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UMUM.

A. Diskripsi.

1. Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Simpang Lima Purwodadi adalah

merupakan pembangunan Revitalisasi, dalam rangka peningkatan sarana dan
prasarana olah raga balk secara kualitas maupun kuantltas yang diharapkan
mampu menlngkatkan kenyamanan dalam menjalankan kegiatan olah raga yang
memadaisehingga da pat menlngkatkan Prestasi dalam bidang Olah Raga..

2. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya
sehingga mampu memenuhl secara optimal fungsi ruang/ bangunannya, andal
dapat sebagai teladan bagi lingkungannya.

3. Setiap bangunan negara harus dilaksanakan dengan sebaik - baiknya, sehingga
dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan
kriteria administrasi bagi bangunan negara.

4. Pemberi jasa Pengawasan untuk bangunan negara dan prasarana lingkungannya
perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan
Pelaksanaan Pembangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah,
norma serta tata laku profesional.

5. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Pengawasan perlu disiapkan secara
matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya Pengawasan
Pembangunan yang sesuai dengan kepentingan proyek.

B. Maksud dan Tujuan.
Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Pengawas
yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi
dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas pengawasan.
Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawas dapat melaksanakan

tanggung Jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi
sesuai KAK ini

1. Maksiid

Maksud Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gar Baru Type B

beserta Prasarananya, melakukan seleksi umum terhadap Konsultan Pengawas
adalah untuk mendapatkan Konsultan Pengawas yang memiliki kemampuan dan
telah berpengalaman , dalam rangka rnernbantu tugas-tugas pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pemberi kerja dengan

lingkup pekerjaan dan kondisi sebagaimana yang diatur dalam Kerangka Acuan
Kerja ini.

2. Tujuan
Tujuan dari pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh konsultan Pengawas ini
adaiah agar daiam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan dapat dilaksanakan
dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang memenuhi target kualitas,
Kuantitas waktu dan biaya yang telah ditetapkan.



C. Latar Belakang
1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian dari lingkup kegiatan

dl lingkungan Satuan Kerja Dlnas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Panwisata

Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019.

2. Pemegang mata anggaran adalah Pemerintah Ri yang dalam ha! Ini adalah. Dinas
Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Parlwisata Kabupaten Grobogan, yang
dibebankan pada DPA No. 2.13.01.21.48 5 2. Tahun Anggaran 2019.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana dlubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 70Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/KPTS/M/2007 tanggal 27 Desember
2007;

D. Kondisi Lapangan.
Kondisi lapangan yang akan didirikan Pembangunan Gor Baru Type B beserta

Prasarananya^ dikawasan Gedung Olah Raga (GOR) Simpang lima Kabupaten
Grobokan Provinsi Jawa-Tengah. GOR Lama yang telah dibongkar, Namun perlu
adanya pekerjaan Peninggian dan Landclearing terlebih dulu untuk mendapatkan
permukaan tanah yang sesuai dengan elevasi yang diharapkan.

E. Ruang Lingkup, LokasI Kegiatan, Data Dan Fasiiitas Penunjang Serta Alih
Pengetahuan
1. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pekerjaan ini adalah Belanja Jasa Konsultansi Pengawas
Pembangunan Gor Baru Type B,

2. Lokasi kegiatan
Lokas] Kegiatan adalah dikawasan Gedung Olah Raga (GDK) Simpang lima
Kabupaten Grobokan Provinsi Jawa-Tengah.

3. Data dan Fasiiitas Penunjang
• Untuk melaksanakan tugasnya, konsultan Pengawas harus mencari sendiri

informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.

• Konsultan Pengawas harus memerlksa kebenaran Informasi yang digunakan

dalam pelaksanaan tugasnya, balk yang berasal dari Pejabat Pembuat
Komitmen maupun yang dicari sendiri, Kesalahan pengawasan/ kelalaian
pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab
sepenuhnya dari konsultan Pengawas.

• Data dan fasiiitas penunjang yang dapat diberikan oleh pengguna

jasa/pejabat pembuat komitmen antara lain:
a) Gambar-gambar pelaksanaan,
b) Rencana Kerja dan Syarat-syarat;
c) Berita Acara Aanwijzing sampai dengan penunjukan Pemborong;



d) Dokumen Kontrak Pelaksanaan/Pemborongan.

• Bar Chart dan S-Curve serta Net Work Planning dari pekerjaan yang

dibuat oleh Pemborong (setelah disetujui).
• Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengawasan.
• Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk

pekerjaan pengawasan teknis konstruksi, termasuk petunjuk teknis
simak pengawasan mutu pekerjaan, dll. Informasi lainnya.

4. Alih Pengetahuan

Alih Pengetahuan Konsultan Pengawasan wajib melakukan alih pengetahuan
terhadap pekerjaan yang dilaksanakannya kepada Pengguna Jasa.

F. Metodologi
Konsultan Pengawas harus menyampaikan pemahaman secara sistematis
terhadap Lingkup pekerjaan, Identifikas! masalah dan solusi, Tanggapan terhadap
Kerangka Acuan KerJa (KAK), Bagan alur kegiatan, Struktur organisasi, Uraian
tugas, Matriks tanggung Jawab, Jadwal penugasan dan Alih pengetahuan.

G. Tugas Dan Tanggung Jawab Konsultan Pengawas
1. Lingkup Pekerjaan Pengawasan

Lingkup Pekerjaan Pengawasan yang menjadi tanggung Jawab konsultan secara
umurn adalah membantu User dalarn rangka pengawasan dan pengendalian
pekerjaan untuk memenuhi target memenuhi target kualitas, Kuantitas waktu
dan biaya yang telah ditetapkan dengan uraian sebagai berikut.
a. Membahas, mengevaluasi dan mengarahkan reneana kegiatan pelaksanaan

pekerjaan dari Kontraktor, yang antara lain:
1) Penyediaan dan penggunaan bahan bangunan.

2) Penyediaan dan penggunaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan.
3) Penugasan tenaga kerJa dalam berbagai kuaiifikasi.
4) Pelaksanaan reneana kerJa.

5) Pemilihan methode pelaksanaan pekerjaan.
b. Melakukan Evaluasi terhadap Jadual pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor

agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.
c. Melaksanakan pengawasan atas pengendalian mutu, maupun kuantitas

bahan. Bangunan, agar diperoleh jaminan bahan pekerjaan dilaksanakan
sesuai dengan spesifikasi dan volume pekerjaan.

d. Memeriksa dan mengevaluasi reneana kerJa kontraktor sehubungan dengan
kesesuaian antara peralatan yang digunakan dengan methode kerJa yang
dilaksanakan.

e. Mememriksa dan mengesahkan semua usulan kerJa beserta gambit kerJa
yang disiapkan oleh kontraktor agar dapat segera dilaksanakan.

f. Jika diperlukan melakukan pengecekan ke lokasi material untuk memastikan
kualitas dan volume yang tersedia sesuai dengan yang ditetapkan didalam
RKS.

g. Meneliti dan memberikan persetujuan akan hasil opmane pekerjaan yang
sudah diselesaikan dan Jumlah biaya yang berhak ditagih oleh kontraktor.

h. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap data desain yang
tidak sesuai dengan kondisi lapangan kepada Pemberi Tugas.



i. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Pemberi Tugas untuk
mendapatkan persetujuan apabila terdapat perubahan pekerjaan (Change
Order dengan melampirkan speslfikasi dan gambar-gambar yang diperlukan.

j. Melaporkan secara tertulis kepada Pemberi Tugas terhadap setiap
permasalahan teknls yang timbul atau mengkin akan timbul dan
memberikan rekomendasi cara penyelesalan.

k. Melakukan evaluasi terhadap permlntaan perpanjangan waktu dan
perubahan blaya (jlka ada) yang diajukan oleh kontraktor dan memberikan
rekomendasi mengenal ha! tersebut kepada pemberi tugas.

I. Mengawasi, meneliti serta mengevaluasi setiap perubahan dan

penyelesalan yang dllakukan oleh Kontraktor selama pelaksanaan
pembangunan untuk kemudlan segera melaporkan kepada Pemberi Tugas.

m. Menylapkan Berlta Acara antara lain: Hasll pengukuran pekerjaan, untuk
kelengkapan penaglhan pembayaran, perubahan pelaksanaan, hasll
pengujian bahan, pemellharaan pekerjaan dan serah terima Pekerjaan.

n. Membuat laporan secara periodic, yaltu: laporan bulanan, Laporan akhir
dan laporan Pemellharaan.

o. Meneliti dan mengesahkan gambar hasll kerja (As built Drawing) yang

dislapkan oleh Kontraktor.

2. Tugas Dan Tanggung Jawab Konsultan Pengawas
A. Pelaksanaan Langsung dilapangan

1. Membahas, mengevaluasi dan mengarahkan rencana kegiatan

pelaksanaan pekerjaan dari Kontraktor pelaksana, yang antara lain terdlrl

a. Rencana penyedlaan dan penggunaan material pekerjaan proyek.
b. Rencana penyedlaan dan penggunaan peralatan dan perlenkapan

konstruksl

c. Rencana penugasan tenaga kerja dalam berbagal kuallflkasl.
d. Rencana penjadwalkan pelaksnaan pekerjaan.

e. Rencana melaksanakan methode pelaksanaan pekerjaan.
f. Rencana lalnnya yang berkaltan dengan pelaksanaan pembangunan

konstruksl dimaksud.

2. Mengevaluasi, menllal dan memberikan persetujuan terhadap rencana
kerja, jadual pelaksanaan, kemajan pekerjaan yang dllaksanakan
kontraktor dengan tujuan untuk memperoleh hasll kerja yang optimal
sesual dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak dan dapat
dipertanggung jawabkan.

3. Memberikan pengarahan dan petunjuk untuk pelaksanaan pekerjaan

agar pekerjaan benar-benar dllaksanakan sesual dengan ketentuan yang

tercantum dalam speslfikasi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Teknls
dan Gambar rencana.

4. Memberikan persetujuan dan penetapan koordlnat dan ketlnggian titik

referensi baglan pekerjaan yang akan dllaksanakan yang dllkatkan ketltik
BM (Benchmark) PelabuhanTanjung Prlok yang terdekat.

5. Melakukan pengawasan dan pemerlksaan lengkap pada seluruh daerah
kerja untuk pelaksanaan pekerjaan.

6. Melakukan pengawasan dan pengendallan kualltas maupun kualltas
material pekerjaan proyek, agar diperoleh jamlnan bahwa pekerjaan

akan dllaksanakan sesual dengan speslfikasi dan volume pekerjaan (BQ).
7. Melakukan koordlnasi dengan Pemberlan Tugas terhadap semua



pengaturan lalu llntas jalan yang ada disekitar lokasi pekerjaan selama

pekerjaan berlangsung.
8. Memeriksa rencana kerja Kontraktor sehubungan dengan peralatan yang

akan digunakan, lokasi sumber material untuk menjamin bahwa

karakterektis dan jumlah tersebut benar-benar memenuhi persyaratan
spesifikasi.

9. Meneliti dan menyatakan persetujuan atas basil pengukuran pekerjaan
yang sudah diselesaikan untuk proses tagihan kontraktor, yang

menyatakan bahwa jumlah tersebut adalah benar dan memenuhi
ketentuan didalam kontrak.

10.Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi untuk mendapatkan
persetujuan pemberi Tugas apabila terdapat perubahan pekerjaan

{Change order) dengan melampirkan spesifikasi teknis dan gambar-
gambar yangdiperlukan.

11.Memeriksa dan mengesahkan semua gambaran kerja yang dibuat dan
ditetapkan oleh kontraktor agar dapat segera dilaksanakan, serta
memriksa dan mengesahkan asbullt drawing.

12.Melaporkan secara tertulis kepada pemberi Tugas terhadap setiap
permasalahan teknis yang timbul, atau mungkin akan timbul dan
memberikan recomendasi cara penyelesaian.

IS.Melakukan evaluasi semua ketentuan mengenai permintaan

perpanjangan waktu yang diajukan oleh kontraktor dan memberikan
rekomendesi mengenai hal tersebut kepada pemberi tugas.

14.Mengawasi dan meneliti perubahan dan penyesuaian yang harus

dilakukan selama pelaksanaan pekerjaan untuk kemudian segera

melaporkan kepada Pemberi Tugas.
15.Menyiapkan Berita Acara (BA) antara lain hasil pengukuran pekerjaan,

perubahan pelaksanaan, hasil pengujian bahan atau instalasi, masa
pemeliharaan pekerjaan dan serah terima pekerjaan.

16. Memeriksa, menyetujui, membuat dan menyusun laporan-laporan
yaitu;

a. Pengecekan dan persetujuan Laporan Harian.

b. Pengecekan dan persetujuan Laporan Mingguan

B. Tanggung Jawab Konsultan Pengawas.
Secara umum tanggung jawab konsultan pengawas dalam pengawasan Proyek
ini menjamin agar pekerjaan tersebut mempunyai:

1). Ketepatan waktu pelaksanaan pembangunan proyek. 2). Ketepatan Biaya
sesuai dengan batasa kontrak.
3). Jaminan kualitas dan Kuantitas pekerjaan sesuai dengan kontrak dan

standart atay peraturan yang berlaku sehingga proyek mencapai hasil dan
data yang semaksimal mungkin.

C. Pengendalian dan Pengawasan diLapangan berupa:
a. Mengawasi dan memeriksa kebenaran ukuran, kualitas bahan, peralatan

dan perlengkapan kerja.
b. Memberikan pengarahan / Instruksi-instruksi harian kepada pemborong

dalam rangka tindakan koreksi maupun dalam rangka mencegah
penyimpangan dan atau kegagalan konstruksi Fisik.

c. Memeriksa dan menyetujui usulan , Gambar kerja dan usulan pemakaian
bahan oleh pemborong sepanjang tidak menyimpang /merubah atau



Surat Perjanjian Pemborongan yang menyangkut perpanjangan waktu,
biaya dan volume/linkup pekerjaan konstruksl atau pemanfaatan hasll

konstruksi.

d. Meneliti, mencatat dan segera melaporkan bila terjadi penyimpangan-
penyimpangan pekerjaan konstruksl fisik yang dapat mengaklbatkan
kerugian balk langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh
Pemberi Tugas berupa kerugian materi pada saat konstruksi atau
peralatan serta pemanfaatan hasil pekerjaan.

e. Pencatat perubahan-perubahan pekerjaan yang telah disetujui bersama
atara Pemberi Tugas, Pemborong dan konsultan Pengawas ke catatan As

buiitdrawing.

D. Menyelenggarakan Rapat Teknis dan Koordinasi.
Setiap penyelenggaraan rapat harus dilakukan pencatatan atau risalah rapat
yang bersifat dokumen resmi yang sifatnya mengikat bagi peserta rapat,
khusus hal-hal yang menyangkut atau mempunyai pengaruh terhadap isi
surat Perjanjian (Contractual aspect) maka hal inl baru bersifat mengikat
setelah tertuang dalam suatu bentuk dokumen setara dengan surat
Perjanjian seperti Befita Acara /Addendum dan lain sebagainya.

Rapat - Rapat ini terdiri:
1. Rapat Lapangan.

Konsultan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat lapangan yang
merupakan wdah koordinasi dan monitoring pelaksanaan konstruksi fisik
dan sekaligus pekerjaan pengawasan dan diselenggarakan setiap minggu
yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya

a. Pimpinan Lapangan Konsultan Pengawas.
b. Pimpinan Pelaksana Pemborong.
c. Wakil Pemberi Tugas.

Bila dianggap perlu konsultan Pengawas dapat mengundang perencana
dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dengan
terlebih dahulu meminta persetujuan Pemberi Tugas.

Dalam rapat ini dibicarakan dan dicatat hal-hal sebagai berikut:
1. Kemajuan prestasi pelaksanaan konstruksi fisik dan penilaian

dibandingkan dengan prestasi yang harus dicapai sesuai dengan
jadwal yang telah ditetapkan.

2. Penilaian / Evaluasi hasil pekerjaan konstruksi fisik pada minggu
terdahulu, yang meliputi tenaga kerja, bahan, peralat, hasil
pekerjaan serta keadaancuaca.

3. Rencana Mingguan Berikutnya.
4. Koordinasi dan pemecahan persoalan lapangan yang sedang maupun

akanditemui.

5. Perubahan-perubahan pekerjaan.
6. Dan Iain-Iain persoalan Pengawasan.

2. Rapat Tenis dan Rapat Khusus.
Rapat teknis dan rapat khusus diselenggarakan sesuai dengan
kebutuhan dalam usaha memecahkan sesuatu persoalan tertentu.












