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ENAM PROYEK PASAR MENGAJUKAN PHO 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
http://pekanbaru.go.id/p/news/pemko-diharapkan-optimal-manfaatkan-barang-milik-daerah 

 

PRAYA –Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), Lombok Tengah 

(Loteng) memastikan proyek revitalisasi enam pasar tradisional tahun ini bisa 

tuntas sebelum batas kontrak masing –masing. Hal itu, karena enam proyek pasar 

ini sudah mulai mengajukan untuk PHO belakangan ini. 

Adapun enam proyek pasar tahun ini dilakukan revitalisasi diantaranya, Pasar 

Pringgarata, Batu Bungus, Mantang, Mangkung, Sengkol dan Beson.  Anggaran 

untuk revitalisasi enam pasar bersumber dari DAK dan TP.  Dimana anggaran 

berkisar Rp 1 hingga Rp 2 miliar. 

Kepala Disperindag Loteng, H Saman menyatakan, pengerjaan enam proyek 

pasar sejauh ini tidak ada masalah. Bahkan pihak rekanan yang mengerjakan 

pembangunan pasar, belakangan ini sudah mulai mengusulkan untuk PHO. 

Artinya, bahwa pembangunan sudah tuntas dikerjakan. “Memang rata –rata sudah 
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mengusulkan untuk PHO,” Kata H Saman saat ditemui diruangan kerjanya, 

kemarin. 

Ia menegaskan, dari hasil pemantuan pada pembangunan pasar, pihaknya juga 

melihat pengerjaan maupun material yang digunakan sudah sesuai dengan dalam 

aturan. Konsep pembangunan pasar, lebih mengedepankan kenyamanan dan 

keamanan para pengunjung.  Hal itu dilakukan, karena pasar kedepannya 

diharapkan bisa bersaing dengan pasar modern atau pasar online.  “Kenapa 

semua pasar sekarang dilakukan renovasi agar kedepannya sebagai penunjang 

perkembangan parwisata pesat,” jelasnya. 

Selian itu, revitalisasi pada pasar tradisional itu dilakukan sesuai dengan nawacita 

Presiden RI.  Dimana Presiden ingin mewujudkan program 5 ribu pasar.  Tujuan 

pembangunan itu dilakukan agar semua pasar kedepanya bisa menyaingi pasar 

modern dan bisa mendongkrak ekonomi masyarakat serta mendongkrak PAD 

untuk pemerintah. 

Pihaknya sangat berharap setelah pasar ini jadi nantinya, pedagang yang 

menempati agar bisa mempunyai tanggung jawab untuk merawatnya.   Baik dari 

segi sampah maupun pemeliharaan bangunan. Karena, pembangunan pasar ini 

memang dilakukan, semata –mata untuk menumbuhkan kembangkan ekonomi 

masyarakat.  “Saya percaya jika pasar itu bersih dan tetap indah. Para pembeli 

akan terus datang kesana untuk belanja,” cetusnya. 

Ia mengaku, sebenarnya revitalisasi ini akan terus dilakukan pada semua pasar di 

Loteng.  Namun, sayangnya, dua usulan revitalisasi untuk tahun 2020 mendatang 

ditolak oleh kementerian perdagangan, karena alasan ada pengurangan 

anggaran. Dua pasar yang ditolak itu yakni Pasar Puyung dan Pasat 

Mujur.  “Untuk tahun 2020 kita tidak dapat revitalisasi pasar dari kementerian. Tapi 

kita upayakan melalui program lainnya,” tegasnya. 
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Kedala sehingga masih banyaknya pasar yang belum dapatkan program 

revitalisasi juga, disebabkan karena karena status lahan pasar yang belum 

bersetifikat. Pihaknya juga tidak menampik dengan belum ada legalitas terhadap 

lahan pasar ini rentan dengan persoalan dan gugatan masyarakat.  Bahkan ada 

juga sebagaian pasar yang sekarang masih bersengketa dengan masyarakat. 

“Sah-sah saja masyarakat klaim kalau lahan pasar itu adalah miliknya tergantung 

bukti yang mereka punya,” jelasnya. 

Dengan kondisi pasar yang tidak bersertifikat tersebut memang menyulitkan ketika 

ingin dilakukan kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga. Belum lagi, karena 

tidak jelas status tanah ini juga pasar itu belum bisa mendapatkan anggaran untuk 

rehab dari anggaran APBN.  Di sisi lain, ia mengakui bahwa sertifikasi memang 

penting dilakukan, agar aset yang dimiliki  pemerintah tidak diakuisisi pihak 

lain.  “Makanya kami terus mendorong agar bagian aset segera mengurus ini. 

Jangan terlalu melalaikannya,”  ucapnya. 

Sementara itu, Wakil Bupati Loteng, HL Pathul Bahri menyatakan, selain pasar –

pasar kecil dilakukan revitalisasi, tahun ini juga ada dua pasar yang sedang 

dibangun skala besar.  Salah satunya pembangunan Pasar Kopang.  Sebab pasar 

yang  diproyeksikan sebagai percontohan  di Indonesia mampu akan 

menyumbang PAD sebanyak Rp 3 miliar dalam satu tahunnya pada pemerintah 

daerah.  PAD itu didapatkan dari pajak pedagang, sewa lokasi, parkir dan lainnya. 

“Kami telah menghitung dengan Disperindag tentang PAD yang akan dihasilkan 

oleh Pasar Kopang kedepannya. Jumlah sangat signifikan sekali,” ungakpnya. 

Pathul menegaskan,  progres pembangunan pasar ini cukup terbilang bagus, jika 

dibandingkan pembangunan pasar lainnya.  Dengan progres saat ini, pihaknya 

optimis pada tahun 2020 pasar  sudah bisa ditempati oleh para pedagang 

setempat.   Selian itu, pasar kopang ini akan terbilang super megah dan termasuk 
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paling besar di NTB.   Katena kontruksi dalam bangunan maupun desain pasar 

kopang terbilang sangat bagus sekali.  Bukan hanya itu, dalam pasar akan 

menampung ribuan pedagang dan akan menyiapkan arena permainan anak 

didalamnya nanti.  (jay) 

 
Sumber Berita:  

http://radarmandalika.net/enam-proyek-pasar-mengajukan-pho/ 

Catatan: 
Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan 
Jasa melalui Penyedia disebutkan terkait pengendalian kontrak. 
 
Pengendalian Kontrak 
Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara 
langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat 
dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh : 
a. Pejabat Penandatangan Kontrak; 
b. pihak ketiga yang independen; 
c. Penyedia; dan/atau 
d. pengguna akhir. 
Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi 
Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM). 
Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan 
target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. 
Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat 
Penandatangan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal 
telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang 
ditetapkan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara 
sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku. 
 
Selain itu, terdapat beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu pengentian kontrak, 
berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut: 
 
Penghentian Kontrak 
Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar. 
Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat 
Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. 
Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat: 
1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau 
2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya 

pekerjaan. 
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Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatangan Kontrak 
wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai 
setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit. 
 
Berakhirnya Kontrak 
Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang 
terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi. 
Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang 
seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah 
berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir 
apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. 
Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran 
ataupembayaran atas penyesuaian harga. 
 
Pemutusan Kontrak 
Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau 
Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu. 
 
Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dilakukan apabila: 
1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses 

pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang. 
2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran 

persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh 
Instansi yang berwenang; 

3. Penyedia berada dalam keadaan pailit; 
4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak; 
5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) 

kali; 
6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan; 
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki 

kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 
8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu 

menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 
(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk 
menyelesaikan pekerjaan; 

9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) 
hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak 
dapat menyelesaikan pekerjaan; atau 

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

 
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia: 
1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; 
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila 

diberikan); dan 
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam. 
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Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak 
karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan 
berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat. 
 
Pemberian Kesempatan 
Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak 
berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu 
menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia 
untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. 
Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam 
adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada 
Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada). 
Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima 
puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan 
kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.  
 


