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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
 

Kegiatan Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan Gedung Milik Daerah 
Pekerjaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi (Pemeriksaan Keandalan Fisik Bangunan Gedung Milik 

Daerah di RSJD dr. RM. Soedjarwadi Klaten) 
TA. 2019 

 
Uraian Pendahuluan1 

 
1. Latar Belakang 
 

 
Bangunan gedung sebagai tempat manusia dalam melakukan 

kegiatannya, mempunyai peran yang sangat strategis dalam 
pembentukan watak, perwujudan produktivitas, serta jati diri.  Selain itu 
bangunan gedung juga berfungsi sebagai tempat manusia melakukan 
kegiatannya, tidak terkecuali bangunan rumah sakit. Bangunan Rumah 
Sakit diharapkan mampu meningkatkan peran, fungsi dan tujuan 
pelayanan rumah sakit secara menyeluruh terhadap anggotanya secara 
khusus dan masyarakat secara umum dalam pelayanan kesehatan. Hal ini 
dikarenakan kondisi fisik bangunan gedung beserta fasilitas 
penunjangnya dan mutu pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap 
minat masyarakat menggunakan jasa rumah sakit. 

Dalam menjamin kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta 
penghidupan penghuninya dalam mewujudkan bangunan gedung yang 
fungsional, andal, berjati diri serta seimbang, serasi dan selaras dengan 
lingkungannya, perlu adanya pengaturan yang menjamin keandalan 
bangunan gedung. 

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung  
dalam Pasal 3 menyatakan bahwa untuk mewujudkan bangunan gedung 
yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi 
dan selaras dengan lingkungannya, harus menjamin keandalan 
bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan 
kemudahan. Kemudian dipertegas lagi dalam PP No. 36 Tahun 2005 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung, Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa keandalan 
bangunan gedung adalah keadaan bangunan gedung yang memenuhi 
persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan 
bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan fungsi yang telah ditetapkan. 

Kondisi saat ini masih banyak bangunan gedung yang mengalami 
penurunan laik fungsi dan juga yang mengalami runtuh sebagian atau 
seluruhnya sebagai akibat bencana alam seperti angin kencang, gempa, 
tanah longsor, dan sebagainya, yang diakibatkan kegagalan struktur. 
Oleh karena itu, diperlukan adanya pemeriksaan keandalan bangunan 
gedung baik gedung bertingkat maupun gedung tidak bertingkat. 

  Memperhatikan hal tersebut di atas sebagaimana disyaratkan 
dalam UU NO. 28 Tahun 2002 dan PP No. 36 Tahun 2005, maka perlu 
dilakukan tindak lanjut dalam bentuk pemeriksaan keandalan bangunan 
gedung untuk mengetahui tingkat keandalan yang dapat digunakan 
sebagai dasar pertimbangan dalam menerbitkan sertifikat laik fungsi 
bangunan gedung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

 
2. Maksud dan Tujuan a. Maksud 

Maksud Kegiatan Pemeriksaan Keandalan Fisik Bangunan Gedung 
Milik Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah 
untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap teknis keandalan 
bangunan gedung untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh 
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pemeriksaan/audit 
keandalan bangunan gedung perkantoran yang lebih lengkap dan 
terperinci guna mendukung pemberlakuan Sertifikat Laik Fungsi 
(SLF) bangunan gedung sesuai amanat UU No. 28 tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung. 
 
 
 

                                                         
1  Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan. 
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b. Tujuan 
Tujuan kegiatan pemeriksaan keandalan fisik bangunan gedung 
adalah : 
1. Terlaksananya pemeriksaan keandalan bangunan gedung 

dengan cara pengamatan visual dan laboratoris serta kajian 
keilmuan. 

2. Terindikasinya tingkat keandalan dan hasil rekomendasi upaya 
perbaikan dalam rangka memenuhi laik fungsi bangunan 
gedung tersebut sehingga dapat ditindaklanjuti proses 
penerbitan  Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung. 

3. Terciptanya bangunan gedung yang andal sesuai yang 
diamanatkan dalam UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung dan sesuai dengan peraturan pelaksanaannya PP No. 36 
Tahun 2005 di daerah. 

 
3. Sasaran 

 
Sasaran yang diharapkan dari kegiatan Pemeriksaaan Keandalan Fisik 
Bangunan Gedung Milik Daerah adalah sebagai berikut : 
1. Jumlah obyek bangunan gedung yang diperiksa adalah bangunan 

gedung di RSJD dr. RM. Soedjarwadi Klaten, pemeriksaan 
diutamakan pada bangunan gedung, dengan luas total lantai 
bangunan minimal 3.000 m2. 

2. Pemilihan bangunan gedung diprioritaskan kepada bangunan yang 
sudah memiliki IMB dan memiliki kelengkapan gambar 
terbangun/as built drawings. 

3. Meningkatkan keandalan fisik bangunan gedung dan 
perlengkapannya dalam menunjang fungsi bangunan gedung dan 
tercapainya unsur-unsur keselamatan, kesehatan, kenyamanan, 
kemudahan di dalam bangunan gedung tersebut terutama mengacu 
pada standar dan pedoman teknis bangunan rumah sakit yang 
dikeluarkan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI dan 
Kementerian Kesehatan RI. 

4. Merekomendasi perbaikan struktur secepatnya bila mendeteksi 
adanya kelemahan struktur bangunan sehingga mengurangi 
kegagalan struktur yang diikuti oleh runtuhnya sebagian atau 
seluruh gedung akibat bencana alam seperti angin kencang, gempa, 
tanah longsor, dan sebagainya. 

 
4. Lokasi Kegiatan Kegiatan jasa konsultansi ini dilaksanakan di RSJD dr. RM. Soedjarwadi 

Klaten, beralamat di Jl. Ki Pandanaran KM. 02 Klaten, Jawa Tengah. 
 

5. Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Provinsi Jawa Tengah 
pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah TA 2019 
melalui DPA No. 00861/DPA/2019 tanggal 28 Desember 2018. Biaya 
(pagu anggaran) yang disediakan adalah sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah),  dengan ketentuan sebagai berikut :   
1) Besarnya biaya konsultansi penelitian merupakan biaya tetap dan 

pasti. 
2) Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian 

pekerjaan konsultansi penelitian yang dibuat oleh Kuasa Pengguna 
Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPKom) dan Konsultan 
Penelitian. 

3) Biaya pekerjaan konsultansi penelitian dan tata cara pembayaran 
diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan 
konsultan penelitian sesuai peraturan yang berlaku. 

4) Biaya pekerjaan konsultansi penelitian dapat dibayarkan setelah 
pekerjaan Penelitian selesai dilaksanakan. 

 
6. Nama dan 

Organisasi Pejabat 
Pembuat Komitmen 

Nama Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen 
(KPA/PPKom) : Ir. SIGIT KRIDA HARIONO, M.Si  
Satuan Kerja: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah 
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Data Penunjang2 
 

7. Data Dasar 
 
Data dasar yang harus dipersiapkan oleh Konsultan Peneliti antara lain : 
a. Kerangka Rencana Kota/Kabupaten (KRK); 
b. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); 
c. As built drawings; 
d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF); 
e. Riwayat Perawatan Bangunan Gedung. 
 

8. Standar Teknis Laporan dan Data penunjang yang harus disiapkan antara lain : 
a. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 
b. Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung; 

c. Peraturan Menteri PU Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman 
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; 

d. Peraturan Menteri terkait dengan bidang bangunan gedung; 
e. Peraturan Daerah tentang bangunan gedung; 
f. Standar dan pedoman teknis tentang bangunan gedung; 
g. Standar dan pedoman teknis tentang bangunan gedung rumah sakit; 
h. Perda Kota/Kabupaten setempat terkait bangunan gedung. 

 
9. Studi-Studi 

Terdahulu 
 

Studi-studi terdahulu yang pernah dilakukan untuk dipelajari antara lain: 
a. AMDAL; 
b. Andalalin; 
c. Studi kelayakan; 
d. Masterplan. 

 
10. Referensi Hukum - 

 
Ruang Lingkup 
 

11. Lingkup Kegiatan 
 

 

 

 

12. Metodologi  

 
Lingkup Kegiatan Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan 
Gedung Milik Daerah untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi 
(Pemeriksaan Keandalan Fisik Bangunan Gedung Milik Daerah di RSJD dr. 
RM. Soedjarwadi Klaten) adalah sebagai berikut : 

 
1. Tahapan Persiapan 

a) Melakukan penyusunan pedoman penugasan berupa proposal 
teknis sebagai penjelasan terhadap pemahaman lingkup pekerjaan 
dan pejabaran kegiatan pemeriksaan keandalan bangunan gedung 
sesuai KAK; 

b) Penyiapan sumber daya manusia beserta pembagian tugas dan 
tanggung jawabnya, sesuai yang dipersyaratkan KAK; 

c) Penyusunan jadwal pelaksanaan pekerjaan; 
d) Mempersiapkan teknis pelaksanaan survei berupa penyiapan 

perangkat keras dan perangkat lunak pengumpulan data 
lapangan, proses pengolahannya dan keluaran berupa informasi 
yang diinginkan. Salah satunya adalah penyiapan format (model 
teknis) pemeriksaan keandalan bangunan gedung; 

e) Berkoordinasi dengan instansi dan asosiasi profesi bidang 
bangunan gedung, untuk membantu dalam proses perolehan data. 

f) Mempelajari dan menggunakan Model Teknis Pemeriksaaan 
Keandalan Fisik Bangunan Gedung, dan melakukan penyesuaian 
terhadap aspek teknis seperti yang diamanatkan dalam Permen PU 
No. 29/PRT/M/2006. 

g) Mempelajari format (model teknis) pemeriksaan keandalan 
bangunan gedung yang sudah ada (Direktorat Penataan Bangunan 
dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU 
dan Perumahan Rakyat). 

 
 

                                                         
2  Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. 
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h) Pembuatan formulir isian :  

1) Data Umum  

 Nama Banguan 

 Lokasi/ Alamat 

 Fungsi 

 Luas/ Jumlah Lantai 

 Pemilik 
2) Data Penunjang 

 Tahun pembangunan 

 Sejarah Kepemilikan, kerusakan, dan fungsi bangunan 
bangunan gedung. 

 Perencana 

 Kontraktor 

 Pengawas 

 Gambar Bangunan 

 Nomor IMB 
3) Data Arsitektur 

 Menyiapkan gambar-gambar arsitektur yang diperlukan 

 Menyiapkan formulir isian data lapangan 

 Periksa dan cacat kondisi fisik komponen arsitektur dalam 
formulir 

4) Data  Struktur 

 Pengamatan visual 

 Uji laboratoris 

 Pemeriksaan mutu bahan 
5) Data Mekanikal 
6) Data Elektrikal 
7) Utilitas 

 Menyiapkan gambar gambar utilitas gedung, seperti : 
instalasi plumbing, sistem penghawaan buatan, 
penerangan buatan, transportasi vertikal (lift, eskalator) 
jaringan listrik, jaringan komunikasi, sanitasi, dan 
peralatan lain yang menunjang fungsi bangunan gedung.  

 Menyiapkan gambar sistem instalasi plumbing (air bersih, 
air kotor dan limbah, dan air hujan, drainase ke 
lingkungan), dan sistem pembuangan sampah. 

 Menyiapkan formulir isian data lapangan 

 Periksa dan catat kompunen utilitas yang ada baik di dalam 
maupun di luar. 

8) Kebakaran  

 Menyiapkan gambar-gambar prasarana dan sarana 
kebakaran pada bangunan gedung seperti : hidran, 
spinkler, tangga darurat, dll, sesuai dengan Permen PU No. 
26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem 
Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan 
Lingkungan 

 Menyiapakan formular isian data lapangan 

 Periksa dan catat componen prasarana dan sarana 
kebakaran  

9) Aksesibilitas penyandang cacat 

 Menyiapkan gambar-gambar aksesibilitas penyandang 
cacat pada bangunan gedung sesuai dengan Permen PU 
No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan 
Bangunan Gedung. 

 Menyiapkan rekomendasi elemen aksesilibilitas yang 
dipersyaratkan untuk bangunan gedung. 
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2. Obyek Pemeriksaan Keandalan Bangunan Gedung 

Pemeriksaaan Keandalan Bangunan Gedung dilaksanakan di RSJD dr. 
RM. Soedjarwadi Klaten. Yang pemeriksaannya dilakukan dengan 
cara pengamatan visual terhadap komponen Arsitektur, Struktur, 
Mekanikal, Elektrikal, Utilitas, Kebakaran, Aksesbilitas, dan 
Lingkungan. 

 
3. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengumpulan Data di Lapangan  

1) Survei dan wawancara kepada aparat pemerintah daerah, 
masyarakat, pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan 
penyelenggaraan bangunan gedung dan persyaratan 
administratif; 

2) Pelaksanaan pemeriksaan keandalan bangunan gedung yang 
dilakukan oleh konsultan didampingi oleh instansi terkait, dengan 
komponen pemeriksaan sesuai dengan lingkup pekerjaan; 

3) Pemeriksaaan keandalan bangunan gedung dilakukan dengan 
cara pengamatan visual kondisi fisik bangunan terhadap 
komponen Arsitektur, Struktur, Mekanikal, Elektrikal, Utilitas, 
Kebakaran, Aksesibilitas, dan Lingkungan. 

4) Setiap komponen pemeriksaan wajib didasarkan pada gambar 
terbangun atau as built drawings untuk kebutuhan pemeriksaan 
di lapangan. Bila gambar yang dimaksud tidak tersedia, Konsultan 
Peneliti wajib membuat gambar sesuai dengan kebutuhan, antara 
lain : 
a)    Arsitektur 

Pemeriksaan arsitektur dibatasi pada finishing bangunan baik 
yang berada pada bagian dalam bangunan gedung, maupun 
yang berada pada bagian luar bangunan gedung, mencakup : 

 Fungsi bangunan gedung terhadap kesesuaian 
peruntukan lahan 

 Interior, antara lain : finishing lantai/selubung 
bangunan, dinding, pintu, plafon, jendela, kaca dan 
mebel terpasang 

 Eksterior, antara lain : finishing dinding, lantai, pagar, 
dan lingkungan pendukung. 

b)   Struktur 
Evaluasi dilakukan terhadap sistem struktur, pondasi, kolom, 
balok, dinding, core, shear wall, plafon dan atap. 

c)    Utilitas 
Evaluasi dilakukan terhadap sistem transportasi vertikal (lift), 
sistem transportasi vertikal eskalator, sistem instalasi 
plumbing (air bersih, air kotor dan limbah, dan air hujan, 
drainase ke lingkungan), sistem intalasi listrik, sistem instalasi 
komunikasi dan tata suara, sistem pembuangan sampah, dan 
sistem Building Automation System (BAS) 

d)   Kebakaran 
Evaluasi dilakukan pada sistem proteksi pasif dan aktif yang 
terdapat pada obyek bangunan gedung, termasuk 
pemeriksaan terhadap peralatan pemadam kebakaran, 
material insulator kebakaran. 

e)    Aksesilibilitas penyandang cacat 
Evaluasi dilakukan pada sistem elemen aksesbilitas yang 
terdapat pada obyek bangunan gedung, sesuai dengan 
ketentuan pada Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang 
Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesbilitas pada Bangunan 
Gedung dan Lingkungan. 

 
4. Tahapan Kompilasi dan Analisis 

 Melakukan pemeriksaan terhadap ketersediaan kelengkapan 
administrasi pada obyek bangunan gedung yang diperiksa. 

 Melakukan kajian terhadap kondisi fisik bangunan gedung sesuai 
komponen pemeriksaan, dilengkapi dengan gambar pendukung. 
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5. Tahap Kesimpulan dan Rekomendasi 

 Perumusan kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan, yang dapat 
menggambarkan secara umum bagaimana penyelenggaraan 
pembangunan dan kondisi bangunan gedung negara/kantor 
pemerintahan dan bangunan gedung untuk fungsi pelayanan 
umum pada kab/kota; 

 Melakukan konsultasi dan pembahasan secara intensif dengan 
Tim Teknis, pakar, akademisi dan Instansi terkait guna 
memperoleh masukan penyempurnaan rekomendasi. 

 

13. Keluaran3 Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan adalah berupa hasil Studi Kajian 
Penelitian Pemeriksaan Keandalan Bangunan Gedung RSJD dr. RM. 
Soedjarwadi Klaten. 
 

14. Peralatan, 
Material, Personil 
dan Fasilitas dari 
Pejabat Pembuat 
Komitmen 

 

Tidak ada. 
 

15. Peralatan dan 
Material dari 
Penyedia Jasa 
Konsultansi 

 

Penyedia Jasa harus menyediakan sendiri peralatan sesuai dengan 
kebutuhan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.  
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  ini  diperlukan  minimal  antara lain:  
- Dua set Komputer/Notebook dan printer; 
- Kendaraan roda empat; 
- Alat Ukur (Hammer Test, Ultrasonic, Analysis Power Quality, Insulation 

Tester, Earth Tester, dll) 
- Satu Kamera Digital; 
- Satu Roll Meter. 
 

16. Lingkup 
Kewenangan 
Penyedia Jasa 

 

- 
 

17. Jangka Waktu 
Penyelesaian 
Kegiatan 

 

a. Dalam proses Penelitian untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang 
diminta, konsultan penelitian harus menyusun jadwal pertemuan 
berkala dengan Pengelola Kegiatan/sesuai dengan Rapat Lapangan 
yang diadakan .  

b. Dalam pelaksanaan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan 
bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat. 

c. Jangka waktu pelaksanaan, khususnya sampai diserahkannya 
dokumen laporan akhir adalah 150 (seratus lima puluh) hari 
kalender. 

d. Konsultan Penelitian harus segera menyusun program kerja minimal 
meliputi: 
1) Jadwal kegiatan secara detail. 
2) Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan keahliannya). Tenaga-

tenaga yang diusulkan oleh konsultan penelitian harus mendapat 
persetujuan dari Pengelola Kegiatan. 

3) Konsep penanganan pekerjaan. 
 

18. Personil Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan penelitian harus menyediakan 
tenaga yang memenuhi ketentuan pekerjaan, baik ditinjau dari segi 
lingkup (besar) pekerjaan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan. 
Tenaga ahli yang ditugaskan harus telah memiliki Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP) dan Sertifikat Tenaga Ahli di bidangnya masing-masing. 
Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian minimal 
terdiri dari (kualifikasi masing-masing tenaga ahli disesuaikan 
berdasarkan kebutuhan kegiatan): 

 
 

                                                         
3 Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain. 
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 Posisi Kualifikasi Jumlah  
Orang Bulan4 

Tenaga Ahli: 
1.  Team Leader (Ahli 

Arsitek (101) atau Ahli 
Teknik Bangunan 
Gedung (201)) 

2.  Ahli Teknik Bangunan 
Gedung (201) 

3.  Ahli Teknik Tenaga 
Listrik (401) 

4. Ahli Arsitek (101) 
 
5.  Ahli Teknik 

Lingkungan (501) 
 

S1 T. Arsitektur/T. Sipil  
Pengalaman 5 th 
 
 
S1 T. Sipil 
Pengalaman 4 th 
S1 T. Elektro  
Pengalaman 4 th 
S1 T. Arsitektur  
Pengalaman 4 th 
S1 T. Lingkungan  
Pengalaman 4 th 
 

5 OB 
 
 
 
4 OB 
 
3 OB 
 
2 OB 
 
1 OB 
 

Tenaga Pendukung : 
1. Teknisi Bangunan 

Gedung 
2. Teknisi Elektrikal 
3. Operator Komputer 

atau Administrasi 
   

SMK Gambar Bangunan 
Pengalaman 3 th 
SMK Listrik Pengalaman 3 th 
SLTA/sederajat Pengalaman 1 th 

4 OB 
 
2 OB 
5 OB 
 

 
19. Jadwal Tahapan 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

 

 
Pedoman pentahapan penyampaian laporan kegiatan adalah sebagai 
berikut : 
 
1) Laporan Pendahuluan, minimal berisikan : 

a. Pendalaman Kerangka Acuan Kerja, pemahaman latar belakang 
perlunya Kegiatan Percontohan Pemeriksaan Keandalan Bangunan 
Gedung.   

b. Perumusan masalah secara umum dan pembuatan alur pikir 
Kegiatan Percontohan Pemeriksaan Keandalan Bangunan Gedung. 

c. Penetapan metode dan pendekatan kajian, penyusunan kerangka 
pencapaian sasaran, jadwal waktu, pengerahan tenaga teknis/ahli 
yang terlibat. 

d. Persiapan survei. 
e. Penyiapan model teknis (sistem dan form-form) Pemeriksaan 

Keandalan Bangunan Gedung. 
f. Identifikasi hasil studi literatur/peraturan perundangan terkait. 

 
Laporan Pendahuluan diserahkan maksimal 30 (tiga puluh) hari 
kalender sejak SPMK dikeluarkan dan telah disetujui oleh Tim 
Teknis/Penilai, sejumlah 5 (lima) eksemplar dalam bentuk hardcopy 
dan Soft Copy (CD/DVD) 5 (lima) keping.  
 

2) Laporan Antara, minimal berisikan : 
a. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan banguanan gedung 

dari daerah ; 
b. Penyusunan substansi pemeriksaan keandalan bangunan gedung 

berdasarkan kerangka yang telah disepakati. 
c. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengumpulan data di lapangan. 
d. Hasil kajian terhadap proses pemeriksaan yang telah dilakukan. 

 
Laporan Antara diserahkan maksimal 60 (enam puluh) hari kalender 
sejak Laporan Pendahuluan diserahkan dan telah disetujui oleh Tim 
Teknis/Penilai, sejumlah 5 (lima) eksemplar dalam bentuk hardcopy 
dan Soft Copy (CD/DVD) 5 (lima) keping.  

 
3) Laporan Akhir, minimal berisikan hasil keseluruhan yang telah 

dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya, serta ditambahkan dengan: 
a. Kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan; 

 
 

                                                         
4 Khusus untuk Metode Evaluasi Pagu Anggaran jumlah orang bulan tidak boleh dicantumkan.   
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uluh ) hari kalender sejak Laporan Antara diserahkan dan telah disetujui 
oleh Tim Teknis/Penilai, sejumlah 5 (lima) eksemplar dalam bentuk 
hardcopy dan Soft Copy (CD/DVD) 5 (lima) keping. 

 
Format laporan diupayakan mengikuti standar pelaporan yang 
representatif, format kertas A4 untuk laporan dan A3 untuk gambar-
gambar, jenis kertas, tulisan, maupun sampul, dll. 

  
 
 
 
  

  

21. Pedoman 
Pengumpulan 
Data Lapangan 

- 
 
 
 

22. Alih Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk 
menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih 
pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Kuasa Pengguna 
Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPKom). 
  

23. Penutup a. Hal-hal yang belum diatur dalam KAK dan kesepakatan dalam Rapat 

Penjelasan Pekerjaan akan dimuat dalam Berita Acara Penjelasan 

Pekerjaan.  

b. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka konsultan 

hendaknya memeriksa semua bahan masukan lain yang diperlukan. 

Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar segera menyusun 
Dokumen Penawaran. 

  
 

Ditetapkan di 
Tanggal  

: 
: 

Semarang 
        Februari 2019 

 

Kepala Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan 
Bangunan Gedung 

Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng 
Selaku KPA/Pejabat Pembuat Komitmen 

 
 

 
 

Ir. SIGIT KRIDA HARIONO, M.Si 
NIP 19620223 198901 1 002 
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