
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI

UP MUARA KARANG

iRB
DOKUMEN PENGADAAN

Nomor : 187.RKS/600/UPMKR/2019

Tanggal: 06 Februari 2019

JASA KEBERSIHAN AREA PLTGU BLOK1 PT PJB UP

MUARA KARANG

Metode Pelelangan Terbuka dengan Pascakualifikasi

PT PJB Unit Pembangkitan Muara Karang

JL. Pluit Karang Ayu No.l

Jakarta Utara

Tahun2019



PT PEMBANGKITAN JAWA BALI

UNIT PEMBANGKITAN MUARA KARANG

Jl Pluit Karang Ayu No.l Jakarta Utara

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Nomor: 187.PM/600/UPMKR/2019

Pclaksana pengadaart barang/jasa PT P]B mengundang penyedia barang/jasa untuk mengikuti pelelangan

terbuka dengan metode pascakualtfikasi sebagai berlkut;

1. Paket Pekerjaan

1.1. Nama Pekerjaan : JASA KEBERSIHAN AREA PLTGU BLOK1 PT PjB UP MUARA

KARANG

1.2. SumberDana : Anggaran Operas! PT PJB UPMKRtahun 2019.

2. Persyaratan Peserta Lelang

2.1. Perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki Surat Izln Usaha (SlUP) yang masih berlaku.

2.2. Tergabung dalam APKLINDO.

2.3. Penyedia barang/jasa harus memiliki Surat Izin Operasional (SIOJ perusahaan penyedia jasa

pekerja kebersihan / cleaning service yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

2.4. Calon penyedia barang/jasa sudah menerapkan IS014001 yang dibuktikan dengan sertifikat yang

masih berlaku.

2.5. Berpengalaman dalam melakukan pekerjaan pekerjaan sejenis di lingkungan PLN (grup) dalam

kurun waktu 3 tahun terakhir yang dibuktikan dengan:

•  Surat Perintah Kerja / Kontrak (minimal 2).

•  Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (minimal 2).

2.6. Penyedia barang/jasa tidak sedang menjalani sanksi blacklist di lingkungan PT PLN group.

3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan dilakukan pada:

3.1. Tanggal : 06 Februari 2019 s/d 11 Februari 2019.

3.2. Pukul :11.00WlBs/dl5.00WlB{setlapharikerja)

3.3. Tempat ; PT PJB Unit Pembangkit Muara Karang

Jl Pluit Karang Ayu No.l Jakarta Utara

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

4.1. Penjelasan (aanwijzing)

Tanggal : 12 Februari 2019, Pukul 14.00 WIB.

4.2. Beauty contest

Tanggal : 14 Februari 2019, Pukul 10.00 WIB.

4.3. Batas akhir pemasukkan dokumen penawaran

Tanggal : 19 Februari 2019, Pukul 14.00 WIB.

5. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari

direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal.

6. Seseorang dilarang mewakili lebih dari satu perusahaan dalam mendaftar dan mengambil dokumen

pengadaan.

Demikian pengumuman pelelangan ini untuk diketahui dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PELAKSANA PENGADAAN

SATRIOADHIKUSUMO
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BAB I. INSTRUKSl UMUM KEPADA PESERTA

1. Lingkup Pekerjaan
1.1. Pelaksana Pengadaan mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket

pekeijaan sebagaimana tercantum dalam TOR.
1.2. Nama paket dan lingkup peketjaan ditentukan dalam TOR.
1.3. Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang

ditentukan dalam TOR, berdasarkan Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak dengan
mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuat kontrak.

2. Sumber Dana

Anggaran Operas! FT Pembangkitan Jawa Bali teihun 2019.

3. Syarat dan KualifikasI Peserta Pelelangan
3.1. Pelelangan inl terbuka dan dapat dllkuti oleh semua penyedia barang / jasa yang berbentuk badan

hukum Perseroan Terbatas (FT) yang memlliki SIUP (menengah/besar).
3.2. Memillkl Surat Ijin Operasional Perusahaan Jasa Penyedia Tenaga Kerja / Buruh darl Departemen

Tenaga Kerja &.Transmigrasi (DEPNAKER).
3.3. Calon penyedia tidak sedang dalam status masuk Daftar Hitam {Black List) yang dikeluarkan oleh

Perusahaan atau dilingkungan PT PLN (Pet^ro) Group berkaltan dengan reputaslnya dalam
menyediakan barang / jasa.

3.4. MemilikI NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan 1 (satu) tahun terakhir (SPT Tahunan) serte
memlliki laporan bulanan PPh Pasal 21/ PPh Pasal 23 (bila ada transaksi)/ PPh Pasal 25 / Pasal 29 dan
PPN paling kurang 3 (b'ga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.

4. Satu Penawaran Tlap Peserta
Seb'ap peserta hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

5. Isl Dokumen Pengadaan
5.1. Dokumen Pengadaan terdlri atas Dokumen Pemllihan dan Dokumen Kualiflkasi.
5.2. Dokumen Pemllihan meliputi:

a. Pengumuman
b. Instruksi umum kepada calon penyedia
c. [Instruksi khusus kapada caion penyedia, apabiia dipersyaratkan]
d. Rancangan Surat Perjanjian
e. Syarat-syarat umum kontrak
f. Syarat-syarat khusus kontrak
g. [Daftar kuantitas dan harga, apabiia dipersyaratkan]
h. Spesifikasi Teknis, KAK, dan/atau gambar-gambar
I. Bentuk Surat Penawaran

j. Bentuk Surat Jamlnan Penawaran
k. Bentuk Pakta Integritas
i. Lembar Data Pemllihan

5.3. Isl Dokumen Kualiflkasi meliputi ;
a. Lembar Data Kualiflkasi

b. Foimulirlstan Kuallfikasi

c. Petunjuk Pengisian Formulir Kualiflkasi
d. Tata Cara Evaluasi KualinkasI

5.4. Peserta beii<ewajiban memenksa keseluruhan Isl Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan
Dokumen Penawaran yang b'dak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan
int sepenuhnya merupakan reslko peserta.

6. Bahasa Dokumen Pengadaan
Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulls dalam proses pekerjaan menggunakan Bahasa
Indonesia.

7. Pemberian Penjelasan
7.1. Pemberian penjelasan akan dilakukan di PT PJB UP Muara Karang sesuai jadual sebagaimana tertuang
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dalam pengumuman lelang ini.
7.2. Ketidakikutsertaan peserta pada saat pembetian penjeiasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/

menggugurkan penawaran.
7.3. Apabiia dipandang periu, Pelaksana Pengadaan melalui Aanwijzer?^s\x tim teknis yang ditunjuk, dapat

memberikan penjeiasan ianjutan dengan cara melakukan peninjauan iapangan.
7.4. Dalam pemberian penjeiasan, Pelaksana Pengadaan tidak diwajibkan memberikan penjeiasan mengenai

Dokumen Pengadaan, namun cukup memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan
pertanyaan.

7.5. Jika dllaksanakan peninjauan Iapangan, hasil peninjauan akan dituangkan dalam Berita Acara
Penjeiasan Lanjutan (BAPL) yang akan dibagikan ke peserta.

7.6. Apabiia terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka
Pelaksana Pengadaan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian
tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

8. Perubahan Waktu

Pelaksana Pengadaan dapat melakukan perubahan waktu pada setiap tahapan lelang dengan menyertakan
alasan.

9. Bahasa Penawaran

9.1. Semua Dokumen Penawaran dan Dokumen Isian Kualifikasi harus menggunakan Bahasa Indonesia.
9.2. Dokumen Penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia

atau bahasa asing.
9.3. Dokumen Penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjeiasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam

hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjeiasan dalam Bahasa Indonesia.

10. Harga Penawaran
10.1. Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.
10.2. Untuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan harga satuan dan lump sump, peserta

mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar
Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam
mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang tain dan
pekeijaan tersebut tetap harus dllaksanakan.

10.3. Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain serta blaya
asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan
dalam total harga penawaran.

11. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran
11.1. Semaua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang ruplah ;
11.2. Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Ini dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam

syarat-syarat umum/khusus kontrak.

12. Masa Berlaku Penawaran

12.1. Masa berlaku penawaran adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender.
12.2. Apabiia evaluasi belum selesai dilal^nakan, sebelum akhir masa beriakunya penawaran, Pelaksana

Pengadaan dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa
beriakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu. Peserta pengadaan dapat
menyampaikan konfiimasi melalui surat.

12.3. Peserta dapat:
a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran
b. menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak

dikenakan sanksi.

13. Jaminan Penawaran

13.1. Peserta menyerahkan jaminan penawaran dalam mata uang ruplah.
13.2. Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Dlterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk BPR) atau Kantor Cabang/Perwakilan Bank Umum
Asing yang berkedudukan di Indonesia

b. Jaminan Penawaran terhitung dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa
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berlakunya tidak kurang dari masa berlaku penawaran
c. Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran
d. Besaran jaminan penawaran adalah 1% darl HPS atau 1% dari harga penawaran.
e. Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf.
f. Nama Perusahaan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Perusahaan yang

mengadakan pelelangan.
g. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dllelangkan.
h. Jaminan Penawaran harus dapat dicalrkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nllal Jaminan

dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) harl ketja, setelah surat pernyataan wanprestasi darl
Perusahaan diterlma oleh Penerbit Jaminan.

13.3. Jaminan Penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan sebagal pemenang lelang akan dikemballkan
setelah drterbltkan surat penunjukten kepada pemenang lelang.

14. Bentuk Dokumen Penawaran dan Penandatangan Surat Penawaran
14.1. Dokumen penawaran disampalkan dalam bentuk hardcopy dan ditandatangani DIrektur perusahaan

atau penerima kuasa dari DIrektur Utama (yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte
pendlrian atau perubahannya), atau pejabat yang berhak mewaklll perusahaan (dibukb'kan dengan
dokumen otentik).

14.2. Penyampulan dokumen penawaran dengan menggunakan metode 1 (satu) sampul.
14.3. Dokumen Penawaran terdlrl dari :

a. Penawaran admlnlstrasi

b. Penawaran teknis

c. Penawaran harga; dan
d. Dokumen Islan KuallfikasI dan lamplrannya

15. Metode Pemasukan Dokumen Penawaran

15.1. Peserta Pengadaan harus mengajukan penawaran harga dengan dllengkapl rinclan harga penawaran
sesual speslflkasi teknis untuk barang yang dibutuhkan sesual dengan daftar barang yang dimlntakan
penawaran.

15.2. Peserta Pengadaan hanya dapat melakukan penawaran 1 kali. Jlka telah mengajukan penawaran
sendiri, tidak boleh menawar secara konsorslum, demlklan juga seballknya.

15.3. Dokumen penawaran disampalkan dalam sampul tertutup yang tidak tembus baca, serta direkatkan
(dllem/dllak) dengan balk tanpa mencantumkan nama dan alamat penglrim.

15.4. Pada muka sebelah kirl atas sampul penutup agar ditulls nomor dan tanggal Dokumen Pengadaan dan
ditujukan kepada:

PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA
PT P3B UP MUARA KARANG

JAKARTA UTARA

15.5. Dokumen Penawaran disampalkan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdlrl dari: dokumen asll 1 (satu)
rangkap dan sallnannya 1 (satu) rangkap ditandal "ASLI" dan ''REKAMAN".

16. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

Surat penawaran selambat-lambatnya dimasukkan ke dalam kotak pada harl, tempat dan jam yang telah
ditentukan, dan blla via Pos harus telah diterlma oleh Pelaksana Pengadaan sebelum batas akhIr waktu
penyampalan Surat Penawaran.

17. Penawaran Terlambat

Pemasukan surat penawaran yang melampaul batas waktu yang telah ditentukan tidak akan diterlma.

18. Pembukaan Penawaran

18.1. Sampul penutup Dokumen Penawaran dibuka dl hadapan peserta pada waktu dan tempat sesual
ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.

18.2. Ketidakhadlran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak dapat dijadlkan dasar
untuk menolak/menggugurkan penawaran.

18.3. Pembukaan Dokumen Penawaran pada harl yang sama segera setelah batas akhir pemasukan
Dokumen Penawaran, dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) peserta sebagal saksl.

18.4. Apablla tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagal saksl, maka Pelaksana
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Pengadaan menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam.
18.5. Apabila setelah ditunda 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka

pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar
Pelaksana Pengadaan yang ditunjuk oleh Pelaksana Pengadaan.

18.6. Pelaksana Pengadaan membuka kotak/tempat pemasukan dokumen dihadapan para peserta.
18.7. Pelaksana Pengadaan membuka, memeriksa, dan menunjukkan dihadapan peserta mengenai

kelengkapan dokumen penawaran yang dlpersyaratkan.
18.8. Salah satu anggota Pelaksana Pengadaan bersama 1 (satu) saksi memaraf penawaran asli yang

bukan miliknya.

18.9. Pelaksana Pengadaan segera membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran yang sekurang-
kurangnya memuat:
a. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk
b. Jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan Udak lengkap
c. Tanda tangan Pelaksana pengadaan dan wakii peserta yang hadlr atau saksi yang ditunjuk oleh

Pelaksana pengadaan jika tidak ada saksi dari peserta
18.10. Dalam hal teijadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut

harus dimuat dengan jelas di dalam Berita Acara.
18.11. Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota Pelaksana Pengadaan

yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.
18.12. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir.

19. Evaluasi Penawaran

19.1. Evaluasi Penawaran dilakukan dengan metode evaluasi sistem gugur.
19.2. Koreksi aritmatik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesualkan dengan yang
tercantum dalam Dokumen Pengadaan

2. apabila terjadl kesalahan basil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka
dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh
diubah; dan

3. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan
pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong

19.3. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi
lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.

19.4. Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.
19.5. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik, Pelaksana Pengadaan menyusun urutan dari penawaran

terendah.

19.6. Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan untuk mendapati<an
3 (tiga) penawaran yang memenuhl syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi
aribnatik.

19.7. Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang
dari HPS maka proses ielang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi.

19.8. Pelaksana Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang mellputi ;
a. evaluasi administrasi (sistem gugur)
b. evaluasi teknis / beauty contest (70%)
c. evaluasi harga (30%)

19.9. Evaluasi Administrasi :

a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada
saat peniiaian kualifikasi.

b. Evaluasi data administrasi memakai system gugur yang akan menghasilkan 2 (dua) kesimpulan,
yaitu "memenuhl syarat administrasi (luius)" atau "tidak memenuhl syarat administrasi (gugur)".

c. Surat Penawaran memenuhl ketentuan sebagai berikut:
1. ditandatangani oleh :

o  direktur utama / pimpinan perusahaan ;
o  penerima kuasa dari direktur utama / pimpinan perusahaan yang nama penerima

kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya ;
o  kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan

dokumen otentik; atau
o pejabat yang menurut peijanjian ketja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja
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sama.

2. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang drtetepkan
3. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan t'dak metebihi jangka waktu yang

ditetapkan
4. bertanggal

d. Surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut;
1. diterbitkan oleh Bank Umum ;

2. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhlr pemasukan penawaran dan masa
berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan ;

3. nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran ;
4. besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan ;
5. besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
6. nama Perusahaan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Perusahaan

yang mengadakan prelelangan ;
7. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan ;
8. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai

Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) had keija, setelah surat pemyataan
wanprestasi dari Perusahaan diterima oleh Penerbit Jaminan ;

e. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
f. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka

evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
g. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka peleiangan

dinyatakan gagal.
19.10. Evaluasi Teknis / beauty contest (70%):

a. Evaluasi teknis dapat diiaksanakan terhadap penawaran yang dinyatakan maaenuhi
persyaratan/lutus administrasi.

b. Hasil evaluasi teknis adalah bobot nilai.

c. Penllaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap :
1. Scope pekerjaan

2. Metode pekerjaan
3. Daftar peralatan
4. Penempatan pegawai

19.11. Evaluasi Harga (30%):
a. Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan

administrasi dan teknis.

b. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan :
1. total harga penawaran dibandingkan terhadap nilai total HPS ;

o  apabila total harga penawaran atau penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, maka
akan dilakukan negosiasi harga.

o Apabila semua penawaran diatas HPS dengan memperhatikan ketentuan negosiasi
harga maka dapat dilakukan negosiasi kepada penawar terendah dengan
memprerhatikan aspek GCG.

o  apabila negosiasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesapakatan atau masih tetap
diatas HPS maka peleiangan dinyatakan gagal.

2. mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan
keglatan tersebut harus tetap diiaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga
satuan pekerjaan lainnya.

c. Dilakukan klarifil^sl kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh
persen) HPS dengan ketentuan :
1. Fungsi Pelaksana Pengadaan harus meminta penjelasan/klarifikasi secara tertulis kepada

calon penyedia barang/jasa.
2. Hasil penjelasan/klarifikasi tertulis tersebut disampalkan oleh Fungsi Pelaksana Pengadaan

untuk dikaji oleh Value for Money Comlmitee untuk menentukan menerima atau menolak
penawaran yang disampalkan oleh calon penyedia barang/jasa.

3. apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk
menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan

4. apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan,
maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran dicaitican untuk Perusahaan serta
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dimasukkan dalam Daftar Hitam

d. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memlliki harga penawaran yang sama, maka
Pelaksana Pengadaan memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal
inl dicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan.

e. Panitia Pengadaan menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan 2 (apablla ada).

20. Evaluasi Kuaiifikasi

20.1. Evaluasi kuaiifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2
(apablla ada).

20.2. Evaluasi kuaiifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penllaian sistem gugur.
20.3. Evaluasi kuaiifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetlsi, maka data yang

kurang tidak dapat dilengkapi.
20.4. Tatacara evaluasi dilakukan sesual dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan ini.
20.5. Apablla calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) tidak lulus evaluasi

kuaiifikasi, maka dilakukan evaluasi kuaiifikasi terhadap penawar ranking berlkutnya.

21. Pembuktlan Kuaiifikasi

21.1. Pembuktlan kuaiifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kuaiifikasi dilakukan setelah
evaluasi kuaiifikasi.

21.2. Pembuktlan kuaiifikasi dilakukan dengan cara mellhat dokumen asli atau dokumen yang sudah
dllegallsir oleh yang berwenang.

21.3. Pelaksana Pengadaan melakukan klarifikasi dan/atau verlflkasi kepada penerbit dokumen, apabila
diperlukan.

21.4. Apabila hasil pembuktlan kuaiifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan dan
dimasukkan dalam Daftar Hitam.

21.5. Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembul^ian kuaiifikasi, maka lelang dinyatakan gagai.

22. Penetapan Pemenang
Pelaksana Pengadaan akan memberitahukan pemenang pelelangan dan pemenang cadangan 1 dan 2
(apabila ada).

23. Sanggahan
23.1. Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulls atas penetapan pemenang selambat-

lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari ketja setelah tanggal pemberitahuan pemenang dengan
memberikan jaminan sanggah sebesar 2%o (dua perseribu) dari nilal total HPS atau seOnggi-
tlngglnya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

23.2. Sanggahan hanya diajukan terhadap adanya penylmpangan pelaksanaan prosedur kuaiifikasi yang
diatur dalam Dokumen Kuaiifikasi Pelelangan Peker^aan bersangkutan, KKN dan atau pelanggaran
persalngan yang sehat.

23.3. Surat sanggahan diajukan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan pemenang (dalam hal Inl
adalah GM Unit) disertai bukti-buktl terjadinya penylmpangan, dengan tembusan kepada Kepala
Satuan Pengawasan Intern (KSPI).

23.4. Pejabat yang Berwenang wajib memberikan pendapat keterangan tertulls atas substansi masalah
yang disanggah kepada yang mengajukan sanggahan disertai bukti-buktl secara proporslonal sesuai
dengan masalahnya selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) harl kerja sejak diterlmanya sanggahan.

23.5. Penyedia yang b'dak puas dengan jawaban sanggahan sebagaimana dimaksud angka 23.4 dl atas,
dapat mengajukan sanggahan banding kepada DIrektur Utama, dengan tembusan kepada Kepala
Satuan Pengawasan Intern (KSPI), paling lambat 3 (tiga) hari keija setelah diterimanya jawaban
sanggahan. Sanggahan Banding menghendkan proses Pelelangan.

23.6. Berdasarkan keterangan Pelaksana Pengadaan maka DIrektur Utama memberikan jawat)an
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak surat Sanggahan Banding diterima.

23.7. Proses pelelangan dapat dilanjutkan sesudah Pejabat yang Berwenang memberikan jawaban kepada
yang mengajukan sanggahan.

23.8. Apabila sanggahan ternyata benar, maka dilakukan penilalan kembali atau dilakukan pengumuman
pelelangan ulang. Pelaksana Pengadaan wajib mengemballkan Jaminan Sanggah.

23.9. Apabila sanggahan tidak benar dan cenderung mengada-ada, maka kepada yang bersangkutan tidak
dilkutsertakan pada proses pelelangan dan Jaminan Sanggah dlcairl^n oleh Perusahaan. Kepada
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Penyedia tersebut dikenakan Black List 1 (satu) tahun.
23.10. Sanggahan calon peserta pelelangan hanya diberikan 1 (satu) kali dan jawaban atas sanggahan

banding bersifat akhir (final).

23.11. Peserta leiang yang keberatan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapl menyebarkan
ke publik dapat dikenakan Black selama 2 (dua) tahun dan apabiia ternyata mengada-ada maka
dikenakan Black untuk waktu yang tidak terbatas.

24. Penunjukkan Pemenang
Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sesudah masa sanggah berakhir atau tidak ada sanggahan diterima,
maka Pejabat yang Berwenang mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai
penunjul^n pelaksana pekerjaan yang diieiangkan, dengan ketentuan :
24.1. Apabiia pemenang leiang urutan pertama yang telah ditetapkan sebagai Penyedia mengundurkan

diri dan ateu b'dak bersedia, maka yang akan ditetapkan sebagai Penyedia dapat dilakukan kepada
pemenang leiang urutan kedua (bila ada) sesuai dengan harga penawaran yang bersangkutan,
dengan ketentuan :
a. Penetapan pemenang leiang urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan

penetapan dari Pejabat yang Berwenang menetapkan pemenang leiang.
b. Masa berlakunya Jaminan Penawaran pemenang leiang urutan kedua masih berlaku atau sudah

diperpanjang masa berlakunya.
c. Selisih antara penawaran pemenang leiang urutan pertama dan kedua tidak boleh lebih besar

dari 5%.

d. Jaminan Penawaran urutan pertama menjadi milik Perusahaan dan dicairkan untuk disetorkan
kepada Kas Perusahaan.

e. Kepada Penyedia yang bersangkutan diberikan sanksi Black UstsQS,Ms\ ketentuan Black List.
24.2. Apabiia pemenang leiang urutan kedua juga tidak bersedia, maka penetapan Penyedia dapat

dilakukan kepada pemenang urutan ketiga (bila ada) sesuai dengan harga penawaran perusahaan
yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagaimana angka 24.1) diatas.

25. Pelelangan Gagal
25.1. Panitia Pengadaan menyatakan pelelangan gagal, apabiia :

a. Seluruh harga penawaran yang masuk diatas HPS dan negosiasi yang dilakukan tidak berhasil.
b. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi &teknis.
c. Terjadi perubahan rencana keija & mengakibatkan perunbahan kebutuhan barang/jasa.
d. Adanya indlkasi kuat terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.
e. Adanya indikasi terjadinya KKN.
f. Sanggahan dari calon penyedia barang/jasa ternyata benar.
g. Berdasarkan rekomendasi dari value for money committee atas usulan FUngsi Pelaksana

Pengadaan, Pengguna barang/jasa, atau pejabat lain yang terkait.
h. Akibat adanya penetapan pengadilan.

25.2. Fungsi Pelaksana pengadaan wajib menyampaikan pemberitahuan Pengadaan gagal kepada calon
penyedia barang/jasa

26. Jaminan Pelaksanaan

26.1. Penyedia yang ditunjuk sebagai pemenang tidak berkewajiban untuk menyerahkan jaminan
pelaksanaan.

27. Penandatanganan Surat Perjanjian

Kontrak harus sudah ditandatangani selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dikeluarkannya
SPPBJ. Selama menunggu Kontrak jadi dan agar Penyedia dapat segera melakukan aktifitasnya maka
dibuatkan SPMK. SPMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari setelah diterbitkannya SPPBJ.



9 PJB way

BAB n. RANCANGAN SURAT PERJAN31AN
1. Syarat-syarat Umum Kontrak

1.1 Ketentuan Umum

a. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau
ta^iran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
1. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan barang dan atau jasa yang

dibiayai dengan anggaran perusahaan, yang selanjutnya disingkat Pengadaan Barang/Jasa yang
prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa.

2. Pemberi Keija adalah FT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Muara Karang.
3. Pelaksana Pengadaan adalah Pelaksana yang melaksanakan kegiatan pengadaan

barang/jasa.
4. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha yang

menyediakan Barang / Jasa.
5. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang berslfat

mudah dlcairkan dan tidak bersyarat (unconditionaf), yang dlkeluarkan oleh Bank Umum yang
diserahkan oleh peserta/penyedia kepada Pelaksana Pengadaan untuk menjamin terpenuhinya
kewajiban peserta/penyedia.

6. Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
b. Bahasa dan Hukum

1. Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia

2. Mukum yang digunakan adalah hokum yang berlaku di Indonesia
c. Korespondensi

1. Semua korespondensi dapat berbentuk surat dan/atau faksimlll dengan alamat tujuan para
plhak yang tercantum dalam kontrak.

2. Semua pemberltahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak inl harus dibuat
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jlka telah disampaikan
secara tangsung kepada wakll sah Para Plhak, atau jlka disampaikan melalui surat tercatat
dan/atau faksimlll ditujukan ke alamat yang tercantum dalam kontrak.

d. Wakit Sah Para Plhak

Setlap tindakan yang dlpersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang
dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak Ini oleh Pemberi Kerja atau
Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam kontrak

e. Perpajakan
Peny^la dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea,
retrlbusl, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak
Ini. Semua pengetuaran perpajakan Ini dianggap telah termasuk dalam NIlai Kontrak

1.2 Pelaksanaan Pengadaan, Serah Terima, Amandemen Dan Pemutusan Kontrak
a. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pekerjaan dimulai sesuai kesepakatan pada seat aanwidzing.
2. Jangka waktu pelaksanaan Kontrak Payung Ini adalah selama 24 bulan, terhitung sejak tanggal

SPPBJ atau Surat Perjanjian.
b. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga
c. Standar

Ketentuan mengenai Pekerjaan yang disedlakan oleh penyedia harus sesuai dengan standar dalam
spesifikasi teknis dl TOR

d. Risiko

Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak
akan berailh kepada Pemberi Keija

e. SMP&KLK3

(1) Sebelum pekerjaan dilaksanakan :
a. Plhak Kedua wajib mengurus Safety dan atau Working Permlte ke BIdang LIngkungan dan K3

PT PJB Unit Pembangkitan Muara Karang dengan melampirkan persyaratan pendukung yaltu :
I. Daftar peralatan kerja yang digunakan beserta sertlfikat yang diperlukan.
li. Daftar Pelaksana Tenaga Kerja yang melaksanakan pekerjaan, lengkap dengan copy

Identitas, pengalaman kerja / kompetensi dan sertlfikat terkait yang dimillkl.
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iii. Prosedur kerja.
iv. Jadwal / rencana kerja.
V. Penatiggung jawab dan atau pengawas pekerjaan.
vi. Copy bukti Asuransi Tenaga Kerja / Asuransi Resiko Material.

b. Sebelum Safety/Working Permite dikeluarkan, pelaksana pekerjaan harus mengikuti Safety
Briefing yang dibeiikan oleh Bidang LK3 PT PJB Unit Pembangkitan Muara Karang, dilkuti oleh
pengawas pekerjaan beserta seturuh tenaga keijanya.

(2) Seat pelaksanaan pekerjaan ;
a. Pihak Kedua wajib menyiapkan sarana bantu kerja yang dipetiukan dan dilarang keras

bertumpu langsung ke peraiatan unit yang dinllai akan membahayakan balk saat unit mati
maupun beroperasi.

b. Pihak Kedua wajib menyediakan Alat Peltndung Diri (APD) untuk tenaga kerjanya yang
diperlukan, seperti : Safety Helmet, Safety Belt, Safety Shoes, Sarung Tangan, Masker /
tutup hidung dan lain-ialn.

c. Pihak Kedua wajib selalu mengadakan pengawasan tentang keberslhan, keamanan dan
keseiamatan di tempat pekerjaan.

d. Kelebihan material dan sisa-sisa bahan iainnya yang bersifat mencemari llngkungan dan
mudah terbakar wajib selalu dibersihkan untuk menghtndari terjadinya bahaya kebakaran
dan pencemaran llngkungan.

e. Pihak Kedua bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kerja dan pencemaran
llngkungan dalam pelaksanaan pekerjaan dan semua biaya yang timbul menjadi tanggung
jawab Pihak Kedua baik kerugian terhadap tenaga kerja maupun kerusakaan
peralatan/llngkungand an adanya kecelakaan kerja ini harus tidak mempengaruhl jadwal
pelaksanaan pekerjaan.

f. Pihak Kedua wajib melaporkan keglatan pekerjaan baik sebelum dan sesudah pelaksanaan
pekerjaan kepada bidang Produksi yang berdinas dan Bidang LK3 PT PJB Unit
Pembangkitan Muara Karang.

g. Untuk pekerjaan yang berkelanjutan (pelaksanaan pekerjaan lebih dari satu hari) Pihak
Kedua wajib mengisi Safety Permite Monitoring Logsheet yang ditandatangani oleh
Pelaksana Pekerjaan, Supervisor K3 dan Supervisor Produksi PT PJB Unit Pembangkitan
Muara Karang serta diberikan Safety Briefing haridan dan tindakan yang diperlukan untuk
keamanan dan keseiamatan kerja termasuk tindakan yang diperlukan untuk Lock Out,
Tagging, Breaker Off/On, Release dan Iain-Iain.

h. Selama melaksanakan pekerjaan Pihak Kedua wajib mentaati semua peraturan dibidang
Llngkungan dan K3 Iainnya yang berlaku di PT PJB Unit Pembangkitan Muara Karang,
seperti tidak merokok ditempat dilarang merokok, membawa kendaraan non operasional ke
lokasi pekerjaan, mengaktifl<^n HP di lokasi larangan dan Iain-Iain.

(3) Setelah pelaksanaan pekerjaan :
a. Pihak Kedua wajib memberslhkan tempat kerja dari kotoran sisa pekerjaan dan material

Iainnya yang tidak diperlukan.
b. Pihak Kedua wajib mengembalikan peraiatan unit ke posisi semula atau posisi lain sesuai

dengan kondisi yang dilnglnkan.

f. Pemeriksaan dan Pengujian
1. Pemberi Kerja berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk

memastikan kecocokannya dengan spresifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam
Kontrak.

2. Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disakslkan oleh Pemberi
Kerja atau diwakilkan kepada pihak ketiga.

g. Waktu Penyelesalan Pekerjaan
1. Kecuali Kontrak diputuskan leblh awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan

selambat-lambatnya pada tanggal penyelesalan yang ditetapkan dalam kontrak.
2. Jika pekerjaan tidak selesal pada tanggal penyelesalan bukan akibat Keadaan Kahar maka

penyedia dikenakan denda.
h. Serah Terima Pekerjaan

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara
tertulis kepada Pemberi Kerja untuk penyerahan pekerjaan.

2. Serah terima Pekerjaan dilakukan di tempat sebagalmana ditetapkan dalam kontrak.
3. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan, Pelaksana Pemeriksa Kualitas Jasa melaiul
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Pejabat yang Berwenang memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.

4. Pelaksana Pemeriksa Kualftas Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil
pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

5. Peny^ia menandatangani Bertta Acara Penyelesaian Pekerjaan pada saat proses serah terima
akhir {Final Hand Over).

6. Penyedia yang tidak menandatangani Berita Acara Penyelesaian Masa Garansi sebagaimana
dimaksud pada ketentuan di atas dimasukkan dalam Oaftar Hitam.

i. Perubahan Kontrak (Addendum)
Addendum Kontrak adalah ketentuan mengenai perubahan Kontrak. Perubahan Kontrak dapat
dilakukan apablla disetujui para pihak, meilputi :
1. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh suatu ha! yang dilakukan oleh para pihak dalam Kontrak

sehingga mengubah llngkup pekerjaan dalam Kontrak.
2. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akit>at adanya perubahan pekerjaan atau keadaan

kahar.

3. Perubahan Nilai Kontrak akibat perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan.

j. Keadaan Kahar / Force Majeur
1. Yang dimateud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi d! luar kehendak para pihak

sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Yang digolongkan keadaan kahar adalah ; Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial,

pemogokkan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalul
keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkart.

3. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau
kelalaian para pihak.

4. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar
kepada Pejabat yang Berwenang secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pemyataan Keadaan
Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak
dapat dikenakan sanksi.

6. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan
dalam perubahan Kontrak.

k. Pemutusan Kontrak

1. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat
memutuskan Kontrak ini meialui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-
hal sebagai berlkut:
a. Penyedia lalai/ddera Janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki

kelalaiannya dalam jangka waktu yang teiah ditetapkan.
b. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.

Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal
dikirimkan atau diselesalkan. Dalam hal terjadi pemutusan, Pemberi Ketja dengan caranya
sendin dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesalkan.
Penyedia beri<ewajiban untuk mengganti sellslh biaya (jlka ada) yang dikeluarkan oleh
Pemberi Kerja di atas NIlai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap
berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini
yang tidak diputuskan.

c. Penyedia berada dalam keadaan paillt.
d. Penyedia tidak mempertahankan keberlakukan Surat Jaminan Pelaksanaan.
e. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui

5% (lima persen) dari Nilai Kontrak.
2. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena hal tersebut diatas, maka ;

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan.

b. Penyedia membayar denda.
c. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

1.3 Hak dan Kewajiban Penyedia
a. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

10
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1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan
dalam kontrak

2. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana darl Pemberi Kerja untuk
kelancaran peiaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak

3. melaksanakan dan menyelesaikan pekeijaan sesuai dengan jadwal peiaksanaan pekerjaan yang
telah ditetapkan dalam kontrak

4. memberikan keterangan-keterangan yang diperiukan untuk pemerlksaan peiaksanaan yang
dtlakukan Pemberi Kerja

5. menyerahkan hasll pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan
dalam kontrak

b. Tanggung Jawab
Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal
Pengiriman dan Penyeiesaian

c. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Infonnasi
Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau
dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentlngan pihak lain, misalnya
spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis darl Pemberi Kerja

d. Hak At2s Kekayaan Intelektual
Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pemberi Kerja dari segala tuntutan atau klaim dari pihak
ketiga atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

e. Penanggungan
Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pemberi
Kerja terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda,
gugatan atau tuntutan hukum, proses pemerlksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap
Pemberi Kerja sehubungan dengan kiaim yang timbul dari pengadaan Barang yang tidak sesuai
dengan spesifikasi dan persyaratan Kontrak inl atas kehilangan atau kerusakan harta benda, dan
cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga

f. Denda

Pemberi Kerja mengenakan denda dengan memotong pembayaran prestasi pengadaan Penyedia.
Pembayaran Denda b'dak mengurangi tanggung jawab konb'aktual Penyedia

1.4 Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja
a. Pemberi Kerja mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. meminta laporan-laporan mengenai peiaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia
2. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan

kepada penyedia
3. memberikan fasllitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk

kelancaran peiaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak

b. Fasilitas

Pemberi Kerja dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya
untuk kelancaran peiaksanaan pengadaan sebagalmana yang tercantum dalam Kontrak.

c. Harga Kontrak
1. Pemberi Kerja membayar kepada penyedia atas peiaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar

harga kontrak.
2. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead.

d. Penangguhan
1. Pemberi Kerja dapat menangguhkan pembayaran setiap pekerjaan penyedia jika penyedia gagal

atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
2. Pemberi Kerja secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak

prembayaran disertai aiasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi
kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

3. Jlka dipandang periu oleh Pemberi Kerja, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan
penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

1.5 Penyeiesaian Perselisihan
a. Cara Penyeiesaian Perselisihan

Cara penyeiesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak yang meliputi
musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

b. Itikad Baik

11
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1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang
terdapatdalam kontrak.

2. Para Pihak setuju untuk melaksanakan peijanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan
masing-masing pihak. Apabiia selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka
diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

2. Syarat-syarat Khusus Kontrak
Standar Produk mengenai barang yang disediakan oleh pihak penyedia barang harus sesuai dengan
standar yang telah disebutkan dalam spesiflkasi teknls.
Cara Pembayaran
a. Pemberi Pekerjaan tidak memberikan uang muka;
b. Pembayaran dllakukan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan dengan balk seluruh pekerjaan

sesuai Surat Perjanjian di tempat yang telah ditentukan oleh Pemberi Pekerjaan;
c. Pembayaran diiakukan melalui transfer dana ke nomor rekening bank yang ditunjuk oleh Penyedia

Barang/Jasa;
d. Pembayaran akan dilaksanakan oleh Pemberi Pekerjaan setelah ada surat peimintaan pembayaran

yang sah dari Penyedia Barang/Jasa yang dilengkapi dengan :
1. Permohonan Pembayaran
2. Kwitansi tagihan dalam 2 (dua) rangkap
3. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Bon Penerimaan Barang
4. Rekomendasi Denda Tentang Keterlamt)atan Menglrim Barang (Jlka Ada Keterlamabatan)
5. Qjpy Surat Perjanjian
6. Copy Lampiran Surat Perjanjian
7. CopyPKP/NPWP
8. Faktur Pajak Lembar Pertama (untuk pembell)

Sanksi Keteriambatan

a. Dalam hal terjadi keteriambatan penyerahan pekerjaan yang melampaui batas waktu penyerahan
{leven'ng) yang telah ditetapkan, akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar minimal l7co (satu
per mil) dari nilai Surat Peijanjian untuk setiap hari kalender keteriambatan penyerahan barang,
dengan batas maksimum denda keteriambatan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian;

b. Denda keteriambatan atas penyerahan akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan
pembayaran;

c. Bilamana terjadi keteriambatan atas penyerahan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa harus
memberitahukan kepada Pemberi Pekerjaan dan Pelaksana Pengadaan selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kalender terhitung sejak beraldiimya batas waktu penyerahan pekerjaan dengan tetap
memperhitungkan denda;

d. Apabiia Penyedia Barang/Jasa tidak memberitahukan kepada Pemberi Pekerjaan dan Pelaksana
Pengadaan, maka Pemberi Pekerjaan berhak memutuskan Surat Perjanjian secara sepihak dan
Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan menjadi milik Pemberi Pekerjaan, serta Penyedia
Barang/Jasa dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa
di wilayah kerja PT PJB selama minimum 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemutusan. Pelaksanaan
pemutusan akan diiakukan secara tertulis oleh Pemberi Pekerjaan kepada Penyedia Barang/Jasa,
kemudian Pemberi Pekerjaan berhak untuk menunjuk pihak ketiga guna melaksanakan pekerjaan
tersebut;

e. Dalam hal terjadi pemutusan surat perjanjian secara sepihak, kedua belah pihak sepakat untuk tidak
memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang undang Hukum Perdata;

f. Sanksi tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi R)rce Majeure.

12
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BAB 111. LINGKUP PEKERJAAN

1. Ungkup pekeijaan sesuai dengan TOR.

2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan {^Delivery Time)
-  Jangka wakhj untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh
empat) Bulan kalender terhitung sejak tanggal Surat Penunjukkan atau berubah menurut kesepakatan
dalam Aanwijzing.

13
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BAB IV. BENTUK SURAT PENAWARAN
1. Surat Penawaran Teknis dan Administrasi

Nomor : Tanggal.
Lampiran :

KEPADA

TIM PENGADAAN BARANG / JASA
PT PEMBANGKTTAN JAWA-BALJ

UNU PEMBANGKTTAN MUARA KARANG

Jalan Raya Pluit UtBra No. 2A
Jakarta Ulsra

Perihal : Penawaran Teknis dan Administrasi

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama

Jabatan

Perusahaan

Aiamat

daiam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas, menyatakan bahwa
1. Tunduk pada ketentuan - ketentuan yang berlaku di PTPJB.

2. Bersedia dan sanggup melaksanakan barang pengadaan untuk PT PJB Unit
Pembangkitan , sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum daiam :

Nomor

Tanggai
Nomor

Tanggai

RKS

Berita Acara Penjelasan

3. Masa beriaku penawaran adaiah 12 (dua belas) buian.

4. Waktu penyerahan barang adaiah ,( ) bulan, terhitung sejak diterbitkannya Surat
PenunjuWon

5. Penyerahan barang adaiah Franco Gudang PT PJB UP Muara Karang

6. Terfampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

PT.

Nama Jeias J

Jabatan

14



9 PJB way

2. Lampiran Surat Penawaran Teknis dan Admnlstrasi

RINCIAN SPESIFIKASI TEKNIK BARANG YANG DITAWARKAN

NO NAMA BARANG / PEKERJAAN YANG DITAWARKAN JUMUH

IS
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3. Surat Penawaran Harga

Nomor : Tanggal.
Lampiran :

KEPADA

PENGADAAN BARANG / JASA
PT PEMBANGKITAN JAWA-BAU

UNIT PEMBANGKITAN MUARA KARANG

Jalan Raya Pluit Utara No. 2A
Jakarta Utara

Perihal : Penawaran Harga

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

Jabatan

Perusahaan

Alamat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas, menyatakan bahwa :
1. Menunjuk surat penawaran nomor tanggal bersama ini kami sampaikan.

Harga Penawaran
Harga Material
Harga Jasa (bila ada)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Jumiah penawaran
(Terbilang:

2. Rincian penawaran harga seb'ap item barang, seperti terlampir:

3. Asli Jaminan Penawaran dari Bank

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan periksa

PT.

Materai Rp 6000,-

(Nama Jeias)

Jabatan
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4. Lampiran Surat Penawaran Harga

DAFTAR RINCIAN HARGA PENAWARAN

No NAMA BARANGDAN

RINCIAN SPESIFIKASI TEKNIK

VOLUME HARGA (Rp).

SATUAN JUMLAH

WAfCTU

PENYERAHAN

BARANG

SUB - TOTAL

PPN 10%

TOTAL

TERBILANG :

17
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BAB V. BENTUK SURAT JAMINAN PENAWARAN
1. Jaminan Penawaran

GARANSI BANK

Sebagai
JAMINAN PENAWARAN

No.

Yang bertanda tangan dibawah ini
dalam jabatan selaku
dalam hal Ini bertindak untuk dan atas nama [nama banlci
berkedudukan di [alama^

Untuk seianjutnya disebut: PENJAMIN,

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :
Nama :
Alamat :

seianjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp.
(terbiiang.
Sebagai Jaminan Penawaran dalam bentuk garansi bank, apabila :

Nama :
Alamat :

seianjutnya disebut: YANG DDAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu beiiakunya
Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan, ya'itu :
a. Yang dijamin menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah

dinyatakan sebagai pemenang.
b. Yang dijamin tidak :

1. menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang;
2. menandatangani kontrak; atau
3. hadir dalam klarifikasi dan/atau vetlfikasi sebagai calon pemenang

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin
Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Garansi Bank berlaku selama ( ) hari kalender, dari tanggal s.d.

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pemyataan
Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh
tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam
wal^ paling lambat 14 (empat belas) hari keija tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari
Penerima Jaminan berdasar Surat Pemyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan
sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji / lalai tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak isb'mewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai
jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang DQamin sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan
kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Penawaran ini,
masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri
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Dikeluarkan di:

PadaTanggal ;

Materai Rp 6.000,-

XBanfii.

[ Nama dan Jaba^n ]

19



,9 PJB way

BAB VI. BENTUK PAKTA INTEGRITAS
1. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan:

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;

2. Akan melakukan praktek persaingan yang sehat dalam proses pengadaan;

3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi

KKN dan atau praktek persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan;

4. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan secara berslh, transparan, dan

profesional dalam art! akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara

optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penawaran, pelaksanaan, dan

penyelesalan pekerjaan/kegiatan ini;

5. Meningkatkan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dengan memperbesar TKDN sesuai

ketentuan yang berlaku dan menggunakan produk berstandar;

5. Daiam keadaan tertentu akan mengikutsertakan Usaha Mikro, Usaha Kecii dan Koperasi Kecll

sesuai kompetensi teknis yang dimillki untuk bagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

7. Dalam melakukan Pengadaan akan selalu berpegang pada konsep ramah lingkungan.

8. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya

bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20
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Rp.6.000.-

Tanda Tangan
dan Cap

Peiusahaan

PT/CV/FiRMA....

Oirektur/Kepala Cabang

Nama
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BAB VII. LEMBAR DATA PEMILIHAN
1. Lingkup Peketjaan

1.1 Nama Perusahaan Pemberi Kerja : PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Muara Karang
1.2 Alamat Perusahaan : Jl. Pluit Karang Ayu No.l, Jakarta Utara
1.3 Website : www.ptDib.com

1.4 Nama Paket Pekerjaan : JASA KEBERSIHAN AREA PLTGU BLOK 1 PT PJB UP MUARA KARANG.
1.5 Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 24 (dua puluh empat) Buian kalender

2. SumberDana

Pekerjaan ini dibiayai darl sumber pendanaan Anggaran Operasi tahun anggaran 2019.

3. Metode Pemilihan

Pemilihan penyedia ini dilaksanakan dengan metode Pelelangan Terbuka Pascakuallfikasi.

4. Peserta Yang Dapat Mengikub" Pemilihan
Pemilihan ini terbuka dan diikuti oieh penyedia dalam negeri yang berbentuk badan usaha menengah/besar
dengan bidang / sub bidang jasa pembersih / cleaning service.

5. Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan
(lihatjadual pengadaan pada pengumuman)

6. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran
Mata uang yang digunakan adalah Rupiah.
Pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus setelah pekerjaan dinyatakan diterima dengan baik dan
diterbitkan Berita Acara Penyelesaian Peketjaan.

7. Masa Berlakunya Penawaran
Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) bulan sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.

8. Jaminan Penawaran

Tidak memerlukan jaminan penawaran.

9. Jadual Pemasukan Dokumen Penawaran

(lihatjadual pengadaan pada pengumuman)

10. Batas Akhir Pemasukan Penawaran

(lihatjadual pengadaan pada pengumuman)

11. Pembukaan Penawaran

(lihatjadual pengadaan pada pengumuman)

12. Evaiuasi Penawaran

Metode evaiuasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur.

13. Sanggahan
13.1 Sanggahan ditujukan kepada GM Unit Pembangkitan.
13.2 Tembusan sanggahan ditujukan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intem.
13.3 Sanggahan Banding ditujukan kepada Direktur Utama
13.4 Tembusan sanggahan banding ditujukan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern

14. 14.1 Besamya jaminan sanggahan banding adalah sebesar 2%o (dua perseribu) dari nilai total HPS atau
paling b'nggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

14.2 Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada Peiaksana Pengadaan Barang / Jasa
14.3 Jaminan sanggahan banding dicairkan dan diosetorkan pada kas perusahaan PT Pembangkitan Jawa

Bali.

15. Jaminan Pelaksanaan

15.1 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam SPPBJ.
15.2 Jaminan Pelak^naan dicairkan dan diosetorkan pada kas perusahaan PT Pembangkitan Jawa Bali.
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BAB XIll. LEMBAR DATA KUALIFIKASI
1. Ungkup Kualifikasi

Nama Perusahaan Pemberi kerja : FT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Muara Karang.
Alamat Perusahaan : Jl. Pluit Karang Ayu No.l, Jakarta Utara

2. Persyaratan Kualifikasi
Peserta kualifikasi yang berbadan usaha harus memlliki dan melamplrkan dokumen-dokumen sebagal
berlkut:

a. Memiliki dan melampirkan surat ijin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh Instansi
pemerintah yang berwenang yang masih berlaku seperti:
- Copy SIUP yang masih berlaku.
- Copy TDP yang masih berlaku
- Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan
- Copy akte pendirian perusahaan beserta perubahannya (jika ada) serta iembar pengesahannya;

b. Melamplrkan Copy Surat Ijin Operasional Perusahaan Jasa Penyedia Tenaga Kerja / Buruh dari
Departemen Tenaga Ketja & Transmigrasi.

c. Melampition sertifikat APKLINDO.
d. Melampirkan ISO 14001
e. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa; (dibukUkan

dengan Iembar specimen ttd)
f. Melampirkan Surat Penyataaan ;

a. Tidak dalam pengawasan pengadilan
b. Surat pemyataan tidak bangkrut

c. Surat Pemyataan kegiatan usahanya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
g. Melampirkan Rekaman NPWP, PKP dan bukO pelunasan kewajiban pajak tahun teraWiir (SPT/PPh) atau

Surat Keterangan Fiskal darl Kantor Pelayanan Pajak (tahun 2017) serta memiliki laporan bulanan PPh
pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu (periode antara
Oktober s/d Desember 2018);

h. Melampirkan KTP Pengurus Perusahaan;
I. Melampirkan NPWP bagi Direktur/Pimpinan Perusahaan;
j. Melampirkan Neraca Perusahaan per 31 Desember 2018 diatas kop surat perusahaan yang dibubuhi

materai Rp. 6000,- ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan dicap perusahaan. Khusus untuk
penawaran yang bemllai > Rp 2 Milyar, neraca harus diaudit oleh Akuntan Public atau oleh BPKP
(khusus untuk BUMN / BUMD);

k. Asli Referensi Bank untuk peketjaan yang dilelangkan darl Bank Umum (tidak tennasuk Bank
Perkredltan Rakyat) yang ditujukan kepada PT PJB Unit Pembangkitan Muara Karang

I. Melampirkan rekening Koran dari Bank selama periode 3 bulan terakhir (antara Oktober s/d Desember
2018) dengan saldo minimal berturut-turut yaitu Rp 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah)

m. Melamplrkan copy kontrak 8i Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sesuai yang diper^yaratkan.
n. Memiliki pengawas pekerjaan bersertifikat ahli K3 umum.
0. Melampirkan dokumen tambahan sesuai TOR dan hasil aanwijzing.

Untuk semua syarat kualifikasi diatas harus di lampirkan dalam sampul penawaran, jika ada salah satu yang
tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat kualifikasi, penyedia barang/jasa dinyatakan gugur.
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BAB IX. FORMULIRISIAN KUALIFIKASI
1.

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

Jabatan

Bertindak untuk dan

atas nama

Alamat

Telepon / Fax

Xnama wakil^h\

PT

nama badan usahd[

_[diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]
[ cantumkan

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan surat
[sesuaf akte pendidan / perubahannya / surat kuasa, disebutkan secara Jelas nomor dan tenggat akte
pendidan /perubahan /surat kuasd[;

2. Saya/badan usaha saya/badan usaha yang saya wakili [p///b salah satu\ tidak sedang dinyatakan pailit
atau keglatan usaha saya/badan usaha saya/badan usaha yang saya wakili [pilih salah sati^ tidak
sedang dihentlkan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan
pengadilan;

3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan ;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terllbat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait,

langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Saya, badan usaha yang saya wakili, salah satu dan atau semua pengurus badan usaha yang saya

wakili, tidak sedang dalam sanksi Black Usto\e\\ Institusi Pemerintah/BUMN/BUMD/BLU ;
6. data-data saya/ badan usaha yang saya wakiii adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

Nama (PT)

Status Pusat Cabang

Alamat Kantor

No. Telp
No. Fax

B. Ijin Usaha

1. No. Surat Ijin Usaha Tancaal

2. Masa berlaku ijin usaha

3. Instansi pemberi Ijin

C. Ijin Lainnya [apablla dlpersyaradcari[

1. No. Surat Ijin Usaha Tanooal

2. Masa berlaku ijin usaha

3. Instansi pemberi ijin

D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT

a. Nomor Akta

b. Tanggai

c. Nama Notaris

2. Akta Perubahan Terakhir

a. Nomor Akta :
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b. Tanggal

c. Nama Notaris :

E. Pengurus

1. Komisatis

No. Nama NoKTP Jabatan dalam Perusahaan

2. Direksi / Penanggung Jawab / Pengurus Perusahaan
No. 1 Nama NoKTP Jabatan dalam Perusahaan

1

F. Data Keuangan

No. Nama NoKTP Alamat Persentase

2. Palak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak :

2. Bukti Laporan Pajak Tahun
terakhir

Nomor / Tanaaal

3. Laporan bulanan tiga bulan
terakhir

a. PPh Pasal 21

b. PPh Pasal 23

c. PPh Pasal 25/29
d. PPN

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

/ Tanaaal

/ Tanaaal

/ Tanaaal

/ Tanaaal

4. [Surat Ketarangan Fiska!
(sebagai pengganti 2 dan
3J\

Nomor / Tanaaal

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenamya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika pada kemudian
hati ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada penialsuan maka saya bersedia
dikenakan sanksi administrasi, yaftu dimasukkan dalam daftar hitam, dan sanksi perdata dan pidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

StempaQ,_ Itanggal). Sbufan] 20
FT [cantumkan nama\

\rekatkan materai Rp 6.000,- bubuhkan tanda tangan
dan cap perusahaari\

\nama lenakap wakilsafi\
\jabatari\
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BAB X. PETUN3UK PENGISZAN FORMULIR KUALIFIKASI
1. Date Administrasi

a. Diisi dengan nama badan usaha peserta
b. Pilih status badan usaha (pusat / cabang)
c. Diisi dengan alamat, nomor telepon, dan nomor fax badan usaha peserta yang dapat dihubungi

2. Ijin Usaha
a. Diisi dengan jenis surat ijin usaha, nomor dan tanggal penerbitennya
b. Diisi dengan masa bertaku ijin usaha
c. Diisi dengan nama instensi penerbit surat ijin usaha

3. Ijin Lainnya [apabila dipersyaratkan\
a. Diisi dengan jenis surat ijin usaha, nomor dan tanggal penerbitennya
b. Diisi dengan masa berlaku ijin usaha
c. Diisi dengan nama instensi penerbit surat ijin

4. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

a. Diisi dengan ncxnor, tanggal, dan nama notarls penert>it akte pendirian badan usaha
b. Diisi dengan nomor, tanggal, dan nama notarls penerbit akte perubahan terakhir badan usaha

5. Pengurus

a. Diisi dengan nama, nomor KTP, dan Jabatan dalam badan usaha
b. Diisi dengan nama, nomor KTP, dan Jabatan dalam badan usaha

6. Date Keuangan

a. Diisi dengan nama, nomor KTP, alamat pemilik saham / persero dan persentase kepemilikan saham /
persero

b. Pajak
1. Diisi dengan NPWP badan usaha
2. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tehun terakhir berupa SPT Tahunan
3. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terahir);

a. PPhPasal21

b. PPhPasal23

c. PPh Pasal 25 / Pasal 29
d. PPN

Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tehun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT
Masa dapat diganti oleh Penyedia/Jasa dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang
dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
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BAB XI. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI
1. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.1 Formulir Isian Kualifikasi ditandatangani oleh :
a. direktur utama/pimpinan perusahaan;
b. penerima kuasa daii direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya

tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen

otenb'k.

1.2 memlliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
1.3 menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan

manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, keglatan usahanya tidak sedang
dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan
tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

1.4 salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam
Daftar Hitam;

1.5 memlliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPTTahunan) serta

memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN
(bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun beijalan. Peserta dapat
mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);

1.6 memiliki kemampuan pada sub bidang pekeijaan yang sesuai;
1.7 memlliki rekening koran selama 3 (tiga) bulan terakhir sesuai yang dipersyaratkan dalam Lembar Data

Kualifikasi

2. Pelaksana Pengadaan memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen
Kualifikasi dalam hal:

Kelengkapan Dokumen Kualifikasi; dan
Pemenuhan persyaratan kualifikasi.

3. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pelaksana Pengadaan dapat meminta
peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian
kualifikasi.

4. Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.
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PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA
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UNIT PEMBANGKITAN MUARA KARANG

1. Satrio Adhlkusumo Manajer Logistik

2. Puguh Laksana Putra Spv Perencana Pengadaan

3. Catur Siwi Perencana Pengadaan

Mengetahui,
General Manager

Rahmat Azwin
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PEMBORONGAN FEKERJAAN KEBERSIHAN AREA

PLTGU BLOK1TAHUN 2019

PT PJB UP MUARA KARANG

L PENDAHULUAN/LATAR BELAKANG

Untuk menjamin kebersihan dan penataan lingkungan serta mendukung terciptanya lin^omgan

yang sehat baik bagi pekeija, perlu dilakukan pekegaan pembersihan area dan perawatan taman

yang dilalnikan secara rutin.

n. UNGKUP PEKERJAAN

Luas area pekeijaan sekitar ± 8 ha yang terdiri dari:

1. Pembersihan Jalan, conblock, dan split di area PLTGU Blok 1

2. Pembersihan Saiuran Drainase di area PLTGU Blok 1

3. Pemotongan & Pencabutan Rinnput/Teki di seluruh area/halaman PLTGU Blok 1 termasuk

pemotongan dan pembersihan rumput yang berada di bawah transmisi dan area jalur pipa Gas

PHE dan MR sisi selatan

4. Perawatan Taman & Tanaman di area PLTGU Blok 1

5. Pembersihan sampah di area pompa banjir (pompa banjir area pos 7 PLTGU, pompa banjir

mess, pompa banjir gudang S)

6. Pembersihan plaza parkir PLTGU Blok 1

m. PENGUJIAN KUALTTAS/ PERFORMANCE DESIGN

1. Seluruh lingkup detail pekegaan jasa teipenuhi (Sesuai SLA)

2. Penyelesaianpekegaandanpelqmrantepat waktu

3. Menjaga kebersihan kesehatan keamanan ketertiban dan keselamatan kega di area PT. PJB UP

Muara Karang berpedoman pada SMM-ISO 9001, SML ISO 14001, SMK3, SMP dan SS

IV. kuaufucasi calon pelaksana

1. Berbentuk hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu perusahaan

berbentuk Perseroan Terbatas, Yayasan atau Koperasi imtuk penerima Pemborongan Pekeijaan

(PP)
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2. Memiliki tanda daftar perusahaan sesuai peratuian perundang-undangan yang berlaku.

3. Memiliki suiatizinusaha sesuai peiaturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Memiliki bukti wajib liqmr ketenagakegaan yang dikeluarkan oleh instansi yang beitanggung

jawab di bidang ketenagakeijaan kabupaten/kota.

5. Memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang

keteru^akegaan provinsi.

6. Mempunyai kantor dan alamat tetap.

7. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama perusahaan

8. Pihak pelaksana pekeijaan hams memiliki keanggotaan dalam asosiasi yang terkait dengan

kebersihan (APKLINDO).

9. Pihak pelaksana pekeijaan hams memiliki pengalaman pekeijaan sejenis minimum 3 tahutL

10. Tenaga keqa terdiri dari mandor/pengawas dan pelaksana dengan ketentuan usia 18 — 54 tahun

dan pengetahuan dasar mengenai perawatan tamaiL

11. Pihak pelaksana Pekegaan wajib melengkapi pekeijanya dengan pakaian keija l^angan,

dengan wama yang telah disepakati Pihak PT PJB UP MUARA KARANG serta dilengkapi

dengan tanda pengenal yang disediakan oleh Pihak pelaksana pekeqaan dan telah diketahui oleh

Koordinator Keamanan yang ditunjuk oleh Pihak PT PJB UP MUARA KARANG.

12. Pihak Pelaksana Pekeijaan berkewajiban menyediakan alat kega sesuai dengan lingkup keija

masing-masing selama pekegaan berlangsung termasuk didalanmya bahan - bahan yang habis

pakai (pupuk, obat and hama, vitamin, tanah pengganti, media tanam, karung/polybag, dsb).

13. Pihak pelaksana peke^aan wajib memilah sampah yang akan dibuang di TPS sesuai dengan

kriteria:

1. Sampah plastik, botol kaca.

2. Sampah kertas, kaidus.

3. Sampah organik (daun, rumput, sisa makanan, ranting, bangkai binatang)

4. Sampah yang tidak dapat didaur ulang ( kaleng bekas, karet, styrofoam, kain. Bekas,

dll.)

5. Sampah B3 ( semua sampah yang tercmar limbah, tinta, oli, lampu bekas, aid )

Sampah kemudian ditimbang dan ditempatkan ditempat yang terpisah sesuai tempat sampah

yang ditentukan oleh PT PJB UP Muara Karang.



iRIB
FT PEMBANGiOTAN JAWA BAU UP MUARA KARANG

NoOokumen:FM AMK 2.2.1.3J( -
4.4

PJB (NTEGRATEO MANAGEMENT SYSTEM TglTerbil :5-Sept-2017

FORMUUR Revtel :00

UPMKR TERM OF REFERENCE (TOR) Halaman : 3 dari 14

Untuk gampflh organik benipa daun & rumput ditimbang terlebih dahulu lalu diserahkan ke
fimgsi T ingimngflti (WWTP) scbagai bahan baku kompos. Data basil penimbangan dilaporkan

di dalam Iqwran harian pelaksanaan pekegaan.

14. Plastik untuk menampung sampah dibedakan untuk masing-masing jenis sampah sesuai kiiteria

nomor 13.

15. Pihak pelaksana wajib menyediakan sarana pengangkut sampah & tempat sampah smentaia

yang sudah sesuai dengan kriteria nomor 13.

16. Untuk pekeijaan yang memerlukan perlengkapan safety dan pendukungnyn ( safety helmet,

safety shoes, masker, dll. ), pihak pelaksana pekeqaan wajib menyediakannya yang sesuai
dengan standar K3.

17. BPJS Ketenagakegaan dan BPJS Kesehatan

a. Perusahaan penerima pekegaan wjyib mempunyai sertifikat kq)esertaan BPJS

Ketenagakeijaan dan men^kutkan seluruh pegawainya yang bekega dalam kontrak ini

kepesertaan BPJS Ketenagakeijaan.

b. Perusahaan penerima pekeqaan wajib mempunyai sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan
Han mengilnitlcan seliinih pegawainya yang bekeija dalam kontrak ini kepesertaan BPJS

Kesehatan.

c. Perusahaan penerima pekegaan wajib menyerahkan bukti kepesertaan tersebut pada poin (a)

dan (b) kepada Pengawas Ketenaga Keqaan Unit

18. Pihak pelaksana pekegaan wajib membuat, menyerahkan, dan mengendalikan jadwal
pe.laksanaan peke^aan mtin Han non rutin terkait p^nbersihan halaman dan perawatan taman

areaPLTGUBlokl

19. Pihak pelaksana peke^aan diutamakan sudah menenqikan Sistem Manajemen Lingkungan (ISO

14001) yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 14001 yang masih berlaku atau bukti

perpanjangan sertifikasi (bila masa berlaku sertifikat habis)

V. DETAIL TEKNISSPESIFIKASIJASA

a. Pembersihan jalan

1. Jalan yang HimaksnH aHalah semua jalan yang berada di area PLTGU Blok 1 UP Muara

Karang terdiridari:

1) Semua jalan aspal di area PLTGU Blok 1
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2) Jalan settqpak di selumh area PLTGU Blok 1

3) Halaman conblock/beton di selumh area PLTGU Blok 1

4) Sekeliling bunker di area PLTGU Blok 1

5) Plaza parkir PLTGU Blok 1

6) Halaman split di area PLTGU Blok 1

2. Pembersihan jalan Hilalnilcan setiap hari Senin s/d Jumat pukul 07.00 s/d 15.00 WIB dan

Sabtu & Minggu atau libur nasional maupun cuti bersama sesuai jadwal yang disepakati

bersama

3. Jalan dan kansteen (pembatas jalan) hams terbebas dari segala bentuk macam sampah (misal
Hann plastik, tanah/ceceran tanah, lumpur) serta genangan air. Apabila ditemukan

tumpahan/ceceran minyak, laViikan pembersihan dengan menggunakan cleaner/peralatan

tanggap darurat lainnya dan berkoordinasi dengan sub bidang Lingkungan.

4. Sampah daun dan pemotongan rumput yang terkumpul diserahkan kepada fungsi Lingkungan

(WWTP) sebagai bahan pembuatan kompos.

5. Untuk sampah logam ditempatkan di Tempat Penampungan Besi Sementara dengan

berkoordinasi pada sub bidang Lingkungan.

6. Bila dalam pembersihan terdt^at limbah dalam kategori Limbah B3 (accu bekas,

tanah/lumpur tftrVnntaminasi minyak, barang terkontaminasi minyak, baterai bekas, lampu

TL/neon, filter minyak bekas, bekas bahan kimia, rockwool) maka Pihak Pelaksana Wajib

melaporkan ke sub bidang Lingkungan.

7. Segera melqx)rkan kq)ada pengawas pekegaan bilamana ditemukan hal-hal yang d^at

menganggu pekeijaan

b. Pembersihan Saluran Drainase

1. Saluran drainase yang dimaksud mencakup selumh saluran drainase yang ada di area

PLTGU Blok 1

2. Pengecekan dan pembersihan saluran drainase dilakukan setiap hari (Senin-Jumat) pukul

07.00 s/d 15.00 WIB.

3. Saluran drainase hams terbebas dari segala bentuk macam sampah.
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4. PembCTsihan Lumpur HilfllnikaTi minimal 3 (tiga) bulan sekali pada tempat yang berbeda atau

sesuai permintaan PT PJB UP Muara Karang, peralatan dan penampungan lumpur disediakan

sendiri oleh pelaksana pekegaan.

5. Apabila Hitftmnkan adanya minyak di dalam saluran drainase di area PLTGU Blok 1 UP
Muara Karang, segera lakukan pembersihan menggunakan cleaner dan berkoordinasi dengan

sub bidang Lingkungan.

6. Rampah selain Ingam ditempatkan di Tempat Penampungan S^entara Sampah (TPS)
saHanglcan sampah Ingam ditempadcan di Tempat P^iampungan Besi.

7. Bila <iaiam pembersihan terd^)at limbah dalam kategori Limbah B3 (accu bekas,
tanah/liimpiir tftrifnntaminasi minyak, barang terkontaminasi minyak, batoai bekas, lampu

TL/neon, filter minyak bekas, bekas bahan kimia, rockwool) maka Pihak Pelaksana Wajib

melaporimn melaporkan ke sub bidang Lingkungan.

8. Segera melaporkan kepada pengawas pekegaan bilamana ditemukan hal-hal yang dapat

menganggu pekegaan

c. Pemotongan & Pencabutan Rumput/Teki

1. Rumput yang dipotong/dicabut meliputi semua rumput yang berada di area PLTGU Blok 1

2. Pemotongan/ pencabutan rumput dilakukan {qjabila rumput sudah mulai mencapai ketinggian

sekitar±5 cm

3. Apabila pemotongan rumput Hilaknkan dengan menggunakan alat pemotong rumput, pekeija

wqib menggunakan kacamata (APD yang sesuai)

4. Hasil pemotongan/pencabutan rumput dikarungi k^udian ditimbang terlebib dabulu

sebelum ditempatkan di WWTP untuk diserahkan kepada fungsi Lingkungan sebagai bahan

pembuatan kompos.

5. Segera melq)orkan kepada pengawas pekegaan bilamana ditemukan hal-hal yang dapat

menganggu pekeijaan

d. Perawatan Taman& Tanaman

1. Taman yang dirapikan termasuk:

- Taman area kantor administrasi (Gedung Bam) PLTGU Blok 1

- Taman area gudang 5 dan area depan lobby STG 1.0 building



PT PEMBANGKTTAN JAWA BALI UP MUARA KARAN6
NoDokiimen:FM AMK 2.2.1.3 -
4.4

PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM TglTefbS :5-Sept-2017

FORMUUR Revisi :00

UPMKR TERM OF REFERENCE (TOR) Halaman :6dai114

- Seluruh tanaman di Halam pot di area PLTGU Blok 1

-  Seluruh ruang terbuka hijau di area PLTGU Blok 1 (sq>aiijang sisi utara PLTGU Blok 1,

sekitar gas turbin PLTGU Blok 1, sekitar Posko PLTGU Blok 1, dan area hijau lainnya)

2. Perawatantamanmeliputikegiatan:

- Perapian tanaman (^jahila teidapat tanaman/pohon atau ranting yang keiing segeia

dipotong/dibersihkan)

- Pembersihan taman,

- Penyiraman secara rutin dilakukan 2 kali sehari saat pagi dan sore haii

- Pemotongan/pencabutan rumput dilakukan apabila rumput sudah mulai mencapai

ketinggian sekitar +5 cm,

- Pencabutan rumput liar dan penyiangan tanaman.

- Pemupukan (dilakukan 1 bulan sekali atau sesuai permintaan/kondisi taman dan

disediakan sendiri oleh pelaksana).

- Penataan taman (pemangkasan terhadap ranting dan dahan yang tampak panjang dan

mengganggu lingkungan sekitamya)

- Tanaman/pohon hams dirawat sedemikian rupa antara lain dilakukan pendangiran dan

penyiraman tanaman dengan air secuk^pnya, sehingga tanaman/pohon tetap tumbuh subur

3. Tanaman/pohon yang terkena serangan hama, disenqtrot dengan obat anti hama yang sesuai

dan dengan petunjuk serta cara yang benar

4. Hasil pemotongan/pencabutan rumput dan sisa-sisa daun atau tanaman yang mad dikarungi

dan ditempatkan di WWTP untuk diserahkan kepada fimgsi Lingkungan sebagai bahan

pembuatan kompos.

5. Segera mel^torkan kqtada pengawas pek^aan bilamana ditemukan hal-hal yang d^at

menganggu pekegaan

e. Ketentnan Lain

e.1 Pendafilaran Peijanjian (Kontrak) Fekeijaan

1. Perusahaan penerima pekeijaan pemborongan wajib mendaftarkan peqanjian

pemborongan pekegaan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakegaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekeijaan dilaksanakan.
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2. Perusahaan penerima pekeijaan jasa pekeijawajib mendaftarkan petjanjian pemborongan

pekeqaan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakegaan

kabupaten/kota tempat pemborongan pekegaan dilaksanakan.

3. Perusahaan penerima pekegaan wajib menyerahkan bukti dan pendaftaran tersebut pada

poin (a) dan (b) kepada Pengawas Ketenagakegaan Unit

e.2 Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja bersama

1. Perusahaan penerima pekeijaan wajib mempunyai Peraturan Perusahaan / P^anjian

Keija Bersama dan didaftarkan ke Instansi / Diimaker setempat.

2. Perusahaan penerima pekeijaan wajib menyerahkan bukti pendaftaran tersebut pada poin

(1) kepada Pengawas Ketenaga Kegaan Unit

e3 Status Hubnngan Keija

1. Pegawai yang bekeija dalam kontrak ini wajib memiliki peijanjian kega dengan

poxtsahaan penerima pekeijaan baik Peganjian Keija Waktu Tertentu ̂ KWT) maupun

Peganjian Keija Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

2. Perusahaan penerima pekeijaan wajib menyerahkan bukti peijanjian kega tersebut pada

poin (1) kq>ada Pengawas Ketenagakegaan Unit.

e.4 Lain-Iain

1. Pihak PT PJB UP Muara Karang akan melakukan evaluasi pekegaan dan administrasi

setiap saat dan apabila ditemukan pelanggaran akan dikenakan sanksi denda sesuai

ketentuan yang berlaku

2. Kerusakan dan kehilangan barang disekitar lokasi yang timbul sebagai akibat dari

pekeijaan ini menjadi tanggung jawab dan wajib dilakukan penggantian

kerusahan/kehilangan barang oleh pihak pelaksana pekegaan/rekanan.

3. Pemakaian peralatan/material yang berada di lokasi unit pemban^tan harus

seijin/sepengetahuan pengawas yang ditunjuk oleh Pihak PT PJB UPMKR.

4. Pelaksana pekeijaan harus membuat laporan harian & bulanan yang diketahui oleh

pengawas. Foimulir l^mran disediakan sendiri oleh pelaksana pekeijaan/rdianan.
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5. Pelaksanaan pembersihan lokasi di area yang diai^gap vital & bCTbahaya hams

dil{q[)orkan & seizin pengawas harian atau petugas yang ditentukan oleh pihak PT PJB

UP Muaia Kaiang

6. Pihak pelaksana pekeijaan hams menyediakan sendiri alat-alat keganya baik peralatan

dan juga consumable material.

7. Pihak pelaksana pekeijaan hams melengkt^i daftar inventaris alat keqanya yang

disampaikan pada saat mengums Safety Permit

8. Pihak pelaksana pekeijaan hams mengelola sampah sesuai dengan poin IV.13 pada

semua area PLTGU Blok 1

9. Tidak diperkoiankan untuk membawa sampah keluar khususnya logam dari area PT PJB

UPMKR tanpa surat izin resmi yang telah disepakati

10.Hal-hal lain yang belum diatur sebagaimana tersebut diatas akan dibicarakan dengan

Pengawas pihak PT PJB UPMKR

f.5 Jam Keija

1. Pelaksanaan pekeijaan Hilalnikan dengan ketentuan hari Senin s/d Jumat pukul 07.00 s/d

15.00 WIB yang dibuktikan dengan rekaman absen (finger print, checklog) dengan

pediitungan jam kega lebih dihitung {^labila melebihi jam kega normal.

2. Pelaksanaan pekegaan pada hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional/han besar sesuai

dengan jadwal yang telah disepakati bersama dan dihitung sebagai jam keqa lebih.

3. Pada hari iibur, libur nasional maupun cuti bersama, dilakukan pengaturan jadwal

jumlah pekeija minimfll 50% dari total pekeqa untuk melakukan pekegaan di lingkup

keija kritis/krusial.

4. Waktu keija lebih aHalali waktu keija yang melebihi 8 (del^ian) jam sehan, dan 40

(empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari keqa dalam 1 (satu) minggu atau

waktu kega pada hari istirahat dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan

Pemerintah.

5. Waktu kega lembur hanya di^at dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu)

hari dan 14 (empat belas) jam dalam l(satu) minggu dan maksimum 60 (enam puluh)

jam dalam 1 (satu) bulan.
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6. Apabila teid^at situasi tertentu yang memerlukan pekegaan lembur lebih dari 3 jam

dalam 1 hari, hams mendapat peisetujuan dari pengawas peke^aan.

7. Perhitungan keqa lebih imtuk jasa pekega sesuai dengan peraturan penmdangan keija

lebih.

8. Perhitungan kega lebih untuk pekeijaan pemborongan dihitung sesum dengan peraturan

penmdangan kega lebih atau dapat diperhitungkan langsung dengan harga botongan

dengan mempegelas pada poin Harga Pemborongan sudah termasuk perhitungan keija

lebih pekega.

V. PRASYARAT KERJA

Pelaksana pekegaan bersedia untuk melakukan semua rangkain ruang lingkup pekegaan dengan

baik dan memiliki kompetensi dalam melakukan pekegaan yang dimaksud yang dibuktikan dengan

profil pelaksana pekeijaan.

VI. QUALITY ACCEPTANCE

1. Prosednr Pelaksanaan Pekeijaan

1) Pihak PT PJB UP Muara Karang akan melakukan evaluasi pekegaan dan administrasi

setiap saat, dan iqiabila ditemukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan

yang berlaku

2) Kerusakan dan kehilangan barang disekitar lokasi yang timbul sebagai akibat dari pekeijaan

ini menjadi tanggung jawab pihak pelaksana pekeijaan/rekanan.

3) Pemakaian peralatan/material yang berada di lokasi unit pembangkitan hams

seijin/sepengetahuan pengawas yang ditunjuk oleh Pihak PT PJB UPMKR.

4) Pelaksana pekegaan hams membuat Iqioran harian & bulanan yang diketahui oleh

pengawas.

5) Pelaksanaan pembersihan lokasi di area yang dianggap vital & berbahaya hams dilqiorkan

& seizin pengawas harian atau petugas yang ditentukan oleh pihak PT PJB UP Muara

Karang

6) Pihak pelaksana pekegaan hams melengkapi dailar inventaris alat keijanya yang

disampaikan pada saat mengurus Safety Permit
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7) Tidak dipeikenankan untuk membawa sampah keluar khususnya logam dari aiea UPMKR

tanpa dilengkapi surat jalan yang lesmi.

8) Hal-hal lain yang belum diatur sebagaimana tersebut diatas akan dibicaiakan dengan

Pengawas pihak FT PJB UPMKR

2. Pemenuhan Persyaratan Sistem Manajemen PJB-IMS

1) Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015)

1. Pihak pelaksana pekegaan wajib selalu mengadakan pengawasan tentang kebeisihan,

keamanan dan keselamatan di tempat pekegaan

2. Pihak pelaksana pek^aan wqib menyediakan wadah atau kontainer untuk mmampung
kelebihan material dan sisa-sisa bahan lainnya yang bersifet mencemari linglningaTi untuk

menghindari teijadinya pencemaian linglnmgan

2) Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Keija (SMK3) & OHSAS18001:2007)

Pihak pelaksana pekeqaan wajib mengurus Safety dan Working Permit ke Bidang K3
(bila pekegaan dilaksanakan di area unit) PT PJB Unit Pembangkitan Muara Karang

dengan melampirkan persyaratan pendukung yaitu:

4 Dailar peralatan kega & APD yang digunakan

♦ Daftar Pelaksana Tenaga Kega yang melaksanakan pekegaan dibuktikan dengan
fotokopi identitas

4 Jadwal/rencanakega

4 Penanggungjawab dan atau pengawas pekegaan

4 Copy bukti Asuransi Tenaga Kega

4 Job Safety Analysist untuk pekegaan berisiko tinggi

b) Saat pelaksanaan pekegaan :

a Pihak pelaksana pekegaan wajib menyiapkan saiana bantu kega yang diperlukan dan

dilarang keras bertumpu langsung ke peralatan unit yang dinilai akan membahayakan
baik saat unit mati maupun beroperasi.

10
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b. Pihak pelaksana pekeijaan wajib menggunakan Alat Pelindung DM (APD) untuk

tenaga keganya yang diperlukan sesuai jenis & risiko pekegaannya, sepoti : Safety

Helmet, Safety Belt, Safety Shoes, Sarung Tangan, Masker / tutiq) hidung dan Iain-lain

c. Pihak pelaksana pekeijaan wajib melaporkan segala kondisi potensi bahaya di area

keija kepada pengawas pekeqaan.

c) Pihak Kedua bertanggung jawab apabila tegadi kecelakaan kega dan penconaran

lingkungan akibat kelalaian dalam pelaksanaan pekeijaan dan semua biaya yang timbul

menjadi tanggung jawab. Pihak pelaksana pekegaan baik kerugian teifaadap tenaga kega

maiqiun kerusakaan peralatan/lingkungan dan adanya kecelakaan kega ini hams tidak

mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekeijaan.

d) Selama melaksanakan pekegaan Pihak pelaksana pekeijaan tidak diperkenankan merokok

di seluruh area PT PJB UP Muaia Karang.

3) Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015)

a) Pihak Kedua wajib melaporkan kegiatan pekeijaan baik sebelum dan sesudah

pelaksanaan pekegaan kepada bidang Produksi yang berdinas.

b) Pelaksana pekeijaan wajib menyediakan tenaga kega yang kompeten untuk memastikan

kualitas keija sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

4) Sistem Manajemen Pengamanan (SMP)

a) Pihak pelaksana pekeijaan wajib mengenakan identitas perusahaan (pakaian koja, kartu

identitas, kartu tamu) selama berada di dalam area PT PJB UP Muara Karang.

b) Tidak memasuki area yang bukan menjadi area keganya

c) Pihak Kedua wajib melaporkan kegiatan pek^'aan baik sebelum dan sesudah

pelaksanaan pekeqaan kepada Posko Satpam

d) Apabila pekeijaan dilaksanakan lebih dari 1 minggu di dalam area PT PJB UP Muara

Karang, pihak pelaksana pekeijaan wajib mengurus kartu identitas sementara ke bidang

Umum.

e) Selama melaksanakan pekegaan Pihak pelaksana pekeijaan tidak diperkenankan

membawa kendaraan non operasional ke lokasi pekegaan, mengaktiflran HP di lokasi

larangan dan Iain-lain.

11
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f) Setiap peralatan dan material/bahan yang dibawa keluar area kega hams memiliki surat

jalan yang diketahui dan ditandatangani oleh pihak perusahaan dan menyerabkan salinan

suiat jalan tersebut kepada PT PJB UP Muara Karang

5) Sistem Manajemen Enei^

Pihak pelaksana pekeqaan wajib melakukan penghematan sumber daya (air, listrik) selama

berada di area PT PJB UP Muara Karang.

6) Service Level Agreement

NO
LINGKUP

SLA
LEVEL 1 LEVEL2 LEVELS LEVEL4

BOBOT

(%)

1
Pemilahan

satnpah

Tidakdilakukan

pemilahan

sampah

Melakukan

pemilahan sampah

menjadi 2 kategori

(oiganik&

anorganik)

Melakukan

pemilahan sampah

menjadi 3 kategori

(daun/rumput, botol

plastik&kaca,

kertas/kardus)

Melakukan

pemilahan sampah

menjadi 4 kategori

(daun/rumput, botol

plastik&kaca,

kertas/kardus,

sterofoam

20

2

Pemeliharaan &

perawatan

taman

Tidak

melakukan

pemeliharaan &

perawatan

rumput, taman,

pohon

Tidak ada tanaman

mad >80%,

rumput^hon

terpangkas rapi &

asri

Tidak ada tanaman

mati>90%,

nimput^hon

terpangkas rapi &

asri

Taman dipelihara &

dirawat, tampak

asri

IS

3
Pembersihan

diainase

Tidak

melakukan

pembersihan

drainase

Drainase bersth

dari sampah

namun lumpur &

minyak tidak

dibersihkan

Drainase bersih dari

sampah namun

sebagian saluran

drainase masih

berlumpur&

berminyak

Seluruh drainase

bosih dari sampah,

lumpur, minyak dan

tidak tersumbat

25

4
Pembersihan

jalan

Tidak

melakukan

pembersihan

Jalan

Jalan utama bersih

namun Jalan

setapak masih

kotor

Jalan utama dan

Jalan setapak bersih

namun kansteen

masih kotor

Seluruh Jalan &

kansteen bersih &

bebas dari sampah

& kottnan lainnya

25
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LINGKUP

Kepatuhan

5  terhadap

peraturan

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UP MUARA KARANG

LEVEL

Melakukan

pelanggaran

atau adanya pelanggaran atau pelanggaran atau

laporan > 2x adanya laporan adanya laporan

terhadap pelanggaran 2x pelanggaran Ix

peraturan yang terhadap peraturan terhadap peraturan

berlaku di yang berlaku di yang berlaku di

lingkungan PT lingkungan PT PJB lingkungan PT PJB

Melakukan Melakukan

pelanggaran atau

adanya laporan

pelanggaran Ix

LEVEL2 LEVEL3
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LEVEL4

Tidak melakukan

pelanggaran

BERDASARKAN SLA;
m— 'iWfZm——ia

95-100

87- 94

:  : i v PEMBAYARAN (%)%

100,00

95,00

90,00

Vin. WAKTU PELAKSANAAN / DELIVERY TIME

Waktu pelaksanaan kegiatan jasa kebersihan area PLTGU Blok 1 adalah 22 bulan atau berakhir di

periode Desember 2020 dengan evaluasi setiap 6 bulan. Apabila dalam peiiode kontrak teijadi 3
kali pemenuhan SLA dibawah 87 % atau 2 kali surat peringatan, maka dapat dilakukan

pemutusan kontrak.
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