
SATUAN KERJA: Kantor Pengadilan Agama Salatiga

S U R A T P E R IN T A H  K E R JA  
(S P K ) NOMOR DAN TANGGAL SPK : W11-A13/767 /HK.05/2/2019 

Tanggal 15 Februari 2019

Halaman 1 dari 1

PAKET PEKERJAAN:
Jasa Konsultansi Pemberian Layanan 
Pos Bantuan Hukum Pengadilan 
Agama Salatiga

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 
01/pbj-posbakum/pa salatiga /01/2019 Tanggal 29 Januari 2019

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 
06/pbj-posbakum/pa salatiga/02/2019 Tanggal 14 Februari 2019

SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA Pengadilan Agama Salatiga Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA- 
005.04.2.400921/2019 tanggal 5 Desember 2018, untuk mata anggaran 1053.005.051.522131 (Belanja Jasa Konsultan)

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan 19 Agustus 2019.

NILAI PEKERJAAN

No. Uraian Pekerjaan Kuant Satuan Harga Satuan (Rp) Subtotal (Rp)
Total (Rp)itas Ukuran Material Upah Material Upah

1. Belanja Pos 
Bantuan Hukum 
Pengadilan

600 Jam
Layanan

26.400.000 26.400.000 26.400.000

Jumlah 26.400.000

PPN 10% 2.640.000

NILAI 29.040.000

PEMBULATAN 29.040.000

Terbilang : “Dua Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Ribu Rupiah”

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

Untuk dan atas nama PA Salatiga Untuk dan atas nama penyedia 
Lembaga Bantuan Hukum Gumilang

Heni Dwi Anqqreani, S.H.M.H 
Ketua



9. PENUGASAN PERSONILPenyedia Jasa Konsultansi tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.10. PENANGGUNGAN DAN RISIKOa. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jaw ab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum , proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal- hal berikut terhitung sejak Tanggal M ulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;b. Terhitung sejak Tanggal M ulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan aw al, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAANPPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.12. LAPORAN HASIL PEKERJAANa. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.c. Laporan harian berisi:1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;2) jenis, jum lah dan kondisi peralatan;3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu m inggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.13. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAANa. Kecuali SPK diputuskan lebih aw al, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal M ulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.



Pembayaran Termin V dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan 425 jam layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan atau telah melayani minimal sejumlah 85 orang. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhiPembayaran Termin VI dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan 540 jam  layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan atau telah melayani minimal sejumlah 108 orang. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhiPembayaran Termin VII dapat diajukan jika Petugas Posbakum telah melaksanakan 600 jam layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Posbakum dan atau telah melayani minimal sejumlah 120 orang. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi 3) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.23. DENDAPenyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.24. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAKPenyedia Jasa Konsultansi dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa Konsultansi, baik sebagai akibat peleburan {merger) atau akibat lainnya.25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISIPenyedia Jasa Konsultansi menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia Jasa Konsultansi menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.


