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LINGKUP PEKERJAAN
1) Spesifikasi kendaraan operasional (bus) untuk antar jemput karyawan day time :
a. 1 bus besar dengan kapasitas minimal 55 seats
b. LCD TV + VCD/DVD/Media Player
c. AC
d. Audio + speaker
e. Perlengkapan safety (palu pemecah kaca dan Apar)
f. Karosesi bus sekelas jet bus SHD/HD (Adi putro, Morodadi, New Armada, Laksana)
Chassis + mesin sekelas Mercedez Benz atau Hino
g. Umur bus maksimal 2 tahun
2) Jadwal kegiatan antar jemput karyawan adalah sebagai berikut :
a. Hari Senin sampai hari Kamis berangkat pukul 06.00 WIB, pulang pukul 16.15 WIB
b. Hari Jum’at berangkat pukul 05.30 WIB, Ibadah hari jum’at pukul 11.00, pulang
pukul 16.15 WIB
c. Bus harus sudah siap di tempat keberangkatan 15 menit sebelum jam berangkat
dan pulang
d. Jarak tempuh bus adalah kurang lebih 50 km dari probolinggo menuju PLTU Paiton
#9 pulang pergi.
e. Melakukan perawatan rutin dan perbaikan secara berkala terhadap kendaraan
yang digunakan untuk kegiatan antar dan jemput
f. Mengganti kendaraan apabila terjadi kerusakan atau mogok yang menyebabkan
tidak terpenuhinya kewajiban untuk melakukan kegiatan antar jemput.
g. Dalam hal terjadi penggantian kendaraan, maka kualitas dan spesifikasi kendaraaan
pengganti tidak boleh lebih rendah dari kendaraan yang diganti
h. Melakukan pemberitahuan kepada PT PJB UBJ O&M PLTU Paiton dan meminta
persetujuan dari PT PJB UBJ O&M PLTU Paiton apabila ada perubahan spesifikasi
kendaraan maupun dokumen kendaraan sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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3) Service Level Agreement (SLA)
Berdasarkan spesifikasi bus yang disediakan oleh pelaksana pekerjaan dan tingkat
waktu antar dan jemput karyawan, dengan mengacu pada Service Level Agreement
sebagai berikut :

4) LAIN – LAIN :
a. Kendaraan dan pengemudi yang disediakan pelaksana pekerjaan memiliki asuransi
dan sesuai dengan UU lalu lintas.
b. Kondisi kendaraan harus dalam kondisi layak dan siap operasi.
c. Kendaraan beserta pengemudi harus stand by di area Kawasan PLTU Paiton saat
jam kerja.
d. Pengemudi Memakai seragam dan ID card ketika bekerja.
e. Kendaraan dipasang stiker identitas PT PJB UBJ O&M PLTU Paiton.
f. Sewa kendaraan ini termasuk driver dan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi,
dalam kondisi yang baik, layak, siap pakai dan didukung dengan dokumen
kendaraan.
g. Apabila kondisi bus yang disewa oleh PT PJB UBJ O&M PLTU Paiton mengalami
kecelakaan atau menurut penilaian oleh PT PJB UBJ O&M PLTU Paiton tidak layak
untuk beroperasi, maka pelaksana pekerjaan harus mengganti bus yang dimaksud
dengan bus yang layak operasi dengan spesifikasi yang setara atau lebih baik.
h. Semua biaya yang ditimbulkan atas perbaikan yang dilakukan menjadi tanggung
jawab pelaksana pekerjaan.
i. Pengemudi harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengemudi bus
sesuai aturan yang berlaku.
j. Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban dari karyawan/ karyawati
PLTU Paiton maupun driver dari bus, maka pelaksana pekerjaan wajib menyediakan
JASA RAHARJA.
k. Pelaksana pekerjaan menyediakan kendaraan pengganti minimal setara apabila
terjadi kerusakan, mogok atau segala sesuatu yang menyebabkan PT PJB UBJ O&M
PLTU Paiton tidak bisa menggunakan bus dengan baik.
l. Pelaksana pekerjaan wajib mengganti tenaga kerja (driver) bila dinilai oleh PT PJB
UBJ O&M PLTU Paiton tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya dan biaya yang
timbul akibat pemberhentian/ pengembalian tenaga kerja menjadi tanggung jawab
pelaksana pekerjaan.
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m. PT PJB UBJ O&M PLTU Paiton akan melaksanakan evaluasi pekerjaan dan
administrasi setiap saat/sidak, dan apabila ditemukan pelanggaran akan dikenakan
sanksi yang berlaku.
n. Pelaksana pekerjaan harus membuat laporan yang diketahui oleh
pengawas/direksi pekerjaan, blangko laporan disediakan sendiri oleh pelaksana
pekerjaan, untuk kelancaran pekerjaan pelaksana pekerjaan bisa konsultasi
dengan Direksi Pekerjaan.
o. PIHAK KEDUA wajib mengadakan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
kendaraan yang disewa, baik kondisi fisik maupun administrasi kendaraan
(perpanjang STNK, pajak, asuransi dan lainya).
p. Kendaraan bus yang disediakan oleh pelaksana pekerjaan belum pernah
mengalami kecelakaan lalu lintas.
q. pelaksana pekerjaan wajib memeriksa tidak terbatas pada komponen mesin, body,
under stel, sistem pengereman sehingga keselamatan dan kenyamanan
penumpang maupun keamanan kendaraan itu sendiri dapat terjaga dengan baik.
r. Setiap kerusakan atau ketidaknyamanan akibat pemakaian kendaraan oleh PT PJB
UBJ O&M PLTU Paiton, maka pelaksana pekerjaan wajib memperbaiki dan atau
mengganti dengan kendaraan lain dengan spesifikasi minimal sama atau lebih
baik.
s. Penilaian hasil pekerjaan tiap bulan terkait kondisi bus, pelayanan pengemudi, dan
operasional kendaraan akan dinilai sebagaimana uraian yang termuat pada Service
Level Agreement (SLA).
t. Hasil Penilaian (SLA) berdasarkan realisasi pekerjaan per bulan dan dijadikan
sebagai dasar untuk perhitungan nilai pembayaran perbulan (apabila terdapat
denda/ sanksi maka hasil akhir akan dikurangi denda/ sanksi tsb) .
u. Jika suatu saat harga BBM naik minimal 30% dari harga BBM saat penerbitan
perjanjian ini maka harga kontrak akan dilakukan penyesuaian (addendum)
kontrak dengan perhitungan sebagai berikut :
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= Harga Sewa Perbulan setelah Kenaikan bahan bakar solar
= Harga Sewa setiap bulan
= Prosesntase Kenaikan BBM dari harga lama ke baru
= Jumlah Hari Kenaikan Bahan Bakar Solar
= Jumlah hari dalam bulan tersebut

Dan apabila setelah addendum harga BBM turun kembali kurang dari 30%
maka harga kontrak tetap sesuai dengan harga Kontrak sebagaimana
tercantum pada ayat 1 pasal ini.
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