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BBAABB  VVIIII    
RREENNCCAANNAA  KKEERRJJAA  DDAANN  SSYYAARRAATT  --  SSYYAARRAATT  

 
 

 

7.1   SYARAT-SYARAT UMUM 

 

Pasal 1 

NAMA PROYEK DAN LINGKUP PEKERJAAN 

a. Nama Proyek ini adalah PEMBANGUNAN RUMAH POMPA DAN PINTU AIR SERTA 

NORMALISASI SALURAN DI KAWASAN PURI ANJASMORO SEMARANG BARAT.  

b. Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam proyek ini adalah Pembangunan 

rumah pompa dan pintu air dan normalisasi saluran,yang diuraikan dalam bagian 

syarat-syarat teknis dengan gambar beserta lampiran - lampirannya. 

 

Pasal 2 

PEMBERI TUGAS 

Pemberi tugas ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. 

 

Pasal 3 

                                                PERENCANA 

a. Sebagai perencana Proyek ini adalah CV. Cipta Karya Abadi dengan Alamat JL. 

Baskoro raya no.95 A Semarang. 

b. Perencana berkewajiban juga mengadakan pengawasan berkala dalam bidang 

struktur dan pelaksanaan pekerjaan. 

c. Tidak dibenarkan mengubah ketentuan-ketentuan pelaksanaan sebelum mendapat ijin 

atau pengawasan dari pimpinan proyek. 
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Pasal 4 

PENGAWAS LAPANGAN 

a. Sebagai pengawas lapangan adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan 

Umum Pengairan, serta badan hukum yang ditentukan kemudian. 

b. Pengawas lapangan tidak dibenarkan mengubah ketentuan-ketentuan dalam 

melaksanakan pekerjaan sebelum mendapat ijin dari pimpinan proyek. 

c. Apabila pengawas lapangan menjumpai kejanggalan dalam pelaksanaan atau bestek 

supaya segera memberitahukan kepada pimpinan proyek. 

d. Memberi petunjuk kepada pelaksana mengenai segala sesuatu yang berhubungan 

dengan pekerjaan yang diberikan, agar pelaksanaan berjalan dengan lancar dan baik. 

e. Memeriksa, menerima atau menolak bahan-bahan material yang dipergunakan, 

apakah sesuai dengan syarat yang ditentukan. 

 

Pasal 5 

PELAKSANA/KONTRAKTOR 

a. Apabila kontraktor akan memenuhi pekerjaannya di lapangan, sebelumnya supaya 

memberitahukan terlebih dahulu kepada pimpinan proyek secara tertulis. 

b. Untuk melaksanakan pekerjaan ini, maka pihak kontraktor harus menempatkan 

seseorang kepala pelaksana yang ahli dan cakap, serta diberi kekuasaan penuh oleh 

direktur/pimpinan perusahaan, agar dapat bertindak untuk dan atas namanya. 

c. Kepala pelaksana yang diberi tugas kuasa penuh harus selalu bertugas ditempat 

pekerjaan, agar pekerjaan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana kerja dan 

syarat-syarat yang ditetapkan. 

d. Kepala pelaksana harus berpengalaman dan memiliki anak buah yang terampil 

sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

 

Pasal 6 

TATA CARA PELELANGAN 

a. Tata carta pelelangan dalam hal ini didasarkan Kepres Republik Indonesia No. 29 No. 

30 tahun 1984. 
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Pasal 7 

SYARAT-SYARAT PESERTA LELANG 

Mereka yang berhak mengikuti lelang adalah : 

a. Rekanan kontraktor dengan kualifikasi A untuk pekerjaan Bangunan air. 

b. Tidak pailit yang dinyatakan dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM). 

 

Pasal 8 

PEMBERIAN PENJELASAN 

a. Pemberian penjelasan (anwijzing) akan diadakan pada : 

‐ Hari   : Senin 

‐ Tanggal  : 7 April 2008 

‐ Tempat : Kantor DPU Kota Semarang 

‐ Jam : 09.00 WIB 

b. Apabila dianggap perlu akan diadakan rapat pemberitahuan penjelasan lanjutan pada 

waktu dan tempat yang ditetapkan pada rapat pemberian penjelasan yang pertama. 

c. Dari hasil pemberian penjelasan dibuat “ Berita Acara Penjelasan” yang juga 

merupakan bagian dari kontrak pemborong. Risalah penjelasan ini ditandatangani oleh 

2 (dua) orang wakil Rekanan, yaitu : 

1. ………………. 

2. ……………….. 

d. Dan dapat diambil pemborong yang berkepentingan pada : 

‐ Hari   :  Jumat 

‐ Tanggal  : 11 April 2008 

‐ Tempat : Kantor DPU Kota Semarang 

‐ Jam : 09.00 WIB 

e. Bagi mereka yang tidak mengikuti atau menghadiri rapat penjelasan, tidak boleh 

mengikuti atau memasukkan penawaran. 
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Pasal 9 

PELELANGAN 

a. Pelelangan ini akan diadakan menurut peraturan yang berlaku sesuai dengan Keppres 

No. 29/30 tahun 1984 serta perubahan-perubahan pada saat Anwijizing. 

b. Yang tidak diperkenankan ikut peserta atau penjamin dalam pelelangan adalah : 

‐ Pegawai negeri, Pegawai Badan Usaha milik Negara atau Pegawai Hak Milik 

Pemerintah. 

‐ Mereka yang dinyatakan pailit. 

‐ Mereka yang dalam keikutsertaannya akan bertentangan dengan tugasnya. 

c. Pemasukan surat penawaran paling lambat pada : 

‐  Hari    : Senin 

‐ Tanggal   : 21 April 2008 

‐ Tempat  : Kantor DPU Kota Semarang 

‐ Jam  : 12.00 WIB 

d. Pembukaan surat penawaran akan dilaksanakan pada : 

‐ Hari    :  Kamis 

‐ Tanggal   : 1 Mei 2008 

‐ Tempat  : Kantor DPU Kota Semarang 

‐ Jam  : 14.00 WIB 

e. Wakil pemborong yang mengikuti/menghadiri pelelangan harus membawa surat kuasa 

bermeterai Rp. 6000,00 dari direktur kontraktor dan bertanggung jawab penuh. 

 

Pasal 10 

SAMPUL SURAT PENAWARAN 

a. Sampul surat penawaran berukuran 25 x 40 cm, berwarna putih dan tidak tembus 

baca. 

b. Sampul surat penawaran yang berisi surat-surat penawaran lengkap dengan lampiran-

lampirannya, supaya ditutup (dilem) dan diberi lak 5 (lima) tempat dan tidak boleh 

diberi kode cap perusahan pada kode lainnya. 

c. Sampul surat penawaran disebelah kiri atas dan disebelah kanan supaya ditulis. 

CONTOH SAMPUL PENAWARAN 
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Gambar 7.1 Contoh sampul penawaran 

 

 

 

Pasal 11 

SURAT PENAWARAN 
 

Pembangunan Pompa Air, 
dan normalisasi saluran di 

Puri Anjasmoro Kota 
Semarang 

 

 HARI : .......................... 
TANGGAL : .......................... 
WAKTU/JAM : ..........................  

KEPADA  YTH. 
PANITIA PELELANGAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM 
KOTA  SEMARANG 

25
 c

m
 

40 cm 

40 cm 

lak 

lak 

lak lak 

lak 

25
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m
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SAMPUL SURAT PENAWARAN YANG TIDAK SAH 

Sampul surat penawaran yang dinyatakan tidak sah dan dinyatakan gugur apabila : 

a. Sampul surat dibuat menyimpang atau tidak sesuai dengan syarat pada pasal 12. 

b. Sampul surat penawaran terdapat tanda-tanda lain diluar syarat- syarat yang telah 

ditentukan dalam pasal 10. 

c. Dicantumkan nomor surat keluar. 

 

Pasal 12 

PERSYARATAN PENAWARAN 

a. Penawaran yang diminta adalah penawaran yang benar-benar lengkap dengan 

gambar bestek, peraturan yang telah ditentukan, serta berita acara Aanwijzing. 

b. Surat penawaran, surat pernyataan dan Daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB) supaya 

dibuat diatas kerja yang ada kop surat masing-masing perusahaan (kontraktor) yang 

bersangkutan dan dibawah tanda-tanda disebutkan nama lengkap. 

c. Apabila surat penawaran tidak ditandatangani oleh Direksi Pemborong sendiri, maka 

harus dilampiri : 

‐ Surat kuasa dari Direktur pemborong yang bersangkutan diberi materai Rp. 

6.000,00 dan materai diberi tanggal, terkena tanda tangan si penawar dan juga 

cap perusahaan . 

‐ Fotocopy akte Pendirian Badan Hukum 

d. Surat penawaran dibuat rangkap 7 (tujuh) lengkap dengan lampiran dan surat 

penawaran yang asli diberi materai Rp. 6.000,00 dan materai diberi tanggal, terkena 

tanda tangan si penawar dan juga cap perusahaan. 

e. Surat penawaran termasuk lampiran-lampirannya dimasukkan kedalam sampul surat 

penawaran yang tertutup sesuai dengan yang tercantum pada pasal 11. 

f. Lampiran-lampiran surat penawaran adalah : 

‐ Rencana Angaran Biaya yang memuat uraian pekerjaan,  volume,  harga satuan 

pekerjaan, jumlah total harga dan jasa pelaksanaan (kontraktor). 

‐ Daftar harga satuan dan upah kerja, daftar analisis satuan pekerjaan. 

‐ Rencana kerja (Time Schedule) dalam bentuk barchart dan kurva “S” sebanyak 1 

(satu) lembar. 
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‐ Daftar tenaga kerja full time. 

‐ Daftar peralatan yang dimiliki dan yang akan disewa. 

‐ Serta kualifikasi terbaru dan masih berlaku. 

‐ Surat kesanggupan, bermaterai Rp. 6.000,00 yang terdiri dari :  

• Jaminan pelaksanaan  

• Bekerjasama dengan golongan ekonomi lemah 

• Mengikuti Astek 

• Tunduk pada peraturan daerah setempat dan pada panitia lelang 

• Menanggung segala kerusakan yang diakibatkan oleh pemborong 

(kontraktor) 

• Membayar retribusi tanah galian golongan C 

‐ Fotocopy NPWP yang masih berlaku. 

‐ Fotocopy SIUJK yang masih berlaku. 

‐ Fotocopy TDR bidang pekerjaan sipil yang masih berlaku. 

‐ Fotocopy Surat jaminan penawaran/tender garansi yang masih berlaku.  

‐ Fotocopy akte pendirian perusahaan.  

‐ Fotocopy anggota GAPENSI/KADIN yang masih berlaku. 

‐ Fotocopy PKP (Pengusaha Kena Pajak). 

g. Bagi pemborong (kontraktor) yang sudah memasukkan surat penawaran tidak dapat 

mengundurkan diri dan terikat untuk melaksanakan pekerjaan dan menyelesaikan 

sesuai dengan penawaran yang diajukan. 

h. Apabila pemborong (kontraktor) yang telah dibentuk mengundurkan diri, maka 

pekerjaan kepada pemenang kedua, apabila yang bersangkutan menerima 

persyaratan yang sama dengan pemenang pertama. 

i. Bagi peserta yang tidak mendapatkan pekerjaan, maka tender garansi dapat diambil 

setelah pengumuman. 

 

 

Pasal 13 

SURAT PENAWARAN YANG TIDAK SAH 
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a. Surat penawaran tidak dimasukkan dalam sampul yang tertutup sesuai dengan yang 

ditentukan oleh panitia pelelangan. 

b. Surat penawaran, surat pernyataan dan daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta 

surat-surat lainnya yang tidak dibuat dikertas kop nama perusahaan yang 

bersangkutan. 

c. Surat penawaran tidak ditandatangani oleh penawar. 

d. Surat penawaran yang tidak bermaterai dan tidak diberi tanggal serta tidak terkena 

tandatangan oleh penawar/tidak ada stempel perusahaan dalam hal ini kekurangan 

dapat dipenuhi saat pembukuan pelelangan. 

e. Harga penawaran yang tertulis dengan angka tidak sama dengan yang ditulis dengan 

huruf. 

f. Tidak jelas besarnya jumlah penawaran yang tertulis dengan angka maupun dengan 

huruf (buram sama sekali dan tidak dapat dibaca). 

g. Diajukan dalam syarat lain tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. 

h. Surat penawaran tidak terdapat pernyataan yang jelas bahwa penawaran tunduk pada 

ketentuan-ketentuan yang berlaku yang termuat dalam pelelangan. 

i. Terdapat salah satu lampiran surat penawaran yang tidak ditandatangani oleh 

penawar dan tidak diberi stempel perusahaan kecuali fotocopy. 

j. Surat penawaran yang tidak lengkap  lampirannya sesuai dengan ketentuan dalam 

pasal 14 - f. 

 

Pasal 14 

PEMASUKAN PENAWARAN 

a. Pembukuan surat penawaran yang dilakukan oleh panitia pelelangan dihadapkan para 

peserta pelelangan pada waktu yang telah ditentukan panitia pelelangan. 

b. Sebagai unsur  pemeriksa  2 (dua) wakil dari peserta lelang mendampingi panitia 

pelelangan dalam pemeriksaan surat penawaran yang masuk.  

c. Keputusan sah dan tidaknya suatu penawaran berada di tangan panitia. 

d. Atas pembukaan sampul dan penetapan sah atau tidaknya suatu penawaran, harga-

harga acara pembukaan surat penawaran pelelangan yang ditandatangani oleh panitia 

pelelangan dan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang wakil peserta. 
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e. Keputusan mengenai hasil pelelangan akan diberitahukan oleh panitia pelelangan 

kepada masing-masing peserta lelang. 

f. Pemberi tugas dan panitia lelang tetap berwenang untuk tidak memberikan alasan-

alasan berhasil atau tidaknya suatu penawaran. 

g. Penetapan diputuskan oleh Direktorat Dinas Pekerjaan umum Kodia Sermarang. 

 

Pasal 15 

CALON PEMENANG 

a. Panitia lelang menilai calon pemenang yang sah dan menetapkan 3 (tiga) calon 

pemenang untuk diusulkan pada pimpinan proyek dalam menentukan pemenang 

lelang. 

b. Penilaian surat penawaran dilakukan berdasarkan : 

‐ Kriteria-kriteria seperti yang tercantum dalam Keppres No. 29 dan No. 30 tahun 

1984. 

‐ Persyaratan teknis dan administrasi sesuai yang telah ditentukan. 

‐ Kewajiban harga dan memperhatikan harga pasar. 

‐ Harga standar yang telah diberikan. 

c. Pemilihan peserta lelang yang akan jadi calon pemenang dilihat dari kelengkapan 

persyaratan, perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan dan 

penawaran tersebut adalah yang terendah diantara penawaran yang memenuhi 

syarat. 

d. Jika 2 (dua) atau lebih peserta mengajukan penawaran harga yang sama, maka 

panitia memilih peserta yang menurut pertimbangan mempunyai kecakapan dan 

kemampuan yang besar. Jika bahan-bahan untuk menentukan pilihan itu tidak ada, 

maka pemilihan dilakukan dengan undian, hal ini harus dicatat dalam berita acara. 

e. Calon pemenang  lelang sudah harus ditetapkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) 

hari setelah pembukaan surat penawaran. 

 

Pasal 16 

PENGUMUMAN PEMENANG 

a. Penetapan pemenang lelang diputuskan oleh pejabat yang berwenang. 
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b. Pengumuman pemenang dilakukan oleh panitia lelang secara luas setelah penetapan 

pemenang dari pejabat yang berwenang. 

c. Kepada rekanan yang berkeberatan atas penetapan pemenang pelelangan, diberikan 

kesempatan untuk mengajukan secara tertulis kepada pejabat yang bersangkutan 

selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari setelah pengumuman pemenang 

dan sanggahan hanya diajukan terhadap prosedur pelelangan. 

d. Jawaban terhadap sanggahan diberikan secara tertulis selambat-lambatnya dalam 

waktu 4 (empat) hari kerja setelah diterimanya sanggahan tersebut. 

Pasal 17 

PEMBATALAN LELANG 

Lelang dibatalkan apabila : 

a. Diantara rekanan yang diundang mengikuti Aanwijzing dan peserta yang mengajukan 

surat penawaran yang sah ternyata kurang dari 3 (tiga). 

b. Semua penawaran melampaui dana yang tersedia dan standar harga yang berlaku. 

c. Harga-harga yang ditawarkan oleh peserta lelang dianggap tidak wajar. 

d. Apabila sanggahan yang diajukan oleh rekanan ternyata benar. 

e. Berhubungan dengan berbagai hal yang tidak memungkinkan mengadakan 

penetapan. 

Pasal 18 

PENARIKAN DIRI 

a. Penarikan diri sebagian peserta hanya dapat dilakukan sebelum pemasukan surat 

penawaran atau selambat-lambatnya sebelum pembuatan surat penawaran. 

b. Setelah surat-surat penawaran dibuka, kepada siapapun yang berhasil ditunjuk 

sebagai pemenang wajib melakukan pembangunan sesuai dengan kesepakatan - 

kesepakatan yang ditentukan. 

c. Penarikan diri setelah pembukaan surat penawaran mengakibatkan “jaminan lelang 

yang telah diserahkan menjadi milik Pemerintah”. 

7.2   SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN 

Pasal 1 

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN 
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Pemborong sebelum mulai melaksanakan pekerjaan diharuskan mengadakan penelitian / 

pemeriksaan bersama (mutual check),meliputi : 

1. Lapangan / bahan yang tersedia 

2. Gambar-gambar secara menyeluruh 

3. Penjelasan-penjelasan yang tertuang dalam berita acara Aanwijzing 

Pekerjaan harus dilaksanakan antara lain menurut: 

a. RKS dan gambar-gambar detail untuk pekerjaan ini 

b. RKS dan segala perubahan-perubahannya dalam Aanwijzing (Berita Acara Aanwijzing) 

c. Petunjuk-petunjuk dari Panitia Pembangunan dan Direksi. 

Pasal 2 

PENETAPAN UKURAN-UKURAN DAN PERUBAHAN-PERUBAHAN 

a. Pemborong harus bertanggung jawab atas tepatnya pekerjaan menurut ukuran-

ukuran yang tercantum dalam gambar dan bestek. 

b. Pemborong berkewajiban mencocokkan ukuran satu sama lain apabila ada perbedaan 

ukuran dalam gambar dan RKS/bestek di lapangan kepada pemimpin proyek. 

c. Bilamana dalam pelaksanaan terdapat perbedaan atau selisih ukuran dalam gambar 

dan RKS, maka RKS inilah yang dijadikan pedoman atau sesuai petunjuk pemimpin 

proyek akan membetulkan/memutuskan. 

d. Bilamana dalam pelaksanaan terdapat perubahan-perubahan maka pemborong tidak 

berhak minta ongkos kerugian, kecuali bilamana pihak pemborong menderita 

kerugian. 

e. Bilamana dalam pelaksanaan pekerjaan diadakan perubahan-perubahan, maka 

perencana harus membuat gambar revisi (perubahan) dengan tanda warna merah 

diatas gambar asli kesemuanya atas biaya perencana. 
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f. Bilamana diperlukan gambar yang lebih detail dalam pelaksanaan, pemborong yang 

dapat pekerjaan dapat mengajukan shop drawing yang dalam pelaksanaan harus 

mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh perencana/pemimpin proyek. 

Pasal 3 

PENJAGAAN DAN PENERANGAN 

a. Pemborong harus mengurus panjagaan diluar jam-jam kerja (siang-malam) dalam 

komplek pekerjaan termasuk bangunan yang sedang dikerjakan, gudang dan lain-lain. 

b. Untuk kepentingan keamanan dan penjagaan perlu diadakan penerangan lampu-

lampu pada tempat tertentu, satu dan hal lain atas kehendak direksi. 

c. Pemborong bertanggung jawab sepenuhnya atas bahan-bahan dan alat-alat lain yang 

disimpan dalam gudang dan halaman pekerjaan, apabila terjadi kebakaran dan 

pencurian pemborong harus segera mendatangkan gantinya demi kelancaran 

pelaksanaan pekerjaan. 

d. Pemborong harus menjaga agar jangan sampai terjadi kebakaran atau sabotase 

ditempat pekerjaan, alat-alat pemadam kebakaran atau alat-alat lainnya untuk 

keperluan yang sama harus selalu barada di tempat pekerjaan. 

e. Segala resiko dan kemungkinan kebakaran yang menimbulkan kerugian-kerugian yang 

diakibatkan pada saat dalam pelaksanaan pekerjaan bahan material juga gudang dan 

sepenuhnya tanggung jawab pemborong. 

Pasal 4 

KESEJAHTERAAN DAN KESEHATAN KERJA 

a. Bilamana terjadi kecelakaan, pemborong harus segera mengambil tindakan dan 

segera memberitahukan kepada pemimpin proyek. 

b. Pemborong harus memenuhi/mentaati peraturan-peraturan tentang perawatan 

kesehatan korban dan keluarganya. 

c. Pemborong harus menyediakan obat-obatan yang tersusun menurut syarat-syarat 

palang merah dan setiap kali habis digunakan harus dilengkapi lagi. 

d. Pemborong selain memberikan pertolongan kepada pekerja juga selalu memberikan 

pertolongan kepada pihak ketiga dan juga menyediakan air minum untuk para pekerja 
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yang memenuhi syarat kesehatan untuk para pekerja yang melaksanakan pekerjaan 

tersebut. 

e. Pemborong disarankan mengansuransikan semua tenaga kerjanya pada Perum 

ASTEK. 

Pasal 5 

PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN BANGUNAN 

a. Bahan-bahan bangunan yang dipakai diutamakan hasil produksi dalam negeri. 

b. Harus tetap diperhatikan syarat-syarat dan mutu dari barang dan jasa yang 

bersangkutan. 

c. Semua bahan-bahan bangunan yang telah dinyatakan oleh pemimpin proyek tidak 

dapat dipakai (Afkeur) harus disingkirkan jauh-jauh dari tempat pekerjaan dalam 

tempo waktu 24 jam dan hal ini menjadi tanggung jawab pemborong. 

d. Bilamana pemborong melanjutkan pekerjaan dengan bahan-bahan bangunan yang 

telah afkeur, maka pemimpin proyek berhak menyuruh membongkar dan harus 

diganti dengan bahan-bahan yang memenuhi syarat-syarat atas resiko / tanggung 

jawab pemborong. 

e. Bilamana pemimpin proyek sanksi akan mutu bahan / kualitas bahan bangunan yang 

akan digunakan, pemimpin proyek berhak meminta kepada pemborong untuk 

memeriksa bahan bangunan tersebut di laboraturium yang ditunjuk atas biaya 

pemborong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3  SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI 

Pasal 1 
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JAMINAN PENAWARAN 

a. Jaminan penawaran berupa Jaminan Bank dari Bank Umum bukan BPR (Bank 

Perkreditan Rakyat) atau Surety Bond dari Perusahaan Asuransi yang mempunyai 

program itu dengan nilai minimal 2 (dua) % dari harga penawaran. Jumlah 

penawaran dinyatakan dalam mata uang rupiah.  

b. Bagi Pemborong yang tidak ditetapkan sebagai pemenang pelelangan, jaminan 

penawaran dapat diambil setelah panitia mengumumkan Pemenang. 

c. Bagi Pemborong yang ditetapkan menjadi pemenang pelelangan, Jaminan Penawaran 

akan diberikan kembali pada saat Jaminan Pelaksanaan diterima oleh Panitia 

Pembangunan sekaligus menerima SPK. 

Pasal 2 

JAMINAN PELAKSANAAN 

d. Jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak. 

e. Jaminan pelaksanaan diserahkan kepada pemimpin proyek setelah pemborong 

menerima SPK ( Surat Perintah Kerja ). 

f. Jaminan pelaksanaan dikembalikan bilamana pekerjaan sudah diserahkan pertama 

kalinya dan diterima dengan baik oleh pemimpin proyek ( disertai berita acara 

penyerahan pertama ). 

Pasal 3 

UANG MUKA DAN JAMINAN UANG MUKA 

1. Panitia Pembangunan akan menyediakan pembayaran uang muka yang besarnya 10 

% (Sepuluh prosen) dari harga kontrak, asalkan Pemborong telah menyerahkan 

jaminan tanpa syarat yang bernilai sama dengan jumlah uang muka dalam bentuk 

jaminan Bank dari Bank Umum bukan BPR, atau Surety Bond yang dikeluarkan oleh 

Perusahaan Asuransi yang mempunyai program itu dengan masa laku jaminan sampai 

dengan uang muka telah dibayar kembali. 

2. Pemborong wajib menggunakan uang muka hanya untuk membayar biaya peralatan, 

peralatan instalasi, material atau bahan, mobilisasi dan biaya-biaya yang diperlukan 
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khusus untuk melaksanakan pekerjaan ini. Pemborong wajib membuktikan bahwa 

uang muka telah digunakan sebagaimana mestinya dengan menyerahkan salinan 

kuitansi-kuitansi atau dokumen lainnya kepada Panitia Pembangunan. 

3. Uang muka akan dikembalikan dengan memotong sejumlah tertentu dari 

pembayaran-pembayaran kepada Pemborong sesuai dengan prestasi pencapaian 

pekerjaan. Uang muka dan pengembaliannya tidak diperhitungkan dalam penilaian 

pekerjaan yang telah diselesaikan, instruksi perubahan, penyesuaian harga, peristiwa-

peristiwa, kompensasi, bonus, atau denda keterlambatan. 

Pasal 4 

MASA PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN PEKERJAAN 

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (Seratus dua puluh ) hari kalender, 

termasuk hari besar dan hari raya. 

2. Pekerjaan dapat diserahkan yang pertama kalinya bilamana pekerjaan sudah selesai 

100% dan dapat diterima dengan baik oleh Panitia Pembangunan dengan disertai 

Berita Acara dan dilampiri Daftar Kemajuan Pekerjaan. Pada penyerahan pertama 

untuk pekerjaan ini, keadaan halaman serta bangunan harus dalam keadaan rapi dan 

bersih. 

3. Untuk memudahkan dalam suatu penelitian sewaktu diadakan pemeriksaan teknis 

dalam rangka Penyerahan I, maka Surat Permohonan Pemeriksaan Teknis yang 

diajukan kepada Panitia Pembangunan supaya dilampiri: 

a. Daftar Kemajuan Pekerjaan 100% 

b. Satu album berisi foto berwarna yang menyatakan prestasi kerja  

4. Surat permohonan pemeriksaan teknis yang dikirim kepada Panitia Pembangunan 

harus sudah dikirimkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu 

penyerahan pertama kalinya berakhir. 
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5. Dalam penyerahan pekerjaan yang pertama kalinya dan bilamana terdapat pekerjaan 

instalasi listrik maka pihak Pemborong harus menunjukkan kepada Panitia 

Pembangunan, keterangan dari Instalatur yang telah terdaftar di PLN. 

6. Bilamana pihak Pemborong tidak dapat menunjukkan Surat Pengesahan Instalasi 

Listrik kepada Proyek maka penyerahan pekerjaan yang pertama kalinya 

ditangguhkan dahulu, agar tidak menjumpai kesulitan dikemudian hari sewaktu akan 

menyambung aliran listrik. 

Pasal 5 

RENCANA KERJA DAN TATA WAKTU 

1. Pemborong harus membuat rencana kerja pelaksanaan pekerjaan beserta tata waktu 

yang disetujui oleh Panitia Pembangunan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari  setelah 

SPK diterbitkan serta Daftar Nama Pelaksana yang dikerahkan untuk menyelesaikan 

proyek ini. 

2. Pemborong diwajibkan melaksanakan pekerjaan menurut rencana kerja tersebut dan 

tata waktu yang telah disetujui Panitia Pembangunan. 

Pasal 6 

LAPORAN HARIAN DAN MINGGUAN 

1. Laporan Harian dan Mingguan dibuat oleh Pemborong dan harus mendapat 

persetujuan dari Direksi. 

2. Pengawas tiap minggu diwajibkan mengirim laporan kepada Panitia Pembangunan 

mengenai prestasi pekerjaan disertai laporan harian. Laporan harian dan mingguan 

dibuat oleh Pengawas Lapangan dan dilegalisir oleh yang berwenang (Direksi). 

3. Penilaian prestasi kerja atas dasar pekerjaan yang sudah dikerjakan, tidak termasuk 

adanya bahan-bahan ditempat pekerjaan dan tidak atas dasar besarnya pengeluaran 

uang oleh Pemborong. 
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4. Contoh blangko laporan harian dan mingguan dapat dikonsultasikan dengan Direksi 

dan Pengawas. 

5. Atas keterlambatan pembuatan laporan harian dan mingguan oleh Pengawas akan 

ditegur secara tertulis oleh Panitia Pembangunan. 

Pasal 7 

CARA PEMBAYARAN (Termijn) 

1. Pembayaran akan dilakukan sebagai berikut: 

a. Termijn I sebesar   10 % ,Sebagai Uang Muka dengan Jaminan Bank Garansi 

b. Termijn II sebesar   20 % ,Setelah pekerjaan mencapai 20 % 

c. Termijn III sebesar  20 % ,Setelah pekerjaan mencapai 40 % 

d. Termijn IV sebesar   20 % ,Setelah pekerjaan mencapai 60 % 

e. Termijn IV sebesar   15 % ,Setelah pekerjaan mencapai 80 % 

f. Termijn V sebesar 10 % ,Setelah pekerjaan mencapai 100 % Pekerjaan Selesai 

dan diterima dengan baik. 

g. Termijn VI sebesar  5 %  ,Masa pemeliharaan pekerjaan selama ±  1  bulan             

( ±  30 hari  kerja ). 

2. Tiap mengajukan pembayaran angsuran (termijn) dan penyerahan pertama harus 

disertai Berita Acara Pemeriksaan, dilampiri daftar hasil kemajuan pekerjaan dan 

photo berwarna. 

Pasal 8 

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) 

1. Surat perjanjian Pemborongan / kontrak seluruhnya dibubuhi materai sebesar Rp 

6.000,-  atas biaya Pemborong. 

2. Surat perjanjian Pemborongan (kontrak) dibuat rangkap  4 (empat) atas biaya 

Pemborong. 
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3. Konsep Kontrak dibuat oleh Panitia Pembangunan, sedangkan lampiran-lampiran dan 

seluruh kontrak disiapkan oleh Pemborong antara lain: 

a. Bestek dan Voorwaarden / RKS yang disahkan 

b. Berita Acara Aanwijzing yang disahkan 

c. Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran 

d. Berita Acara Evaluasi 

e. Usulan Penetapan Pemenang 

f. Penetapan Pemenang 

g. Pengumuman Pemenang 

h. SPK (Gunning) 

i. Surat penawaran beserta lampiran-lampirannya. 

j. Foto copy Jaminan Pelaksanaan 

k. Gambar pelaksanaan ( As Built Drawing ) 

Pasal 9 

PERMULAAN PEKERJAAN 

1. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu terhitung dari SPK (Gunning) 

dikeluarkan Panitia Pembangunan, pekerjaan harus sudah dimulai. 

2. Bilamana ketentuan seperti tersebut diatas tidak dipenuhi maka jaminan pelaksanaan 

dinyatakan hilang dan menjadi milik Pemerintah. 

3. Pemborong wajib memberitahukan kepada Panitia Pembangunan, bila akan memulai 

pekerjaan. 
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Pasal 10 

MASA PEMELIHARAAN 

1. Jangka waktu pemeliharaan adalah 30 ( tiga puluh) hari kalender setelah penyerahan 

pertama. 

2. Bilamana dalam masa pemeliharaan terjadi kerusakan akibat kurang sempurnanya 

dalam pelaksanaan atau kurang baiknya mutu bahan-bahan yang dipergunakan, maka 

Pemborong harus segera memperbaiki dan menyempurnakan atas biaya Pemborong 

sendiri. 

Pasal 11 

PERPANJANGAN WAKTU PENYERAHAN 

1. Surat permohonan perpanjangan waktu penyerahan pertama yang diajukan kepada 

Panitia Pembangunan harus sudah diterima selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari 

sebelum batas waktu penyerahan pertama kali berakhir dan surat tersebut supaya 

dilampiri: 

a. Data-data yang lengkap 

b. Rencana kerja baru dan tata waktunya yang sudah disesuaikan dengan sisa 

pekerjaan 

2. Surat permohonan perpanjangan waktu penyerahan tanpa data yang lengkap tidak 

akan dipertimbangkan. 

3. Permintaan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan yang pertama kalinya dapat 

diterima oleh Panitia Pembangunan bilamana: 

a. Adanya pekerjaan tambahan atau pengurangan (meer of minder-werk) yang tidak 

dapat dielakkan lagi setelah atau sebelum kontrak ditandatangani oleh kedua 

belah pihak 
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b. Adanya surat perintah tertulis dari Panitia Pembangunan tentang pekerjaan 

tambahan 

c. Adanya perintah tertulis dari Panitia Pembangunan yang menyatakan pekerjaan 

untuk sementara waktu dihentikan. 

d. Adanya force majeure (bencana alam, gangguan keamanan, pemogokan, perang) 

kejadian mana harus diteguhkan oleh yang berwenang. 

e. Adanya gangguan curah hujan yang terus menerus ditempat pekerjaan secara 

langsung mengganggu pekerjaan yang dilaporkan oleh Pengawas dilegalisir oleh 

Unsur Teknis yang bersangkutan. 

f. Pekerjaan tidak dapat dimulai tepat pada waktunya yang telah ditentukan karena 

lahan yang akan dikerjakan masih belum siap. 

Pasal 12 

SANKSI / DENDA  ATAS KETERLAMBATAN DAN  KELALAIAN 

a. Bilamana batas waktu penyerahan pekerjaan yang pertama kalinya dilampaui 

(tidak dipenuhi) maka Pemborong dikenakan denda/diwajibkan membayar denda 

satu 1o/oo (permil) tiap hari. Keterlambatan sampai sebanyak-banyaknya 5 % (lima 

prosen) dari nilai kontrak. Uang denda harus dilunasi pada waktu pembayaran 

angsuran pertama. 

b. Menyimpang terhadap segala kelalaian mengenai peraturan atau tugas yang 

tercantum dalam bestek ini, maka sepanjang dalam Bestek ini tidak ada ketetapan 

denda lainnya, Pemborong dapat dikenakan denda sebesar 1o/oo (satu permil) tiap 

kali terjadi kelalaian dengan tidak ada pengecualian. 

c. Bilamana ada perintah untuk mengerjakan pekerjaan tambahan dan tidak 

disebutkan jangka waktu pelaksanaannya, maka jangka waktu pelaksanaannya 

tidak akan diperpanjang. 
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d. Bilamana jangka waktu penyerahan kedua yang telah ditetapkan dilampaui, maka 

Pemborong dikenakan sama dengan butir 1. 

Pasal 13 

PERSELISIHAN 

a. Apabila terjadi perselisihan dalam penyelesaian pekerjaan, maka penyelesaian 

perselisihan tersebut melalui jalan musyawarah mufakat. 

b. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat diselesaikan maka akan 

dibentuk suatu panitia Arbitrage yang terdiri dari : 

 Satu wakil dari pihak pemberi tugas 

 Satu wakil dari pihak pemborong 

 Satu wakil dari pihak yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan tersebut 

dan penunjuknya disetujui oleh kedua belah pihak. 

c. Apabila perselisihan terpaksa harus diselesaikan di pengadilan negeri, maka akan 

dipilih pengadilan negeri dimana pemberi tugas berdomisili. 

Pasal 14 

PEKERJAAN TAMBAHAN DAN PENGURANGAN 

a. Harga untuk pekerjaan tambahan yang diperintahkan secara tertulis oleh Panitia 

Pembangunan, Pemborong dapat mengajukan pembayaran tambahan. 

b. Sebelum pekerjaan tambahan dikerjakan, Pemborong supaya mengajukan kepada 

Panitia Pembangunan agar dapat memperhitungkan apakah pekerjaan tambahan 

tersebut dapat dibayar atau tidak. 

c. Untuk memperhitungkan pekerjaan tambahan dan pengurangan menggunakan 

harga satuan yang telah dimasukkan dalam penawaran / kontrak. 
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d. Bilamana harga satuan pekerjaan belum tercantum dalam surat penawaran yang 

diajukan, maka akan disesuaikan secara musyawarah. 

Pasal 15 

D O K U M E N T A S I 

a. Sebelum pekerjaan dimulai, keadaan lapangan atau tempat pekerjaan masih 0% 

supaya diadakan pemotretan ditempat yang dianggap penting menurut 

pertimbangan Direksi dengan ukuran 9 x 14 Cm2 sebanyak 3 (tiga) stel. 

b. Setiap permintaan pembayaran termijn (angsuran) dan penyerahan pertama harus 

diadakan pemotretan yang masing-masing menurut pengajuan termijn dengan 

ukuran 9 x 14 Cm2 sebanyak 1 (satu) stel. 

 

Pasal 16 

PENCABUTAN PEKERJAAN 

a. Panitia Pembangunan berhak membatalkan atau mencabut pekerjaan dari tangan 

Pemborong apabila ternyata pihak Pemborong telah menyerahkan pekerjaan 

keseluruhannya atau sebagian pekerjaan kepada Pemborong lain, semata-mata 

mencari keuntungan saja dari pekerjaan tersebut. 

b. Pada pencabutan pekerjaan, Pemborong hanya dapat dibayar pekerjaan yang 

telah selesai dan telah diperiksa serta disetujui oleh Panitia Pembangunan, 

sedangkan bahan bangunan yang berada ditempat menjadi resiko Pemborong 

sendiri. 

c. Penyerahan bagian-bagian dari atau seluruh pekerjaan kepada Pemborong lain 

(order aanemer) tanpa seijin tertulis dari Panitia Pembangunan tidak diijinkan. 

d. Bilamana terjadi pihak kedua menyerahkan seluruhnya maupun sebagian 

pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa seijin pihak kesatu, maka akan diperingatkan 

oleh pihak kesatu secara tertulis. 
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Pasal 17 

KENAIKAN HARGA DAN FORCE MAJEUR 

a. Semua kenaikan harga yang diakibatkan dan bersifat biasa pemborong bisa 

mengajukan klaim. 

b. Semua kenaikan harga akibat tindakan pemerintah di bidang moneter yang bersifat 

nasional pemborong dapat mengajukan klaim sesuai dengan keputusan pemerintah 

dan pedoman resmi dari pemerintah Republik Indonesia. 

c. Semua kerugian akibat force majeur berupa bencana alam (gempa bumi, topan, hujan 

lebat, pemberontakan, perang, dan lain-lain kejadian) yang mana dapat dibenarkan 

oleh pemerintah bukan menjadi tanggung jawab pemborong. 

d. Apabila terjadi force majeur, pihak pemborong harus memberitahukan kepada 

pemimpin proyek secara tertulis paling lambat 24 jam demikian pula bila force majeur 

berakhir.   

Pasal 18 

LAIN – LAIN 

a. Hal-hal yang belum tercantum dalam RKS akan dijelaskan dalam Aanwijzing ( berita 

acara ). 

b. Bilamana jenis pekerjaan yang telah tercantum dalam penawaran daftar RAB ternyata 

kurang, maka kekurangan tersebut dapat ditambah menurut pos-posnya masing-

masing dengan cara menambah huruf alpabhet pada nomor terakhir 4, maka 

penambahan tidak nomor 5, melainkan nomor 4a,4b, dan seterusnya. 

c. Surat permintaan ijin bangunan dari pihak bouwheer dan pengurusannya diserahkan 

kepada pihak pemborong. 

 

 

 

 

7.4   SYARAT-SYARAT TEKNIK UMUM 

Pasal 1 

PENDAHULUAN 
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Spesifikasi ini merupakan pelengkap dan dibaca bersama-sama dengan gambar-gambar 

yang keduanya secara bersama menguraikan pekerjaan. 

Pasal 2 

LOKASI  PEKERJAAN 

Lokasi pekerjaan yaitu di Jalan Madukoro Puri Anjasmoro Kodia Semarang dan dapat 

dilihat pada gambar-gambar rencana terlampir. 

Pasal 3 

PERIJINAN 

a. Setelah kontraktor ditunjuk, bila pekerjaan ini memerlukan ijin dari instalasi lain yang 

berwenang, maka kontraktor yang bersangkutan harus menyelesaikan perijinan 

tersebut. Direksi dalam batas-batas kewenangannya akan membantu menyiapkan 

surat-surat resminya, tetapi segala biaya yang dikeluarkan untuk perijinan tersebut 

merupakan tanggungjawab kontraktor. 

b. Pekerjaan di lapangan tidak dapat dimulai jika ijin-ijin tersebut belum diperoleh. 

Pasal 4 

PEKERJAAN-PEKERJAAN SEMENTARA 

Jalan masuk ke lokasi pekerjaan, termasuk sarana pelengkap lain, seperti jalan darurat 

dan sebagainya yang bersifat sementara harus disediakan oleh kontraktor. Kontraktor 

wajib memelihara sarana tersebut, dan pada akhir pekerjaan atas perintah direksi maka 

segala sarana tersebut jika tidak dipergunakan lagi harus dibongkar dan dirapikan 

seperti semula, atau seperti yang telah disyaratkan direksi.  

Pasal 5 

PENYEDIAAN PAPAN PETUNJUK 

Kontraktor harus menyediakan dan mengusahakan papan petunjuk yang berisikan 

keterangan pekerjaan yang sedang dilaksanakan, nama pemberi pekerjaan, jangka 

waktu pelaksanaan dan nama kontraktor. 

 

 

Pasal 6 

PENYEDIAAN AIR, TENAGA LISTRIK, DAN LAMPU PENERANGAN 
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a. Air yang diperlukan untuk pelaksanaan harus disediakan oleh kontraktor termasuk 

penyediaan peralatan dan perpipaan sementara untuk mengangkut air ke lokasi 

pekerjaan, sehingga tidak mempengaruhi kelancaran pekerjaan. 

b. Tenaga listrik yang diperlukan bagi pelaksanaan pekerjaan harus disediakan sendiri 

oleh kontraktor dengan jenis dan kapasitas yang sesuai dengan pekerjaan yang akan 

dilaksanakan dan harus ada persetujuan dari direksi. Penyediaan tenaga listrik 

tersebut termasuk pula kabel-kabel, alat pengukur, dan lampu penerangan. 

Pasal 7 

GAMBAR-GAMBAR KERJA 

a. Gambar-gambar rencana pekerjaan ini diberikan kepada kontraktor dan gambar 

tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak. 

b. Kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana spesifikasi 

lain yang berhubungan dengan hal tersebut. 

c. Tidak dibenarkan menarik keuntungan dari kesalahan-kesalahan dan kekurangan-

kekurangan dari gambar. Apabila terdapat kekurangan dan hal lain yang diragukan, 

kontraktor diharuskan menanyakan kepada direksi secara tertulis. Kontraktor juga 

harus menyiapkan gambar-gambar yang menunjukkan perbedaan antara gambar-

gambar rencana dan gambar-gambar kerja, semua biaya menyiapkan dan mencetak 

ditanggung oleh kontraktor.   

Pasal 8 

UKURAN – UKURAN 

Ukuran-ukuran tertera pada gambar adalah ukuran sebenarnya dan gambarnya sendiri 

adalah gambar skala. Jika tidak ada kesamaan antara ukuran dan gambarnya, maka 

segera dikonsultasikan ke Direksi atau pengawas yang ahli, mana ukuran yang 

sebenarnya. 

Pasal 9 

PERALATAN 

a. Kontraktor diharuskan mengajukan daftar peralatan secara terperinci yang akan 

digunakan untuk melaksanakan pekerjaan. Daftar tersebut harus disetujui direksi 

dalam pembuatannya, nomor pengenal, kondisi dan rencana waktu tiba di tempat 

pekerjaan. 
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b. Kontraktor dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk memindahkan alat-alat tersebut, 

sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan direksi. 

 

Pasal 10 

PENYEDIAAN MATERIAL 

a. Kontraktor harus menyediakan sendiri material seperti yang disebutkan dalam daftar 

volume pekerjaan kecuali material-material yang akan disediakan oleh direksi atau 

pemberi tugas dan akan ditentukan tersendiri dalam syarat-syarat khusus dalam rapat 

penjelasan. 

b. Bersama-sama produsen material dan peralatan yang diusulkan untuk pekerjaan, 

bersama dengan cara kerja, kemampuan, laporan-laporan pengujian dan informasi 

penting lainnya mengenai hal ini harus disediakan bila diminta untuk dipertimbangkan 

direksi. 

c. Semua peralatan harus disuplai dengan urutan waktu sedemikian rupa, sehingga 

dapat menjamin lancarnya pelaksanaan proyek dengan memperhitungkan jadwal 

waktu untuk tiap pekerjaan. 

 

Pasal 11 

CONTOH - CONTOH MATERIAL 

a. Contoh-contoh yang dibutuhkan harus segera ditentukan tanpa menunggu 

penyediaan dari kontraktor, dan harus diambil dengan cara pengambilan contoh dari 

sumber yang disetujui. Contoh-contoh tersebut harus menggambarkan dengan nyata 

atas material yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan. 

b. Contoh-contoh yang sudah disetujui harus disimpan tersendiri dan sama sekali tidak 

boleh dicampuri atau terkotori, sehingga menyebabkan berkurangnya kualitas material 

tersebut. Penawaran dari kontraktor harus sudah termasuk untuk melakukan 

pengujian bahan tersebut. 

 

 

Pasal 12 

PERLINDUNGAN TERHADAP CUACA 
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Kontraktor harus mengusahakan atas tanggungan sendiri langkah-langkah dan tindakan 

yang perlu untuk melindungi pekerjaan dan bahan-bahan yang akan digunakan supaya 

tidak rusak atau berkurang mutunya karena pengaruh cuaca dan harus disetujui direksi. 

 

Pasal 13 

PEMATOKAN 

a. Kontraktor harus melakukan pematokan untuk menentukan tempat kedudukan 

bangunan. Direksi dapat melakukan revisi pemasangan patok tersebut bila dipandang 

perlu dan kontraktor harus melaksanakan revisi tersebut sesuai dengan petunjuk 

direksi. 

b. Sebelum memulai pematokan, kontraktor harus memberitahu direksi selambat-

lambatnya 18 jam sebelumnya, sehingga direksi dapat mempersiapkan segala 

peralatan yang diperlukan untuk pengawasan. 

c. Semua tanda-tanda di lapangan yang diberikan direksi atau dipasang sendiri oleh 

kontraktor harus dijaga dengan baik. Pada keadaan dimana terjadi penyimpangan dari 

gambar rencana, kontraktor harus mengajukan 3 (tiga) lembar penampang dari 

jumlah yang dipatok. 

d. Direksi membubuhkan tanda tangan atau pendapat/revisi pada lembar gambar 

tersebut. Gambar tersebut harus digambar di atas kertas kalkir untuk kemudian 

diproduksi. 

 

Pasal 14 

TANDA – TANDA 

Bila dipandang perlu, kontraktor harus menyediakan tanda-tanda untuk keperluan lalu-

lintas yang melewati, dan tanda-tanda tersebut harus cukup jelas untuk menjamin 

keselamatan lalu-lintas. Bila pekerjaan harus memotong atau menyeberangi jalan sibuk, 

maka pekerjaan dilakukan secara bertahap, bila perlu dilakukan pada malam hari. 

Biaya-biaya untuk keperluan diatas sudah termasuk dalam kontrak. 

 

Pasal 15 

PROGRAM KERJA 
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a. Kontraktor harus menyiapkan suatu rencana kerja dan harus disampaikan kepada 

direksi. 

b. Rencana kerja yang berupa Barchart Schedule dan Net Work Planning (NWP), yang 

meliputi :  

1. Usulan tanggal untuk mengadakan bahan, pembuatan, pemasangan dan suplai 

berbagai pekerjaan. 

2. Usulan untuk pengadaan atau pengangkutan lain bagian-bagian ini ke 

lapangan. 

3. Usulan tanggal dimulai, serta terselesainya pelaksanaan pekerjaan konstruksi 

dan/atau pemasangan dari berbagai bagian pekerjaan termasuk pengujiannya. 

4. Usulan jumlah jam kerja bagi tenaga yang disediakan oleh kontraktor. 

5. Macam serta jumlah mesin-mesin serta alat-alat yang akan dipakai dalam 

pelaksanaan pekerjaan. 

6. Methode pelaksanaan pekerjaan. 

7. Gambar pelaksanaan pekerjaan detail yang berupa shop drawing. 

Pasal 16 

PEMBERITAHUAN UNTUK MEMULAI PEKERJAAN 

a. Kontraktor diharuskan untuk memberikan penjelasan tertulis selengkapnya apabila 

direksi memerlukan keterangan tentang tempat-tempat asal mula material 

didatangkan. 

b. Pemberitahuan yang lengkap dan jelas harus terlebih dahulu disampaikan kepada 

direksi, dan dalam waktu yang cukup sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan itu, 

sehingga direksi mempunyai cukup waktu apabila ada pertimbangan tentang perlunya 

penelitian dan pengujian terlebih dahulu atas persiapan pekerjaan tersebut. 

Pasal 17 

RAPAT – RAPAT 

Apabila dipandang perlu, pemilik proyek dapat mengadakan rapat-rapat yang 

mengundang direksi dan kontraktor maupun pihak-pihak tertentu yang bersangkutan 

dengan pembahasan masalah yang ada. Semua hasil rapat merupakan ketentuan 

mengikat. 

Pasal 18 
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PRESTASI / KEMAJUAN KERJA 

a. Prestasi pekerjaan ditentukan dengan jumlah prosentase pekerjaan yang telah 

diselesaikan. Prosentase ini dihitung dari nilai harga kontrak, yang mana jumlah 

tertentu dalam satuan jumlah volume pekerjaan yang telah diselesaikan. Pembayaran 

akan dilakukan sesuai dengan prestasi atau kemajuan pekerjaan tersebut dengan 

satuan sesuai dengan volume pekerjaan, yaitu harga satuan yang mencakup harga 

bahan. 

b. Untuk harga-harga tertentu yang mana harga satuan telah diuraikan oleh kontraktor, 

maka prestasi pekerjaan dan pembayarannya dapat dihitung dan diterima meskipun 

seluruh prosentase pekerjaan tersebut belum selesai. 

Pasal 19 

PENYELESAIAN PEKERJAAN 

a. Pekerjaan harus mencakup semua elemen walaupun tidak diuraikan secara jelas 

dalam spesifikasi dan gambar-gambar. 

b. Kontraktor harus menguji setiap tahap pekerjaan atau secara keseluruhan sesuai 

dengan spesifikasi teknis yang ada. Dalam hal sesuatu dari pekerjaan selama penguji 

harus memenuhi syarat. Kontraktor dengan biaya sendiri harus mengadakan 

perbaikan-perbaikan, sampai dengan pengujian ulang berhasil secara memuaskan. 

Pasal 20 

LAPORAN  - LAPORAN 

Selama periode pekerjaan di lapangan, kontraktor harus membuat laporan mingguan, 

mengenai kemajuan pekerjaan. Laporan kemajuan kerja ini harus memuat sekurang-

kurangnya informasi di bawah ini dengan kejadian yang dijumpai selama pembuatan 

laporan kemajuan kerja yang bersangkutan. 

1. Uraian mengenai kemajuan kerja yang sesungguhnya menjelang akhir minggu. 

2. Jumlah personil yang bertugas selama minggu tersebut. 

3. Material dan barang-barang yang disuplai. 

4. Kondisi cuaca. 

7.5   SYARAT-SYARAT TEKNIK KHUSUS  

Pasal 1 

PENJELASAN UMUM 
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a. Pemberian pekerjaan meliputi penyediaan , pengangkutan dan semua pengolahan 

bahan, pengerahan tenaga, pengadaan semua alat bantu dan sebagainya, yang pada 

umumnya secara langsung maupun tidak langsung termasuk didalam usaha 

menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan menyerahkan pekerjaan dalam keadaan 

sempurna dan lengkap. 

b. Tanah bangunan termasuk segala perlengkapannya akan diserahkan kepada 

pemborong/kontraktor dalam keadaan yang sama seperti waktu Aanwijzing. 

c. Pekerjaan haruslah diserahkan oleh pemborong/kontraktor dengan sempurna dalam 

keadaan selesai, termasuk juga pembersihan bekas – bekas bongkaran dan lain 

sebagainya. 

d. Untuk pekerjaan-pekerjaan persiapan dan perlengkapan untuk keperluan pelaksanaan 

pekerjaan dilapangan, pemborong harus melakukan : 

 Penjagaan, termasuk perawatan dan perbaikan perlengkapan selama berlangsung 

pekerjaan. 

 Pengadaan air kerja untuk perlengkapan. 

e. Pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan rumah pompa dan normalisasi 

saluran drainase kawasan Puri Anjasmoro Kodia Semarang. 

Pasal 2 

PEMBEBASAN LAHAN 

a. Pembebasan lahan untuk lokasi proyek dilakukan sepenuhnya oleh pemberi tugas dan 

developer PT. Indo Perkasa Usahatama (IPU) 

b. Pelaksanaan pembebasan tanah harus dilakukan sebaik – baiknya dengan cara 

musyawarah mufakat.  

Pasal 3 

PEKERJAAN PERSIAPAN 

a. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kontrak ditandatangani, 

pemborong/kontraktor harus sudah melakukan persiapan dilapangan sesuai dengan 

petunjuk direksi. 

b. Pembuatan direksikeet, gudang dan barak kerja harus memenuhi persyaratan yang 

telah ditentukan oleh direksi dengan konstruksi yang memenuhi syarat baik teknik 

maupun tata guna lahan. 
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c. Penyediaan air bersih 

d. Pengadaan penerangan. 

Pasal 4 

GAMBAR – GAMBAR KERJA 

a. Gambar – gambar rencana pekerjaan terdiri dari gambar bestek, gambar detail situasi 

dan lain sebagainya yang akan disampaikan kepada pemborong/kontraktor beserta 

dokumen – dokumen lainnya. Kontraktor tidak boleh mengubah tanpa persetujuan 

dari pimpinan proyek, serta gambar tersebut tidak boleh diberikan kepada pihak lain 

yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan borongan ini atau digunakan untuk 

maksud – maksud lain. 

b. Pemborong/kontraktor harus membuat gambar detail (Shop drawing) sekaligus as 

built drawing yang disesuaikan dengan lapangan. Gambar-gambar tersebut harus 

diserahkan rangkap 3 (tiga) dan biaya pembuatannya ditanggung oleh pihak 

pemborong/kontraktor. 

c. Pemborong/kontraktor harus menyimpan satu bendel gambar bestek lengkap dengan 

rencana kerja dan syarat – syarat, berita acara Aanwijzing, Time schedule dan 

semuanya dalam keadaan baik, termasuk perubahan-perubahan terakhir, hal ini untuk 

menjaga jika owner atau pihak direksi sewaktu – waktu memerlukannya. 

Pasal 5 

MOBILISASI 

Sebelum kegiatan pelaksanaan dimulai, pemborong harus mengajukan rencana mobilisasi 

kepada direksi. Kegiatan yang dimaksud adalah : 

a. Transportasi lokal alat – alat dan perlengkapan ketempat kerja. 

b. Bangunan dan pengamanan daerah kerja. 

c. Pembuatan bangunan sebagaimana yang tercantum dalam uraian pekerjaan. 

d. Penyaluran bahan – bahan yang diperlukan untuk pekerjaan pembangunan. 

 

 

Pasal 6 

PERALATAN KERJA 
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a. Pemborong harus menyediakan peralatan kerja dengan baik dan siap dipakai yang 

diperlukan untuk pekerjaan pembangunan. 

b. Untuk pelaksanaan pekerjaan ini pemberi tugas/direksi tidak menyediakan atau 

meminjamkan peralatan kerja. 

c. Untuk pengamanan pelaksanaan pekerjaan kontraktor harus menyediakan alat 

keselamatan kerja sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. 

Pasal 7 

UKURAN 

a. Ukuran – ukuran, patokan dan peil elevasi telah ditetapkan dalam gambar dengan peil 

bangunan ± 0.00 diambil dari + 30 dari jalan raya. 

b. Jika terdapat perbedaan ukuran antara gambar utama dan gambar detail, maka yang 

mengikat adalah gambar utama. 

c. Elevasi utama ± 0.00 ditetapkan dengan tanda tetap (bench mark) minimal 4 (empat) 

buah yang tersebar dilokasi bangunan.Tanda tersebut harus dibuat dari pasangan 

batu/beton agar kedudukannya tidak berubah atau pindah tempat. 

d. Penetapan ukuran dan sudut – sudut harus tetap dijaga dan dipelihara ketelitiannya 

dengan menggunakan alat ukur waterpass dan theodolit. 

Pasal 8 

PEKERJAAN PEMBERSIHAN LAPANGAN 

a. Sebelum pekerjaan dimulai, lapangan terlebih dahulu dibersihkan dari rumput, semak 

belukar, akar – akar pohon khususnya terletak pada daerah lokasi. 

b. Untuk penebangan pohon yang terletak diluar daerah lokasi yang mungkin dapat 

membahayakan pekerjaan harus seijin direksi. 

c. Selama pekerjaan berlangsung harus dijaga kebersihan dan penempatan bahan – 

bahan proyek harus diatur. 

d. Seluruh sisa penggalian yang tidak dipakai untuk penimbunan kembali, sisa 

penebangan, sisa semak belukar dan sampah harus disingkirkan dari lapangan 

sehingga tidak mengganggu jalannya pekerjaan. 

                                                                 

Pasal 9 

PEMASANGAN PAPAN PROYEK DAN BOUWPLANK 
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a. Papan nama proyek harus dipasang pada patok kayu yang kuat tertancap didalam 

tanah sehingga tidak dapat digerakkan. 

b. Papan bouwplank dibuat dari kayu kelas II dengan ukuran lebar 20 cm dan tebal 3 cm 

dengan bagian muka atas diserut rata. 

c. Keseluruhan tinggi papan harus sama. 

d. Hasil akhir dari pemasangan bouwplank  harus dilaporkan pada direksi sebelum 

pekerjaan selanjutnya dilaksanakan. 

e. Perletakan papan bouwplank  berjarak 2.00 meter dari as struktur bangunan. 

Pasal 10 

AIR KERJA 

a. Pemborong harus memperhitungkan penyediaan air kerja untuk keperluan bangunan, 

air minum dan keperluan lainnya dengan membuat sumur pompa atau dengan cara 

yang memenuhi persyaratan kebersihan. 

b. Air kerja harus memenuhi persyaratan sesuai dengan hasil penelitian laboratorium 

yang telah ditunjuk direksi. 

Pasal 11 

GALIAN DAN TIMBUNAN TANAH 

a. Galian untuk pondasi struktur harus disesuaikan dengan gambar rencana. 

b. Jika pada galian terdapat akar-akar pohon, kotoran sampah, atau lumpur, maka 

bagian ini harus dikeluarkan semua dan diisi dengan pasir urug sesuai dengan gambar 

rencana. 

c. Peil akhir timbunan tanah harus diperhatikan sesuai dengan gambar rencana. 

Pasal 12 

PEKERJAAN PASANGAN BATU 

Pasangan batu terdiri dari bahan-bahan antara lain : semen, pasir, batu kali dicampur rata 

dibentuk dan ditempatkan sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam gambar atau yang 

disarankan direksi. 

1). Material 

a. Semen untuk spesi pekerjaan batu harus sesuai dengan syarat-syarat untuk 

pelaksanaan pekerjaan beton. 

b. Pasir juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum pada poin 1. 
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c. Air yang digunakan dalam menyiapkan adukan spesi harus tidak mengandung 

sejumlah bahan-bahan yang dapat merusak seperti lumpur, bahan organis, alkali, 

garam-garaman dan lain-lain yang merugikan. 

d. Batu yang digunakan untuk pasangan batu harus diambil dari tempat-tempat tertentu 

dengan kualitas yang disetujui direksi. Batuan harus mempunyai berat jenis tidak 

kurang dari 2,5.  

 Semua persediaan batu untuk pasangan batu di lapangan harus diperlukan 

sedemikian rupa sehingga cukup lembab pada saat akan dipergunakan. Batu-batu 

yang dipergunakan dalam pekerjaan atau bagian pekerjaan harus memiliki ukuran 

yang mendekati seragam agar tidak terdapat rongga-rongga besar diantara batu. 

2). Spesi Semen 

 Spesi semen yang dipergunakan diklasifikasikan berdasarkan perbandingan semen 

dan pasir dari spesi tersebut. Perbandingan semen dan pasir menurut volume 

ditunjukkan pada tabel berikut ini : 

Tabel 7.1 Perbandingan Volume Semen dan Pasir (DPU Pengairan, 1990) 

Uraian Perbandingan Volume Semen : Pasir 

Struktur utama 

Siaran 

Plesteran  

1:4 

1:2 

1:3 

 

3). Pemasangan  

a. sebelum dipasangkan, batu harus cukup basah. Batu untuk pasangan batu harus 

dipasangkan dengan tangan agar supaya setiap batu dapat diselimuti spesi dengan 

sempurna. Batu harus ditempatkan sedemikian rupa agar setiap batu dihubungkan 

dengan spesi pada setiap sambungan. 

b. batu-batu harus dipecahkan dan dibentuk dengan menggunakan palu besi dan 

pecahan-pecahan harus dipindahkan dibersihkan, digunakan untuk spesi. Celah-celah 

sambungan harus memiliki ruang bebas untuk memudahkan pengisian spesi dan jika 

diperlukan dapat diperkuat dengan menanamkan batu-batu tipis dan tajam ke dalam 

sambungan-sambungan tersebut. 
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4). Peralatan Permukaan Pasangan Batu. 

 Pasangan-pasangan batu harus diratakan dengan potongan-potongan batu yang 

seragam dan disetujui oleh direksi. Sambungan-sambungan pada permukaan batu 

biasanya tidak terlalu kuat, meskipun demikian lebar sambungan-sambungan 

dipermukaan batu tidak boleh lebih dari 3 cm. Sambungan-sambungan kemudian 

dibersihkan dari material-material lepas dengan menggunakan sikat kawat yang 

kemudian diisi dengan spesi sebagai siaran. Permukaan dari batuan harus dibersihkan 

dari sisa-sisa spesi pada saat penyelesaian pekerjaan. 

5). Plesteran 

 Bagian teratas dari pekerjaan pasangan batu dan bangunan-bangunan seperti dinding 

dan lain-lain harus diselesaikan dan diplester dengan spesi semen (1 : 4). Sebelum 

diplester, spesi sambungan-sambungan dari pasangan batu harus dikupas terlebih 

dahulu sampai kedalaman 3 cm. Sambungan dari bagian atas pasangan batu 

kemudian harus dibersihkan dari semua material lepas dengan menggunakan sikat 

kawat kemudian diplester dengan spesi semen (1 : 4). 

Pasal 13 

PEKERJAAN BETON 

Semua pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan laboratorium dan fasilitas test 

beton untuk test pemerikssaan kualitas bahan harus dilakukan oleh dan menjadi 

tanggung jawab kontraktor seperti ditetapkan dalam spesifikasi dan gambar atau sesuai 

dengan petunjuk direksi dan bilamana harus dibongkar ataupun diganti juga dengan 

biaya dari kontraktor. 

1) Bahan  

a) Semen 

Semen harus disediakan oleh kontraktor menurut standar. Spesifikasi untuk 

Portland Cement tipe II ASTM C 150 atau PC tipe ASTM C 150 dari hasil 

produksi pabrik yang disetujui oleh direksi secara tertulis. 

Semen harus terbungkus dalam kantong-kantong yang cukup kuat untuk 

tahan terhadap penanganan yang kasar. Tahun dan bulan semen itu 

diproduksi dan berat isi harus tertera dengan jelas pada setiap kantong. 
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Sebagai tambahan pada setiap pengujian yang dibuat pada semen itu sebelum 

dikeluarkan dari tempat produksi, direksi akan melakukan serangkaian 

pengujian sesuai dengan standart yang berlaku. Dapat juga membuat 

pengujian lanjut menentukan apakah terjadi kerusakan atau tidak ada semen 

karena sebab apapun selama proses pengangkutan atau dalam penyimpanan, 

pada setiap datangnya kiriman untuk pekerjaan itu dan juga selama 

berlangsungnya penyimpanan selama pekerjaan belum selesai dikerjakan. 

Segera setelah diterima di lapangan pekerjaan, semen akan disimpan dalam 

tempat penyimpanan yang kering, tahan air dan diberikan ventilasi yang 

memadahi, dengan pencegahan penyerapan kelembaban yang cukup. Cara 

penanganan dan penyimpanan semen oleh kontraktor harus sesuai dengan 

persetujuan pihak direksi. Cara penumpukan semen tidak boleh lebih dari 13 

kantong dan jumlah itu akan dibatasi pada 7 kantong, bila penyimpanan 

diperkirakan lebih lama daripada 2 bulan, semen ini akan ditumpuk atau 

disimpan sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk identifikasi, inseksi, 

dan ujian. Semen yang disimpan lebih dari 1 bulan pada musim penghujan 

atau lebih dari 3 bulan pada musim kemarau, tidak dapat dipergunakan. 

b) Agregat beton 

I. Agregat kasar 

• Agregat kasar harus berkualitas baik dengan diameter minimum 5 mm. 

Agregat kasar harus bersih, keras, padat, tahan lama, tidak bercampur 

dengan batuan besar dan bebas dari lempung, lanau, akar, cabang-

cabang pohon, material, organik, alkali dan kotoran-kotoran lain yang 

menurunkan kekuatan beton. 

• Gradasi agregat kasar dalam pemisahan ukurannya harus sesuai 

dengan kebutuhan sebagai berikut : 

 

 

Tabel 7.2. Gradasi Kasar Untuk Campuran Beton (DPU Pengairan, 1990) 

Ukuran Ayakan (Lubang Prosentase Berat Yang Lolos 
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Persegi dalam mm) Sendiri Diayak 

50 - 100 

40 - 95-100 

25 100 - 

20 90-100 35-70 

10 25-55 10-30 

5 0-10 0-5 

2 0-5 - 

 

• Agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% 

(ditentukan terhadap berat kering). Yang diartikan dengan lumpur 

adalah bagian yang dapat melalui saringan 1% apabila tidak memenuhi 

persyaratan tersebut, maka agregat harus dicuci. 

• Agregat kasar ditolak, dipakai bila : 

⇒ Kehilangan berat pada tes abrasi (ASTM C31) lebih dari 10% untuk 100 

kali putaran atau lebih 40% untuk 500 kali putaran. 

⇒ Kehilangan berat pada penyelidikan dengan tes sodium sulfat (ASTM C 

88) tidak lebih dari 10,5%. 

⇒ Berat jenis dalam keadaan kering permukaan kurang dari 2,55. 

 

II. Agregat Halus 

• Agregat halus berkualitas baik dengan diameter maksimum 5 mm. 

Agregat halus harus bersih, keras, padat, tahan lama dan tidak 

tercampur batu pecah dan harus bebas dari banyak kotoran lempung, 

lanau dan bahan kimia lain yang dapat mempengaruhi kualitas beton. 

Agregat halus dapat dihasilkan dari bahan asli ataupun dari hasil 

pemecahan batu dengan melalui pemeriksaan pencucian air. 

• Modulus kehalusan agregat halus antara 2,3 sampai 3,1. Agregat halus 

yang dipakai untuk campuran beton harus mempunyai susunan dan 

sesuai dengan kebutuhan sebagai berikut : 
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Tabel 7.3 Syarat-syarat Agregat Halus yang Digunakan Dalam Campuran Beton 

(DPU Pengairan, 1990) 

 

Saringan Standar 

Amerika 

Prosentase Berat yang Lolos 

Saringan 

3/8 

No.4 

No.8 

No.16 

No.30 

No.50 

No.100 

100% 

(95-100)% 

(80-100)% 

(50-85)% 

(25-85)% 

(10-30)% 

(2-10)% 

 
• Agregat halus ditolak untuk dipakai apabila : 

⇒ Mengandung kotoran organik. 

⇒ Mempunyai berat jenis kurang dari 2,6. 

⇒ Bila 5 kali tes Sodium Sulfat, bagian yang tertahan pada ayakan No.50 

beratnya berkurang lebih dari 10,5%. 

⇒ Pasir harus menghasilkan campuran yang rata dan kelembaban tidak 

lebih dari 6% dengan variasi tidak lebih dari 1% pada setiap jam. 

b) Air 

Air yang digunakan pada pencampuran beton dan spesi hendaknya bersih 

dan bebas dari kotoran, tidak mengandung endapan lumpur, zat-zat 

organik, alkali, garam atau pencampuran lainnya yang tidak diinginkan.  

2) Campuran beton 

a. Beton harus dibuat dari semen, pasir, kerikil, air dan bila diperlukan bahan 

tambahan yang disetujui, semua dicampur sampai merata sehingga 

diperoleh hasil yang memuaskan. 

b. Bagian campuran dan ketepatan perbandingan air semen harus dihitung 

berdasarkan berat dan ditentukan dengan dasar pada kekuatan produksi 

beton yang dihasilkan, kemudian pekerjaan, kepadatan, kekedapan dan 



TUGAS  AKHIR 
” Perencanaan Drainase Kawasan Puri Anjasmoro Kota Semarang ” 

 
 

Ardhian Prahananto         L2A 302102                            BAB VI I RENCANA KERJA DAN SYARAT - SYARAT                                                         
Sugiyanto                        L2A 302148                         
                                                                                                                                                                
 
 

VII-39 

ketahanan yang diharapkan tanpa pemakaian semen yang terlalu 

berlebihan. 

c. Macam campuran beton yang dilaksanakan pada setiap bagian konstruksi 

akan dicantumkan dalam gambar. Mutu campuran beton harus dihasilkan 

dari dasar kebutuhan berikut : 

Tabel 7.4 Macam-macam Mutu Campuran Beton (DPU Pengairan, 1990) 

Mutu 

 

Ukuran Kerikil 

Max (mm) 
Penandaan Lampiran 

Kekuatan Tekan 

pada 28 Hari Rata-

rata Min (kg/cm2) 

Nilai Slum 

(cm) 

A 

B 

C 

20 

20 

40 

K 225

K 175 

K 125 

225-205 

175-155 

125-105 

8-12

8-10 

10-12 

 

d. Semua beton yang dipakai untuk pekerjaan ini harus dicampur dengan 

menggunakan mixer, kecuali untuk pekerjaan yang bersifat sementara. 

Kecuali atas petunjuk dari Direksi, campuran setiap bucket mixer harus 

menerus (tidak kurang dari 1,5 menit), setelah semua bahan kecuali 

semua pemakaian air dan bahan tambahan ada didalam mixer. 

Campuran dengan tangan tidak diijinkan. 

3) Pengangkutan / Transportasi 

Cara dan peralatan yang dipakai untuk pengangkutan beton harus dijaga agar 

susunan campuran dan ketentuan beton akan terjamin sampai ke lokasi tanpa 

terjadi penguraian material dan nilai slump tidak berkurang sampai 2,5 cm, kecuali 

dengan petunjuk direksi. 

Untuk pengangkutan beton dapat dipakai peralatan sebagai berikut : 

• Agitator truck 

Kecepatan pergerakan drum harus antara 2-4 putaran permenit, isi campuran beton 

di dalam drum tidak lebih dari produksi rata-rata, atau tidak lebih dari 70% volume 

drum. 

• Pipa beton 
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Pipa penghantar harus dipasang sedemikian rupa sehingga mudah dipindahkan. 

Sebelum pipa beton mulai dioperasikan, kira-kira 1m3 spesi dengan perbandingan 

campuran antara air, bahan tambahan, semen, dan pasir yang sama seperti yang 

direncanakan untuk campuran beton harus dilewatkan pada pipa untuk 

pembahasan. Pipa harus dipasang selurus mungkin dan booster udara tidak harus 

dipakai untuk penghantar beton.  

• Peluncur 

Pada umumnya, transportasi beton dengan memakai peluncur tidak diijinkan kecuali 

dengan persetujuan dari direksi. Peluncur harus berpenampang setengah bulat dan 

harus mempunyai kemiringan tetap untuk memberikan aliran beton yang mudah 

tanpa terjadinya penguraian. Ujung bawah peluncur harus diberi peluncur terjun 

tidak kurang dari 0,6 m tingginya untuk menghindari terjadinya penguraian pada 

saat jatuhnya beton. Peluncur harus dilindungi dari penyinaran matahari langsung.  

4) Pengecoran 

a. Umum 

 Semua peralatan pengecoran beton dan cara kerjanya harus mendapat 

persetujuan dari direksi. Pengecoran beton tidak boleh dimulai sebelum 

semua bekisting, penulangan dan pemasangan sambungan dimasukkan pada 

acuan, diperiksa dan disetujui direksi.  

b. Persiapan Pengecoran 

• Semua air harus dikeluarkan dari lokasi beton sebelum dilakukan 

pengecoran. Air yang mengalir ke permukaan galian harus dicegah dengan 

cara mengalirkannya ke daerah genangan dan dipompa keluar atau 

dikeluarkan dengan cara lain yang disetujui. 

• Sebelum pengecoran beton di atas tanah bahan yang porus air pada 

permukaan pondasi harus dikeluarkan atau dipadatkan dengan memakai 

mesin atau tangan sampai kedap dan dipadatkan permukaan pondasi yang 

seragam. Semua daerah dan permukaan yang diisi air, lumpur, lanau, dan 

bahan organis harus dibersihkan dengan memindahkan bahan tersebut 

dengan mengisi kembali rongga yang timbul dengan material yang baik 

sampai diharapkan permukaan yang rata. 
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c.   Temperatur Beton 

Temperatur beton tidak boleh dari 320C selama tahapan campuran sampai 

penyiraman. Bila beton dicor pada saat cuaca menjadikan temperatur beton 

lebih dari 350C, atas penentuan direksi, kontraktor harus memakai bahan 

tambahan untuk mengurangi air guna mencegah akibat kurang baik pada 

beton yang disebabkan oleh temperatur yang tinggi. 

d.  Cara Pengecoran 

Setelah permukaan disiapkan dengan baik, permukaan horizontal pada saat 

pelaksanaan pada beton harus dilapisi dengan spesi setebal 1 cm dengan 

campuran seperti beton yang dicor tanpa adanya kerikil dalam campuran 

tersebut. 

Direksi berhak untuk membatalkan pengecoran beton pada beberapa 

kejadian sebagai berikut : 

 Bila pelaksanaan pencampuran belum muai dalam 30 menit setelah 

semen dituangkan pada pasir dan kerikil. 

 Bila lebih dari 30 menit berlaku antara penuangan dari  mixer  dan 

pengecoran beton tanpa menggerak-gerakkan  mixer. 

 Bila lebih dari 1,5 jam berlaku antara penuangan semen pada pasir 

dengan kerikil dan pengecoran beton. 

 Bila keenceran beton berukuran 2,5 cm atau dianggap oleh direksi tidak 

benar selama waktu setelah penuangan dari mixer dan sebelum 

pengecoran beton. 

 Beton harus disimpan dengan cara sedemikian rupa agar tidak terjadi 

penguraian dan dicor dengan tidak memukul keras pada penulangan, 

sambungan atau bekisting yang dibuat untuk konstruksi. 

 Beton tidak diijinkan bebas lebih dari 1,5 m dan tinggi yang lebih dari 1,5 

m harus diturunkan melalui saluran miring atau terjunan yang disetujui 

direksi agar tidak menimbulkan penguraian pada waktu pelaksanaan 

pengecoran. 

5) Perawatan dan Perbaikan Beton 

a) Perawatan 
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Semua beton yang dicor harus dirawat dengan cara yang disetujui 

oleh Direksi. Beton tidak boleh kehilangan kelembaban dalam 14 hari 

pertama setelah pengecoran dan permukaannya harus selalu dalam 

keadaan basah. Selama dalam masa perawatan beton harus selalu 

dilindungi dari abrasi, getaran dan kerusakan yang mengakibatkan 

oleh lalu lintas. Sebelum mengeras beton harus dilindungi dari hujan 

dan aliran air. 

b) Perbaikan Beton 

Kontraktor harus memperbaiki semua ketidak sempurnaan 

permukaan beton menurut spesifikasi yang dibutuhkan. Kecuali 

dengan persetujuan direksi, perbaikan ketidak sempurnaan pada 

bekisting harus diselesaikan dalam waktu 24 jam setelah dibongkar. 

Perbaikan harus dilakukan oleh tenaga ahli beton dan disetujui oleh 

direksi. Beton yang rusak akibat berbagai sebab harus dibongkar dan 

diganti agar didapatkan permukaan yang rata dan lurus. Semua 

bahan yang dipakai pada perbaikan beton harus menurut spesifikasi 

yang dibutuhkan. 

6) Test Beton 

a. Umum 

Cara yang dipakai pada tes dari contoh beton, perbuatan, perawatan, 

baik yang dilapangan maupun di laboratorium harus mengikuti 

standar yang berlaku seperti PBI 1971, ASTM C 172, ASTM C 31, 

ASTM C 192, ASTM C 39. 

b. Jumlah Tes Silinder 

Jumlah tes dibuat berdasarkan kondisi yang bervariasi sebagai 

berikut : 

Tabel 7.5. Jumlah Tes untuk Tes Beton (DPU Pengairan, 1990) 

Uraian Min Jumlah Benda Uji Test Tekan 
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7 Hari 28 Hari

Sampai selesai dari setiap 

macam campuran 
6 3 3 

Untuk setiap 150 m3 atau setiap 

periode pengecoran beton 
2 1 1 

 

c. Periode Testing 

Test pada umur 3 hari, 7 hari, dan 28 hari harus dibuat pada silinder 

berdiameter  10 cm dengan tinggi 30 cm untuk setiap campuran, 

dengan korelasi kekuatan antara 7 hari dan 28 hari harus dibuat di 

laboratorium. 

7) Bekisting dan Penyelesaian Akhir 

a. Umum 

• Bekisting harus dapat dipakai dimanapun dibutuhkan atau bagian 

yang ditunjukkan oleh direksi untuk pembatasan dan pembentuk 

beton agar letak dan elevasinya sesuai dengan yang dibutuhkan. 

•    Bekisting harus terbuat dari logam, kayu, lapisan playwood, atau 

papan rata dalam kondisi baik yang mempunyai kekuatan cukup 

dan kaku untuk memikul beton dan menahan lenturan dari 

kondisi rata, dan harus dilindungi permukaannya menurut 

kebutuhan pelaksanaan. Permukaan bekisting yang berhubungan 

dengan beton harus bersih, kaku dan cukup kedap untuk 

menahan kehilangan spesi. 

• Bahan pelapis bekisting kayu berkualitas baik dan harus diperbaiki 

atau dicat yang tidak mengandung bahan kimia yang dapat 

merusakkan permukaan beton. 

• Bilamana diminta oleh direksi, kontraktor harus mengajukan 

gambar rencana bekisting dan mendapat persetujuan direksi 

sebelum pembuatan bekisting dilakukan. 
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b. Pemasangan dan Persiapan 

Bekisting harus dipasang pada pertemuan dari permukaan beton 

yang mendatar tegak dan pertemuan antara kedua permukaan harus 

rata. 

Sebelum pengecoran beton semua bekisting harus kaku, kedap dan 

sesuai pada tempatnya serta harus dibersihkan dari semua kayu 

potongan, serbuk gergaji, gumpalan spesi kering, benda asing dan 

genangan air harus dibuang dari antar bekisting. Bekisting harus 

berpermukaan baik dengan dilapisi minyak bekisting atau yang 

sejenis dan disetujui oleh direksi. Minyak harus dibersihkan sebelum 

penulangan diletakkan. 

Bekisting yang dipakai lebih dari sekali harus dipelihara, diperbaiki 

kondisinya dan dibersihkan sebelum dipakai kembali. Bekisting untuk 

permukaan bagian luar (exterior) pada dinding harus tetap bersih. 

 

9). Penulangan  

a. Umum 

• Semua penulangan harus diprofilkan, produksi dalam negeri 

sesuai dengan Standar Indonesia atau sejenisnya yang disetujui 

oleh direksi. 

• Kecuali tertera pada gambar atau ditentukan oleh direksi, hook, 

bengkokan, pengelasan selimut beton dan detailnya dari 

penulangan harus menurut PBI 1971. 

b. Penempatan Tulangan 

Tulangan harus ditempatkan seperti terlihat dalam gambar atau 

dimana yang ditentukan oleh direksi. 

Spesi harus ditempatkan seperti terlihat dalam gambar. Atas dasar 

persetujuan direksi, kontraktor dapat mengubah tempat, jarak dan 

mungkin spesi tulangan ditambah di tempat lain dari yang terlihat 

pada gambar. 
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Dipindahkan spesi atau ditambahkannya spesi dengan persetujuan 

direksi, akan termasuk perhitungan volume pembayaran penulangan. 

Penempatan tulangan harus rata dan sesuai standar tulangan. 

Penulangan akan diperiksa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan 

ukuran, bentuk, panjang, spasi, letak dan jumlah yang dipasang 

Sebelum penulangan disambungkan pada beton, permukaan 

tulangan dan beberapa penyangga tulangan harus bersih dari karat 

berat, kotoran, lemak atau bahan asing yang menurut pendapat 

direksi dapat mengganggu kekuatan beton. 

Penulangan harus ditempatkan dengan teliti dan pada posisi yang 

tepat dengan menggunakan kawat tidak kurang dari diameter 0.9 

mm pada pertemuan tulangan dan diikat pada penyangga dan 

penjaga jarak (space) agar tidak berubah selama dilakukan 

pengecoran beton. 

Pasal 14 

PEKERJAAN PASANGAN DINDING BATA 

 

a. Pasangan dinding bata biasa dengan campuran  1 Pc : 6 Ps . Untuk semua pasangan 

dinding bata. 

b. Siar-siar harus dikorek masuk sebelum diberi plesteran dan pasangan batu bata tidak 

boleh ditembus andang-andang (scafolding). 

c. Pada dinding setengah bata, tempat-tempat tertentu sesuai dengan gambar kerja dan 

perhitungan beton, diberi kolom pengaku/kolom praktis dengan ukuran yang 

disesuaikan dengan ukuran pasti (jadi) 15 x 15 cm. 

d. Di atas lubang-lubang pintu dan jendela harus diberi balok latai  dengan adukan 1Pc : 

2 Ps : 3 Kr dan diplester dengan adukan 1 Pc : 3 Ps, dan ukuran yang disesuaikan  

dengan perhitungan beton untuk tiap-tiap bentangan. 

Pasal 15 

PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN 
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Campuran yang dipergunakan untuk pasangan dan plesteran bata adalah campuran 1 Pc: 

6 Ps, plesteran untuk semua pekerjaan beton adalah 1 Pc : 3 Ps 

a. Tebal plesteran tidak boleh kurang dari 1 cm, atau lebih dari 2 cm kecuali ditetapkan 

lain, dengan acian dari Pc. 

b. Pekerjaan plesteran akhir harus betul-betul lurus, rata, datar ataupun tegak lurus dan 

pada  bagian-bagian sudut  harus betul-betul siku dan tegak lurus ke  atas. 

c. Pada plesteran beton adukan yang digunakan  adalah  1Pc : 3 Ps dan permukaan 

beton-beton yang diplester harus dibuat kasar terlebih dahulu, disiram dengan air 

semen baru kemudian diplester. 

Pasal 16 

PEKERJAAN FINISHING CAT 

a. Warna harus asli dari kalengnya dan tidak dibenarkan menggunakan warna campuran. 

b. Tembok mempergunakan cat dengan mutu  yang baik / dengan merk Mowilek atau 

yang setara kualitasnya. 

c. Semua dinding tembok bagian dalam yang akan dicat sebelumnya harus diplamur 

dengan plamur tembok, semua bidang permukaan dinding-dinding diplamur sampai 

halus dan rata. Sedangkan semua dinding luar tidak perlu diplamur tetapi langsung 

dicat minimal 3x pengecatan sampai rata. 

d. Warna cat tembok dinding sebelah dalam akan ditentukan kemudian, Warna cat 

tembok dinding sebelah luar akan ditentukan kemudian. 

 

7.6   BAHAN-BAHAN 

Pasal 1 

URAIAN UMUM 

a. Apabila dianggap perlu direksi dapat memerintahkan  untuk diadakan pemeriksaan 

pada bahan atau pada campuran bahan-bahan yang dipakai dalam pelaksanaan 
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konstruksi beton bertulang, untuk menguji pemenuhan persyaratan oleh 

pemborong/kontraktor. 

b. Pemeriksaan bahan-bahan dan beton harus dilaksanakan dengan cara-cara yang 

ditentukan dan pemeriksaan tersebut harus dapat menunjukan kepada setiap saat 

selama pekerjaan berlangsung selama 2 (dua) tahun selesai pekerjaan selesai. 

 

Pasal 2 

SEMEN PORTLAND 

a. Untuk konstruksi beton bertulang pada umumnya dapat dipakai jenis semen yang 

ditentukan dari spesifikasi teknis yang sesuai dengan NI-8-1972 tahun 1971 

b. Apabila dipakai persyaratan khusus mengenai sifat-sifat betonnya, maka dapat dipakai 

semen lain yang ditentukan dalam NI-8 seperti : semen Portland, trass semen 

alumnia, semen tahan sulfat dan lainnya. Dalam hal ini pemborong harus meminta 

pertimbangan dari lembaga pemeriksaan bahan-bahan yang diakui dan disetujui oleh 

direksi. 

c. Semen yang dipakai dalam keadaan baru dan masih dalam kantong-kantong yang 

disegel. Semen disimpan ditempat yang kering dan terlindung dari pengaruh cuaca, 

berventilasi secukupnya dan penimbunan tak langsung mengenai tanah. Merek yang 

dipilih tidak dapat diganti-ganti dalam pelaksaanaan kecuali dengan persetujuan 

direksi. 

d. Untuk beton mutu fc’ mPa dan mutu lebih tinggi, jumlah semen yang dipakai dalam 

setiap campuran harus menentukan dengan ukuran yang pasti dan masing-masing 

material dapat diukur berdasarkan perbandingan berat atau volume. Pengukuran 

semen tidak boleh mempunyai kesalahan lebih dari 2,5%. 

 

Pasal 3 

AGREGRAT HALUS 

a. Agregrat halus untuk beton dapat berupa pasir alami sebagai hasil desintegrasi alami 

batuan atau berupa pasir buatan yang dihasilkan oleh alat-alat pemecahan batu, 

sesuai dengan syarat-syarat mutu agregrat yang telah ditentukan. 
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b. Agregrat halus terdiri dari butir-butir yang tajam dan keras. Butir-butir halus bersifat 

kekal artinya tidak pecah atau hancur oleh pengaruh –pengaruh cuaca, seperti terik 

matahari dan hujan. 

c. Agregrat halus tidak boleh mengandung bahan-bahan organik terlalu banyak yang 

dibuktikan dengan percobaan warna dari Abram Harder. Agregrat halus yang tidak 

memenuhi percobaan ini dapat dipakai juga asal kekuatan adukan agregrat tersebut 

pada umur 7 (tujuh) dan 28 (dua puluh delapan ) hari tidak kurang dari 95 & dari 

kekuatan agregrat yang sama tetapi dicuci hingga bersih dengan air pada umur yang 

sama. 

d. Agregrat halus terdiri dari butir-butir yang seragam besarnya dan apabila harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

- Sisa diatas ayakan 0,25 mm, harus berkisar antara 80% sampai 95% dari berat. 

- Sisa ayakan diatas saringan 5 mm, harus minimum 2% dari berat. 

- Sisa ayakan diatas saringan 1 mm, harus minimum 10% dari berat. 

e. Pasir laut tidak boleh dipakai sebagai agregrat halus untuk campuran beton, kecuali 

dengan petunjuk-petunjuk dari lembaga pemeriksaan bahan-bahan yang diakui dan 

disetujui dari direksi. Menyediakan lagi paling lambat dalam waktu 7 hari. 

Pasal 4 

AGREGRAT KASAR 

a. Agregrat kasar beton dapat berupa kerikil atau batu pecah. Pada umumnya yang 

dimaksud agregrat kasar adalah yang besar butirannya lebih dari 5 mm, sesuai 

dengan persyaratan-persyaratan tersebut. 

b. Agregrat kasar terdiri dari butir-butir yang kasar dan tidak berpori. Agregrat kasar 

mengandung butir-butir pipih yang dapat dipakai apabila jumlah butir-butir pipih 

tersebut tidak melebihi 20% dari berat agregrat seluruhnya. Butir-butir agregrat harus 

bersifat kekal artinya tidak pecah dan tidak hancur oleh perubahan cuaca (terik 

matahari dan hujan) 

c. Agregrat kasar tidak boleh mengandung lumpur dari 1% (ditentukan terhadap kering). 

Yang artinya dengan lumpur adalah bagian yang dapat melalui saringan 1%. Apabila 

tidak memenuhi persyaratan tersebut maka agregrat harus dicuci. Agregrat tidak 

boleh mengandung zat-zat alkali. 
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d. Kekerasan dari butir-butir agregrat kasar diperiksa dengan bejana penguji dari redelof 

dengan bahan penguji 20 ton, dimana harus memenuhi syarat berikut : 

- Tidak terjadi pembubukan sampai fraksi 9,5 mm-19 mm lebih dari 24% berat. 

- Tidak terjadi pembubukan sampai fraksi 19 mm-20mm lebih dari 22% berat. 

- Atau dengan mesin penguat los angeles dimana tidak boleh terjadi kehilangan 

berat sampai lebih dari 50% berat. 

e. Agregrat kasar harus terdiri dari butir yang beraneka ragam besarnya dan apabila di 

ayak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

- Sisa ayakan diatas saringan 4 mm harus berkisar antara 90 % - 99% dari berat. 

- Sisa ayakan diatas saringan 3,5 mm besar 0 % dari berat. 

- Selisih antara sisa-sisa komulatif diatas 2 (dua) saringan yang berurutan adalah 

besarnya maksimum 60% dan minimumnya 10 %. 

f. Besarnya agregrat maksimum tidak boleh lebih daripada cetakan, 1/3 dari tebal pelat 

atau ¾ dari jarak minimum antara batang-batang atau berkas-berkas tulangan. 

Penyimpangan dari pembatasan ini diijinkan menurut penilaian direksi, cara-cara 

pengecoran beton adalah sedemikian rupa sehingga tidak terjadi sarang kerikil. 

Pasal 5 

AGREGAT CAMPURAN 

a. Susunan butir agregat campuran untuk beton dengan mutu f`c 30 Mpa atau mutu 

lebih tinggi lagi harus diperiksa dengan melakukan analisis ayakan oleh laboratorium 

yang ditunjuk oleh direksi. 

b. Hasil dari pemeriksaan laboratorium tersebut adalah yang menentukan apakah 

agregat campuran tersebut dapat dipakai atau tidak dan harus diganti. 

c. Apabila harus diganti dengan agregat yang harus memenuhi syarat maka pemborong 

wajib menyediakan lagi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari. 

Pasal 6 

BATU PECAH 

a. Batu untuk pekerjaan pasangan tidak diperbolehkan menggunakan batu gundul/bulat 

tetapi harus menggunakan batu pecah. Ukuran batu dipakai dengan diameter antara 

15 mm sampai 25 mm. 
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b. Batu yang dipakai dari jenis yang keras dan tidak lapuk, tidak terdapat bekas-bekas 

pelapukan dan tidak porus. 

c. Batu yang dipakai harus bersih dari kotoran yang melekat kalau perlu dicuci terlebih 

dahulu. 

Pasal 7 

BESI BETON 

a. Besi beton yang dipakai harus bebas dari kotoran, lapisan lemak, minyak, sisik, karat 

dan tidak cacat (retak-retak, mengelupas, dan sebagainya) serta lapisan yang 

mengurangi daya lekatnya dengan beton. 

b. Besi yang digunakan dalam beton bertulang adalah besi fy 240 mPa. 

c. Besi beton yang dipakai harus disuplai dari suatu sumber dan tidak dibenarkan 

mencampur bermacam-macam sumber. Besi beton yang dipakai sebelumnya harus 

dimintakan uji laboratorium dengan dua contoh percobaan pelengkungan dan stress-

strain untuk setiap 20 ton besi. Penguji masing-masing percobaan digunakan 3 (tiga) 

batang besi dengan pengawasan dari direksi. 

d. Garis tengah besi beton harus sesuai dengan gambar rencana, apabila yang dipakai 

kurang dari ketentuan maka diwajibkan menambah tulangan sesuai dengan petunjuk-

petunjuk dari direksi. 

e. Besi beton sebelum dipakai sebagai konstruksi harus dilindungi dari terik matahari dan 

hujan sehingga tidak menimbulkan karat. 

f. Batang-batang tulangan disimpan tidak langsung menyentuh tanah. Batang tulangan 

besi beton dari berbagai ukuran harus diberi tanda dan dipisahkan satu sama lain 

sehingga tidak tertukar. 

g. Penimbunan batang-batang tulangan di udara terbuka untuk jangka waktu yang lama 

harus dicegah. 

 

Pasal 8 

AIR 
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a. Air yang digunakan untuk perawatan dan pembuatan beton tidak boleh mengandung 

minyak, asam, alkali, garam dan bahan-bahan lain yang dapat merusak tulangan atau 

betonnya, dalam hal ini harus dipakai air bersih. 

b. Apabila terdapat keraguan-keraguan mengenai air yang akan digunakan , dianjurkan 

untuk mengirimkan contoh air tersebut ke laboratorium pemeriksaan bahan-bahan 

yang ditunjuk dan diakui oleh direksi untuk diteliti sampai seberapa jauh air tersebut 

mengandung zat-zat dapat merusak beton dari besi tulangan. 

c. Apabila pemeriksaan contoh air tersebut dalam ayat 2, diatas tidak dapat dilakukan, 

maka dalam hal ini adanya keraguan-keraguan mengenai pemakaian air harus 

diadakan percobaan pembanding antara kekuatan beton martel (semen + pasir) 

dengan menggunakan air itu selama 7 (tujuh) sampai 28 (dua puluh delapan) hari 

paling sedikit adalah 90 % dari kekuatan beton tersebut dengan martel memakai air 

suling pada umur yang sama. 

d. Jumlah air yang dipakai untuk membuat adukan beton dapat ditentukan dengan 

ukuran berat dan harus dilakukan secepatnya. 

 

Pasal 9 

BAHAN PEMBANTU 

a. Untuk memperbaiki mutu, sifat-sifat pengerjaan, waktu pengikatan dan pengerasan 

atau untuk maksud lain dapat dipakai bahan-bahan pembantu yang pemakaiannya 

harus disetujui oleh direksi. 

b. Manfaat bahan-bahan pembantu ini dipakai, maka harus diadakan pengawasan yang 

cermat terhadap pemakainya. 


