.

Laporanharian berisi:
a. jenis dan kuantitas bahan yangberuda di lokasi

pekerjaan;
b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam

tagasnya1,
c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
d. jenis dan kuantitas pekerja an yang dilaksanakan;
e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjfu dan

peristiwa alam Lainnya yang berpengaruh
terhadap keLanc ar an p eke$ aan; dan

f. catalan-catatan lain yang berkenaan dengan
pelaksanaan.

52.4 Laporan hafian dibuat oleh penyedta, apablla
diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui
oleh wakil PPK.

52.5 Laporan minggaan terdiri dari rungkuman laporan
hartan dan berisi hasil kemajuan fisik pekeqaan
dalam periode satu rninggu, serta hal-hal penting
y ang p erlu ditonj o1kan.

a.
b.

C.

d.

52.



26

53. Kepemil*an
Dokumen

52.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan
mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekefiaan
dalam periode satu bulan, serta hal-h,al penting
y ang perlu ditonj olkan.

52.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK
membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan
pekerjaan di lokasi pekerjaan.

Semu a r anc angan, gamb at, spe sifikasi, dis ain, lap or an, dan
dokumen-dokumen lain serta piranti lar.ak y^ng
diperciapkan oleh penyedia berdasarkan Kontvak ini
sepenuhnya metupakan hak milik PPK. Penyedia paling
lambat pada watJl pemutusan atau akhir Masa Kontrak
berkewajiban unfuk menyerahkan semua dokumen dan
pirantr lunak tersebut beserta daftar dnciannya kepada
PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinantiap
dokumen danpiranti lunak tersebut. Pembatasan fiIka ada)
mengenaipenggunaandokumendanpirantilunaktersebut
di atas dikemudranhari dratw dalam SSKK.

54.

55. UsahaMikro, 55.1
UsahaKeclldan
Koperasi Kecil

54.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
harus diatur dalam Kontrak dan disetujui
dahulu oleh PPK.

54.2 Penyedia telap bertanggung jawab atas
p eke{ aan y ang dLsubkontrakkan ters ebut.

54.3 Ketentuan-ketentaan dalam subkontrak
mengacu kepada Kontrak serta menganut
kesetaraan.

55.2

CD.J

55.4

Penyedia dapat bekefia sama dengan Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara larn dengan
mensubkontrakkan sebagian pekerjaany a.

Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia
ter"pilih tetap bertanggangtrawab pentth atas
keseluruha n pekerj aan tersebut.

Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagran
p ekefi aan y ang bukan p ekerj aan atama.

Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan
ketetapan di atas-

Keqasama
Antara Penyedia
dan Sub Penyedia

fersebut
ferlebih

bagian

harus
prinsip

55.5 Apabtla ketentuan tersebut di atas dllanggar, maka
peny edia dlkenakan sanksi y ang diatar dalam S SKK.

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan
menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia
yang lain (lika ada) dan pihak-prhak latnnya yarlg
berkepenting an atas 1o kasi keqi a. J lka dip andang p erlu, WK
dapat membefikan jadwal kefia penyedia yang l,ain di

56. Penyedral"arn
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57. Kesr.)anatan

58- Pembayaran
Denda

59. Janinart

lokasi kerja.

Penyedia bertanggmg jawab atas keselamatan semu& pihak
di lokasi keqa.

Penyedia berkewallban untuk membayx sa"trksi finansial
berupaDenda sebagai akhat wanprestasi ataw cideru janji
terhadap kewajlban-kewajlban penyedia dalam Konfrak
ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsurar.
pembayaran prestasi peke$aan penyedia. Pembayaran
Denda tidak mengurangS. tanggung jawab kontraktual
penyedia.

59.1 Janinar. Pelaksanaan diberikan kepada PPK
selxnbat-larutbatnya 14 (empat belas) hari kefia
setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia
Baratgfiasa (SPPts, sebelum dllakakan
pnandatanganankontrakdenganbesar:
1Yo ('bma perseratus) dafi nllai kontrak.

59.2 Masa berlakttnya Jaminan Pelaksanaan sekurang-
l<utangnyasejaktanggalpenanda-tangatarkontrak
salarrpai dengan seralt teima pekeEaz.n/ serah
terima pertavne pekeqaan (Provisional Hand
OverlPHO).

59.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah
peke$aan dinyatakan selesai lOoo/o (seratus
perserafus).

59.4 Jarninan Uang Muka dlbefikan kepada WK dalam
rangka pngambrTan uang m*a dengan n17ai {OOo/"
(seratus perseratus) dai besawry a uarrg mttka.

59.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara
proporsional sesuai dengan pencapatan prestasi
peker1aan.

59.6 Masa laminan Uang Muka sekurang-
sejak targgal persetujuan pembgrlarr

uang muka sampai dengan tanggal penyeruharr
pertama pekerl aan (PTIO) .

59.7 Jaminan Pemellharaan dlbeukan kepada PPK setelah
peke4aan dinyatakan selesai 7OO% (serafus
perserafus).

59.8 Pengerrrbahan Jaminan Pemellharan dilak:.;tkan
pallng lambat 74 (empat belas) han kega setelah
masa pemell*raraan selesai dan pekeqaan ditefima
dengan baik sesuai dengan ketentuan konfrak.

59.9 Masa berlaku Jamlr:tan Pemellhataart sekurang-
sejak tanggal serah terima
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pekeriaan(PHo)sampaidengantanggalpenyerahan
akhir pekerj aan / Final Hand. Over (FHO) .

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

60. Hak dan
Kewajiban PPK

61. Fasilitas

62. Peristiwa
Kompensasi

60.1 PPK memiliki Hakdan Kewajiban:
a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yanq

dilaksanakan oleh Penyedia;
b. meminta laporan-laporan secara periodik

mengenai pelaksanaan peke{aan yang dllakukan
oleh penyedia;

c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang
tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan
kepada Penyedia;

d. mengenakan dendaketeflambatan (apabrla ada);
e. membayar uangmuka (apablla dlberlkan);
f. memberikan instirrksi sesuai jadwal;
g. membayar gantt rugi, melindungi dan membela

Penyedia terhadap tuntuan hukum, tuntutan
lainnya dan tanggungan yang timbul karena
kesalahary keceroboha n dan pelanggar an kontrak
yangdrlakukan PPK; dan

h. mengusulkan penetapan sanksi Daf\ar Hitam
kepada PAIKPA (apablla adal.

PPK dapat rr,emberikan fasilitas berupa sarana dan
prasara{La atau kemudahan lainnya (1ika a-da) yang
tercantum dalam SSKK unfuk kelancaran pelaksanan
pekerjaan ini.

62.7 Peristiwa Kompensasidapat diberikan kepada
Penyedi a dalarn hat seb agai beritrert :

a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi
pelaksanaanpekefiaan;

b. keterlamb atan p emb ay ar an kep ada P enyedia;
c. PPK tidak memberikan spesifikasi dan/atau

instruksi sesuai j adw al y ang dlbutahkan;
d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal

dalam kontrak;
e. PPK menginstruksikan kepadaplbak Penyedia untuk

melakukan pengujian tambahan yang seteiah
dllaks anakan p engujian terny ata tidak ditemukatr
kerusakan/kegagalan/penyrmpangan;

f. PPK memefintahkan penundaan pelaksanaan
pekerjaan;

g. PPK memefintahkan untuk mengatasi kondisi
tertentu yang tidak dapat dtduga sebelumnya dan
disebabkan oleh PPK;

h. ketentaanlun dalam SSKK.

62.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan
petgeluaran tambahan dan/ atau keterlambatan
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62.3

62.4

62.5

penyelesaiall pekerjaan maka PPK berkewajban
untuk membayar garrti ragtr dan/atas memberikan
perp an1 angan wakf u penyelesaian pekerj aan.

G antt ragi hany a dap at dlb ay arkan jlka ber das arkan
data penunjang dan perhitu*gan kompensasi yang
diajt;Jran oleh Penyedia kepada FK, dapat
dibuktikan kerugian nyata a?,rbat Peristiwa
Kompensasi.

JlJ<a terXadt Peristiwa Kompensasi sehingga
pnyelesaian pekeqaan akan melampaui Tanggal
Penyelesaian maka Penyedia berhak meminta
perpar$angan waktu Penyelesaian ber dasarkan data
penunjatg dan per*itlangan kompensasi yang
drajralrlan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan
Tanggal Penyelesaian hafirs dllak<ukan melalui
adendum Kontrak jika prpanjangan tersebut
meng*bahlvlasaKontrak-

Penyedia ttdak be;rtrak atas gantt ntg1 dan/atau
petpanjangan waktu penyelesaian pekeEazn jrka
Penyedia gagal atatt lalai untuk rsembefikan
pefingatan dini dalam mengantisipasi atau
mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

63. Personil Inti

E. tERSONtr, DAN ATAU PERALA'IAN PEI\IYEDA

63.1 Personil inti yang dlterrrpatkan harus sesuai dengan
y ang ter c antam dalam Dokumen P enaw at an.

63.2 Penggantian personil inti tidak boleh dilakukan
kecuali atas persetujuan terhrlis PPK.

63-3 ?engganltan personil irtt drlak<*an ole}r. pr;nye.dia
dengan mengajukan permobonan terlebrh dahulu
kepada FPK dengan melamptrkan riwayat
lllidotp/pengalamarl kerla personil inti yafig
diusulkan beserfa alasan pengganhan.

63.4 PPK dapat menilai dat menyetujui
penempatafl/penggantian personil inti menurut
kualifikasi y ang drbuttthkan.

63.5 Jika PFK menilai bahwa personil inti:
a. trdak mampu ataa tidak dapat melakukan

peker1aan denganbaik;
b. berkelakwat hdak balk; atat
c.mengabalkanpekerjaanyangmenladitugasnya;
maka penyedia berkewaji&ran untuk rnenyediakan

dan menjamin personil inti tersebut
mennggalkat lokasi kefia dalam waktu 7 (tttJuh)
han sej ak dimtnta oleh PPK.
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63.6 Jika pengganttan personil intiperlu dllakakan,maka
penyedta berkewajlban untuk menye.diakan
penggattt dengan kualifikasi yang setara ataateblh
baik dai personil inti yang digantikan tanpa biaya
tarnbahan apapun.

63.7 Personil inti berkewajlban untuk menjaga
kerahaximnpekerjaannya-Jtkadiperl*anolehPPK,
Personil inti dapat sewakfu-waktu disyarutkan
untuk menjaga keraltasiaan pekerjaan di bawah
sumpah.l

F. PEMBAYARAN KEPADA PEI{YEDIA

64. HaxgaKontrak 64.1 PPK rnembayar kepada penyedia atas pelaksanaan
pekegaan dalam kontrak sebesar harga konfrak.

64.2 Harga kontrak telah memprufiitung$a* keunfitngan
dan beban pajak setta biay a ov erhead yang meliputi
juga bny a kex,lamatan dan kesehatan kerj a.

64.3 Rincian barya kontrak sesuai dengan fincian yang
tercantum dalarn jadwal akrifitas (untuk kontrak
harga satuxr serta kontrak gabunganharga satuan
danlurrrp sum).

65.1 Uang muka
a. uang muka dtbayar unfuk membiayai mobilisasi

per alatan, personil, pembay ar afi uafig tanda j adr
kepada pemasok bahan/matenaL dan persiapan
teknis lain;

b. besaran uang muka ditenntkan dalaru SSKK dan
dbay* setelah penyedia menyerahkan larnrnan
U arrg Muka senilai aang mttka y ang diterima;

c. penyedia harus rnengajukan permohonan
pengambrTan uang m:uka Kaara terfulis kepada
PPK disertai dengan reflcana pengganaan uang
muka unfuk melaksanakan pekerlaar sesuai
Kontrak;

d. PPK harus mengafitkan Surat Permintaan
Pembayaran(SPPIkepadaPejabatPenandatangan
Srxat Peiarrtal:. Membayar (PPSPM) unfnk
permohonan tersebut pada hurafc, pilmg lawbat
7 (tujuh) Ilrarikerla setelah JaminanUang Muka
dltenma;

e. Jamtnan Uang Muka diterbitkan oleh bank
utnum;.

f . ptgembalian uang muka harus diperhitungkan
berangsur-angsrtr wcara proporsional pada
setiap pembayaran prestasi pekefiaan dan paling
lambat harus lunas pada saat pekerjaan
mencapai prestasi 1OO% (seratus perseratus).

65. Penbayarurt
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65.2 Prestasi pekefiaan
a. pernbayaran prestasi hasil pkerlaan yaflg

drsepakatt dllakukan oleh PPK, derrgar.
ketenfuan:
1) penyedia teLah mengajukan taglhan disertai

Lapar at kemajaan hasll pekerj aan;,
2) pembayaran dilakukan dengan sistem

balanan, sistem termivr ataa pembayaran
srr,ar& sekaligus, sesuai ketentuxr dalam
SSKK;

3) pembayaran dtlak:rkan senilai pekerXaan
yang telab terprasang, trdak termasuk
bahan/material dan peralatan yang *da di
lokasi peker1aan;

4) harus dipotong ang$ffa:n luang
muka, denda (apablla ada), pajak dan uang
retensi; dan

5) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak,
'permintaat pembayaran harus dlbngkapi
buk*i pembayarun kepada seluruh sub
pny edia sesuai dengan prestasi pekefi aan.

b. pembayaran tetak}ur hanya drlak:o.kan setelah
pekeqaan selesai TOOa/o (seratus perceratas) dan
Ben.ta Acara penyerahan pertama pekerjaan
dtterbitkan;

c. PPK dalam kurun wakfir 7 (tujuh) hari kerja
setelah pengajuan permintaan pembayarun dafi
penyedia haras s:ndah mengajttkan Ssrat
Per'mintaan Pembayaran {SPF) kepada Pejabat
Penandatamgan Surat Perintah Membayar
(PPSPMh

d- bia terdapat ketidaksesuaiwr dalam perbltungan
ar'giltran, tidak akan menjadt alasan untuk
menarrda pembayatan PPK dapat meminta
penyedia untuk menyampalkan pefiihmgan
prestasi sementara dengan mengesampfury$art
laal-tral y ang sedang menjadr perselisihan.

65.3 Dendadanganhragi
a. denda ruerapakan sanksi finansial yang

dtkenakarkepadapenyedia;
b. ganlt rlug, merupakan sanksi finansial yang

dike*akan kepada PPK karena terjadtnya cidera
janji/wanprestasil

e. besatny a denda yang diken akan kep ada p eny edia
atasketerlambatanpenyelesaianpekefi aan:unfi ik
setrap hari keterlambatan adalah:
1) 7/10OO (s*u perseribu) dan sisa harga

bagyan kantrak yan1 belum dikefiakan,
apabrTa bagian peke$aan yang sudah
dilaksanakan dap at b efitmgsi; at au

D 7/[OOO (satu perseribu) dafiltarga kontrak,
apablla bag)an pekeqaan yaflg sudah
dilatsanakanbeiumberfu ngsi.
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f.

3) sesuai yangditetapkan dalam SSKK;

besarnya ganti rugi yang dlbayar oieh PPK atas
keterlatnbatanpembayaranadalahsebesarbunga
dafi nilai tagihan yang terlambat dibayar,
berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaka
pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia,
atau dapat diberikan kompensasi;
pembayaran denda dan/ataa ganti rugi
diperhitungkan dalam pembayaran prestasi
pekeqaan;
gantt tugr dan kompensasi kepada pesefia
drtuangkan dalam adendum kontrak;
pembayaran ganti tugi dan kompensasi
dilakukan oleh PPK, apablla penyedia telah
mengajukan tagiban disertai perhitungan dan
data-data.

66.7 Semua pekerja dlbayar selama hari ke{a dan
datanya disimpan oleh penyedra. Daftar
pembayaran ditandatangani oleh masing-masing
pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.

66.2 Penyedia harus mewrbayar upah hari kerja kepada
tenaga kerjanya setelah formuTir upah
ditandatangaru.

66.3 Jam kefia dan waktrt cufi untuk pekerja harus
drlampirkan.

67.7 Pembayaran angflLran prestasi pekerjaan terakhir
dllalatkan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
perseratus) dan berita acata penyetahan awal
b er das atkan telah ditandat angani oleh kedua b elah
Pihak.

67.2 Sebelum pernbayaran terathir dtlakakan, penyedia
berkewajban untuk menyerahkan kepada
Pengawas Peketjaan rtncian perhittmgan nilai
taglhanteraldiryang jatuhtempo.PPKberdasarkan
hasil penelitian taglhan oleh Pengawas Pekerjaan
berkewalban untuk menerbitkan SPP untuk
pemb ay ar an tag1han an9sur afi terakhir selambat-
lambatnya 7 (fujuh) Ilari kerja terhitung sejak
taglhan dan kelengkapan dokumen penunjang
diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

68.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap

^ngsutan 
prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia

gagal atau lalai memenuhi kewajiban
kontr aktlualny a, termasuk penye r ahan setiap Hasil
Pekerjaan sesuai dengan wakfu yafig telah
ditetapkan.

68.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada

d.

G

66. Hari Kerja -
apab{a
drperlukan

67. Perhitungan
Akhir

68. Penanggahan
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69. Penyesuaian
Hargaurrtuk
remuner4si
personil

penyedia tentang penangahan hak pmbayaran,
disertai alxan-alasan yang jelas merrgenai

tersebut. Penyedia drben kesempatan
unfuk memperbaila dalam jangka w akta tefienfir.

68.3 ?embaywan yang dltargg*hkat harrus direswatkarr
denganproporsikegagalanataukelalaianperryedia.

68.4 Jika dtpandang perlu oleh PPK, penangguban
pembayarun alabat ketevlambatan penyerahan
pekeryaan dapat dilakukan bercamaan dengarr
WrLgenaar denda kepada peny edra.

69.1 JIka dicanatfi:IriarL di daLam SSI(K, remtrvtetasi unfuk
personil dapat berubah sesuai dengar ketentaan
berikut ini:

69-2 Penyesuaian Harga Satuan berliaku_ bags re,lurutr
reryllanerasipersonilrkecualikomponenkeantungan
dan biaya overttead sebagaimana tercantam dalam
pelrawatan.

69.3 Penyesuaian Harg Satuan dlberlakukan sesuai
dengan jadwal plaksanaan yang tercantum dalam
kontxakawal.

69.4 Penyesuaian Harga Satuan bag komponen
pekerjaan yang berasal dari l,u;ar negeri,
mengganakan indeks penyesuaian harga dari
raegar a asal b at ang tersebut.

69.5 Jenis pkerjaan bant dengan Harga Satuar' bara
sebagar akJbat ad,arya adendurn konfrak dapat
diberikan penyesuatart harga mulat bulan ke-13
(ttga belas) sejak adendam kontrak tersebut
ditand,atangaru.

69.6 Kontrak yang teflawrbat pelaksanaawLya di*babkan
oleh kesalahan Penyedi a drb erlal<tkar. peny es:naian
harga berdasarkan indeks hxga tercndalt antara
jadwal awal dengan jadwalrealisasi pekeEaan.

69.7 Penyesuaian Harga Satuan hanya untuk personil,
ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
Hn=Ho (a+bxBn/Bo|
Hn = Harga Satuan unfuk personil pada saat

pekeqaandllaksanakan;
Ho = Harga Safitan untuk personil yang

tercantumpada jadwaT aktifitas dr dalarn
konfrak;

a = Koefisien tetap yffiLg terdiri atas
keuntungan dan overheadl

Dalam kal Wflawaffir. tidak mencantamkan
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besaran komponen keuntungan dan overheadmaka
a= Or15.

b =Koefisien komponen personil, b = O,85

Bn = Indeks harga komponen unfuk persornl pada
saat pekeqaan dllaksanakan (mulai bulan ke-13
setelah penandatanganan konttak) .

Bo= Indeks harga komponen unfuk perconil pada
saat konfrak dr tanda tangan.

Indeks haxga untuk personil yang diganakan
betsumber dafi penerbitan BPS.

Dalaru hal indeks hatga ttdak drmuat dalam
penerbltan BPS, digmakan indeks barga yw$
dikeluarkan oleh instansi tekds sebagaim*na
ditentukan di dalam SSI(K

Rumusan penyesuaian nllai kantrak dari komponen
personil drtetapkat rebagai berikut:
Pn = (Hn1xV1)+(HnZxVZ)+(HnSxVS)+.... dst

Pn = Nilai yang disesuaikan dari komponen
personil di dalam kontrak setelah
dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

Hn = Harga Satuan baru setiap personil setelah
dilakukan penyesuaian harga
mengganakan rumusan penyesuaian Har ga
Satuan;

V = Volume setiap personil.

69.11 Pembayaran penyesuaian harga untuk personil
dilakukan oleh PK, apablla penyedia telah
mengaj:ukat tagShan disertat per1itlurflgavL dan data-
data;

69.12 Penyedia dapat mengaja\an secara berkala
relambat-lambatny a setiap 6 (enam) bulan.l

G. PENGA\MASAN MT]T[]

69.8

69.9

69.10

70. PengawasarLdan
Pemeriksaan

71. Pentlaiarr
Pekerjaan
Sclrlrer*araoleh
PPK

PPK berwenang melaktkan pengawasan dan pemeriksaan
terhadap pelaksarrazn peke4aart yang dilaksanakan olelr.
petyedia.Apablla diperlukan, PPK dapat memerintahkan
kepada ptlrrak ketiga utrtuk melakukan pengawasan dan
pemefiksazn atas semua pelaksanaan pekefiaat yang
dllatsanakan oleh penyedia.

71.7 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaaurr dapat
melaktkan penrlaie":rt atas hasil pe,kerjaan yang
dllakukan oleh penyedia.
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72- CatatMutu

73. Pengatrian

74. Perbaitarr
Mutu

77.2 PentTaian atas krasll pekerjaan dilakukan terhadap
mtfirs" dan kemajuan fisik pekerjaan.

PPK atau Pengawas Pekerjaan al<an memetTksa setiap Hasil
Pekeryaan dan membefitahukan pnyedia secara tertulis
atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK ataa
Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk
menemukan dan mengangkapkan Cacat Mutu, sefta
menguji Hasil Pekerjaarl yang dranggap oleh PPK atau
Pengawas Pekerlaan mengandang Cacat Mutu. Penyedia
bertangang jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama
Masa Kontrak dan Ma.sa Pevnelihav aan.

|ika PPK atas Pengawas Pekefiaan memerrntahkan
penyedia untuk melakukan pengajian Cacat Muitu yang
tidak tercantum dalam Spesifikasi Telvris, dat }l.as;l :uji cab a
menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia
berkewajiban unfuk menaflggurng biaya pengajiart
tersebut. l*andakdTternakan a-danya Cacat Mutu makauji
cobatersebatdranggapwbagaiPeristiwaKompensasi.

Cacat 74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyamparkan
pemberitahuan Cacat Mutu kepada pnyedia segera
setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia
bertanggong jawab atas cacat mufii selama Masa
Kontrak dan Masa P emeliharuan -

74.2 Terhadap Cacat Mufu tersebut,
penyedia berkewajiban untuk memperbalT<t Cacat
Mutu dalam jang$a waktu yang ditetapkan dalam
pernbentahuan.

74.3 Jika penyedia tidakmemperbaiki CacatMutu dalam
jzrrrgka waktu yffiLg ditenfnkan ruaka PPK,
berdasarkan pefltrtbangan Pengawas Peket1aan,
befirak untak *cay& langstxtg atau melalui pihak
ketrga yang ditunjuk oleh PPK melakukxt perbaikan
tersebut. Penyedra ffigera setelah menet'tma kJaim
PPK secara tertulis brkewajlban unfiik menggantt
biaya petbaikan tersebut- YYR dapat memperoleh
pengganltan biaya detgan memotong pembayaran
atas tagihan penyedra yang jatlu"Il. tempo \1ika ada)
atau uang retensi atau pencatyan Sutat Jamtnarr
Pemeliharaan atau jrka ttdak ada maka biaya
penggaxfitan at<an diperhihmgJ<an sebagai utang
penyedia kepada PPKyang teLahiatuh tempo-

7 4.4 WK dapat mengenakan D enda Keteylambatan untuk
setiap keterlambatan perbaikan Ca*at Mutq dan
mendaft arhitawkanpnyedra-
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H. PEI.NTELESASIAN PERSETISIHAN

75. Penyelesuan
Perselisihan

76- lfrkad,Balk

77. Pemer{ksaan darl 77 .1

Audit oleh
l,ernbaga
Penanggung

Jawab darlata'u
Bank Drxda

7 5.1 Para Plhak berkewajbart untuk berapaya sungguh-
sungguh menyelesaikan secara damai semua
perselisihan yang fimbul. dari atau berhubungan
dengan Kontrak ini atau rnterpretasiny a selarca atau
setelah pelaksanaan pekerj aan ini.

75-Z Penyelesaian perselisihan atau sengketa arftara para
prhak dalam Kontrak dapat dilak:'skan melahfi
musyawatah, arbitrase, mediast, konsiliasi atau
pengadllan sesuai dengan ketentuan pr;raluran

-undxtgan.

76.1. Para pthak betttrrdak berdasar.kan asas saling
percaya yang disesualkan dengan hak-hak yang
ter dapat dalam konfrak.

76.2 Para plhak setuju untuk melaksanakan pefianjian
dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan
masing-masing pihak.

76.3 Apablla selama kontrak, salah satu pihak merasa
diflrgkarl, roata dtapayakan findakan yang terbatk
unfuk mengatasi keadaar. tersebut.

Petyedia fi:rensyetatkan age.nnya (drnyatakan
ma$pun tidak), subpenyedia, subkonsultan, besefia
personilnya untuk mengjzfutkan l-embaga
Penanggang Jawab (Executing Agency) dan/ataa
Bank Dunia atau pihak yang ditunjuk oleh
executing agency ata* Bank untsk melakukan
pemeriksaan terhadap llal-}:ral yarlg berkaltan
dengan pelaksanaan kontrak dan pemastkan
W{awatarL Buku dan catatan yang terkait dengan
pelaksanaan korrtrak atau pemasukan dokumen
Wnawarunl, i*a drperlttkan, dapat di asdit aleh
audttor yang drt*niuk oleh executing agenq dan I
atau Bank. Penyedia harus memperhatikan
ketenfuan butir 4 mengenai Latangan Praktek
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penipuffiryang
mengattrrastaralain,baltwapetbuatan-perbuatan
yang secara matenal rnenghalangl pelaksanaan hak
l,embaga PenangangJawab dan/atas Bank untuk
melakukan pemeriksa^an d.an audit berdasarkarr
but;;r 4A merupakan hal-hal yang dllarang yang
dapatmengaklbatkznpemutusankontrak.
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BAB M. SYARAT-S}ERATKHU$US KONTRAK (SSKK)

{syarat*syarat l#rusus Kantrak (SSKfr ktikat ini bagian yang tak
teryisaltlcan Syarat-Syarat tlmuru Kontrak (SSUK). Apabila terdapatpefientungan
maka lretenfiten SSItr lebih tingSi daripada iretentaaP SSUKI

Kondisi Ayat Data;

Korespondensi 6.r Alarnat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK

Nama : PSPAM Provinsi Gornntalo

Namat : JL. Prof. DR Aioei Saboe No. 92

Wonglcaditi Timur
Telepon : O435-&26844

Website i -

Faksinrili ; A435-&2,6844

e-nmil : airndnum5tlo@yahoo.conl

PenyediaJa:*t:

Nama ; FT.MuIti Kadadig*nalam
Alamat : Jl. CiPutat RaYa No.18-B

Jakarta Selatan, DKi
Telepon :

Website : *

Faksimili :

e-nail :

Ufekil Sah Para
Piftak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Unilik PPK : SoPan, ST, MT

Untuk PenyediaJasa : Drs. A. Muas, Akt

Masa Berlaku
I(ontrak

1 5.1 Kontrak rnulai berlaku sejak:

22 November ZOl6 s.d. OS {tii 20.?O

Jadwal
Pelaksanaan
Pekeriaan

1,5.2 Penyedia harus tttenyeles*ikan peker3.latt sciattl.i :

44 (empatpuluk empat) bulan

Serah Terima
Pekerjaat

31.6 Klausul ini diubah menjadi

Pembayaran terakhir afun dilaksanalcan setelah
Iapran Akhir diserahfun dan diterima aleh Pembed
lasa

Per*baftan
Lingknp
Pekerjaan

35.1 b Kausul ini dirubah menjadi

Peker.laan tambah ltarus merupertknbangkan
terxdianva anx:rarafi dan palir* tinffii I5% (lima



ct

klas prseratas) dad nilai kontrak awal

Tindakan
Penyedia yang
Menqparatkan
Persetnjuan PPK

atau Pengawas
PekeEaan

51 Tindakan lain oleh Penyedia yang memer'lukan
persetujuan PPK adalah:

I. Perabalun nilai kontrak

2. Melalrsanakau kegiatan frng tidak ada dalant

kotttruk

3. Pengantian Personil

Kepemilikan
Dokumen

53 Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan
dokumen dan pfuanfi lunak yang dihasilkan dari
Pekerjaan jasa lainnya ini dengan Wfft&l?qYn
sebagai beiiknt pnyedia iam tidak diperfulehkan
me$-gunalan sal*ran dokumen dan piranti lanak
ter-trrait dengan kontrak ini untuk diperyunakan
pada konttsk lain tanpa persetujuan PPK

Pencairan
pmiran

59

59.3

Janrinan dicairkar, datr disetorkan pada Kas Aregaru

Klausul ini diganti dengankabmat:

/aminan Pelakmnaan dikembalikan setelah peker-
-iaan 

dinvabl(afi selesi lOO% {reratas perseratus)

Jaminan 59.7 Ketentuan ini tidak berlaku antuk kontrak ini

59.8 Ketentuan ini tidak lxrlaku antuk kontrak ini

s9.9 Ketentuan ini tidak lxilaka antuk koatrak utt

fasilitas 61 PPK akan memberikan ftsilitas berupa :

Data-data pndukang awal untuk kegiatan yatg
akan dilaksnalcan.

Peristiwa
Kompensasi

62.1 Ketentuan selain yang dilatur dalam SSUK mengenai
pemberian peristiwa kompensasi adalah: tidak aela

Pembayaran
UatrgMulra

65.1 Penyedia Pekerjaan Jasa lainnya ini ciapat dilierikirn
uangnruka |b.
tlang tnuka diberikan sebesat 1O% {sepaluh per
reratus) dari Nilai Kontrak

Pembayaran
Preshasi
Pekerjaan

65.2 Yembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan
cara: Bulanan

Mengncu kepada Pandwn Operasional Baku (POE)

Panduan Pertangunglawaban Keuangaa dry
Pelaporun Peke$aan Jasa Kantruktuatt dittr srtuktlola
yarq rlapat diunduh dalaru website pan$funas-&rvrw.painsintas.org/. POB dapat c{ilihat pa4a
larupiran Appendii A Spesifikasi Teknisl Kerungka
Acuan Ker.Ja.
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BABm.SYARAT-SYARATKHUSUSKoNTRAK(SSKK)

[syarat-Syarat lhrusas Kontrak (SSKK) bedkat ini metapakan bagian yatry tak
'iirprtahlran 

Syarat-syarat !ryum {gtttrak 
(SSUK). Apabila terdapat pefientangan

*i*, ketentian SSfiX tetin dnggi datipada ketentaan SSUKI.

Data.Kondisi I AYat

Kotespondensi 6.1 Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK

Nama : PSPAM Provinsi Gorontalo

Namat : JL. Prof. DR. Aloei Saboe No' 92

Telepon :

Faksimili :

e-nwil :

WongkaditiTimur
a435-826844

a$5-8?6844
airmitrumStlo@Yahoo' cont

PT. Multi lhdadrgu.naJasa

Ji. Ciputat RaYa No.18-B

Jakarta Selatan, DKI

Penyedia Jasa:
Nama
Aiamat

Telepon
Website
faksimili
e*nuil

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikrrt:

Untuk PPK Sopan, ST, MT

Untuk FenyediaJasa : Drs- A' Muas, Akt 
I

I

Kontrak ntulai berlakr-r sejak i

l

Penyedia harus tttenyelesaikan pekerlaatl sciiitlt'i ' 
I

aa kmpatPutuh enPat) bulan 
I

I0ausul ini diubah menjadi 
I

Pembayaran terakhir al<an dilal<sanakan setelah-ipriii 
ekhir dixrahkan dan diterima oleh Pembeil

,lasa

Klausul ini dirubah menjadi

Pekersaan tarubah hatas mentpertinrbangkan

tersidiantla anggaran 4an palinq fins'i 15% $itw

Wakil SahPata
Fihak

Masa Berlaku
Kontrak

15.1

Jadwal
Pelaksanaan
Pekeriaan

75.2

seidr Terima
Pekerjaan

31.6

Perubahan
l,irgkup
Pekerjaan

35.1 b
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belas perseratus) dari nilai kontrak awal

Tindakan
Penyedrayang
Mensyaratkan
Persetujuan PPK
atauPengawas
PekerXaart

51 Tindakan l.ain oleh Penyedia yang memerlukan
persetujuan PPKadalah:

1. Perubahan nilai konlrak
2. Melal<sanakan kegiatan yang tidak ada dalam

kontrak
3. Penggantian personil

Kepemilikan
Dokumen

3J Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan
dokumen dan pfuanti lunak yang dilnasilkan dafi
Pekerjaan jasa lainnya ini dengan pembatasan
sebagai berikut: penyedia jasa tidak dtperbolehkan
menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak
terkait dengan kontrak ini untuk dipergunakan pada
kontrak lain tanpa persetujuan PPK

Pencafuart

Jamtnan
59

59.3

Jaminan dicairkan dan disetorkanpada Kas Negara

Klausul ini diganti dengan kalimat:

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah peker-
iaan dinyatakan selesai l OO% (seratus perseratns)

Jarrrinan 59.7 Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini

59.8 Ketentuan ini tidak berlaku untak kontrak ini

59.9 Ketentuan ini tidak berlaka untuk kontrak ini

Fasilitas 61 PPK akan memberikan fasilitas berupa:

Data-data pendukung awal untuk kegiatan yang
akan dilaksanakan.

Peristiwa
Kompensasi

62.1 Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai
pemberian peristiwa kompensasi adaLah: tidak ada

Petrbayararr
UarrgMuka

65.1 Penyedia Pekefiaan jasa Lainnya ini dapat dlberlkan
uangmuka:l'a.
Uang muka diberikan sebesar 1O% (sepuluh per
serafuil dari Nilai Kontrak

Pembayarun
Prestasi
PekeEaarr

65.2 Pembayaran prestasi pekerjaan dllaktkat dengan
cara: Bulanan

Mengacu kepada Panduan Operasional Bal-u (POB)
Panduan PefiangungJawaban Keuangan dan
Pelaporan Peker;Jaan Jasa Kontraktual dan swakelola
yang dapat diunduh dalam website pamsimas
(w,rwv.pamsimas.org/. POB dapat dilihat pada
lampiran Appendix A .lpesifikasi Telois/Kerangka
Acuan Kerya.

Dokumen oenunians. yans. disvaratkan unfuk
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mengaj uka n t agihan p emb ay ar an prestas ipeke{ aatr
Mengacu kepada Panduan Operasional Baku (pOB)
Panduan Pefiangungiawaban Keuangan dan
Pelaporan Pekerjaan Jasa Kontraltual dai swakelola
yang dapat diunduh dalam website pamsimas
(www.pamsimas.org/. POB dapat dilihat pada
Iampiran Appendix A Spesifikasi Teknis,/Kerungka
Acuan Rer.1a.

Batas akJir waktu yang disepakati untuk penerbitan
SPP oleh PPK untuk pembayaran taglhan angsuran
adalah 14 (empat belas)lnarikalender terhitung sejak
taglhan dan kelengkapan dokumen penunjang yang
tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

Denda 65.3

65.3 c

65.3 d

Untuk pekerjaan ini,besar denda ditetapkan sebagai
berikut:

Denda atas keterlambatan penyelesaian kewajiban
Penyedia Jasa dikenakan atas Manajemen Fee [MF]
sesuai dengan ketentuan dlbaw ah ini:

AfS (tujuh paluh lima) % dari tagihan MF akan
dibayar pada setiap penagihan sebagai bagian dari
m i Ie s ton e kegta ta n Penyedi a Jasa

IZS (dua puluh lima) % dari tagthan MF akan
dibayar atau diclenda sesuai dengan ketentaan
dibawah ini:

Ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan
pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan
yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku
funga yang berlaku pada saat itu menutat ketetaoan

Ind*ator
Kinerja Indikator Kneqa yang Buruk o/o

Pembayaran
gajidanbiaya
operasional
SF/MF secara
tepat-waktu

Z (dua) bulan befiwrut-turut atas
keterlambatan pembayaran gajr dan
biaya operasionai SF,/FII{ iebih dari
1 (satu) minggri sefelah
dikeluarkamya surat rekomendasi
membayar oleh PC-ROMS

15%

Pemasukan
Laporan
Bulanan
secaratepat^
waktu

2 (daa) bulan berturut,turut atas
keterlambatan lebih dari 1 (satu)
miirg;u pemasukan Laporan
Bulanan tanpa persetajuan Pemberi
Jasa - Satker PSPAM

5%

Integritas
pengarsipan
dokumen-
dokurnen
pendukung

2 (dua) bulan berturut-tvfitt atas
ketidak kemampuan Penyedia Jasa
untuk memperbuk:. sistim, akses
den irrlegrilas pengarsipan
dokumen-dokumen pendukung
utama

5%

Maksimum MF berdasarkan kinerj a Z5o/o
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Bank Indonesia

[Penyesuaian
Harga antuk
remanerasi
oersonill

69.1

69.9

Ap akah penyesuaian har ga betlaku: Ya

Indeks yaflg dtpergttnakan adalah : Indeks Harga
Kansumen (IHK)

Fenyelesaian
Perselisihan

75.2 l*a perselisihan Para Pihak mel:.gerrai pelaksanaan
kontrak ttdak dapat diselesaikan secatr- daffLat makaPara
Pihak menetapkan lernbaga penyelesaian perselisihan
tersebut dr ba'w ah sebagai Pemutus Sengketa:

BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus
Sengketa;

"*nua *rgkda yang timbul dari lbntrak ini, d<an
diselesaikan dan dipatus oleh Badan Arbitrase
Nasional Indonesia @AND menurut peraturan-
peraturan administrasi dan peraturafi-perataran
prcsedur arbitrase BANI' yang keputusannya
mengil<at kedua bekh pihak yang betsengketa
sebagai keputusan tingkatpertama dan tetakhir. Para
Pihak setaju bahwa jumlah arbituator adalah 3 (ttga)

orang. Mastng-masing Pihak harus menunjuk
seorafig arbitrator dan kedua arbitratar yang
ditunjuk aleh Paru Pihak akan memilih arbituator
ketiga WnS akan krtindak sebagai pimpinan
ubitrdor."
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SPESTHKASI TEKMS/KERANGKA ACUAN KERJA

FACILTTATOR ADMIMfiRATTON SERWCES TFASI

UNTIIK PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UMT IPPMUI
DISTRTCT PRAIECT MANAGEMENT LTNTT {DPMUI

latarBeLakarg

Wogram Penyediaan Air Minum dan Satitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) telah
menjadi salah satu andalan nasional (pe:irrerintal:. pasat dan pemeittalt daerali)
untuk meningkatkan akses penduduk perdesaat terhadap fasilitas ar rninum dan
sanitasiyanglayakdenganpendekatanberbasismasyarakat.

Pengelola progrum PAMSIMAS adalah Dirjen Cipta Karya (Kemen PUPR) yang
didukung oleh pelaksana pr ogr wn terkait y ang berus al dafi Dirl en Bina B angda dan
Dirjen Pemdes (Kemendagri) dan Dirjen PFMD (Kemendes), Dirlen Kesmas
(Kemenkes), dan Dt4en Cipta Karya (Kemen PUPR). Setiap kementerian bertanggung
jawab secara pewh untuk pencapaixt KPI program, dengan d'*angan pengelola

Wogram dalam bentuk Centtal Project Management Unit {CPMU) yang difasilitasi
melalui beberapa unit kerja operasional dafl strukfural d1 sel:,ap tingkatan
sebagarmana drjelaskan padal^amptan A-1. Di tingkat p$sat, CPMU didukung oleh
tim Advisory (para konsultan individu) yarry dilugaskan di masing-masing CPIU, tim
Nafional Management Consultant (NMC) dan t:rm Truining Development Services
ffDS) dalam upaya menciptakan kordinasi dan keqasama yang bak antar
kementerran. Pada tingkat provinsi dan l<abapaten, PPMU dan DPMU didukung oleh
tim Regional Oversight Management Services (ROMS) yang berperan
mengembangkan koordinasi dankeqasama antar dinas di daerah secara efeltif. Tim
ROMS juga bertanggmg jawab untuk memberikan wa*tan, d,ufuingan, dan
pendampingan kepada fim p endamping pr ogr arn dr masy arukat yang disebut dengan
f asllitator(f asilitatormasyarakat/FMdanf asllitatorsenior/FS).

Program Pamsimas I dimwlw pada tahun 2AOB sarnpai dengan ta1:rrtn 2O72 dan
Pamsimas fr dari tahttn 2013 sampai dengan tahun 2015 telah berhasil merung]<atkan
jrrmlalnwarga miskin perdesaan danpinggirankotayangdapat mengakses pelayanan
a;tr rmiwam dan sanitasi) serta menrngl<atkan nilai dan prllakalttdup bersih dan sehat
di sekitar 7 2AOO desa yang tercebav di 233 kab /kota-

Untuk terus meningkafkan akses penduduk perdesaat dan pin3g.iran kata terhadap
fasilitas afu minum dan sanitasi dalam rang$a pencapaian target Akses Universal Air
Minum dan SarlJrtasi Tahun 2019, Program Pamsimas drlar$utkan pada tahun 2076
sampat dengan tahun 2 0 1 9 khusus unfuk desa desa di kabtpaten.

Implementasi program Pamsimas lll tahun ZALG renc*narrya akan dllaksanakan dt
5.OOO desa yang tersebar 359 kabupaten di seluruh provinsi kecuali Dl{l Jakarta-
Pelaksanaan prografi tersebut difasilitasi oleh fasilitator masyarakat (FM) yang
berkordinasi dengan fasilitator senior (FS). Rincian mengenai lingkup kerja FS dan FM
dapat dilthatpadakerangka acuran kerja FS dan FM yangterdapat dalamlanrylr:an A-
2. Seyrtuafasihtator (FM dan FS) terikat kontrak administrasi secararndiwd,aal dengan
Fasilitators Administrafion Sentices (FAS) yang dikontrak oleh Satker Pengembangan
Siptim Penyediaan Afu lv1nnum (PSPAM) Provinsi. FAS ini drharapkan dapat
memberikan dukungan kepada unit-unit pengelola proyek tingkat provinsi dan
kabupaten dalam mengatur administrasi kontrak faslTitator sehingga dapat
meningSatkan kinerja fasilitator dat mentng$atknn progres pelaksanaan Pamsimas
ru.

TtUuan

Trajraan utama pengadaart layanan ,Fxilitators Adrninistration Seruices" (EAS) adalab

II.



untuk memberi dukungan kepada unit-unit pengelola program PAMSIMASd| daeruh
(PPMU, DPMU, dan Satker PSPAM Provinsi) dalam mengatur adminisfrasi kontrak
fasilitator yang meliputi:

a) pelaksanaan/ administrasi kontrak tahun-jamak atas nama Sataan Kerja (Satker)
PSPAM Proviasi dengan masing-masing FM/FS.

b) menangam pembayaran gajr masing-masing FM/FS berdasarkan
perintah/otorisasi membayar dari koordinator provinsi tim ROMS yang
berdasarkan verifikasi masing-masing koordin ator kabupaten

c) menerima dan menyimpan dengan a1ftan seluruh dokumen pendukung
berkenaan dengan poin (a) dan (b) di atas apablla sewaktu waktu dibutuhkan
untuk keperluan audifrng.

UI. Iokasi

Kerangka acuafi kerja ini meliputi layanan jasa FAS yang berkedudukan di 33
provinsi. Lokasi pekerjaannya mengacu kepada lokasi program PAMSIMAS III yang
akan dlLaksanakan di sekitar 27,000 desa, dimana 15,000 diantaranya adalah desa-
desa baru dan 72,000 adalah desa-desa ,Hkdatjutat"PAMSIMAS I dan ll yang
tercebar di 359 kabupaten sebagaimana diurakan dalamLamptran A-3.lnkasi ini
dapatberttbah pada saat pelaksanaan program, dan apabllahal ini teqadi maka akan
dilakukan penyesuaian dalam kontrak jasa layanan FAS.

w. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang linglarp kegqatan FAS secara rrnci adalah sebagai berikut:

f]U.lukrrrrakan administrasi konfrak pe4arqian fasilitator senior (FS) dan fasilitator
masyarakat (FM) yang ditunjuk oleh program PAMSIMAS III selama penugasan
FAS. Jumlah FS dan FM di masing-masing 33 provinsi dijeiaskan secara lebih rinci
padal-amgran A-3.

nMemastikan bahwa seluruh percyarat'an dan kondisi yang dlbutuhkan bagi
penligasan FS dan FM sebagaimana lertera dalam kontrak, tefl-rtama berkaitan
denganfitgas-tugasT keluaran (outputs), serta besaran remunerasi tennasuk
tunjangan, telah dijelaskan secara utuh sebelum penandatangafl.all kontrak oleh
masing-masing FS dan FM dengan perwakJlan penyedia jasa IAS dan disaksikan
oleh Satker PSPAM;

nUenyedlakanThingaspetugasverif ikasikeuangan,yangtergantangdai jumlah
fasilitator di bawah tatggung jawab penyedia jasa FAS. Petugas verifikasi
keuangan FAS akan mendapat rvangan dan fasilitas kantor yang disediakan dalam
lingkup kantor ROMS

flBertanggungsawab atas pembayaran gaji FS dan FM berikut tunjangannya secaya
tepat waktu, setelah memasfikan bahwa seluruh percyaratan dan kewajiban "sesuai
kontrak telah dipenuhi dan diperiksa oleh koordinator kabttpaien ROMS dan
direkomendasikan untuk dlbayar oleh koordinator provinsi ROMS sesuai dengan
alur pembayaran gaji fasilitator, llhat gambar pada lampran A-1, dengan
p enj elas an s eb agai berikut :

1) Penyerahan invoice oleh FM kepada FS untuk verifikasi kelengkapan input,
output dan bahan serahan jika ada, setta dokumen pen

2) Penyeruhan kepada koot'dinator kabupaten ROMS berkenaan dengan invoice
TFM yang telah diverifikasioleh FS:

3) Penyerahan kepada koordinator prouitzsi ROMS berkenaan dengan tag.ihan
pembayaran (invoice) FS dan FtuI yang telah diverifikasi oleh koordinator
kabupaten RaMS dan ditandatangani bersama oleh DPMU/Satker PlPterkait;
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4) Penerbitan Otorisasi Pembayaran dari koordinator prorinsi ROMS kepada FAS
dengan melampirkan dokumen pendukung yang lengkap;

5) FAS menginformasil<an kepada PPMU dan Satker PSPAM Prouinsi berkenaan
dengan dikeluarkannya otorisasi oleh ROMS untuk pembayaran gaji dan
tunjangan IS dan Fltlpada bulan tefientu;

6) Ti* FAS befianggungjawab terhadap jarninan kualitas dari selurult pekerjaan
administrasi keuangan yang dilakakannya dengan memastikan bahwa seluruh
dokumen pendukung yang diperlukan termasak otorisasi pembayaran oleh
ROMS telah selesai dan terbul<ti asli sebelum pembayaran dapatdilakukan;

7) Berdasarkan poin 6 di atas, FAS melalotkan transfer pefibayaran secara
transferkepada seluruh IfuI dan FS;

8) Memastikan selarah fasilitator di bawalt kontrak FAS memenuhi kewajiban
kontrak tetmasuk pajak pendapatan dafi asurunsi
ketenagakerjaan;

9) Menyimpan dan mengarsipkan selanth dokurnen penfing termasukpe$anjian
kantuak FS/Ffut, sertifikat otarisasi pembayaran, bukti transfer dan lainnya
untuk referensi dan tujuan audit /pemeriksaan.

Efi* FAS akan berkoordinasi dengan PPMU, Satker PSPAM Provinsi, DPMIJ, dan
koordinator provinsi dan koordtnatar kabupaten ROMS daTam menjalankan
tugasnya;

HUenyediakan pelaporanberkaTa FAS yang telah disetuj:ui pthak manajemen FAS
kepada Satker PSPAM Provinsi dengan memberr penekanan kepada hal-hal
administratif, seperti: a) masalah kontrak yang berhttbungan dengan masing-
masing FS dan FM tetmasuk terminasi kontrak, usulan perekr*tan FSIFM bara,
keterlawrbatan pengeluaran biaya gaji yang dtkarenakan faktor inter'nal maupun
eksternal, masalah aud1t, dan lainny a.

Jan*a Waktu Pelaksanaan Kontrak

Jangka waklu kontrak FAS akan mencakup dukunganpelaksanaanterhadap program
PAMSTMAS III selama periode 2A76-2A20. Secara keseluruhan durasi kontrak adal*t
empat puluh empat (44) btilan terhitung sejak tanggal mobilisasi.

Input Penyedia Jas a dan P engafix an P ekerl axt
a) Facilitator Administration Seruices (FAS) akafl dikontrak dan bekeqa dt, bawah

arahan dai Satker PSPAM Frovinsi secara hanan.

b) Tim FAS tim terdiri dan antara I hingga 3 orang Verifikator Keuangan (Financial
Verification Officer) tergantang pada jumLah FS/FM di bawah tangang
jawabnya sebagatmanatercantufit dalam IAMPIMN BrJadwalAktivitas/Estirnasi
Biaya Fasilitator dan lasa Layanan FAS. Sebagai bagqan dsn termasuk daLam
rnanagement fee dan dana operasional, FAS akan menyediakan kebutuhan
samberdaya tambahan termasuk asisten teknis dan atan staf administrasi sesuai
dengan kebtfi$lrran untuk memastlkayr operasional FAS berjalan lancar dan
profesional.

c) Kuaiifikasi mfunmai untuk posisi Verifikator Keuangan FAS yang dlbutrrhkan
seperfi dijelaskan dibaw ah tni:

nipbma {D3) dalam brdang A]r;rt rfry/ Mansjemen atau Administrasi Bisnis,
G-l eerpeng alamart minimal 3 (tiga) tahun d alam p ekerl aan dt brdang keaangart

seienis:
EMemillki kemampaan pembukuan dan alannbng, pengawasan dar

memb angun kinerj a tirn,

vI.



f, B.rper"galaman dalaffi mengelola progral:n yang terkait dengan pembiayaan
b antuan 1 angsun g masyarakat atau serup a akan membe fikan nll.ai t amb a}l'.

lJraian tugas Verifik atar Keuangan secara umum akan meliputi:

L] Mewakili penyedia jasa dalam seluruh rupat yang menjadi kewajiban
kontraktual dan bertanggangSawab unhrk memastikan kinerja, integritas, dan
kualitas layanan FAS secara profesional;

E Memastikan bahwa selunrh pennasalahan administrasi kontrak, seperti
pengunduran diri dan penggantian personil FS/FM, perpaniangan kontrak,
amandemen, dan lainnya sebagaimana diatur dalam kontrak pada l,ampfuarr
A-2, dapat ditangani dengan segera dan tepat waktu dan dikomunikasikan
kepada semua pihak yang berkepentingan;

E Memastikan pemutakhiran daftar penbayaran gaji/ Payrolt FS/FM dan
mengkomunikasikan perubahan -pentb ahan y a:ng ada kep ada ROMS ;

f] Berkoordinasi dengan koordinator provinsi ROMS untuk memastikan
dokunren otorisasi pembayaran ga1i dan tunjangan FS/FM diterima fepat
rvaktu dan pembayaran gaji FS/FM dapat dibayarkan paling lambat pada
minggu kedaa setiap bulannya;

E Memastrkatt bahwa selumh data keuangan dan dokrmen pendukung
terLltaffia data transaksi pernbayaran gaii dan tuniangan bulanan FS/FM
disimpan daTam bentuk harddan softcopy untuk kepentingan audit;

E Memasttkan bahwa selumh fasilitator yang dikontrak oleh FAS rnemenuhi
kewajlban kontrakfual mereka teirnasuk pembayaran paiak pendapatan,
asuransi (BPJS dan asuransi ketenaga-keqaan) dan menyimpan datatetsebut;

[i M.ryrrun laporan secara berkalaterrtrasuk diantaranya laporan
pendahuluan / inception reporL laporan bulanan/ monfltly repofi, lapotan
kwartal/ quafierly report, laporan tahunan/ annual report dan laporan alrJr.ir
(druft final dan final report).

Hubungan operasionai FAS, PPMU/Satker PSPAM Provinsi, DPMU/Satker PIP

Kabupaten dan koordinator provinsi dan koordinator kabupaten ROMS dengan
tirn TA Fusat PAMSIMAS IIi yangtetintegrasi dapat dtllhat padalamptran A-'1..

Penyedia jasa akan akan menunjuk staf permanen petusahaan sebagai Liaison
Officer atau petugas perwakilan kantor pusat yang bertanggung jawab atas
administrasi kontrak FAS dan berkoordinasi dengan FS/FM, Satker PSPA"M

Provinsi teruitama dalam rneningkatkankinerja, integritas dan profesionalisme tim
FAS sesuai dengan ketentuan dan krrteria eval:uasi yang disepakati. Biaya untuk
posisi Liaison Officer adalahbiayayangharus dan diangap telah diperhitungkan
dalam menentukan usulan besatan ruanagem efi t feamtuk perusahaan.

g) Ruang kantor untuk operasional tim FAS akan disediakan sebagai bagian dai
kantor ROMS di masing-masing provinsi.

YII. Evaluasi Kinerja Penyedra Jasa

a) Kinerja tim FAS akan drevaluasi secara rutin oleh PPMU/Satker PSPAM Provinsi
dengan berkonsultasi pada CPMU, minimai setiap tahun. Kelanjtrtan kontrak FAS

akan didasarkan atas evaluasi kinerja tahunan yang mungkin merekomendasikan
perubahan-perubahan dalam personil ttm atau pemberhentian kontrak aktbat
penilaiankinerla, integritas ataupun profesionalirne tim FAS yang diangg;ap jauh
dibawahstandar.

b) PPMU/Satker PSPAM Provinsi bersama-sama dengan koordinator provinsi ROMS
akan mengembang$an sistem penllaian kjnerja tim FAS secara keselumhan dan
dapat dipakai untuk penilaian-sendiri secara rutin dalam rangka peningkatan
kinerja tim. Penyedia jasa dihanrskan melaksanakan penllaian tahunan secara

d)

e)



formal terhadap kinerja Verifikator Keaangan/ Financial Verification Officer dan
rmemblcat dan menyampalkan laporan hasil evaluasi kinerja tersebut kepada
PPMU/Satker PSPAMS Provinsi.

Pembayaran atas komponen biaya manajemen/ managefiTerlt tbe kontrak FAS

terkait dewgan Spesifikasi Penllaian Kinerja yang dratttr pada Syarat Syarat Khusus
Kontrak (SSKK) Bab III.

Waiaupun secata kontraktual berada di bawah FAS, penilaian kineqa individu
masing-masing FS/EM tetap merupakan tangang iawab dari tim evaluasi kinerja
FS/FM yang meliputi PPMU, Satker PSPAM Provinsi, DPMU, dan ROMS.

VIII. Dukungan Telaris, Administratrt darl logistikal

a) Untuk mendukung aktivitas tim FAS, penyedia jasa dtharupkan menyediakzn
seiumh peralatan yang dlbutuhkan, namun fldak terbatas pad.a: komanikasi,
computer, printer dan peralatan kantor lunnya yang diperlukan sefta tuniangan
tansportasi

b) Ruang kantor FAS yang berada di dalam iingkup kantor ROMS Provinsi dilengkapi
dengan akses yang memadai terhadap peralatan seperti dirinci dalam Lamptrarr
A-4.

IX. Output

Output dalam bentuk laporan-laporan yang harus disiapkan oleh FAS dijelaskan
dlbawah ini. Adapun persyaratan spesifik sehubungan dengan tanggung jawab FAS

serta walJu penyerahan dijelaskan di dalamLwnptran A-5

' Laporan Awal
Format dan fokus Taporan pendahaTuan/ inception repofiakan didiskusikal'I
bersama dengan PPMU/Satker PSPAM Provinsi, DPMU/Satkers PIP dan Tim
ROA4S. Hal ini teflLtama untuk menetapkan standar format invoice yang
disetujuiserta mekanisme pembayaran dan prosedumya tetmasuk: a) aTur

pengajuan invoice; b) invoice dan dol<ttmen pendukung untuk memenuhi
persyaratan pentbayaran gaji dan tttnjangan bulanan FS/FM oleh DPMU /Satker
PIP dan koordinator kabupaten ROMS; c) otorisasi pembayaran oleh koordinator
provinsi ROMS; d) prosedur pemenuhan verifikasi invoice; dan e) mekanisme
pembayaransertapembentahuantanialerirnaolehFS/FM.

J LaporanBulanan

Laporan bularan/ monthiy repottrAS diharupkan dapat memberlkan gambaran
keselumhan dari status dankemajuankegiatan FAS termasuk status pembayaran
gaji dan firjangan bulanan FS/FM, permasalahan verifikasi data dukung, potensi
resiko permasalahan audit keuangan) vpaya mitigasi dan tindakan yang
diperlukan dari FS/FM, ROMS, DPMU/Satker PIPlPPMU/Satker PSPAM Provinsi,
sefi aakiivitasyangakandllakukanpadabulanselanjLltnya;

A uporan Takunan

Laporan tahunan/ annual report disiapkan dengan menggabungkan informasi
dari laporan bulanan dan laporan loarartal sepanjang tahun an8f.arafl. Struktur
dan format laporan tahunan akan ditetapkan oleh NMC/CPMU dengan tujuan
agar laporan tahunan FAS dapat menjadi input untuk laporan tahunan
NMCICPMU PAMSI-N4AS.

A Oralt l,aporan Akhir dan laparan Akhir:

Struktur, fokus, dan format dari laporan ah,hir/ final report FAS akan disetujui
bersama dengan CPMU/NMC dan termasuk di dalunnya informasi spesifik

c)

d)



untuk diana]irsa, ditampilkarr, dan digabtmgkan/konsolidasikan dalamfurauq'?
Completion Report.

DAFTAR I/,MPIRANA

LAMPIRAN A-1 Stniktur Pengelola Program PAMSIMAS III

II.MPIRAN A-2 KontrakdanKerangka, Acuan Kerja FS dan fM

TAMPIRAN A-3 Iokasi PTogTamPAMSIMAS

LAMPIRAN A-4 Spesifikasi Teknis Operasional Kantor

LAMPIRANA- 5 POB - P anduan Pertatggungaw aban Keuangan dan Pelaporan
Pekerjaan Jasa Konfraktu al dan Swakelola
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LAMPIRAi{ A-2

KOMRAK KERJA DAN KERAT.IGKA ACUAI{ r(EryA FASTLTATOR SEMOR DAN
FASIT.TTATOR MASYARAKAT

Kop Surat

DOKUMET{ PERJATVTAN KERJA (r(OI{TRAX}

JASA KONSUTTANST PmORANGAN

Nomor :..-.-......-.-..-..-.....,.

T angal :...........................

PEKERJAAN:

FASILITATOR PROGRAM PAMSIIVIAS M

ANTARA

tr. Multi l{arad$ana Jasa

DENGAN

fnatna fasilitatod

Fasilitator Masyarakat Bidang Pem berdayaan /Telotik/Fasilitator Sen i or
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{Kop Perushaanl

sr.lRAr mJAr{IrAN KERJA

NOMOR

AI{TARA

NAMATMUSAIIAAN

DENGAN

Nama Fa.silitator

fasilitaturfv{asSnnra&at ntdffig f sanis

ProYinsi

MENGENAI

JASA KONSr,IlrAr{Sr PERORANGAN UNTUK PEWAAN

FASI[ffATOR PROGRAM PAMSIMAS III
DI ?ROVINSI

Pada 1narr ini ......... tanggal........ bulan ........ taht:r. di ..........., telah terladi
Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (IilWD oleln dan antara para prhak yang tefiuang
dalam KI(WT sebagai berikut :

Nama

Jabatan

Aftamat Kantor :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

Jenis Kelanrin

NPWP

Nomor KTP/SIM

Namat

Nomor Rekening

BankC.abang

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, dalam hal ini berttndak untuk dan atas nama dtri
sendiri, berdasarkan hasil seleksi yang drtalcukarr oleh Tim Pemandu Pelatihan
Fasilitator Masyarakat Frogram PAMSIMAS III dan dltetapkan sesuai dengan Surat
Direktur Pengembangan Sistem Penyediaarr Air Minam, Ditlen Cipta Karya,



1r1

Kementerian Pekeryaan Umum dan Petumahan Ralqrat nomor : ................... tanggal

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telahmenglkat diripada suatu PER,JANJIAN KE&IA
SAMA dalam rangka pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Ber.basis Masyarakat (PAMSIMAS llt), dan PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaa*
kepada PIHAK KEDUA sebagai Fasilitator Masyarakat Bidang
Pemberdayaan,/Teknik/Fasilitator Senior dengan ketentuan-ketent$an sebagai
berikut:

Pasal I
IAGAS DAN TANGGANG TAWAB

(1) PIHAK KEDUA melaksanakan tugas dantangung jawab seperti yang diatur dalam
Kerangka Acsan Kerja (I(AK) yang menjadr lampiran dari kontrak ini, serta
Pedoman, Petunjuk Teknis dan petunjuk untuk Program Pamsimas.

(2) PIHAK KEDUA diwajlbkan tinggal di desa yang ffierltpakan wllayah kerjanya
minimal Z1hari kerja setiap bulan.

(3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tagas-tagasnya dlbawah kendali PIHAK
PERTAMA pengendalian ini dapat didelegasikan kepada plhak lain yang ditunjuk
PIHAK PERTAMA.

(4) PIHAK KEDUA melaksanakan tugas-fugasnya berada di bawah super"visi dan
koordinasi Koordinator Kabupaten ROMS.

(5) PIHAK IGDUA bertangtmg jawab terhadap pencapaian optimal kinerja individu
dan tim fasllitator masyarakat di vrilayah kerjanya. Output rndiwdu dan ttm
f asrlitatormasyarakatdapatdlllhatdalamTORFasilitatorMasyarakat.

(6) Khusus unfuk hasil kerja, metupakan hak miiik dari Program dan ttdak
diperkenankan untuk disampakanlpublikasikan kepada plhak lain baik sebagian
ataupw seluruhrrya untuk tujuan apapuntanpapercelujuan tertulis dariPengelola
Program, selain untuk keperluan arsip PIFIAK PERTAMA.

(7) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melimpahkan pekerjaan yang ditugaskan
dalam KKWT inikepada Pihak Lain, kecuali atas ljt:t dari PIHAK PERTAMA.

(8) PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk melakukan tugas-
tagas lainnya sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pedoman, Pefunjuk
Teknis, Standard Operasional Procedure (SOP), dan dokumen-dokumen Program
PAMSIMAS II terkait lainnya.

Pasal 2

wrmYAH KI4IA

Wilayah kefia ditetapkanberdasarkan Surat Tugas dad PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDIIA.

Pasal 3

JANGKA WAKru
(1) KI(WT iniberlaku sejak Suraf Tugas dlkeluarkan sampai dengan tanggal 3O

Afril ZO2O
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(2)

(3)

KKWT berulr}..lur sesuai dengan wakta yang telah ditetapkan seperti disebutkan
pada battr (I), atau te4adt pemufusan hubangan kerja yang drtetapkan sesuai
denganpasalS.
KI(WT dapat diperpar$ang dengan pembentahuan dai PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA selambat lambatrrya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum KKWT
berakhir.

Pasal 4

HAK
PIHAK KEDUA selama melaksanakan t*gas dan tangung jawabnya berhak
menerima imbalan ke$a berapa " Gajf' dari PIHAK PERTAMA seltap bulannya dan
dlbayarkan secara lumpsum ke rekening PIIIAK KEDUA dengan perincian :

a. Gaji Rp. (........................ Ribu Rupiah)

b. Biaya Pemberdayaan Ma.syarukat {ATK), transporhasi, komunikasi Rp.
{....... -. -.. -. Rupiah)

(2) Ketentu an tata cara pembayaran gaji PIHAK KEDUA dltetapkan sebagai berikut:

a. Gaji yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA pada bulan Wrtama befiugas
dan b:ulan terakhir penugasan akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah
Tamahadbertugas;

b. PIHAK PERTAMA akan rnembayarkan Gaji kepada PIHAK KEDUA selambat-
Tambatnya pada sefiap tangal 10 (Seprrluh) bulan benk'finya dangan cara
transfer/pemindahbakuandanakerekeningPIHAKKEDUA,apabilaterdapat
biay a tr ansf er menj adi beb an PIHAK KE:DU4

c. Gaji s;.tdah termasuk asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan yang
dlbay arkan oleh PIHAK PERTAMA;

d. PIIIAK PERTAMA llrdak membertkan tw$angan latn kepada PIHAK KEDUA?
seperti twj angan l:rart r ay a, fii-nj angan kompensasi cull', gaji ke - 1 3 dan latrr-
latn;

e. P ada saat habungan ker1 a ber akhtr, PIHAK PERTAMA ttdak akan memb eikan
lu;arrg pesarrgon ataapun status kepeg a'w aian kepada. PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berhakmendapatkan "cuti kerld', dengan ketentuan dantata cara
yang dltetapkan sebagu berikut:

a. PIHAK KEDUA berhakrnendapatkan'cltli" sejuralah 1 {safu) hankeqa dalam
setiap 1 bulan masa keEa.

b. PIHAK KEDUA berl:.ak mendapat "clut't hamtTl melaknrkar1' selatna rnaksirnal
3 (ttga) blulan dxrtetapberhakmendapatkan gaii dxw selama cuti hamil.

c. Petetapan danpelaksanaanwal<frt cuti tersebut harus seijin PIHAK PERTAMA.
d. Apabila te$adi keadaan mendesak sehingga cuti diambil tanpa ijitr PIHAK

PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wa3ib membe:ritahlucr;an sesegera mungkin.

Pasal 5

ru\ir44ltsAl{

(1) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban menyeratrkanlaporan sebagai berikut :

1. DataSIM/ LqC Book

diserahkan setiap tanggal 25 bulan bersarrgkutan kepada Koordinator
Kabttpaten ROMS.

2. Quick Status

(1)



lt3

Kabupaten ROMS atau sesuai dengantenggat waktu yang ditentukan.

3. Absensi
4. Smart-sight

aplikasi smart-sight sesuai dengantenggat waktu yang ditentukan.

(2) PIHAK KEDUA berkewallban membayar pajak penghasllan dan/ataa pajak-pajak
lain sesuai peraturan peru:ndangan pajakyang berlaku.

Pasal 6

SANKSI

(1) PIHAK PERTAMA melakukan pemotongan gaji sebesar 4o/o pff had apabiLa PIHAK
KEDUA fidak masuk kerja tanpa alasan yatg dapat ditefima (mangkir) dan tanpa
pemberitahu an / tanpa ijin PIHAK PERTAI4A;

(2) PIHAK PERTAMA dapat metgusulkan kepada dinas terkait untuk PIHAK KEDUA
dimasukkan daTam daf\ar hitam (black lisff apablla PIFIAK KEDUA meninggalkan
tugas tanpa alasanyang jelas sesuai Pasal 8.

(3) PIHAK PERTAMA menerbitkan surat peringatan, apablla PIFIAK KEDUA melakukan
p erbuatan seb agai berikut:

a- PIHAK KEDUA tidak menjalankan tugas tanpa aTasan yang jelas dan diterrrrra
(mangkir) serta tanpa izin selama 5 (lima) hafi kerlabefiurut-turut;

b. PIHAK KEDUA trdak menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu sesuai Jadwal
KegqatanProgram tanpa alasan yang jelas dan ditenma oleh PIFIAK PERTAMA;

c. PIHAK KEDUA tidak memenuhi standar pencapaian pada tahap kegtatan yang
telahberlangsungsesuaitanggmgtrawabanyasebagaimanadisebutpadaPasal2
tanpa penjelasan yarg dapat drterima sesuai hasil penilaian ya:ng dllakukar.
oleh PIHAK PERTAA4A ataupihaklainyangditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

d. PIHAK KEDUA tidakmemenuhi kewajiba*nya sebagaimana disebut padaPasal
4 tanpa penjelasan yang dapat ditenma PIHAI( PERTAMA

(4) PIHAK PERTAMA langsung melakukan pemutusan hubungan kerja kepada PIHAK
KEDUA dan akan diajukan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum
serta PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menganlt segala kerugian yang
diaklbatkan oleh perbu atanny a, ap ab17a:

a. PIFIAK KEDUA melakukan pemindahtan4anan peke{aan kepada prhak lain
tanpa sepenge,tahtan dan persetujuan PIHAK PERTAMA;

b. PITIAK KEDUA terbukti melakukan korupsi danaBantuan Langsung Masyarakat
Frogram PAMSIMAS III;

c. PIHAK KEDUA terbukti melakukan tindakanperbuatan yang melanggar hukum
negata.

Pasal 7

PEMBI,AYAAN

Pembiayaan pefianjian kerja rni dtbebankan pada Kontrak Fasilitator Administration
Tahun 2016 Nomor: _ tefianggal _.

PaMl S

Services (IAS) Provinsi
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BERAKHIRT\IYA PERJAhUIAN KE&IA

(1) Peqanjian Kerja berakhir apablla:

PIHAK KEDUA meninggal dunia;
PIHAK KEDUA menderita sakit tetap selama leblh dari 2 (dua) bulan yang
berakibat tidak mungkin melaksanakan pekerj aan;
PIHAK KEDUA mengajukan permohonan penganduran diri kepada PIHAK
PERTAMAselambat-lambatnyasatubulansebelumnya;
PIHAK KEDUA menjalani pemeriksaan plhakyang berwajib sebagai tersangka,
yang menyeb abkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya;
PIHAK KEDUA melakukan perbuatan y ang melanggar hukum;
Adanya kebljakan pemerintah yang menyebabkan penghentian Program
PAMSIMAS III.

PIHAK KEDUA dapat mengajukan inisiatif pemutusall pe{atyian ke\a apablLa
PIHAK PERTAMA tidak melakukan ataulalai daTam memenuhi hak PIHAK KEDUA
sebagaimata tercar*urn pada pasal 4, dan PIHAK KEDUA telah melakukan
klarifil<asi secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

Pada saat pengal<hiranhttbungan kerja, FIHAK KEDUA wajib menyerahkan seluruh
barang inventaris Program PAMSIMAS llkepada PIHAK PERTAMA.

Pada saat hubungan kefia antaru PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA beral<71r,
maka PIHAK KEDUA tidak akan mendapatkanu.ang pesangon apapvn, kecuali gaji
yang memang sudah menjadi hak PIHAK KXDUA dan belum diselesaikan oleh
PIHAK PERTAMA,

Pasal I
FORCEMAJETTRE

Kedua belah pthak dibebaskan dari kewajlban untuk melaksanakan isi perjanyan
ini apablla teqadi kegagalan atau keterlambalan daLam melaksanakan kewajiban
tersebut y ang diseb abkan for ce maj eure I
Yang dimaksud dengan force majeure adalah segala keadaan atau perisliwa yang
terjadi di luar kekuasaan Kedaa Pihak, termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada,
Itttru-lrara, epidemi, kebakaran, banjit, gempa bumi, pemogokan, perang)
keputusan pemefintah atau instansi beruenang, lan1 menyebabkan pelaksanaan
Pe{anjian iru menjadi terlambat atau ttdak dapat diLaklkan sama sekali;

Sefelah beral<hir atau dapat diatasinya keadaan force najeure tersebut, plhak yang
metgalami force majeure wajib segera melaksanakan kewajban-kewajlbanwya
yangtertundal
Segala kerugian yang timbul akibat force majeure rnenjadi tangg.un1 jawab
masing-masing pihak danhal itu tidak dapat dljadtkan alasan oleh salah satu pihak
unfuk meminta gantirugiterhadap pihak lainnya dan atau rnernutuskan Petjaryian
ini.

Pasal IO

PENYELFSAIAN PERSEUSIHAN

(1).Jika terjadi perselisihan antara kedua belah plhak maka pada dasarnya akan
diselesaikan secat a musy aw ar ah.

(Z).Apablla kedua belah plhak tidak dapat menyelesaikan secara musyawarah
perselisihan tersebut, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui
Pengadllan.

a.
b.

c.

d.

e
f.

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
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(3).Kedua belahpthak akan memilihtempat kedudukan hukum yangtetap danumum
di Pengadtlan Negeri domisili PIHAK PERIAMA atau sesuai dengan ketenhtan
pradilan.

(4).Biaya penyelesaian perkara drmaksud dalam ayat (2\ pasal tui, akan ditanggang
oleh pihak yang dikalahkan oleh pengadilan.

I.

2.

J.

4.

Pasal II
PHYUTT]P

KI(WT irn dlbsat dan dttanda tangafi oleh kedua belah plhak dalam keadaan sehat
jasmani dan rchant serta tanpa paksaan darl / atau dipngaruhi oleh pihak
ruanapun.

KKWT ini dlbaat dalam rung$ap 2 {dua) dan bermaterai cakttp serta memiliki
kekuatan hukum yang safia. Lentbar kesatu untuk PIHAK FERTAMA dan lembar
kedua untuk PIHAK KEDUA.

KKWTiniberlakusejaktznggalpenandatanganan.

Hal-ballainyangbehrut dratur dalamKKWT irri, namun dapatweryadr hal yang
antara PIHAK PEffiAMA dan PIHAK KEDUA, akan drattx kemudian

sebagaiketentuansusulanatau,prlanjiantambahan.

DITETAPKANDI :

TAhIC.GAL :

PIHAK KBUA
Fasilitator Masyarakat

BidangPemberdayaanMasyarukrt/

Teknik/Fasilit atar Senior

PIHAKPMTAMA

(................................)
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KERANGKA ACUAN KERJA

}ASTLITATOR SEMOR DAI{ FASILITATOR MASYARAKAT

PROGRAMPAMSIMAS Itr

1. IatarBelakarry

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) telah
menjadi salah satu ptogram berbasis masyarakat untuk meningkatkan akses masyarakat
perdesaan kepada air minum aman dan sanitasi layak. Progr am im merupakan kolaborasi
antara pemetintah pusat dan daetah, pemerintah desa, dan masyatakat. Antara Tahun
2OA8-2A15, Pamsimas telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan
pinggfuan kota yang mengakses afu minum aman dan sanitasi 7ayak, sefia meningkatkan
rulai dan perilaku hidup bersih dan sehat pada sehtar 12.OOO desa yang tersebai dr Ztg
kabupaten/kota- Pamsimas mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan
cafutpan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan
berkelanjutary yaitu: (1) Air bersih untuk ral<yat, dan (2) Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM).

RPJMII 2Ol5-ZOl9 mengamanatkan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi
padaTahun 2019. Dengan demikian, Pamsimas dikembangkan menjadi progtam nasional
untuk penyediaan ar minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target akses universal
air minum dan sanitasi di wilayah perdesaat (Program 100-O-1OO). Mulai Tahun 2076,
Pamsimas akan menjangkau tambahan 15.000 desa di leblh dari 3Do kabupaten.

Duktngan Pamsimas diberikan melalui pemberdayaan dan pengtratan kelembagaan
daerah dan desa, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta pelayanan sanitasi,
penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi, hibah insentif tingkat desa dan
kabapaten, serta dukungan pelaksanaan dan pengelolaan program. penyediaan
infrasfruktur diberikan melalui tiga keg;atan, yaita pengembangan SPAM untuk desa yang
belum pernah mendapatkan bantuan Pamsimas atau banhtan SPAM lainnya, perluasan
SPAMuntukpengembanganpelayanan,danpeningSatankineqaSPAM.

Pendekatan prograln Pamsimas di tingkat masyarakat adalah Berbasis Maqrarakat, artinya
program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai salah satu pengambil kepufusan
utaffia dan penanggung jawab keg1atan dan pengelolaan sarana air min:um dan sanitasi.
IJntuk memastikan bahwa seluruh proses implenrentasi program di trngkat masyarakat
dapat be4alan dengan kualitas yang bak serta mewujudkan masyarakat yang mandi,f.
unhrk mendukung keberTanjutan program, makaakan ditugaskan tenaga fasllitatar
dimasing-masing kabupaten peserta ptogtarn Pamsimas.

2. Tenaga Pendamprng Masyarakat

TenagapendampingmasyarakatProgram Pamsimas terdiri dari Tim Fasilitator Masyarafuat
(TFM), yangdipimpin oleh 1 (satu) Fasilitator Senior (SD dan beranggotakan maksimum g
(sembilan) oral"Lg Fasilitator Masyarakat (FM). Khusus untuk bidang kesehatan, masyarakat
danpemefintah desa drdampingq oleh Fasilitator STBM dan Sanitailan.

a) Tim Fasilitator Masyarukat CfFM. TFM mempunyat beberapa tugas utama, yaitu
mendampingi masyarakat dan pemerintah desa dalam:

1. Sosialisasi tingkat desa dan penyusunalr proposal, termasuk dt dalamnya adalah
pendampingan kegiatan IMAS Tahap I, pembentukkan tim penyusun proposal
dan kader AMPL, serta trrenlrusu1la11 dokumen proposal prog1am bantuan air
minum dan sanitasi yang stap dtajukan kepada Pemerintah Kabupaten melalui
PokjaAMPL;

2. Petetcenaan PJM ProAKSl dan perencaflaalL dan pelaksana n tencana kerja
masyarakat (RKM), termasuk pendampingan dalam keglatan musyawarah
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b)

ma:syatakat desa, pengembangan rancan1an telanis SPAM, pen1rusunan reytcana
pengelolaan SPAM serta pembentukkan dan pengualan kelembagaan;

3. Pendampingan daTam lnasa opetasionaT dan pemellharaan SPAM, termasuk di
dalamnya adalalt pefiLarrtaLla:n dan pengaatan kinerja kelembagaan, telcds dan
keuangan, termasuk fasilitasi musyawarah dalam rungka peningkatan kapasitas
pengelolaan, hands-on training, dan peningkatan peran dan kineqa Asosiasi
BPSPAMS;

4. Advokasi kepada pemerfutah desa dankecamatan untuk pemanfaatan APBDesa
dalam rangka peningkatan kine4a dan pengembaagan spAM dalam rangka
pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi tingkat desa (100%
pelayanan tingkat desa). Dalam peTaksanaan fugas ini, TFM diharapkan untuk
dapat memaksimalkan kerjasama dengan Tim pendamping Desa.

TFM mendampingi desa lama dan baru peserta Program Pamsimas. Safu TFM dapat
mengkombinasikan desa-desa btnaannya baik terdiri dari yang diatw berdasarkan
kapasitas atau kekuatan individu fasilitator.

Kinerja TFM dinilai dari:

(a) Keberhasilan pendampingan pemedntah desa dan masyarakat (k:ualitas proses),
misalnya tingkat paftisipasi masyarakat, transparar$i (bahwa seluruh proses
dapat diakses oleh masyarakat yangLebth luas); keterllbatan perempuan daLam
pengamblTan keputusan, taficangan ramah anak dan difabel, serta d.apat
dipertanggang-jaw abkan (kebenaran data dan inforrnasi yang disamp arkan) ;

&) Tersedianya dokumen PJM PToAKSI, RKM untuk pembanganan baru,
peningkatan (atau RKM perbaikan kinerja), dan perluasan (pengembangan
dalamtangkapencapaian akses aman dan sanitasiTayak TOOo/o atau RKM 1OO%)
yangbaikdan akwat;

(c) Terbangunnya SPAM desa secara tepat waktu dengan kuatitas teknis yang baik
dan dap at drp ertanggnngaw abkan;

(d) Terdapatnya jttmlah pgn8gana aktual sesuai dengan target d.aram RKM, dan
konsisten dengan proposal desa;

(e) Terdapatnya sejumlah desa yang dapat melaksanakan RKM roo% atau
pengembangan dan peninglatan kualitas layanan dengan rnengganakan
sumber dana selain Pamsimas (misalnya ApBDesa, APBD, Hlbah Air Minum
Perdesaan);

(CI Kelembagaan tingkat desa dengan kinerja baik (KKM, satlak, Tim penyusun
Proposal, BPSPAMS, Kader AMPL) dapat melaksanak fln peran dan fitngsiny a.

Jenis Tenaga Pendamprng. Jenis tenag a pendamping masyarakat terdiri dad:

a. Fasihtatot Senior (FS). Senior berperan sebagai koordinator TFM yang menjamin
seiuruh proses pendampingan dan kualitas hasil di tingkat masyarakat,
menyediakan dukungan atau suppott kepada EM (termasuk menyediakan
coaching dan birrhingan dalam pelaksanaan tugas), fasilitasi penyelesaian
masalah dan koordinasi antar FM, memandu pembelajaran dan peningkatan
kapasitas rM, melakukan evaluasi kinerja FM, serta mengkomunikasikart
kebutuhan dan kebljakafl program dai dan kepada DPMU melalui Koordinator
Kabupaten ROMS. Di tingkat kabupaten, Fasilitator Senior berfugas membantu
Koordinator Kabupaten daTam mengawal Asosiasi spAMS perdesaan,
memfasilitasi dukungan dafi pemda, serta memf asilitasi kemitraan.
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Fasifitator l{tasyarul<a;t (FM). Fasilitator Masyarakat (FM) berperan dalaru
membantu masyarakat untuk mengembang$an pengetahaan dal
keterampilannya dalam ha1 teknis dan kelembagaan yang dibufirhkan untuk
merencanakan dan melaksanakan kegiatan ptryatq serta pengelolaan dan
pengoperasiafl satarla air minam, terrnasuk: Wnerapan tanf, integrasi PJM

PToAKSI dengm R$M Desa, dan RKM lAA% defigafl RKP Desa, dan rnemfasilitasi
akses masyarakatkepada srtrnber-sumber pendanaan lain untuk membiayai RKM
700%.
Untuk meqamtn te$adrnya pendamprngan yang balk tsrhadap masyamkat,
maka TFM dlb ag, menj adr 3 $Sa) satw sub - $m Fasilitator Masy arukat y ang haras
terdiri da;A minimal I (satu) arar'g FM-WSS dan mirimal safu orang FM
peterupl*ern. Adapun fitmlah dan lokasi desayang akan drdampingi oleh masing-
masing sub-tim akan ditentukan oleh DPMU, DC dan FS dengan
mempertimbang$an: (a) total jamlalr' desabam dan desalarna dikabupaten; {b)
r asio y ang memadai antaru jumTah sub tim dengan jurnlah desa dzmpingan; serta
(c) jaruk antat desa yang akan dtdamping1. Secara umum satu sub-tim akan
{fierldamptngi mlntmal 1 5 desa per tahlm {deso baru, desa perba*an funerya dan
danpengembangar)
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3. Kualffikasi dan tinglup Tugas tastlltatar

P6dgir ' rkilitaer.@ior.ffS)
Durasi
Kontrak

44Balan

Lokasi Kerja Desa

Kualifikasi WSa4ana/S-lJurusanTelonikLingkungan/TeknikSipil
W P engalaman kerj a minimal 2 t ahun daLarm progr am

Pamsimas dan program pemberday aan sej enis

E Usia maksimal padasaatpendaftaran adalah 5O tahun

r,ingkupTugas 1. Mengendalikan pe.laks*naan tugas TfM dalam pencapaian
tujaan progrrrrn, termasuk membeikan pentngSatan
bagi TFM melalui mentoring,/coaching dan bimbtngan teknis
serta penilaian kinerja TEM.

Melakukan review dan penjaminan kuatitas telrris terhadap
penlusunan PJM ProAKSi, RKM {RKM desa bant, peningkalan
l<tnerja, dan pengembangan menuju akses air minum aman
IOAB/o)-

Memastikan pr-laksanazn RKM dan pkerjazn konstruksi SPAM
di tingkat masyarakat desaberkuattas tingg.

4. Menjarnra konstrulcsi SPAMS berftrngsi se$ai dengan umur
perer.caflaan teknis.

Mendukung TFM dalam mernfasilitasi Pemerintah Desa unfuk
memprioritaskan kegratan Pembarrganan AMPL (befiasarked:r
RKM 1OO%) untuk dirntegras*an kedalam RPJMDes/RIGDes
dan drdaflai dari APBDes.

}i/rendampng1 Asosiasi Pengelola SPAMS ?erdesaanTtng$at
Kabapaten teratama daTam pentng$atan kinerja BPSPAMS dan
capaian pembangana* air minum dan satitasi (untuk kabupaten
yang sudah mewpuny ai Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan) .

Memastikan bahwa desa-desa Pamsimas mempunyai ttn?kzt
keberfungsian tinggi dan penerapan iuran untuk menjamin
kebexlanjutan SPAMS.

Melakukan verifikasi data SIM yang dikumpulkan oleh TFM dan
Asosiasi Pengelalan SPAMS, serfa memeriksa laporat pekerXaarr

TFM.

Memberikan rrryut kepada DC dan DPMU terkait dengan

Wte,ncafiaan, pelaksarma* dan manev prograrn di wilayah
kabapaten.

Membantu District Coordinator (DC) dalam mengadvokasi
Pemerintah Dawah untuk memfasilitasi Pemenrftah Desa guna
memprioritaskan kegqatan P embanganan AMPL.

Membantu DC dalam mengadvokasi Pemerintah Dae;rah untuk
pengembangan pembanganan AMPL fingkat desa (di desa yang
sudah tersusun RKM100%) melalui berbagai pembiayaan
daerah, seperti DAK bidang infrastruktur air minum, DAK

?

3.

5_

6.

9.

10.

t1.

7.

8.
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bidang infrastruktur sanitasi, DAK kesehatan dan DAK
Infrasfruktur P emb anganan D aerah, dsbnya

lZ. Mendorcng akmtadlitas pelaksanaan pend,ampingan dam
pelaksanann kegsatan masyankat melalui apbkasi PPM, serta
kegfutan supervisi dan monitoring.

13. Melaporkan srx.ara rutin seluruh hasil peke$aan kepada DC,
DPMU dan Satker PSPAM Provinsi.

14. MeLaksanakanl peflugasan larn yang relevan sesuai pewntntaan
dan Satker ffiPAM Provinsi, DPMU dan DC.

O$ffrutdan
laprarr

lTll R"n"rrru Kerja Tahun anyarrgdiseiujui oleh DC dan DPMU

E 1OOS6 desabaratersusun PJM ProAksi dan RKM

E S*aup tulrrcrnnya mintmal terdapat sejumlah desa tersusun RKM
IOOVo dan sekian desa terUrayai pengembangan SPAM
PAMSIMAS melalui DanaDesa/Hlbah Air Minum/DAK {Lihat di
Tabel Perhitungan Terget Desa danJamlah Fasilitatorl

E tOO"f dafa SIM desa terisi dan tewenf.kasi secara tepat wakta

E tooy" SPAM desa dr desa bara berfungsi batk dan s€.cara

befiahap seluruh desa lama fitga berfungsi baik

EI sox SPAM desa dikelola denganbalkdanmenerapkantanf

E p"rtalt laporan ataa pengaduxr masyarakat dalam aplikasi PPM
Pamsimas yang tereelesaikan

EI Hasit verifikasi PJM ProAKSi, RKM, dan Rancangan Teknis
Pengembangan SPAM 1 Atr/o -

E Upo"an blulanatr, tahanan, dan khusus mencakup hasil
pendamprngart kepada masy *akat, pemerintah desa dan asosiasi
sefta pengendalian TFM

Hubungan
Kerja

Satker HPAM Provinsi, DPMU, Satker PIP, Asosiasi, DC ROMS, Faskab

STBM, SanTtafian, Pemdes, KKM, BPSPAMS, FM
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P"o.sigi,, FM - Pmbadayaan l$esyarakaf ffM-CD)

Durasi
Koaltrak

44Blulan

lokasi Kerja Desa

Kualifikasi E Oiploma 3 (D3), diutamakan Sa$ana/S-7 Jwusatr llmu
Sosial/Ekonomi/Kesehatan dan jwrnsan sejenis

E] U.ia Maksimal pada saztpendaftara* adalalr. 45 lattun
EI rengalaman keqa dalavn Wogralnr- Pamsimas akan

diutamakan

tingkryTugas 1. Mendampingi masywakat dan pemerintah desa (desa bart
dan lama) melakukan proses IMAS, p ernbentukar' / r ewtaliasi
KKM, Satlak, dan BPSPAMS, pen5rusunan PJM ProAksi, d4n
RKM (desa baru dan lama) serta kajian dampak
lingkungan/sosialdanrencanamittgasiyangdiperlukan

Mendampingi masyarukat dar. pemerintah desa dalam
penJrusunzrn proposal desa, RKM, dan RKM 1OO% untuk
d.apat l7<fi-serta daTatn prograrn hibah air minam, atau
pengerrtbangan pelayanan SPAM menuju 1OO% unfuk
drdanai melalui APBD/DAK, APBDes dan surnber dana
lainnya.

Mernastikan kehadrran dan keterwakilan warga miskin,
disabtlitas, perempuar. dan arang tua dalarn sel;'ap rernbag
w ar ga dan tisd,ak lanjutny a

li{.elaklukan pe*i*gkatan kapasitas masyarakat dan lembaga
pengelola progratr' (Pemdes, KKM, Satlak, dan
BPSPAMS)dalam implementasi maluryr. keberlanjlutan
proSram.

Meningkatkan pemahaman masyarakzt tentang kontribusi
untuk kegsatan prryram, termasuk mendatong mobilisasi
kontribusi masyarakat balk in -cask maapun in -kind.

Bersama saritanan, memfasilitasi masyarakat terkait dengarr
kegjatan promosi kesehatan dan pmicltan perubaban perilal<rt

hidup bersih untakpencapaian SBS dan CTPS-

Mendampingi KKM dan pemerintah desa dalam Wrrgzwasafi
pelaksanaan kegqatan RKM, termasuk pelaksanaa;n kegtratan
pelelangan, pelat:fitan, dan latnny a

Mendampingi Pemdes, KKtul, Satlak, dan BPSPAMSdalam
pen)rusulurn pelaparan pelaksanaan kegpatan dan keuangan
secara ttanspatxr dan akuntabel.

Melakukan pembinaar. kepada BPSPAMS teflLtama dalam
penyusunan tencavla ket1a, penguatan kelembagaan, perLe-

rapafi iurandarpengewtbangansertape{tng$atanlayanan

Melakukan pengampalan data pengisian logbook SIM dan
informasi terkait irtplementasi program, dan bertanggang

?.

.).

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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ri;'fi'.
: I ; rl; :1.1.:t; l

j w*t ab terbadap kelengSap an dan keak:tr atan data SlM.

11. Menjelaskan kepada masyarak*t mengenai PPM (nomor
pengaduart) serta isi daA media komunikasi wcara benar
dalam setiap r errlbag w arga atalu w arga lainnya

12. Melaprkar:. setiap kernajuzn pelaksanawr pendarrymgan
kepada fS dan Satker PSPAM Provinsi

13. Melaporkan penugasafl latn-latn yang relevan sesuai
permrntaan dari Satker PSPAM Provirrsi, DPMU, DC dan FS

Hrrbungaxl
Kerja

Satker PSPAM Provinsi, DPMU, Satker PIP, Asosiasi, DC ROMS,
Paskab STBM, Sanltarian,Pemdes, KKM, BPSPAMS, FS, FM-WSS
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Posisi FM - Pengembangan Air Minum dan Sanitasi GM-WSS)

Durasi
Kontrak

44 Brlan

Iokasi Kerja Desa

Kualifikasi E Oiptoma 3 (DB), diulamakan Sa$ana/S-l Jurusan Teknik
Lingkungan/Teknik Sipil

I Usia Maksimal pada saat pendaffaran adalah 45 tahun

progratnpemberdayaansejenisakandiutaruakan

Lingkup Tugas 1. Mendarrpingimasyarakat dat pemerintah desa (desa baru
dan lama) melakukan proses IMAS, pembentuk*n/revtta-
liasi KKlvl, Satlakdan BPSPAMS, perrpsu:nan PJM ProAksi,
dan RKM (desa baru dan lama) serta kajian dampak
lingkungan /social danrencana mitigasi yang diperlukan.

Mendampingi masyarakat dan pemeruntah desa dalam
penyusunan proposal desa, RKM, dan RKlvl 100% untuk
dapat lkttt-serta dalam program hlbah air minrim, alau
pengembangan pelayanan SPAM menuju 1OO% untuk
didanai melalui APBD/DAK, APBDes dan sumber dana
lainnya.

Melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dan Lembaga
pengelola program (Pemdes, KKIVI, Satlak, dan BPSPAMS)

daLamitnpletnentasimaupunkeberlanjutanprogrammelalui
pelatlhanteknis WSS.

Memfasilitasi masyarakat untuk memiiih opsi SPAM terbalk
sesuai dengan kondisi setempat (kapasitas sumber air,
perhitungan kebutuhan air, skala pelayanan, dan ting]<at
kelmarmpuan membayar unfuk biaya konstruksi,

Mendampingi KKM dan Satlak dalam penyusunan Rancangar
Teknis Pengembangan SPAM menuju akses air minulll. aman
lOOo/o dan memenuhi aspek 4K.

Mendampingi KKM dan pemerintah desa dalam pongawasarL
pelaksanaankegiatanRKly'l,terutamadalamkegiatankonstruksi
agar teryarrrin kualitas konstruksi SPAM di desa.

Mendampingi KKM dan Satlak dalam proses pengadaan
barang dan jasadi tingkat masyarakat terkait dengan
konsh'uksi SPAMS yang akan dlbangan agar sesuai dengan
prosedur px agr am ) tr ansp ar an dan akuntabel.

Menjamin pelayanan air minum memenuhi aspek kualitas,
knantitas, kontinuitas, dan keteryangkauan (4K), serta jaminan
pengembangan layanan menuju TOO% menggunakan
Sambungan Rumah (SR).

4.

5.

6.

7.

9. Melakukan pembinaan kepada BPSPAMS ter$tatna dalam
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10.

penlnrsunan rettcafia keqa, peringfutan keberfungsian SPAMS

tetbangan, penyesuaia* pnetapan i,uratl. dan pengembangart
layanar. menuju akses 1 OO7o.

Melakukan pengumpulan data SIM dan informasi terkait
impiementasi progtam) dan bertanggung jawab terhadap
kelengkapan dan kebenar an data SIi[l/^-

Outptfidan
laporaxr

l-l.J Rencana Kerja Pendamplaganyangdrsetujui oleh FS dan DC

E fonstruksi SPAM terbangun berfungsi 1AO% dan memenuhi
aspek kualitas, l<taniltas, konttnuitas, $an keterlang$auan (4K|
secaraberkelanjutan

E] fonstrnlsi SPAM yartg berktalitas terkait dengan pemllthan
materiaT, banganan produksi hinggar' pelayanat, pefilrasafigafl

danpenyambtmganpipa

E Ketersediaax sumber atr yangberkelanjutan di SPAM terbangwr
sesuai petencanoayl teknis dan rencana pengembangan menuju
IOOYo

E Spalt yang mu ah dalarn operasi dar pemelthaman, serta
pengembangan rrer:rujw 1OO% menggxtakan Sarnbungan Rumah
(sR)

E Rencana Anggaran Biayayangefektif dan efisien (cost per kapita)
y ang rueflgacu pada target penerima ma.ll.faat

E Perhitungan biaya operasi darl pernelihamnn yang dapat
diimplementasikan pasca konstruksi

H mmimul sejurnlah desa yang dtdamping; tersusun RKM 100%
(Lihat di Tabel Perhitungan Terget ksa danJumlah Fasilitatoi

E tupo"uo hasrl dankeglatanbulanan sesuai txget dalam Rencana
Kerla y ang disusun bersama FS

E Doko*er, PJM ProAKsi dan RKM tersusun pada l}Os/o desayang
didamp;l:.gq dengan kualitas tinggi

E t aporanhasil IMAS,KKM) SatLakdanBPSPAMS

E Doko*" n RancanganTeknis Pengembangan SPAM 7 OO%.

il topo*un perr*irrraznBPsPAMs

E IogbootData SIM

Htfuungarr
Kerja

Satker PSPAM Provinsi, DPMU, Satker PIP, Asosiasi, DC ROMS, Faskab
STBM, Sanitarian, Pemdes, KKM, BPSPAMS, FS, FM-CD

4.Pengendali,anPeb.e4amdanY\etarntuanKefi aEasilitatar

Terkait dengan pengendalian dan ketentaan utnutn konkak fastTitator diuraikan
sebagai berikut:
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FS dan FM akan dikontrak oleh program Pamsimas melaluiperusahaan Facilitator
Administration Seruices (FAS) sesuai jarldka wali:tu yang tertulis dalam kontrak

Pengendali (ane4a FS dan FM adaLah Satker PSPAM Provinsi, PPMU, DPMU, dan
ROMS. Dasar pembayaran gaji FS dan FM adalah : (i) Time sheet FS dan FM
ditandatangani oleh DPMU da* DC ROMS dan (ii) laparan balarwr. yang telah
diperiksa oleh DPMU dan DCROMS.

Laporan bulanan yang berisi hasil pekerjaan FS dan FM disusun berdasarkan
realisasi hasil (oupufl kegfutanpendamptngan sesuai rencanakeqafasittator yaflg
telah disefujui oleh DPMU dan DC ROMS. Tim Fasilitator harus rrcnyerahkan
lapwan bulanan kepada DC ROMS maksimal tanggal 3 pada blalan befilutnya,
untuk keml*drrort disamp arkan rebagn lapor an ttm pendamping kabup atell (ROMS)

kepadaDPMU.

Honorarium FS dan FM meliputi gajl dasar dan biaya umum (operasional untuk
bahan/ ATK, komunikasi, dan transport) -

Kineda FS dan FM dievaluasi sesara rutin olehSatker PSPAM Frovinsi, DPMU dan
DC ROMS.Pengatamn lebih lanjut meagenai tatacara evaluasi l*r:rer1a fasihtator
akan mengaan pada P anduan Eyaluasi Kineqz Fasilitator.

Evaluasi kinerla FS dan FM tingkat kabttpaten yang dilakukan oleh DPMU dan
Koordinator Kabupaten ROMS (DC ROMS) disampaikan oleh DPMU ke-pada PPMU
dan Satker PSPAM Provinsi. Selanjutnya PPMU menyampatkan hasil evaluasi
funeqakepada CPMU (cq. HRD NMC) sebagai dasar prfimbanganperparLjall.gur
atau peruberhenttan petugasar. H dan FM.

5. Perhltwryan Taqget T ahwnn D esa D anryingan

a.

b.

c.

d.

u)
It Kahapaten 6

u)oa
cl
g

Jumlah Desa Dampirgan
denganRKM/fahun G5

G

E
fl
=Mil
c)
bs
dF

=u&
qlg
cl

E<

Es
b0s'x
E
Ga

Ee
E€
Ead

-(s '\a-dah
EE
tr{s
E=

Lo
orA
tro#
GI

ffl1

G

Ea'
!l f.{

Ho.

{)Gna

o)

59
dur.=
cXotPduo.

(6
bo

G
-o
{)Gbo

J.c)IJ E.

6
o
t-.

16 BALI 474 7A 23 53 145 142 85 30 5

I Tabanan 133 15 6 74 35 z5 30 6 1

2 Bang$ 72, TO J 7 20 14 10 6 I

.) BuIeIeng 144 15 5 11 30 21 15 6 1

4 Giarryar 70 15 5 11 30 2"1 t5 G
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LAMPIMN A-3

LOKASI PROGRAM PAMSIMAS

Lokasi kabtpaten peserta PAMSIAiLAS dan perkiraan jumTah Fasilitator Masyarakat

dan Fasilitator senior yang diperlukan seperfi pada tabel berikut.

FAS
TROVINSI /
KABUPATTN

z
rlJ
Lrik<g

EE<V

F&<
o14F<<4F<
=>?*A<

*
LktaH
El Yaz<rdu6

NAfiONAL 359 3624 509

1 NA.D 18 105 18

1 Aceh Besar 3

2 Pidie q

1 Bireuen I
4 Aceh Barat 6

5 Aceh Barat Daya 6

6 Aceh laya 6

7 Aceli Selatan 6

8 Aceh Singkil 6

I Aceh Tamiang L)

10 Aceh Tengah 6

11 Aceh Tenggara 6

t2 Aceh Timur 6

13 Aceh Utara 6

14 Bener l\4eriah J

15 Gavo Lues J

16 Nagan RaYa 6

77 Fidie Tava 6

18 Simeulue q

2 SUMIJT 21 165 23

1 Dairi I i
2 Pakpak Bharat q

J Batu Bara t2 2

4 Padang.Lawas 12 2

5 Asahan I
6 Deli Serdang I I

7 Llumbatg I 1

8 Karo I 1

I LabuhanBaLu 9 1

10 Lab:uhanBatu I i
11 LabuhanBatu 6 I

t2 Mandailing Natal I 1

13 Nias Barat I i
14 ?adang,Lawas I 1

i5 Samosir I 1

FAS
I,ROVINSI /
KABUPATEN

Z
rrl
hlik

<B
<t

Fc<o!4F<<,&
HSt6q<,
<Ertaa

&o
E-

*u,
vtZ< ial9i6

6 Serdang Bedagat I i
7 Sirtralungutr I
8 Tapanuii Selatan I 1

I Tapanttli Tengah 9 1

20 TapanuliUtara I 1

21 Toba Samosir 6 1

3 JAMBI I 115 13

1 Kerinci 2 2

2 N{erangin 2 2

J Sarolanguir 2 2

4 Bunqo 2 2

5 BatangHari 6 1

6 A.4riaro.iambi I
7 Tanlttng,,labung, 9 1

8 Taniung Jabung I 1

q Tebo I i

4 SUMBAR
-1.2 205 24

1 Kep. Mentawai Z 2

Z Pesisir Selatan 5 2

Solok 2 2

4 Siiuljung 5 2

5 Tanal:Datar 2 2

6 Padanc.Padaman 5 2

7 Agam 5 Z

8 Lima Puluh Kota 5 2

9 Pasaman 5 2

10 Solok Selatan 5 2

t1 f)harmasrava 5 2

l2 PasamanBaret D 2

3 KEP. RIAU 5 39 6

1 Karimun 12 2

2 Natuna I
,) Bintan 6

4 Kepulauan 6 1

5 Linssa 6 1

6 RIAU I 72 9
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FAS
PROYINSI /
KABUPATEN

2
kEK<P

EE
<M

I.&<OVF-<<&F<
->i
64<€t4<

d
F
*n
JV
qz
<EIua

Kuantan Sinein-si 18 2

2 Indrasiri Hulu 18 a

3 Indrasiri Hilir 15 2

4 Pelalawan t2 L

5 Siak I
6 Kampar 21

7 Rokan Hulu t2 2

8 Benskalis 15 2

9 Kep. Meranti t2 Z

BABET 6 30 5

Bangka I
2 Banqka Tenqah J

) BanlkaBaral 6

4 Banyka Selatan 6

5 Relitune 6

6 Belitung Timur 3

8 SUMSET 13 177 23

1 Ogan Komeriag t2 Z

2 Ogan Komering 15 L

3 Muara Enim 15 Z

4 lahat 15 2

5 Musi Rawas 15 Z

6 Musi Banlrrasin 18 Z

7 Oqan Kom.Ulu i5 Z

B Ogan Kom.Ulu 15 2

I Ogan Ilir 15 2

10 EmpatLawang, t2 2

11 Banr.u Asin 6

12 Musi Rawas Utara I
13 Penukal Abab q

I BENGKULU I 75 11

Benskulu Seiatan 12 Z

Z Reians Leboire 6 1

3 Kaur 9

4 Kepahiang 12 Z

5 Benskulu Tensah I
6 Lebong 3

7 Mukomuko I
8 Seluma I
I Benqkulu Utara 6

to TAMPUNG t2 108 14

Tanqqamus 12 Z

Z Lantpunc- Selatan 12 2

FAS
PROVINSI /
KABt]PATEN

zEL
il?
<E
<?<v

FH<
OMF<<*
tss
HA
<aA<

*or-
t:&
dllqZ
< lr:AO

J I.ampunrBarat 9 1

4 Lafitouns Tensah 9 1

5 Lamtrung Timur 6 1

6 LarrioungUtara 6 1

7 Mesuii 9 1

I Pesawaran I 1

9 Prinqsewu I 1

10 Tulanq Bawans. I 1

11 Tulansbawans q
1

72 Wav Kairan 9 1

11 BANTT,N 4 54 7

7 Pairdeqianq 12 2
, Lebak 18 2

3 Seranq 18 2

I Tangetang. 6 1

72 JABAR 15 159 23

1 Sukabumi 12 2

2 Bairdunq I 1

J Garut I8 2

4 Tasikmaiaya L2 2

5 Kuninqan 12 2

6 Cirebon 1Z 2

7 Sumedanq 15 2

8 Subans 15 2
q Purwakarta I 1

10 Beka.si I 1

I1 Bandung,Barat 12 2

12 Bogor G 1

13 Ciarnis 6 1

14 Cianiur 6 I

15 Panqandaran 6 1

13 D.IYOGYAKARTA 4 27 4

I Kulon Proqo q
1

2 Bantul I I

3 Gunung Kidul 6 I

4 Siemair 3 I

14 JATENG 29 426 57

I Kudus r] I

2 Sragen 15 2

J Grobogan 15 2

4 Blora 15 2

5 Rembang 15 2

6 Pati 15 2
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FAS
PROYINSI /
KABI.JPATEN

zfr]Htk<s
<?
<M

rril<
o14F<<.4H<
A'.4<
f;E

&o
L?t)&
dYq1Z
< fll
t4 u)

7 Demak 15 Z

8 Semarang 15 a

9 Jepara 12 2

10 Cilacap 15 a

11 Banyrmas 15 2

72 PurbaJin*sa 15 L

73 Baniarnegara I5 2
14 Kendal 15 ,
15 Batang 15 2

i6 Pekalongan 15 2

77 Pemalang 15 2

18 Tegal 15 2

19 Brebes t5 2

ZO Kebumen 15 2
21 Purworejo 15 2

22 Wonosobo 15 Z

LJ Magelang 15 2

24 Boyolali 15 2

25 Klaten 15 2
Z6 Sukoharjo 15 ,
27 Wonoeiri 15 2
Z8 Katanqanvat 15 ,
Z9 Temanqeufls 15 2

15 JATIM 27 ZL3 27

1 Lumaians 9 I
, Bondowoso I i
.) Situbondo 6 1

4 Probolinsso 6 1

5 Pasurualr I 1

6 Sidoario I 1

7 Moiokelto I 7

8 Lamongan I 1

9 Gresik I 7

10 Bans.kalan 6 i
11 Samtrang 6 I
7Z Sumenel: I 1

1?, Tubarr I 1

14 Malang I 1

15 Pacitan 9 1

t6 Trenqealek I 1

17 Kediri I 1

I8 Ncaniuk I 1

19 Magetan I 1

20 Nqawi I i

FAS
PROVINSI /
KABT]PATEN

z
EK
<E
<?

Fc<
OMF<<dF<
iGqt<
<<iA<

*o
L,.*il
qZ
< rrlwa

21 Boionegoro 6 1

Z2 Iember 6 1

23 Ton.rbang (l 1

24 Madiun 6 1

-aJ Pamekasan 6 I

26 Ponorogo 6 I

27 Blitar I I

t6 BALI 5 30 5

I Tabanan 6 1

2 Bansli 6 1

J Buielenq 6 1

4 Gianyar 6 1

5 .lembrana 6 'I

17 NTB 8 66 I
i Lombok Tengah I 1

2 Inmbok Timur I I

3 Sumbawa q
1

4 Dompu I 1

o Bima I 1

6 Lombok Iltara 6 1

7 lnmbokBarat 6 1

I Sutrbawa Barat 9 1

18 NTT 2l 777 29

i Kupang 2 2

2 Alor 2 2

J l,embata 2 2

4 Sikka 2 2

5 Manrylara 2 2

6 Mangqara Barat Z 2

7 Manggara Timur 6 1

8 Flores Timur 6 1

I Ende 6 1

o Nagekeo 6 1

1 Timor Tengah t2 2
2 Timor Tengah 12 2

J Rote Ndao 6 I

4 Sumba Barat I 1

3 Sumba Timur 6 1

6 Sumba Tengah 6 1

7 Sumba BaratDaya b 1

8 Belu 6 1

I Sabu Raiiua 6 I

ZO Malaka 6 1

21 Ngada 6 1
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FAS
PROVINSI ,/
KABI]PATEN

2ELEK<*
<?
E,r{

F*<ouF<<&
ES
=6h<
fiE

*
F
*d

a2<rllu6

19 KATBAR 1.2 105 15

1 Sarirbas I I

? Benqkavails I 1

J Landak IZ Z

,+ Monpawah 6 I

5 Sanggau 9 I

6 KetaDanq T2 Z

7 Sintanq I I

8 Sekadau I 1

I Melawi t2 2

10 Kavonq Ufara b 1

i1 Kubu Raya 6 1

12 Kapuas Hulu 6 {

ZA KALTENG I 78 10

1 Kotav,'aringin q

2 Kapuas I
Seruyan I

4 Barito Selatan I
5 Barito Tirnur 9
6 Barito Iltara I
7 Lamandau 6

8 Gununq Mas 6

I Katir,qan 12 Z

21 KAISET 11 t62, 20

1 TanahLawt 15 2

2 Kota Baru 18 2

Banjar 18 2

4 Barito Kuala 18 2

5 lapin I 1

6 Huiu Sungai 18 Z

7 Hulu Sungai 18 2

8 Tabalong 12 Z
q TanahBumbu 15 2

10 Balangan 15 2

11 Hulu S. Tengah 6 1

22 KATTIM 4 30 4

1 Kuta Batat I
z Kuta Kafienexara 9

J Paser 6

4 Kutai Timur 6

23 KATTAM 4 30 4

1 Bulunqan 6 1

2 Malinau 9 1

FAS
PROYINSI ,/
KABI]PATEN

zHkEK
<B
<?
<Iz

Fil<,
OMts<
<DiF<
)a
q<.<€uz

d
t-
ad
irYqZ
<Iduq

J NuiTukan q

4 Tana Tidurlg 6

24 GORONTAI,O 5 60 I
1 Pohuwato 12 2

Z Boalcrno 6

J Goronfalo 18 2

4 Bone Boianqo t2 2

5 Gorontalo Lrtara 12 2

Z5 SULUT I 69 1.2

1 Minahasa Selatan 72 2

2 MinahasaUtara I I
J Bolang 6 1

4 81. MarTgondou. 1

5 Bi. Mongondow 6 1

6 Bi. Mongoirdow 6 1

7 Mirraha.sa 6 1

8 KepuTauan I 2.

q K. Siau I 2

26 SUTBAR D 51 7

1 Mamuiu 12 2

2 Majene 12 2

3 Poiewali Mandar I I

4 },1'annesa I I

5 Mamuiu Tenqah I 1

27 SUTTENG t2 153 22
-I

Banqqai I5 2

2 BanLqai 12 2

Morowali 18 2

4 Poso 12 2

5 Dong4ala 12 2

6 Toli-Toli 6

7 Buol 12 2

8 Parigi Moutong 18 2

I Tojo Una-Una 15 2

10 Sigi t2 2

17 Morou,aii Utara t2 2

12 BangryiLaut 9 1

28 SUISEL 2A 207 29

1 Se.[ayar t5 2

2 Pinrang 12 2

Gowa I 1

4 Bulukumba 12 2

5 Bantaeug 12 2
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2

J

it
2

Z9

20
1

6

19

11

10

17

4

Z7

5

I
27

72
q

5

9

5

72

20

t2
7

5

5

12

ROMS 9

ROMS IO

ROMI 11

RL]MS 12

ROMS 14

ROMS 15

ROMS 16

ROMS 17

F \S l; SL.L-;'.'.-;:L T-:t:.ri
f \: ls :til-.,i-;.. >;.-t:-lr:

F{} ::l }ril;'.i-.:: T,n..i-:r';
F-\S 3rr -\LilitkLi
FAS 3l trlalukr.r L't:r-;
FAS 32 Papris Sjl.,.1

FAS 33 Pa

1

7

I

c
,)

;
J

2

L-

2

32

12

r jt.f?l?thl| .l
t--d,ttptRAr\l A-4

ROMS 18
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FAS
PROVINSI /
KABUPAIH{

zELid?
<H
EE
EM

r**<ouF<<il
E-<
EA
Eg

*o
E<**
HB<EIr
'L' 

U)

6 Ierteronto 12 Z

7 Maros I I

I Panxkaiere dan 6 I

I Barnt 6 I

10 Bone t2 Z

11 Waio t2 2

1Z Sidenrens 15 2

13 Luwu I I

t4 TawaToraia tz 2

I5 Lu'wuUtara I
i6 LuwuTimur I
17 'foraiaUtwa I
18 Enrekang q

t9 Siniai I
20 Takalar I
29 SUITTA l2 108 t2
I Kolaka 9
2 Bombana 9
3 Wakatobi I
4 ButonUtara 9
5 Buton 9
6 Kolaka Timur I
7 Kolaka Utara I
8 Konawe Selataa I
I Konawe Utara 9
10 Muna 9
11 l|'{'unaBarat I
t2 Kotrawe

Ket'ntTal;sn I I

30 M,ALT]KTJ 7 78 12

1 Malul<uTenssara 1Z Z
? Maluku Tensah t2 2

FAS
rRovrNs /
KASt}SAXBI

L
F4koltt-<<,&H<
EE
3*

ilor-
fru
ea< rdlua

3 Buru 12 Z

4 Maluku Bavat 1Z 2

5 Buru Selatan 72 Z

6 Kegulauarl Aru I I
7 Maluku Tenqq. 9 1

31 MAIITT 5 42 7

1 Halmahera 72 2

2 Halmah.eraBarat 12, Z

3 HalmaheraTimw 6 1

4 HalmaheraUtara 6 I
5 Keolala:uanSrAa 6 1

32 PAPUABARAT 5 60 I
1 Manokwari 15 q

2 Soronq Sr,latarr IZ Z

o Mavbrat 1Z 2

4 RaiaAmrrat I 1

5 Sorong 12 ?

$3 PAFUA 12 11,4 1S

1 Merauke 12 2

Z Asmat t2 2

3 Iayawliava TZ Z

4 Ke:pulauar.Yarrun 12 2

5 MamberamoRaya "{2 2
6 Mamberumo 6 i
7 Mappi 12 2

a Mimika 72 2

s Nabire 6i: 1

10 Parriat 6 1

I1 Tolrkxa 12 2

12 Wxopen 12 2
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Hubungan antara FAS-16, Tim ROMS-71 dan Tim Monev Region 4-NMC dapat
drh,hat dalamTabel dibawah ini.

PROVINSI

JU&[.{H
KABI,]PATTN

PAMSIMAS M

HN:
Aa

=$cD oO

zx<xo- ;-:

==wrh-

gx
(/] c{)

€s

?N
=Tta cg

4ate

FH-\J L]
(, \J
F4=
,) ?.
>e<
Vu)

z
Erlrrt>

<F<

<?
=V

>zIrI -iZYo!I
ee

FAS 1 Aceh J 18 ROMS 1 18

1
FAS 2 SumateraUtara 4 27 ROMS 2 21

FAS 3 Jambt 4 I
ROMS 3 21

FAS 4 SrmateraBaral t3 t2 12

FAS 5 Kepulauan Riau 2 5
ROMS 4 t4

?,

FAS 6 Riau 6 9 o

FAS 7 Bangka Belitung 2 6
ROMS 5 19

FAS 8 Srtmatera Selatan 8 10 73

FAS I Bengkulu 4 q
ROMS 6 ZI

FAS 10 Lampu'ng 2 t2
FAS 11 Banten 2 J 4

ROMS 7 l9

.)

FAS 12 JawaBarat 5 71 i5
FAS 13 DlYogakarta 2 4

ROMS 8 JJ
FAS 14 JawaTengah 28 29 29
FAS 15 Jawdlimur 20 27 ROMS 9 27

FAS 16 Bali 1 5
ROMS 10 i3

4

FAS 17 Nusa TenggaraBarat 6 8
FAS 18 Nusa TenggaraTimur 10 19 2l ROMS i 1 21

FAS 19 KalfuwantanBarat 11 L2
ROMS 12 Z1

FAS 20 KalimantanTengah 3 I
FAS 21 Kafunantan Selatan 8 10 11

ROMS 13 19fAS 22 KalimantanTimur 1 4

FAS 23 KalimantanUtara 4

FAS 24 Gorontalo 2 5 5
ROMS 14 14

5

FAS 25 Sulawesi Utara 2 9

FAS 26 Sulawesi Barat I 3 5
ROMS 15 I7

FAS 27 Sulawesi Tengah 7 io T2

FAS 28 Sulawesi Selatan 4 17 ZO
ROMS 16 32

FAS 29 Sulawesi Tenggara 4 l2
FAS 30 Maluku 5 7

ROMS i7 t2
6

FAS 31 Maluku Utara 2 5

FAS 32 PapuaBarat J 5
ROMS 18 t7

FAS 33 Papaa 2 12

I/,MPIRAN A-4
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SPESIFIKASI TEKMS OPERASIONAT KANTOR

ruffiANGAN ffiIJruT.IANTffi{Is DAN
SFE$IHKASI Iv,trNIMt,M

ERuarg Kantor - Ruaflg kantor disediakan di dalam ruar.g kantor Tim
BOM Provinsi.

Eriaya Operasional
Karrtor

Utilitas: listrik, pasokan atr, peralatan sanitasi dan
bahan pembersih kantor, pr alatan -per alatan lampu,
peraLatan keamanan d11. sudah terrnasuk dalam
penyediaan ruafigkantor oleh Tim ROM Provinsi

Kornputer, pinter dan kertas fotokopi ttdak termasuk
Iaporan Rutin dan laparanKegSatan

ELaptop/Notebook
(Sewa)

Pentium Core i5, 5OO GB HDDT 2 GB DDRS, 512 MB
VGA card, DVD RW, Original Microsoft Windows 7
OperattngSystem (OS) with antivirus tool kit, I2-I4
WXGA monitor

Etntqlet wnter,
Multifungsi

- lllo;ran: A4l[r,tte4 Resolusi cetak 48OO x 12OO dpt.
Resolusi Scanning: 12OO x 24OO dpi, CopJr
Reduction/Enlargement, Intetfgce : LlSB Port

Efiuy" Komunikasi - Biaya Telekomunikasi, biaya pengpiman bar*ng d*n
biaya konelsi irrte.r'net,pembeltan karln youchet p!.a-
bayar HP

Erapo"un Laporan Bulanan, Y.vtafiat dan Laporan khusus
dicetak di kertas A lSOgsm dengan nit cover binding
and dig1tal files dalam CDs

laporan T*hunan & l,aparan Akhir (Final Report)
dicetak di kertas A4/8Agsm dengan htard couqt
binding dan dtgltal files dalam CDs
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LAMPIRAN A-5

POB PANDUAN PERTANGGI'NGJAWABAN KEUANGAN DAI{ PELAPORAN
PEKERJAAN JASA KONTRAIffUAT DAN SWAKEIOIA

RINGKASAN SISTIM ALLIR PEIAPORAN DAN PENAGIHAN -POB lengkap dapat di
ungah dari www. pamsimas. ors

1 rcMS Catatan
Semua FM,/FS
dilakakan melalui transfer Bank dan
tagihan harus dimasukan selarubat-
lzunbatnya sekali dalarn dua balan

Satker PSPAM, PPK, FAS dan FA/UES
yang terikat dalarn Dokumen
Kontrak FAS di*wajibkan

ApHkasi Smafi-Sight3 E,t,B

4 SqI(BEHEM

HOUTATOR
ADMIMSIMIION
sR/rcESIHq

FHerensi: ,Brku krduan krtanggungiair*a lGlangar dm Rlaporan Rkajan
.,H tftntraktud dan $vd<dda hgran B{MSMAS 2016" (webdte
www-parnsimas-ory)

1. BAB II Butir 3: Pembayamn Pihak Ketiga Atas Biaya-Biaya dr dalam Konfrak - al
Arus Pelaporan FM/FS andblBaganArus Penagihan FAS

2. BAB IV Tabel A: Komponen BiayaDan Sifat Unit Cost

3. BAB V Tabel C: Dokumen Pendukung Pengajuan Tagilwn Pembayaran
Konfraktual FAS

4. BAB VI FAS: Rekapitulasi Hasil Konfirmasi KepadaPihak Ketiga

]kndE*tlhd tid
DCdaOFltTU



I.AMPIRAI{ - B

JADWAT AKTWITAS2
ESTIIVIASI BIAYA FASIIJTATOR

DANJASA rAYAI{AN FAS
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LAMPIRAN - B
JADWAL AKTIVITAS/ESTIMASI BIAYA FASILITATOR

DANJASA LAYANAN FAS PROVINSI BALI



ffi*$,sr,fi ffi&eamrGuHA JASA_ rr
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SURAT PENLINJT]KAN PENT/EDIA PEKERJAAN

ISPPPBJI



ffi tGMESIffitt${ ffit€RH*}t UffitIht 0trf ffiRuffieilf{ Rf,l{rAT
ffi DtngrcroRAr JENrIEFUS.L CIFTTA K/AilitYAreslffi Hffiffi#s#ffiH
ffiffi F. t$,w,Amtrrtbgam-r&ilh#tulrrrc,&*ter&rer* ra*ffii*gfQftaw

N*nnor : HK.01.22-PSPAMGT*/ 443 /29t6 Corontalc, 16 Nopember 2016

Kepada Ytlt"

Direktur,

PT }{IiLTEffi*ABIGUI{& ;A$A
Jl. Ciputat Raya Nc.l8 8.Rt.009 Rw SS2 Pondok Pinang

Jekarts Sel*tm, Indonesia 123 10

Perihal : Penur$ukau Penye.dia *nt*k Felaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Non-

Konsultan Frcilitator Administr*tion Service TFASI Prcvinsi Gcront*lo

Dengan fui kxaffii krlhhukan baliwa penalvaren Saudara Eolrtor II9-AlAIref-MKfrVIyZ0[6
t&eggel 11 Juli, 2016 porihat Pe.ngada*n Jam Non-Konsulta* Fceilitator Adrnlnistratian
S*rciees {F,*Sl Pmvinsi Goruntalo dengan sebesm Rp 16.138"21&3${ {Enmn frelw fit{ilyw
Serorw Tig* Pulah &tryx,l$a *tt* fiafirs BeIryefr Belas Ribu Tiga fi#us Empg Rupirlh )
kami nyatakan diterima

k*g** tiad* l*qiut &ri Surat Pemur$ekau Peryedi* Bm*glJasc (SPPBI) isi hudare
ditieru$kan untak menyemlrlcan Jarniaan Fetaksanaan dan menandat*ngani Surat Perjaqiian
p*ling lambet 14 {ernpat belas} hari kerja steleh ditertitkannya SPPBJ. Kegag*lan Saudara
un*rk menerima pnun$uken iai yaxg disusr* berdssadffi$ evalussi tertadep petreweran

Sa*darA aku dikenalcae senksi sesuai ketentuaa dal*n Peraturaa Presidm No. 54 Taltun
2$t$,berikrt &n:tang Peagndaen Baratgfau-

GORC}ffALS
Telmis

TembusanY&. r

i. Irspektir Jffidffil KEmentsian Pekerjaan Umum dan Peruo*aha$ RaLyatdi Jskara
2" Dird*rr pqerakcgan Sistac Payediaan Air Mirurm,Bitjen Cipta Kxya di Jakarta

3. Arsip
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SURAT PERINTAH MUI-A,I KERJA

ISPMKI



KEI,ENTERIAN PEI{ERJAAN UIIIUM t}AN PERUIilA,I{AN RAI(fAT
DIREKT(]FTAT JENDEFTAL SIPTA }<ARYA

MINU[d
coRslm.{r"o

fr, W D?. AM S6a I{o 92 fit *r&aghtr turl&6 fril. [Ih W @ue, *ad *dner.3$Qr*m,otit

SURAT pERTNTAH MULAI KERJA (SPIfiK)
Nomor: HK, 01.24-PSPAMGIXII603

Paket Pekerjaan : FASlLlTATOfiA0iiffi?'ll$TRATIOItI SERVICHS (FA$l PROVIH$IGOR0NTAL0

Yang befianda iangan di bawah ini:

SOPAII, ST.MT

Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Teknis

$atkerPengembangan $istem Penyediaan Air Minum Provinsi Gorontaio

Jl. Praf. DR. Aloe Saboe No, 92 Wongkaditi Timur Kota Gorontalo

8elanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Kornitrnen;

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak nomor; HK.0?.03-P$PAMG/XU6S2/201S tanggal 22 Nopembor 2016

Bersama ini memerintahkan:

PT. rr{ULTll{ARA0lGUl{A JASA
Alamat Jln. Oputat Raya N0.18 B,Rt 009 Rw.00? Pondok Pinang

Yang dalam hal ini diwakili oleh: Drs.A.MUAS.Akt
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagei berikut:

t, illama pekerjaan

2, Tanggalmuiaikerla
3. Syaralsyaratpekerjaan
4, Waktu penyelesaian

5. D**da

Pst$.uat Kamitmen Pembinaan Teknis

Nip, 119$S1 19s4031002

ilfenerima dan menyetujui:

Untuk dan atas namaFT. HULTIKABADffiUNA JASA

// ,r (,
!;

Drs_.A,MUA$.Akt
Direktur Utama

Fasilitatar Administration $erviees.

22 Noper*kr 2016

sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

seiama 44 (empat-puluh-empat) hulan dan pekerjaan harus sudah

selesai pada tanggal 03 iuti 2020.

Tefiarlap setiap hari keterlambaian pelaltsanaanlpenyelesaian

pekeriaan Penyediaakan dikenakan Denda sesuai dengan ketetapan

dalam Syarat - Syarat Khusus Kontrak (SSKK) kausul S5,3.

Gorontalo, 2annP"*Utr 2016

ynluk d1n.$aS iurna SatkeiFengr*rrbnngan $istem Penyediaan Air Mrnum Provinsi Gorcntaio
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JAMINAN UANG MUKA DARI BANK



. Menyatdlran derlsan sesurlgguhnya baltwa :

htama penerhit Jaminan Uerrg Mrrka I PT, Bank Mantliri {Perser*) Tbk
- 1 : 

i; 
: :, : rr : 

i . i 'a: i, 
t 

_i 
i ,::.,. ):, .. ',!a,r::,.jl.,t,rrriirf:,r.

i.liril it:Jit.+!a i: li:'r.
f r:r, :i:!..lt r r::'. :r.

' ketlerrar*nny*, l

llofil0rItarrill.1a, . l..,fj(., 1 i4t.7?_\),,.\;t1;.i."i i. r .:.: I 
-;,';.;; -. '.1."... ,."'.)

iJenrikian s,.it.it I]fl.rtlyalilali t:;: ii.;;r:; l:.;;i1 tl,i'r.t;.r..1. ri!''ir:r iillr;i1:lr'r'" '-'

|.,:

I . $*ftilki&* rfgln'lr*li:** inj t{;*t'r:i (;i,,-t': i:"i,::.;'i :11.:';'::'t']:.! :"lr'. ,':'r.'']

' rr: I i :,r | .. ---." ": 
:'!

Gorontalo, 28 ilovrrr'irtr ,:{}.! i
;

PT. [}ank Mandiri (Ferrcro) Tbkf
Cabang Gorontalo 'c.
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SURAT KETERANGAN DUKUNGAN BANK



P? SAfrK RAKYAT TNDONES|A {pERSERA) Tbk
KANTOR CABANG CIPUTAT

"Ialan Er. &. Ju*nda f{o,28 Ciputrr* Ta*gerang l5{li
Tel*porr t02r) 7411126- ?47$t?14 - ?4?$t?1S

Famirnih" {CI?l } ?4SSS$3

sufiAT Kryr*R4NqAN rluKUNcAN sANlK
ITo. B. sSlKC-xYlADIffS6lAlr 6

Yangbertanda fangan Dibawah ini rneneraagkan bahwa :

Narua : PT. MULTI KARADIG{INA JASA
Alaruat - : Jt.CiputatRayaNa.163 Fsndok Pfuang, Jakarta l23l*

Adalah ilasabah GIRO kami pe*regang rekening No:

0382-01-000138-3$-S Sojak Tanggal $3 Agrisrrrs ?S1l

Swat keterangan iti dilrcrikan atas permir:taan PT. MTILTI KARAIXGT NA JASA dengan suraf
No.?l31}/IKJ-DBM/2SI5" tanggal 29 Juni 2016, untuk keperluan persyaratar: pekerjaanu'F$cfiitatar.{dmiuistrafion Services {fAS} Prsviasi Gorrntalc'u, yang ditujukan kepada :

Fokja ULF
$afuan Kerja Prryemhangee $icfse Feryedia*n Air Mirum Proyinsi Goroafals

Jt" Frof" Dr, Al*ei SshwNo" 92 Kel,}Y*agkaditi
Ksta Garoxtalo

Sehubungan dengaa hal tersebut diatas, kami akan mempeitimbangkan unt*k rnemberikan
duktrngan k*pada fT. MULTX KARADIGUNA JASA dengan nilai plafoud setinggi*insgrnya
sebesar Rp. 2.044"95I"M$,- {ilua Nilyar Enggrt Patal, Eerry*t ittt* Se,;rs&ilxa fcfrs Litrla pxla*
.&aa fii&s Enry.rut Pa//at, *,*gi*ltl, sepaqiaag proyek tersebut menunrt analisis kami layak dan
feasible untuk dibiayai sesuai dexgan keteatr:ax pe*reditan ya*g berlaku di BRI

Surdt keterangan Dukuaga* ba*k i$i Bukan mer*pakan komisnen BRI ur*trk mernberikan krsdit
kep*da Ybs dan Tidak raengikat BRI rnaupua pena*datangannya-----

Surat Keterangau Dukungan Bank ini hanya diperguaakan
berlaku sarnpai dexga:r prCIses pekerjaan tersebut berakhir-*-

uatuk keperluan pekerjaan diatas dan

I Ciputat, 3S Jrmi 2016
PT" B4nk Rakyat Indonesia (Perseqo), Tbk

1-- Kantor Cabang Ciput*t {

Jnfryrr'fa.s, Pr*{*sksraalixxe, xepa*s*n Nhse&lr&, flelelad*xaa, pexgh*rgaan iiiid* saw
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JAA{INAI{MDARI
BAr{KIASURANST/PERUSA}rAAN FETSAA{rN
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