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Uraian Pendahuluan 

 

1. Latar Belakang 

 

 

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah 

satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan yang bermutu sesuai amanat UUD 1945 pasal 28 ayat 1 dan 

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. 

Upaya pemenuhan mutu layanan di berbagai sektor yang dilakukan 

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dipersiapkan secara bertahap, 

termasuk bidang kesehatan. Adapun jenis layanan kesehatan tingkat l 

Kecamatan berupa PUSKESMAS sudah merata meskipun masih 

perlu dilakukan peningkatan baik kualitas ataupun kwantitas layanan. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diatas secara bertahap 

Pemerintah Daerah telah melakukan rehabilitasi PUSKESMAS sesuai 

dengan kebutuhan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada 

masyarakat. 

Pada tahun 2020 ini  Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan 

melaksanakan Relokasi Pustu Tuksono, Rehab Pustu Pendoworejo, 

Rehab Pustu Karangsewu, dan   Pembangunan Pagar Puskesmas 

Girimulyo II dengan dana dari APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 

Anggaran 2020. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Kulon 

Progo di Tahun 2020 menganggarkan dana APBD untuk pekerjaan 

Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Relokasi Pustu 

Tuksono, Rehab Pustu Pendoworejo, Rehab Pustu Karangsewu, dan   

Pembangunan Pagar Puskesmas Girimulyo II  di Kabupaten Kulon 

Progo yang tertuang dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2020. 

2. Maksud dan Tujuan Maksud dari kegiatan ini adalah mengawasi pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi Relokasi Pustu Tuksono, Rehab Pustu Pendoworejo, 

Rehab Pustu Karangsewu, dan   Pembangunan Pagar Puskesmas 

Girimulyo II. 

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya  Pengawasan 

Teknis untuk mengoptimalkan pekerjaan konstruksi, dimana hasil 

pengawasan ini akan menjadi pedoman perkembangan/progress 

pelaksanaan konstruksi Relokasi Pustu Tuksono, Rehab Pustu 

Pendoworejo, Rehab Pustu Karangsewu, dan   Pembangunan Pagar 

Puskesmas Girimulyo II. 

3. Sasaran 

 

Sasaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi  Pengawasan 

Teknis Relokasi Pustu Tuksono, Rehab Pustu Pendoworejo, Rehab 

Pustu Karangsewu, dan   Pembangunan Pagar Puskesmas Girimulyo 

II. 



4. Lokasi Kegiatan Lokasi pekerjaan ini adalah : 

1. Relokasi Pustu Tuksono di Dusun Paten, Desa Tuksono, 

Puskesmas Sentolo II,  Kecamatan Sentolo 

2. Rehab Pustu Pendoworejo di Dusun Jetis, Desa Pendoworejo, 

Puskesmas Girimulyo II, Kecamatan Girimulyo. 

3. Rehab Pustu Karangsewu di Dusun Kampleng 14, Desa 

Karangsewu, Puskesmas Galur I, Kecamatan Galur dan 

4. Pembangunan Pagar Puskesmas Girimulyo II di Sibolong, 

Gendu, Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo 

5. Sumber dan besaran 

Pendanaan 

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Kabupaten 

Kulon Progo Tahun Anggaran 2020  dengan kode rekening : 

01.01.02.01.51.003.5.2.3.49.06.4.2 

Rp 35.000.000,00 ( Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) 

6. Nama dan 

Organisasi Pejabat 

Pembuat Komitmen 

Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 

Alamat : Jalan Tentara Pelajar Km. 1,  Wates, Kulon Progo 

 

Data Penunjang 

7. Data Dasar Sebelum memulai kegiatan pekerjaan, konsultan harus mengadakan 

konsultasi  terlebih dahulu dengan Pengguna Jasa/Pengguna 

Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegiatan, yaitu untuk mendapatkan konfirmasi mengenai konstruksi 

gedung Puskesmas yang akan ditangani beserta  utilitasnya. 

Adapun data-data  yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan 

sebagai berikut : 

a. Hasil perencanaan teknis Relokasi Pustu Tuksono, Rehab Pustu 

Pendoworejo, Rehab Pustu Karangsewu, dan   Pembangunan 

Pagar Puskesmas Girimulyo II Tahun 2019. 

b. Data-data dokumen kontrak sesuai dengan Penyedia Barang/Jasa 

yang ditunjuk  untuk melaksanakan kegiatan pembangunan 

konstruksi. 

c. Data lokasi untuk membantu proses selanjutnya 

d. Data mengenai bahan/material maupun peralatan yang digunakan 

sehingga  dapat menentukan jenis konstruksi yang akan ditangani. 

e. Usulan-usulan teknis lain dari sumber-sumber yang dapat 

dipercaya. 

f. Studi-studi terdahulu maupun data-data sekunder lainnya yang 

diperlukan dan  dianggap penting. 

8. Standar Teknis Adapun standar teknis dalam melaksanakan kegiatan pengawasan 

Rehabilitasi Puskesmas dan Jaringannya menggunakan standar 

pekerjaan harus berdasarkan Normalisasi Indonesia (NI), Standar 

Industri Indonesia (SII) Peraturan – peraturan Nasional maupun 

Internasional lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan ini seperti : 

a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.  
b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung 

c. Undang-undang Nomor 23/1997 tentang Lingkungan Hidup 

d. Undang-undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung 

f. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan 

Gedung Negara; 

g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006, 

tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada 

Bangunan dan Lingkungan. 

h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 



tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di 

Perkotaan 

i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 

tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 

j. Standar Nasional Indonesia SNI 03-1727-1989 tentang Pedoman 

perencanaan Pembebanan untuk rumah dan gedung 

k. Standar Nasional Indonesia 03 – 1729 – 2002 tentang Tata Cara 

Perencanaan Baja Untuk Gedung. 

l. Standar Nasional Indonesia 02 – 1736 – 2000 tentang Tata Cara 

Perencanaan Struktur untuk Mencegah Bahaya Kebakaran Rumah 

dan Gedung. 

m. Standar Nasional Indonesia 03 – 2847 – 2002 tentang Tata Cara 

Penghitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung. 

n. Standar Nasional Indonesia 03 – 6652 - 2002 tentang Tata cara 

perencanaan proteksi bangunan dan peralatan terhadap sambaran 

petir. 

o. Standar Nasional Indonesia SNI 03-1729-2002 tentang Tata cara 

perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung. 

p. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Puskesmas. 

q. Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

r. Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas. 

 

9. Studi-Studi 

Terdahulu 

Dalam rangka Pengawasan Teknis Relokasi Pustu Tuksono, Rehab 

Pustu Pendoworejo, Rehab Pustu Karangsewu, dan   Pembangunan 

Pagar Puskesmas Girimulyo II Kabupaten Kulon Progo tahun 2020, 

dapat mengacu studi kelayakan/ masterplan yang telah disusun atau 

buku-buku teknis lainnya terkait pelaksanaan kegiatan di Kabupaten 

Kulon Progo pada tahun-tahun sebelumnya. 

 

10. Referensi Hukum Referensi Hukum yang dipergunakan dalam Pelaksanaan Kegiatan 

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Pelayanan 

Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 

adalah: 

a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.  

b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

c. Undang-undang Nomor 23/1997 tentang Lingkungan Hidup; 

d. Undang-undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung 

f. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan 

Gedung Negara; 

g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006, 

tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan 

dan Lingkungan. 

h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 

tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di 

Perkotaan 

i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 

tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 

j. Peraturan Beton Bertulang tahun 1971 yang diterbitkan Yayasan 

Normalisasi Indonesia; 

k. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia tahun 1961 yang 

diterbitkan Yayasan Normalisasi Indonesia; 

l. Peraturan Umum Instalasi Listrik tahun 1977 yang diterbitkan 

Yayasan Normalisasi Indonesia; 

http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/2085


m. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan terakhir Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018; 

n. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor :  2 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Operasional Pengunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan 

Tahun Anggaran 2019; 

o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2019, 

tanggal 27 Desember  2019 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

p. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2019 tentang 

Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020. 

q. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2019 tanggal 27 

Desember  2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2020 

 

Ruang Lingkup 

11. Lingkup Kegiatan a. Lingkup Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan 

Pengawasan Teknis adalah berpedoman pada ketentuan yang 

berlaku, khususnya teknis pembangunan  Bangunan Gedung 

Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung 

Negara.  

 b. Lingkup tugas pengawasan meliputi : 

  1) Tugas pengawasan pelaksanaan baik mengenai kuantitas, 

kualitas maupun ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan dan 

laju pencapaian volume/realisasi fisik. 

2) Tugas pengamanan untuk kelancaran pelaksanaan, baik 

dalam hal mutu bagian pekerjaan, ketertiban pekerjaan, 

kerusakan, kecelakaan, penyimpangan pekerjaan maupun 

perselisihan. 

3) Mengawasi dan menyetujui pemakaian bahan, peralatan, 

tenaga kerja, dan metoda dan produk pelaksanaan, serta 

mengawasi ketepatan waktu, mutu dan biaya pekerjaan 

konstruksi.. 

4) Penyelesaian administrasi di lapangan, pembuatan laporan 

kemajuan pekerjaan, penyimpangan dari rencana, 

perhitungan pekerjaan lebih atau kurang, penyerahan hasil 

pekerjaan serta perpanjangan waktu pelaksanaan. 

5) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk 

memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan 

konstruksi.  

6) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, 

membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan 
pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, 

laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi 

yang dibuat oleh Pemborong.  

7) Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan 

pekerjaan, serah terima pertama dan kedua pekerjaan 

konstruksi.  

8) Menyetujui program kerja harian/mingguan dan gambar-

gambar pelaksanaan (Shop Drawings) yang diajukan oleh 

Pemborong.  

9) Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan 

pelaksanaan (As-Built Drawings) sebelum serah terima 

pertama.  

10) Menyusun daftar cacat / kerusakan sebelum serah terima 

pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, 

dan laporan akhir pekerjaan pengawasan. 



 

 d. Persyaratan umum : 

Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan 

secara benar dan tuntas serta sistematik sampai dengan memberi 

hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh 

Pejabat Pembuat Komitmen. 

 e. Pesyaratan Obyektif : 

Pelaksanaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk 

kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas 

dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan. 

 f. Persyaratan Fungsional : 

Pekerjaan pengawasan pelaksanaan, baik yang menyangkut 

mutu baik, waktu tepat dan biaya yang efisien harus 

dilaksanakan dengan profesionalisme tinggi sebagai Konsultan 

pengawasan. 

 g. Persyaratan Prosedural : 

Penyelesaian administrasi sehubungan denga pekerjaan di 

lapangan harus dilaksanakan dengan prosedur dan pengaturan 

yang berlaku. 

  Selain kriteria umum di atas, untuk pengawasan berlaku pula 

ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman dan peraturan 

yang berlaku. 

Ketenuan yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan 

yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan/SPK dan 

ketenuan-ketentuan sebagai dasar perjanjian. 

 

12. Keluaran Keluaran yang diminta dari Konsultan Pengawasan berdasarkan 

Kerangka Acuan Kerja adalah : 

Pengawasan kelancaran pekerjaan yang dilaksanakan oleh 

pelaksana/kontraktor, yang menyangkut kualitas, kuantitas, biaya dan 

waktu ketepatan pekerjaan, sehingga wujud akhir bangunan dan 

kelengkapannya sesuai dengan dokumen pelaksanaan yang telah 

diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan kelancaran 

penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di 

lapangan, serta penyesuaian kelengkapan dokumen pembangunan. 

 Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan terdiri dari : 

 a. a Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan lapangan. 

 b.  Buku harian yang memuat semua kejadian perintah/petunjuk 

yang penting dari Konsultan Pengawasan/Direksi yang dapar 

mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan menimbulkan 

konsekuensi keuangan, keterlambatan penyelesaian dan tidak 

terpenuhinya syarat teknis. 

 c.  Laporan Harian berisi tentang : 

1) Tenaga kerja. 

2) Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak. 

3) Alat-alat. 

4) Pekerjaan yang dilaksanakan dan waktu pekerjaan. 

5) Keadaan cuaca. 

 d.  Laporan Mingguan dan Bulanan. 

 e.  Laporan Mingguan sebagai resume laporan harian (kemajuan 

kerja, tenaga dan hari kerja). 

 f.  Laporan bulanan yang berisi laporan mingguan serta kejadian 

selama satu bulan yang memuat antara lain : 

1) Daftar material/produk yang digunakan. 

2) Daftar garansi bahan/alat dari pabrik. 

3) Garansi hasil pekerjaan dari pelaksana/kontraktor. 



 g. c Berita Acara hasil/ Laporan testing dan commisioning (tes 

instalasi listrik, air dan lain-lain). 

 h.  Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran. 

 i.  Surat Perintah perubahan pekerjaan dan Berita Acara 

Pemeriksaan Pekerjaan Tambah/Kurang, jika ada pekerjaan 

tambah/kurang. 

 j.  Berita Acara Penyerahan I Hasil Pekerjaan. 

 k.  Berita Acara Penyerahan II Hasil Pekerjaan. 

 l.  Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan. 

 m.  Gambar-gambar sesuai sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan (as 

built drawing). 

 n.  Laporan rapat di lapangan. 

 o.  Gambar rincian (shop drawing), barchart, kurva S dan Network 

Planning yang dibuat oleh Pelaksana/Kontraktor. 

 p. d Foto Bangunan 0%, 25%, 50%, 75% dan 100%. 

 Konsultan Pengawas diminta menyiapkan/menyediakan pula 

dokumen pendaftaran gedung milik Negara yang terdiri atas: 

 a. Foto kopi DPA/DPPA (Pembiayaan). 

b. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan. 

c. Berita Acara Penyerahan I dan II Hasil Pelaksanaan Pekerjaan. 

d. Gambar situasi dan bestek yang sesuai dengan pelaksanaan (as 

built drawing). 

 Konsultan Pengawas diminta menghasilkan keluaran yang lengkap 

sesuai dengan kebutuhan proyek. Kelancaran pelaksanaan proyek 

yang berhubungan dengan pekerjaan pengawasan sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab Konsultan Pengawas. 

 Semua produk / keluaran dari kegiatan pengawasan harus diserahkan 

kepada Pejabat Pembuat Komitmen selambat-lambatnya 14 (empat 

belas) hari setelah penyerahan fisik kegiatan/pekerjaan ke-1 (satu). 

 

13. Peralatan, 

Material, Personil 

dan Fasilitas dari 

Pejabat Pembuat 

Komitmen 

 

a. Site yang akan dibangun 

b. Ruang pertemuan untuk melakukan koordinasi dan evaluasi 

kegiatan. 

c. Buku informasi yang ada dan mungkin diperoleh oleh penyedia 

jasa, personil yang disiapkan oleh PPK untuk membantu 

penyedia jasa adalah: 

 - Tim Pengelola Teknis Proyek (PTP) 

 - Tim Teknis dan Administrasi yang ada di Dinas Kesehatan 

dan Puskesmas setempat. 

 

14. Peralatan dan 

Material dari 

Penyedia Jasa 

Konsultansi 

 

Semua peralatan dan material dalam rangka penyelesaian pekerjaan 

yang diminta dalam KAK ini menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa 

(Konsultan Pengawas) berupa : 

1. Kendaraan roda 4 (empat) 

2. Kendaraan roda 2 (dua) 

3. Komputer. 

4. Printer. 

5. Alat Ukur. 

6. Alat Komunikasi. 

7. Kamera. 

 

15. Lingkup 

Kewenangan  dan 

Tanggung Jawab 

Penyedia Jasa 

 

Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa dalam kegiatan ini adalah 

melakukan Pengawasan Teknis terhadap pelaksanaan Relokasi Pustu 

Tuksono, Rehab Pustu Pendoworejo, Rehab Pustu Karangsewu, dan   

Pembangunan Pagar Puskesmas Girimulyo II. yang memenuhi 

standar gedung kesehatan/Puskesmas. 



Tanggung jawab Penyedia Jasa adalah : 

1) Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa 

pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku  

profesi yang berlaku.  

2) Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai 

berikut : 

a) Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen 

pelelangan/  pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta 

peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.  

b) Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja 

pengawasan yang berlaku, baik kualitas dan kuantitas Tenaga 

Ahli maupun laporan-laporan yang disyaratkan.  

c) Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan. 

d) Bertanggungjawab secara mutlak hitungan volume hasil 

pekerjaan. 

e) Tanggung jawab pengawasan sampai dengan berakhirnya 

masa pemeliharaan (180 hari setelah Serah Terima I/PHO). 

 

3) Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya 

konsultan  sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga 

ahli profesional pengawasan yang terlibat. 

 

16. Jangka Waktu 

Penyelesaian 

Kegiatan 

 

 

Waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis selama 90 

(Sembilan puluh) hari kalender. 

17. Personil Personil inti yang harus disediakan adalah sebagai berikut : 

No. Jabatan Personil Kualifikasi Ijazah 

Surat Keterangan 

Keahlian 

(SKA/SKT) 

Pengalaman 

minimal 

(thn) 

Jml (org) 

I. Tenaga Teknis     

1 Team Leader D 3 – T. Sipil 

Ahli Teknik 

Bangunan 

Gedung 
1 1 

2 
Pengawas 

Lapangan Sipil   
SMK / STM 

Pengawas 

Lapangan 

Bangunan 

Gedung 

1 2 

      

II. Tenaga Pendukung 

1 

 

Administrasi dan 

Keuangan 
SLTA Sederajat   1 1 

      
 

18. Tugas Personil A. TENAGA/ PERSONIL TEKNIS 

Team Leader, sebanyak 1 (satu) orang dengan uraian tugasnya 

mencakup : 

a. Bertanggung jawab penuh kepada PPK; 

b. Mengikuti petunjuk dan persyaratan yang telah ditentukan; 

c. Membuat pernyataan penerimaan (acceptance) atau 

penolakan (rejection) atas material dan produk pekerjaan; 

d. Melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan 

kepada kontraktor didalam pengambilan data lapangan serta 

kaitannya dengan rekayasa lapangan; 

e. Mengadakan penyesuaian pekerjaan di lapangan atau usulan 

perubahan (bila ada) terhadap desain asli yang ada kontrak 

fisik; 

f. Melakukan pemantapan atas prestasi kontraktor pelaksana; 



g. Melaporkan jika terjadi keterlambatan pekerjaan lebih dari 

15% ke PPK; 

h. Menyusun laporan dan kemajuan fisik dan financial, 

menyusun justifikasi teknis termasuk gambar dan 

perhitungan sehubungan dengan usulan perubahan kontrak; 

i. Mengecek dan menandatangani dokumen pembayaran; 

j. Mengecek dan menandatangani dokumen-dokumen tentang 

pengendalian mutu dan volume pekerjaan; 

k. Memeriksa himpunan data pengendalian mutu baik harian, 

mingguan dan bulanan. Himpunan data tersebut sudah 

termasuk semua hasil tes laboratorium dan lapangan secara 

jelas dan terperinci; 

l. Memeriksa dan melakukan usulan komposisi campuran (job 

mix formula) dan justifikasi teknik atas persetujuan dan 

penolakan usul tersebut; 

m. Memerintahkan kontraktor untuk membongkar dan 

memperbaiki kembali pekerjaan yang kualitasnya tidak 

sesuai dengan ketentuan; 

n.  Bertanggung jawab untuk mengawasi kuantitas dan kualitas 

terkait pekerjaan struktur dan pengawasan terkait 

pelaksanaan K3 konstruksi di lapangan. 

o. Menghimpun data pengendalian mutu, Himpunan data harus 

mencakup semua tes laboratorium dan lapangan secara jelas 

dan terperinci; 

p. Mengawasi pelaksanaan semua tes laboratorium, termasuk 

usulan komposisi campuran (job mix formula) dan 

justifikasi teknik atas persetujuan dan penolakan usul 

tersebut; 

q. Memerintahkan kontraktor untuk membongkar dan 

memperbaiki kembali pekerjaan yang kualitasnya tidak 

sesuai dengan ketentuan; 

r. Menolak material dan peralatan kontraktor yang tidak 

memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku; 

s. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor 

apakah sesuai dengan kuantitas yang telah ditentukan; 

t. Menolak pekerjaan kontraktor yang kuantitasnya tidak 

sesuai dengan ketentuan; 

u. Memberikan laporan tertulis pada pelaksanaan kegiatan atas 

hal-hal yang menyangkut masalah pengendalian mutu 

pekerjaan; 

v. Bertanggung jawab untuk mengawasi kuantitas dan kualitas 

terkait pekerjaan struktur dan pengawasan terkait 

pelaksanaan K3 konstruksi di lapangan 

 

Pengawas Lapangan, sebanyak 2 (Dua) orang dengan uraian 

tugasnya mencakup : 

a. Bertanggung jawab kepada Pemberi Pekerjaan; 

b. 2 (Dua) orang pengawas lapangan disebar ke 4 (Empat) 

lokasi pekerjaan fisik sehingga 1 (satu) orang bertanggung 

jawab mengawasi 2 (dua) lokasi proyek (Relokasi Pustu 

Tuksono, Rehab Pustu Pendoworejo, Rehab Pustu 

Karangsewu, dan   Pembangunan Pagar Puskesmas 

Girimulyo II) dengan masa pelaksanaan selama 90 (sembilan 

puluh) hari kalender  

c. Menyerahkan kepada Pemberi Pekerjaan himpunan data 

pengendalian mutu, Himpunan data harus mencakup semua 

tes laboratorium dan lapangan secara jelas dan terperinci; 

d. Dibantu tim ahli dan asisten, bekerja mengawasi seluruh 

pelaksanaan pekerjaan, mulai pembongkaran hingga serah 



terima pekerjaan; 

e. Memerintahkan kontraktor untuk membongkar dan 

memperbaiki kembali pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai 

dengan ketentuan; 

f. Menolak material dan peralatan kontraktor yang tidak 

memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;  

g. Melakukan pengawasan terhadap mutu pekerjaan kontraktor 

apakah sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah 

ditentukan; 

h. Menolak pekerjaan kontraktor yang kuantitas dan kualitasnya 

tidak sesuai dengan ketentuan; 

i. Memberikan laporan tertulis pada pelaksanaan kegiatan atas 

hal-hal yang menyangkut masalah pengendalian kuantitas, 

kualitas dan usulan perubahan tiap pekerjaan (bila ada 

perubahan); 

j. Bertanggung jawab untuk mengawasi kuantitas dan kualitas 

tiap tahapan pekerjaan dan pengawasan terkait pelaksanaan 

K3 konstruksi di lapangan. 

 

B. Tenaga Pendukung 

Administrasi, sebanyak 1 (satu) orang dengan uraian tugas : 

a. Membantu Tim Leader dan Pelaksana Lapangan terkait 

administrasi kegiatan, dokumentasi dan pengumpulan, 

pengarsipan, pengandaan bahan pelaporan; 

b. Berkoordinasi dengan personil lainya yang berhubungan 

dengan Administrasi  kegiatan. 

 

Sebelum melaksanakan tugasnya, konsultan pengawas harus 

segera menyusun:  

1. Program kerja, termasuk jadwal kegiatan secara detail  

2. Pembagian tugas dan alokasi tenaga ahli secara lengkap  

3. Konsep penanganan pekerjaan pengawasan kegiatan. 

 

Semua personil melampirkan foto kopi ijazah sesuai persyaratan 

kualifikasi ijazah, Curriculum Vitae dan KTP. 

 

19. Jadwal Tahapan 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Pekerjaan Pengawasan ini dapat dibagi dalam beberapa tahapan 

proses, yaitu : 

a. Tahap Persiapan. 

b. Tahap Pelaksanaan Pengawasan. 

c. Tahap Penyerahan Laporan : 

1) Laporan Bulanan. 

2) Laporan Akhir.  

 

Konsultan Pengawasan harus memerinci sendiri kegiatannya dan 

dalam menjalankan tugasnya akan mendapatkan pula arahan dari 

Pengelola Kegiatan secara tertulis agar fungsi dan tanggung jawab 

Konsultan Pengawasan dapat terlaksana dengan baik, dan 

menghasilkan keluaran (produk) sebagaimana yang diharapkan. 

Secara garis besar, uraian tugas Konsultan Pengawasan secara 

bertahap di lapangan antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Pekerjaan Persiapan  

1) Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi/ 

metodologi pelaksanaan pekerjaan Pengawasan.  

2) Memeriksa Time Schedule,  Bar Chart, S-Curve dan Net 

Work Planning yang diajukan oleh Rekanan/ Kontraktor 

pelaksana untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengelola 



Kegiatan untuk mendapatkan persetujan. 

b. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan 

1) Melaksanakan Kegiatan Pengawasan secara umum, 

Pengawasan lapangan,  koordinasi dan inspeksi kegiatan-

kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun 

administrasi teknis yang dilakukan secara terus menerus 

sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk terakhir kalinya.  

2) Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari 

bahan atau komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan 

selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan atau di tempat 

kerja lainnya.  

3) Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan 

yang tepat dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan minimal 

sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan. (jadual harus 

jelas mengingat waktu pelaksanaan fisik sangat terbatas). 

4) Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan 

atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya 

dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan 

kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa/ 

Kuasa Pengguna Anggaran/Pelaksana Kegiatan/Pejabat 

Pembuat komitmen.  

5) Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai 

pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan 

serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung 

disampaikan kepada Rekanan/ Kontraktor pelaksana, dengan 

pemberitahuan secara tertulis kepada Pengelola Kegiatan. 

c. Konsultasi 

1) Melakukan konsultasi dengan Pengguna Jasa/Kuasa 

Pengguna Anggaran/Pengendali Kegiatan/Pejabat Pembuat 

Komitmen untuk membahas segala masalah dan persoalan 

yang timbul selama masa pelaksanaan pembangunan.  

2) Mengadakan rapat lapangan secara berkala sedikitnya 2 

(dua) kali setiap bulannya, dengan Pengguna Jasa/Kuasa 

Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pelaksana 

Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; Konsultan 

Perencana Teknis; Rekanan/ Kontraktor pelaksana; dan Tim 

Teknis, dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan 

persoalan yang timbul dalam pelaksanaan, untuk kemudian 

membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak 

yang bersangkutan, serta sudah diterima masing-masing 

pihak paling lambat satu minggu kemudian. 

3) Mengadakan rapat di luar jadual rutin tersebut apabila 

dianggap perlu dan karena ada permasalahan mendesak yang 

perlu dipecahkan.  

 

d. Pelaporan  

1) Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan 

teknis teknologis kepada Pengguna Jasa/Kuasa Pengguan 

Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana 

Kegiatan atau Pengelola Kegiatan mengenai volume, 

prosentase dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang 

akan dilaksanakan Rekanan/ Kontraktor pelaksana.  

2) Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata mengenai 

volume, prosentase dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan 

yang telah dilaksanakan Rekanan/ Kontraktor pelaksana dan 

dibandingkan dengan jadual yang telah disetujui.  

3) Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah 

tenaga kerja dan alat yang digunakan.  

4) Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh 



Rekanan/Kontraktor pelaksana terutama yang 

mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan, dan 

juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh 

Rekanan/ Kontraktor pelaksana (shop drawings).  

5) Melaporkan semua kegiatan pengawasan dalam laporan 

bulanan dan laporan akhir pekerjaan. 

e.  Penyiapan/ Pemeriksaaan Dokumen Pekerjaan 

1) Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan 

penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan 

pembayaran angsuran.  

2) Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai 

pekerjaan, serta penambahan atau pengurangan pekerjaan 

guna keperluan pembayaran.  

3) Mempersiapkan formulir laporan mingguan dan bulanan, 

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Penyerahan 

Pertama dan Kedua serta formulir-formulir lainnya yang 

diperlukan untuk kebutuhan  dokumen pembangunan. 

 

Laporan 

20. Laporan 

Pendahuluan 

Laporan Pendahuluan, berisi : 

a. Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh;  

b. Mobilisasi Tenaga Ahli, Tenaga  

c. Pendukung dan peralatan lainnya sesuai dengan  kebutuhan;   

d. Hasil Peninjauan lapangan awal; 

e. Jadual kegiatan penyedia jasa yang dituangkan dalam bentuk 

kurva-S. 

Laporan pendahuluan harus di presentasikan dihadapan audiens yang 

diundang pengguna jasa dimana penyedia jasa harus menyiapkan 

bahan expose untuk dibagikan kepada audiens.  Laporan harus 

diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 

SPMK atau setelah Berita Acara Persetujuan Laporan Pendahuluan 

diterbitkan, laporan diserahkan sebanyak 2 (Dua) buku/eksemplar.   

21. Laporan Mingguan Laporan Mingguan, berisi : 

Hasil sementara perkiraan pelaksanaan pekerjaan dan prosentase 

kemajuan pekerjaan harus dilaporkan selambat lambatnya 7 (tujuh) 

hari kalender berikutnya. 

22. Laporan Bulanan Laporan Bulanan, berisi : 

Laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan  selama 30 (tiga puluh ) 

hari kalender pada setiap bulannya, laporan diserahkan sebanyak 3 

(tiga) eksemplar dan di presentasikan dihadapan audiens yang 

diundang pengguna jasa. Dalam hal ini penyedia jasa juga 

menyiapkan bahan expose dibagikan kepada audiens dan harus 

dilaporkan selambat-lambatnya 7  (Tujuh) hari kalender di bulan 
berikutnya. 

 

23. Laporan Akhir Laporan Akhir, berisi : 

Hasil akhir kegiatan berupa analisa data dan desain setelah 

penyempurnaan presentasi/pembahasan Draft Laporan Akhir harus 

dilaporkan selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah 

PHO pekerjaan fisik diterbitkan masing-masing sebanyak 3 (Tiga) 

buku laporan dan Shoft Copynya dalam compact disk untuk 5 paket 

pekerjaan konstruksi. 

Disertai dengan dokumentasi berupa :  

1. Foto kegiatan pelaksanaan selama dilapangan, diserahkan 

sebanyak 2 (dua) eksemplar.  

2. Visual Kondisi Lapangan disimpan dalam flashdisk.  



Seluruh laporan hasil kegiatan disalin kedalam soft copy yang 

disimpan dalam Flsh disk dan merupakan dokumen yang harus 

diserahkan kepada pengguna jasa. 

 

Hal-Hal Lain 

 

24. Produksi dalam 

Negeri 

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus 

dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali 

ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan 

keterbatasan kompetensi dalam negeri. 

 

25. Persyaratan 

Kerjasama 

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan 

untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan 

berikut harus dipatuhi : harus mendapat persetujuan dari Pejabat 

Pembuat Komitmen. 

26. Pedoman 

Pengumpulan Data 

Lapangan 

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan  dan kaidah 

teknis maupun regulasi yang berlaku di bidang/layanan pekerjaan 

pengawasan 

 

 

 

27. Alih Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk 

menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih 

pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat. 

 

 

  

Wates,     Januari   2020 
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