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12 PROYEK TERANCAM TAK DIBAYARKAN,  
KONTRAKTOR KABUPATEN MUARA ENIM HARAP-HARAP CEMAS 

 

 
Sumber Gambar: https://jogjapolitan.harianjogja.com   

 
Isi Berita: 

Sebanyak 12 proyek di Kabupaten Muara Enim yang harusnya selesai Desember 
2022 diberikan tenggat waktu oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Apabila tidak 
bisa diselesaikan maka proyek tersebut tidak akan dibayarkan. Pj Sekretaris Daerah 
Kabupaten Muara Enim, Riswandar, mengatakan bahwa awalnya di Desember 2022 ada 
28 proyek di Kabupaten Muara Enim yang belum selesai. “Namun per 31 desember 2022 
tinggal 12 proyek yang belum selesai,” ujarnya. 

Lanjutnya, dari 12 proyek tersebut, sesuai dengan peraturan berlaku wajib 
membayar nilai maksimal denda keterlambatan dengan perhitungan 1 permil/1000 x hari 
keterlambatan x nilai kontrak dengan keterlambatan hari. “Jadi ada yang diberi tenggat 
waktu 10 hari maksimal 50 hari,” bebernya. Sampai pada waktu yang ditentukan proyek 
tersebut tidak kunjung selesai maka tidak akan dibayar. “Ya misalnya proyeknya 80 
persen terlaksana yang sisanya 20 persen itu tidak akan dibayar. Kalaupun selesai, 
pembayaran baru bisa dilaksanakan di ABT bukan APBD induk karena sudah lewat 
waktunya,” tuturnya. 

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa proyek tersebut 
belum selesai diantaranya kesulitan mencari material bangunan. “Juga ada yang 
disebabkan kondisi lalu lintas yang membuat pengangkutan material terhambat,” 
bebernya. Selain itu, karena faktor cuaca yang membuat prosesnya tidak berjalan dan 
membutuhkan waktu lebih lama. “Ya karena ketika dicek ke lokasi bahannya ada, 
tukangnya juga ada, jadi sebenarnya bisa diselesaikan tapi butuh waktu lebih lama,” 
ungkapnya. Beberapa proyek yang harusnya selesai tersebut sebagian besar 
pembangunan jalan seperti di jalan baru.  “Ada juga jalan Lubai - Muara Enim,” ulasnya.  
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Saat ini, lanjutnya, dari 12 proyek tersebut sudah ada yang melaporkan sudah 
selesai, namun akan dicek kembali ke lapangan. “Pengecekan akan dilaksanakan bersama 
dengan BPKP, karena dikatakan selesai itu harus secara legalitas,” tegasnya. Harusnya, 
tegas Riswandar, begitu kontraktor tersebut memenangkan tender proyek bisa langsung 
dilaksanakan, bukan baru akan mulai membeli bahan dan lain lain. “Jadi perhitungan 
selesainya proyek tersebut bisa sesuai dengan target,” tukasnya. 

 
Sumber Berita : 
1. https://palpos.disway.id/read/638152/kontraktor-di-muaraenim-harap-harap-cemas-

penyebabnya-ini, Kontraktor di Muara Enim Harap-harap Cemas, Penyebabnya Ini, 
Senin, 9 Januari 2023. 

2. https://www.rmolsumsel.id/bayar-denda-12-proyek-di-kabupaten-muara-enim-
diberi-tenggat-waktu, Bayar Denda, 12 Proyek di Kabupaten Muara Enim Diberi 
Tenggat Waktu, Selasa, 10 Januari 2023. 

3. Harian Sumatera Ekspress, 12 Proyek Terancam Tak Dibayar, Selasa, 10 Januari 2023. 
 
Catatan : 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.h yang selanjutnya disebut Pengadaan 
Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian Lembaga 
Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi 
kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.  

Denda keterlambatan adalah sanksi yang dikenakan kepada penyedia barang atau 
jasa oleh pejabat pembuat komitmen dalam hal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. 
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menyebutkan: 
- Pasal 1 angka 30, Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan 

yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan 
pembangunan kembali suatu bangunan. 

- Pasal 1 angka 44, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut 
Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia 
Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. 

- Pasal 3 ayat (1), Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi: 
a. Barang;  
b. Pekerjaan Konstruksi;  
c. Jasa Konsultansi; dan  

https://palpos.disway.id/read/638152/kontraktor-di-muaraenim-harap-harap-cemas-penyebabnya-ini
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d. Jasa Lainnya. 
- Pasal 3 ayat (3), Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan cara:  
a. Swakelola; dan/atau  
b. Penyedia. 

- Pasal 7 ayat (1) huruf a, Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa 
mematuhi etika : melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab 
untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan 
Barang/Jasa  

- Pasal 17 ayat (1), Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa 
yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

- Pasal 17 ayat (2), Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 
jawab atas: 
a. pelaksanaan Kontrak;  
b. kualitas barang/jasa;  
c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;  
d. ketepatan waktu penyerahan; dan  
e. ketepatan tempat penyerahan. 

- Pasal 56 ayat (1), Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai 
masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu 
menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk 
menyelesaikan pekerjaan. 

- Pasal 56 ayat (2), Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan 
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak 
yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi 
denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.  

- Pasal 56 ayat (3), Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan 
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun 
Anggaran.  

- Pasal 78 ayat (3), Dalam hal Penyedia: 
a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak 

melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan; 
b. menyebabkan kegagalan bangunan;  
c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan; 
d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan 

berdasarkan hasil audit; 
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e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak 
berdasarkan hasil audit; atau 

f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, 
Penyedia dikenai sanksi administratif. 

- Pasal 78 ayat (4), Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa: 
a. sanksi digugurkan dalam pemilihan; 
b. sanksi pencairan jaminan; 
c. Sanksi Daftar Hitam; 
d. sanksi ganti kerugian; dan/atau 
e. sanksi denda. 

- Pasal 78 ayat (5) huruf f, Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan. 

- Pasal 79 ayat (4), Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ 
(satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari 
keterlambatan. 

- Pasal 79 ayat (5), Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

 
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui 
Penyedia 
- Lampiran I Bab VII angka 7.18.1, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan 

pemutusan Kontrak apabila: 
a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan 

dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi 
yang berwenang.  

b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau 
nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; 

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit; 
d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan 

Kontrak; 
e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan 

sebanyak 3 (tiga) kali; 
f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan; 
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g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak 
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;  

h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan 
mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan; 

i. Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan 
kesempatan menyelesaikan pekerjaan;  

j. setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf i, 
Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau 

k. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam 
Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa 
persetujuan pengawas pekerjaan. 

- Lampiran I Bab VII angka 7.19, Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan 
pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatangan 
Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil 
penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk: 
a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai 

dengan 50 (lima puluh) hari kalender.  
2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, 

Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan,  
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat: 
a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan 

jangka waktu sesuai kebutuhan; atau 
b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan 

sanggup menyelesaikan pekerjaannya. 
3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 

1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya 
mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan 
perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada). 

4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan 
dapat melampaui tahun anggaran. 

b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan 
pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain: 
1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; 
2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau 
3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan. 
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- Lampiran I Bab VII angka 7.20 huruf c, Denda keterlambatan apabila terjadi 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah: 
1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam 

Kontrak; atau 
2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak. 

- Lampiran I Bab VII angka 7.20 huruf f, Tata cara pembayaran denda diatur di 
dalam Dokumen Kontrak. 


