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BAB IX

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

PELAKSANAAN PEKERJAAN PENANGGULANGAN ABRASI

PANTAI DI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

BAB I

SYARAT-SYARAT UMUM

Pasal 1

PERATURAN UMUM

Tata laksana dalam penyelenggaraan bangunan ini dilaksanakan berdasarkan

peraturan-peraturan yang terdapat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa

Pemerintah.

Pasal 2

PEMBERI TUGAS

Pemberi Tugas pekerjaan ini adalah:

Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Demak

Pasal 3

DIREKSI DAN PENGELOLA PROYEK

Pengguna Barang / Jasa dan Pengelola proyek dalam pekerjaan ini adalah:

1. Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Demak, selaku Koordinator

Pengelola Proyek

2. Bendahara Proyek, selaku pengelola administrasi dan keuangan.
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3. Dinas teknis terkait, selaku dinas/instansi Teknis proyek yang ada kaitannya

dengan pengelolaan proyek.

Pasal 4

NAMA PEKERJAAN

Kegiatan : Penanggulangan Abrasi Pantai di Kecamatan Sayung,

Kabupaten Demak.

Pekerjaan : Pembangunan Struktur Pengaman Pantai di Kecamatan

Sayung, Kabupaten Demak.

Tahun Anggaran : 2008-2009

Pasal 5

SUMBER DANA

Dana yang digunakan pada Pembangunan Struktur Pengaman Pantai di

Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah bersumber dari APBD

Tahun Anggaran 2008/2009 Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
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BAB II

SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI

Pasal 1

PERSYARATAN PENYEDIA BARANG / JASA

1. Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang dikeluarkan oleh

instansi berwenang yang masih berlaku.

2. Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya

tidak sedang dihentikan dan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana.

3. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.

4. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan di

lingkungan pemerintah maupun swasta.

5. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan

yang sejenis.

6. Pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang

menjadi penyedia barang / jasa.

Pasal 2

PENJELASAN LELANG (AANWIJZIING)

1. Penjelasan lelang (aanwijziing) akan diberikan pada:

 Hari : Rabu

 Tanggal : 14 Mei 2008

 Waktu/jam : 08.00 WIB

 Tempat :

2. Dalam acara penjelasan lelang akan diberikan penjelasan mengenai:

a. Metode pengadaan pelelangan;

b. Cara penyampaian penawaran;

c. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;

d. Acara pembukaan dokumen penawaran;
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e. Metode evaluasi;

f. Hal-hal yang menggugurkan penawaran;

g. Jenis kontrak yang akan digunakan;

h. Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas

penggunaan produksi dalam negeri;

i. Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil

termasuk koperasi kecil;

j. Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan

penawaran..

3. Penjelasan lapangan di lokasi pekerjaan akan diadakan setelah rapat

pemberian penjelasan administrasi dan teknis.

Pasal 3

DOKUMEN PENAWARAN

1. Dokumen penawaran harus dibuat menurut bentuk yang diberikan oleh panitia

lelang.

2. Penawaran yang diminta adalah penawaran yang lengkap menurut gambar.

ketentuan-ketentuan RKS dan berita acara (aanwijziing).

3. Surat-surat yang dibuat oleh penyedia barang / jasa harus dibuat di atas kertas

yang ada kop surat nama perusahaan (penyedia barang / jasa) yang

bersangkutan dan di bawah tanda tangannya supaya disebutkan nama terang

dan jabatan.

4. Bilamana surat penawaran tidak ditandatangani oleh penyedia barang / jasa

sendiri harus dilampiri surat kuasa dari direktur penyedia barang / jasa yang

bersangkutan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

5. Surat penawaran supaya dibuat rangkap tiga lengkap dengan lampiran-

lampirannya dan surat penawaran asli diberi materai Rp. 6.000,- (enam ribu

rupiah) dan materai supaya diberi tanggal, terkena tanda tangan dan cap

perusahaan. Surat penawaran termasuk lampiran-lampirannya supaya
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dimasukkan ke dalam amplop yang tertutup, sampul surat penawaran

berukuran 25 cm × 40 cm berwarna putih dan tidak tembus baca.

6. Sampul surat penawaran sebelah kiri atas dan sebelah kanan supaya ditulis

dan diketik langsung/ boleh tempelan dengan huruf besar.

7. Dokumen penawaran berisikan:

1. Fotocopy surat undangan;

2. Surat penawaran asli bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan

ditanda tangani oleh direktur atau pimpinan diberi tanggal, bulan,

tahun dan dicap perusahaan yang dilampiri:

a. RAB dan rekapitulasi;

b. Daftar harga satuan pekerjaan dan daftar analisa pekerjaan;

c. Daftar harga satuan bahan dan upah pekerja;

3. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan/time schedule;

4. Daftar personalia yang ditugaskan untuk proyek ini;

5. Surat kesanggupan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dibuat

dalam 1 lembar (jika ditunjuk sebagai pemenang) yang isinya:

a. Tunduk kepada peraturan daerah setempat;

b. Sanggup menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% ;

c. Sanggup mengasuransikan tenaga kerja;

6. Foto kopi Anggota Asosiasi penyedia barang / jasa yang masih

berlaku;

7. Foto kopi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);

8. Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

9. Foto kopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT)

dan Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir;

10. Foto kopi PKP (Pengusaha Kena Pajak);

11. Referensi Bank Pemerintah;

12. Foto kopi Surat Jaminan Penawaran sebesar 1-3% dari harga

penawaran;

13. Daftar peralatan yang digunakan;

14. Daftar pengalaman pekerjaan 3 tahun terakhir;
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15. Struktur organisasi.

Surat penawaran dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang

tercantum dalam butir 1 sampai dengan butir 19 tersebut di atas.

Catatan:

Bilamana pada saat bersamaan rekanan mengikuti tender pada instansi lain,

surat asli dapat diteliti oleh ketua / sekretaris panitia dengan membawa foto

kopinya dan foto kopi surat undangan dari instsansi lain, dilegalisir oleh ketua

panitia.

Pasal 4

PENYAMPAIAN DAN PEMBUKAAN

DOKUMEN PENAWARAN

1. Pemasukan Dokumen Penawaran paling lambat pada:

Hari : Senin

Tanggal : 19 Mei 2008

Waktu/jam : 12.00 WIB

Tempat :

2. Pembukaan Dokumen Penawaran akan dilakukan oleh panitia pada:

Hari : Senin

Tanggal : 19 Mei 2008

Waktu/jam : 13.00 WIB

Tempat :

3. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan di depan peserta lelang dan harus

menunjuk 2 orang wakil peserta lelang. Jika tidak ada wakil peseta lelang

yang hadir maka pembukaan dokumen penawaran akan dilakukan dengan

disaksikan oleh 2 orang saksi diluar pejabat/panitia yang ditunjuk secara

tertulis oleh panitia/pejabat pengadaan.

4. Bila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pelelangan akan

diulang.
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Pasal 5

EVALUASI PENAWARAN

1. Evaluasi penawaran dilakukan oleh panitia/pejabat terhadap semua penawaran

meliputi evaluasi administrasi, teknis dan harga berdasarkan kriteria, metode,

dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan.

2. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan

ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen

pemilihan penyedia barang / jasa.

3. Penawaran yang akan dipilih sebagai calon pemenang adalah penawaran

dengan harga terendah yang juga memenuhi syarat-syarat teknis.

Pasal 6

PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN

Pemenang pelelangan akan ditetapkan oleh panitia selambat-lambatnya 7 (tujuh)

hari terhitung dari tanggal pelaksanaan.

Pasal 7

PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN

Pemenang lelang akan diumumkan oleh panitia selambat-lambatnya 2 (dua) hari

kerja setelah diterima surat penetapan penyedia barang / jasa dari pejabat yang

berwenang.
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Pasal 8

SANGGAHAN

1. Penyedia barang / jasa yang merasa dirugikan dapat mengajukan sanggahan

kepada Pengguna Barang / Jasa apabila ditemukan:

a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan

dalam dokumen penyedia barang / jasa;

b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi persaingan yang sehat;

c. Penyalahgunaan wewenang oleh panitia;

d. Adanya unsur KKN diantara peserta pemilihan penyedia barang / jasa;

e. Adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia dan atau dengan

pejabat yang berwenang.

2. Sanggahan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja,

setelah tanggal pengumumam pemenang pelelangan.

3. Pengguna Barang / Jasa wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 5

(lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima.

4. Apabila penyedia barang / jasa tidak puas terhadap jawaban yang diberikan,

maka dapat mengajukan surat sanggahan banding.

Pasal 9

PELELANGAN ULANG

1. Pelelangan dinyatakan gagal oleh panitia pengadaan apabila :

a. Jumlah penyedia barang / jasa yang memasukkan penawaran kurang dari

3 (tiga) peserta;

b. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan

teknis;

c. Harga penawaran terendah lebih tinggi dari pagu anggaran yang tersedia.

2. Apabila pelelangan dinyatakan gagal, maka panitia pengadaan segera

melakukan pelelangan ulang.
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Pasal 10

PENERBITAN SURAT PENUNJUKAN

1. Surat Keputusan Penunjukan Pekerjaan akan diberikan kepada penyedia

barang / jasa yang telah ditunjuk selambat-lambatnya setelah 5 (lima) hari

kerja setelah pengumuman pemenang pelelangan.

2. Apabila peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang mengundurkan diri

maka jaminan penawaran yang bersangkutan akan dicairkan dan disetorkan

pada Kas Negara dan akan dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti

kegiatan pengadaan barang /jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.

Pasal 11

PENANDATANGANAN KONTRAK

Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari

terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang / jasa

dan setelah penyedia barang / jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan

dengan ketentuan:

a. Nilai jaminan pelaksanaan dengan jaminan bank 5% (lima persen) dari nilai

kontrak;

b. Masa berlaku jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal

penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal

masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak.

Pasal 12

PEMBAYARAN UANG MUKA DAN PRESTASI PEKERJAAN

1. Uang muka diberikan kepada penyedia barang / jasa sebesar 20% dari nilai

kontrak.

2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan pada setiap bulan dan disesuaikan

dengan kemajuan pekerjaan yang telah dicapai.
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Pasal 13

PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Perubahan surat perjanjian (kontrak) dilakukan sesuai kesepakatan Pengguna

Barang / Jasa dan penyedia barang / jasa apabila terjadi perubahan lingkup

pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Pasal 14

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.

2. Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan

kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam

kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan di wilayah

Republik Indonesia, keributan, kekacauan, huru-hara dan bencana alam.

3. Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan atau

tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam

kontrak.

4. Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang / jasa

dikenakan sangsi berupa:

a. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;

b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang / jasa;

c. Pengenaan daftar hitam untuk jangka 2 (dua) tahun.

5. Pengguna Barang / Jasa dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila

denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang

/ jasa telah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.
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Pasal 15

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ... hari kalender, termasuk hari

minggu, hari besar, dan hari raya terhitung sejak ditandatanganinya Surat

Perjanjian Kerjasama (Kontrak).

2. Apabila semuanya telah memenuhi syarat dapat diserahkan kepada Pengguna

Barang / Jasa sebagai Penyerahan Pertama.

3. Setelah jangka waktu pemeliharaan berakhir, pekerjaan diserahkan untuk

kedua kalinya yang dituangkan dalam berita acara Serah Terima Kedua.

Pasal 16

PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN

1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan apabila terdapat:

a. Pekerjaan tambah;

b. Perubahan desain;

c. Masalah yang timbul di luar kendali penyedia barang / jasa;

d. Keadaan kahar (force majeur).

2. Permintaan perpanjangan waktu pelaksanaan dapat disetujui setelah Pengguna

Barang / Jasa melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang

diajukan oleh penyedai barang / jasa.

Pasal 17

PENYERAHAN PEKERJAAN

1. Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak,

penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada

Pengguna Barang / Jasa untuk penyerahan pekerjaan.

2. Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang

telah diselesaikan, baik secara sebagian maupun seluruh pekerjaan, dan
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menugaskan penyedia barang / jasa memperbaiki dan atau melengkapi

kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

3. Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil

pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Pasal 18

MASA PEMELIHARAAN

1. Jangka waktu pemeliharaan adalah 6 enam bulan kalender setelah penyerahan

pertama.

2. Penyedia barang / jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan

selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap

seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran

uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan.

3. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Pengguna Barang / Jasa mengembalikan

jaminan pemeliharaan kepada penyedia barang / jasa.

Pasal 19

SANKSI

1. Bila terjadi keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian

penyedia barang / jasa, maka penyedia barang / jasa yang bersangkutan

dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ tiap hari kelambatan dari nilai

kontrak.

2. Besar denda keterlambatan maksimum 5% dari nilai kontrak. Apabila telah

melebihi nilai tersebut, Pengguna Barang / Jasa berhak melakukan pemutusan

kontrak secara sepihak.

3. Keterlambatan yang diakibatkan oleh force majeur tidak dikenakan denda.
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Pasal 20

PERSELISIHAN

1. Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya

diutamakan dengan cara musyawarah.

2. Jika dengan musyawarah tidak dapat dicapai penyelesaian, maka akan

diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku di Indonesia.

Pasal 21

PELAPORAN

1. Penyedia barang / jasa diwajibkan membuat laporan harian pekerjaan berupa

rencana dan realisasi pekerjaan harian.

2. Laporan harian berisi:

a. Kuantitas dan macam bahan yang ada di lapangan;

b. Jumlah tenaga kerja;

c. Jumlah, jenis dan kondisi peralatan;

d. Kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

e. Keadaan cuaca;

f. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

3. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil

kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu.

4. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil

kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan.

5. Penyedia barang / jasa juga diwajibkan membuat foto-foto dokumentasi

pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
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Pasal 22

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Yang digolongkan keadaan kahar adalah:

a. Peperangan;

b. Kerusuhan;

c. Revolusi;

d. Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor,

wabah penyakit dan angin topan;

e. Pemogokan;

f. Kebakaran;

g. Gangguan industri lainnya.

2. Apabila terjadi keadaan kahar maka penyedia barang / jasa memberitahukan

dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari dari hari terjadinya keadaan kahar

dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.

3. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya

keadaan kahar tidak dikenai sanksi.

4. Semua kerugian akibat force majeur menjadi tanggungjawab bersama direksi

dan penyedia barang / jasa.

Pasal 23

KESEJAHTERAAN DAN KESELAMATAN KERJA

1. Penyedia barang / jasa harus menyediakan kotak PPPK.

2. Penyedia barang / jasa wajib mengasuransikan tenaga kerjanya ke Perum

Astek dan menaati Undang-undang Ketenagakerjaan.

3. Penyedia barang / jasa wajib mentaati dan melaksanakan UMR.
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Pasal 24

PENGGUNAAN BAHAN BANGUNAN

1. Semua bahan bangunan untuk pekerjaan ini sebelum digunakan harus

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Barang / Jasa.

2. Semua bahan bangunan yang telah dinyatakan oleh pengguna barang / jasa

tidak dapat dipakai harus segera disingkirkan keluar lapangan pekerjaan dan

hal ini menjadi tanggung jawab penyedia barang / jasa, selambat-lambatnya 2

x 24 jam setelah penerimaan.

3. Bilamana penyedia barang / jasa melanjutkan pekerjaan dengan bahan-bahan

bangunan yang ditolak, maka proyek berhak melaksanakan pembongkaran.

4. Apabila pengguna barang / jasa ragu akan mutu (kualitas) bahan bangunan

yang digunakan, pengguna barang / jasa berhak meminta kepada penyedia

barang / jasa untuk memeriksakan bahan-bahan bangunan tersebut di

laboratorium bahan bangunan atas biaya penyedia barang / jasa.

5. Diutamakan penggunaan bahan produksi dalam negeri.
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BAB III

SYARAT-SYARAT TEKNIS

Pasal 1

URAIAN PEKERJAAN

1. Lingkup Pekerjaan

a. Pekerjaan yang akan dikerjakan adalah pembuatan Bangunan Pengaman

Pantai di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

b. Uraian jenis pekerjaan

 Pekerjaan persiapan

 Pekerjaan tanah

 Pekerjaan pembuatan tanggul sementara

 Pekerjaan batu pecah

 Pekerjaan geotekstil

 Pekerjaan lantai kerja

 Pekerjaan finishing

2. Sarana pekerjaan

Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dilapangan, penyedia barang / jasa

harus menyediakan :

a. Tenaga pelaksana yang mempunyai keahlian dan selalu berada dilapangan,

tenaga kerja yang terampil dan cukup jumlahnya.

b. Penyediaan alat-alat bantu seperti: beton mollen, pompa air, alat

pengangkut, peralatan-peralatan lainnya yang digunakan harus selalu

tersedia dilapangan sesuai kebutuhan.

c. Bahan-bahan bangunan harus tersedia di lapangan dengan jumlah yang

cukup.
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3. Cara Pelaksanaan

Pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh keahlian, sesuai dengan Rencana

Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Gambar Rencana, Berita Acara Penjelasan

Aanwijzing serta Petunjuk dan Keputusan Pengguna Barang / Jasa.

Pasal 2

PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Pembersihan lapangan.

2. Untuk tempat kerja, penumpukan material, bangunan gudang, direksi keet

dan lain-lain, Penyedia barang / jasa harus membersihkan dan membenahi

lapangan.

3. Penyedia barang / jasa harus menyediakan penerangan dan air bersih di daerah

kerja serta tanda pengaman yang diperlukan.

4. Penyedia barang / jasa harus membuat Papan Nama Pengenal Proyek yang

ukurannya 1,00 × 1,50 m untuk dipasang pada lokasi pekerjaan yang memuat :

Nama kegiatan, Pekerjaan, Waktu Pelaksanaan, Sumber dana, Biaya,

Mulainya Pekerjaan dan Selesainya Pekerjaan dengan petunjuk Pengguna

Barang / Jasa.

Pasal 3

PEMBUATAN DIREKSI KEET, BARAK KERJA DAN GUDANG

1. Pemborong harus membuat tempat direksi keet ukuran 5 x 6 m, dengan

rangka dari kayu kruing, dinding triplek, atap seng BJLS 30, lantai

pasangan bata merah diplester.

2. Tempat direksi keet harus dilengkapi dengan :

a. 1 (satu) buah meja tamu dengan 4 (empat) buah kursi.

b. 1 (satu) meja tulis dengan 2 (buah) kursi.

c. 1 (satu) buah almari buku/arsip.

d. 1 (satu) set meja gambar.
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e. 1 (satu) buah papan tulis putih (white board) ukuran 0,80 m x 0,90 m.

3. Pemborong harus membuat barak kerja dan gudang ukuran 5 x 6 m dengan

rangka dari kayu kruing, dinding papan atap seng/genteng, lantai beton.

4. Penyedia barang / jasa berkewajiban untuk membongkar bangunan

sementara tersebut apabila pekerjaan sudah selesai atau setelah

Penyerahan Kedua.

Pasal 4

PATOK REFERENSI DAN PENGUKURAN

1. Pengguna Barang / Jasa akan menetapkan patok Bench Mark (BM) sebagai

referensi elevasi yang ditetapkan di lapangan.

2. Apabila diperlukan Penyedia barang / jasa harus memasang patok-patok

pembantu yang harus dipelihara kebutuhan letak dan elevasinya selama

pekerjaannya berlangsung.

Pasal 5

MOBILISASI DAN DEMOBILISASI

1. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam kurun waktu

30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja.

2. Mobilisasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan

Pasal 6

DOKUMENTASI DAN PELAPORAN

1. Penyedia barang / jasa diwajibkan membuat laporan pekerjaan harian,

mingguan dan bulanan berupa rencana dan realisasi pekerjaan.

2. Penyedia barang / jasa juga diwajibkan membuat foto-foto dokumentasi

pelaksanaan pekerjaan di lapangan pada kondisi 0%, 50% dan 100% sebanyak

5 set pada posisi pengambilan yang sama.
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Pasal 7

PEKERJAAN TANAH DAN PASIR

1. Galian

a. Jika bowplank sudah diperiksa oleh direksi dan dinyatakan memenuhi

syarat, pekerjaan galian baru bisa dimulai.

b. Penggalian harus dilakukan sampai kedalaman seperti tersebut dalam

gambar, kecuali ada ketentuan lain secara tertulis oleh direksi.

c. Kemiringan tebing galian harus dibuat sedemikian rupa agar tidak terjadi

longsoran. Jika terpaksa tebing galian harus dibuat curam, maka harus

diambil tindakan pengamanannya.

d. Untuk pasir galian yang nantinya tidak digunakan, harus disingkirkan dari

tempat pekerjaan menurut petunjuk direksi.

2. Urugan

a. Tanah urugan yang digunakan adalah tanah padas yang dipadatkan.

b. Pengurugan harus dilakukan sesuai dengan ukuran yang terdapat dalam

gambar kerja.

3. Cek kepadatan tanah urug menggunakan uji proktor standar 95% di

laboratorium.

Pasal 8

SYARAT-SYARAT BAHAN

1. Material atau bahan-bahan yang dipakai dalam pekerjaan ini diutamakan

produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan teknis yang dibutuhkan.

2. Apabila penyedia barang / jasa mengajukan material lain yang akan

digunakan, maka mutunya harus minimal sama dengan yang disyaratkan

dalam kontrak, dan sebelum mendatangkan ke lokasi pekerjaan penyedia
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barang / jasa memberitahukan kepada direksi untuk mendapatkan persetujuan

(sepanjang memenuhi persyaratan teknis).

3. Persyaratan batu belah yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Batu belah / batu pecah yang dipakai pada pekerjaan adalah seperti yang

ditunjukkan dalam gambar-gambar seperti pasangan batu pada lapisan

lindung batu pada bangunan pemecah gelombang (breakwater)

b. Batu belah yang digunakan haruslah batu alam hasil pecahan dengan

muka minimal 3 sisi dan bukan batu glondong, harus bersih dan keras,

tahan lama menurut persetujuan Pengguna Barang / Jasa, serta bersih dari

campuran besi, noda-noda, lubang-lubang, pasir, cacat atau

ketidaksempurnaan lainnya.

c. Ukuran batu yang akan digunakan untuk struktur bangunan pemecah

gelombang lapis pertama adalah dengan berat 98-102 kg, sedangkan untuk

lapis kedua digunakan batu dengan berat antara 8-12 kg dan untuk batuan

pengisi (core) digunakan batuan dengan berat bervariasi 0,5-1 kg.

d. Ukuran batu untuk pelindung kaki (toe protection) digunakan dengan

berat + 5 kg.

Pasal 9

PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN YANG DIGUNAKAN

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan, kecuali bila ditentukan lain dalam RKS ini,

berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan dibawah ini termasuk segala

perubahan-perubahannya :

a. Peraturan umum tentang pelaksanaan pembangunan di Indonesia

b. Peraturan umum dari Dinas Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja.

c. Peraturan Semen Portland Indonesia NI.08.

d. Peraturan dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh dinas / instansi Pemda

setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan.
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e. Standard Nasional Indonesia.

2. Untuk melaksanakan pekerjaan dalam pasal 5 Ayat 1 tersebut diatas berlaku

dan mengikat pula :

a. Gambar bestek yang dibuat konsultan perencana yang sudah disahkan oleh

pemberi tugas termasuk juga ganbar-gambar detail yang diselesaikan oleh

penyedia barang / jasa yang sudah disahkan/disetujui oleh Pengguna

Barang / Jasa.

b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat.

c. Berita acara penjelasan pekerjaan.

d. Surat keputusan Pemberi Tugas tentang penunjukan Penyedia barang / jasa

(SPK).

e. Surat penawaran dan lampiran-lampirannya.

f. Jadwal pelaksanaan (Time Schedule) yang telah disetujui Pengguna

Barang / Jasa.

Pasal 10

PEKERJAAN GALIAN TANAH/PASIR

1. Sebelum pekerjaan galian tanah dimulai, Pemborong harus mengadakan cek

bersama pengawas pekerjaan atas duga tinggi/peil awal permukaan tanah,

sehingga apabila terdapat perbedaan antara lapangan dengan gambar rencana

dapat segera diketahui secara dini, dan melaporkannya kepada Pengguna

Barang / Jasa. Pengajuan atas perbedaan/kelainan setelah Pemborong

melakukan pekerjaan galian, tidak dapat diterima.

2. Penggalian harus dikerjakan sesuai dengan gambar pelaksanaan, kecuali

ditetapkan lain oleh Pengguna Barang / Jasa berhubung dengan pertimbangan

keadaan setempat.

3. Kemiringan talud galian dibuat maksimum (paling landai) 1:2

4. Dalam hal galian tanah tertimbun kembali akibat adanya sebab seperti :
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- Longsoran pantai galian dan sejenisnya

- Adanya rembesan

Hal tersebut diatas tidak dapat diperhitungkan sebagai tambahan

pekerjaan/volume pekerjaan.

5. Teknis pelaksanaan galian yang dilakukan dengan untuk memperbesar volume

pekerjaan tanah, tidak dapat dibenarkan, tambahan volume pekerjaan tanah

tersebut di atas, tidak dapat diperhitungkan sebagai pekerjaan tambahan.

6. Pemborong harus menyediakan peralatan kerja yang mungkin diperlukan

untuk galian tanah/pasir bawah air dalam hal ini dapat digunakan alat berat,

back hoe dan lain-lain.

7. Galian tanah/pasir yang ada dapat dilaksanakan dengan cara :

- Secara manual (dengan menggunakan tenaga manusia)

- Menggunakan peralatan lain.

8. Galian yang telah sampai pada peil yang ditentukan harus segera dilaporkan

kepada Pengguna Barang / Jasa untuk diadakan pemeriksaan. Sebelum ada

persetujuan Pengguna Barang / Jasa atas kebenaran kedalaman galian tersebut,

Pemborong tidak dibenarkan memulai pekerjaan pasangan pondasi. Dalam

hal rawan air pasang, pengecekan dapat dilakukan sekurang-kurangnya satu

hari sekali.

Pasal 11

PENYEDIAAN LISTRIK KERJA

1. Untuk kepentingan keamanan, perlu diadakan penerangan pada tempat

tertentu sesuai dengan petunjuk Pengguna Barang / Jasa.

2. Penyedia barang / jasa wajib menjaga keamanan baik pada jam kerja maupun

diluar jam kerja dalam kompleks pekerjaan termasuk keamanan bangunan

yang sedang dikerjakan, gudang dan lain-lain.
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3. Penyedia barang / jasa bertanggung jawab penuh atas keamanan bahan dan

alat-alat yang disimpan. Apabila tejadi kehilangan atau pencurian, penyedia

barang / jasa harus segera menggantinya untuk kelancaran pekerjaan.

4. Penyedia barang / jasa harus menjaga agar jangan terjadi kebakaran atau

sabotase di tempat pekerjaan. Segala resiko kebakaran yang menimbulkan

kerugian-kerugian, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia barang /

jasa.

Pasal 12

PENJELASAN RKS DAN GAMBAR

1. Penyedia barang / jasa wajib meneliti semua gambar dan rencana kerja dan

syarat-syarat (RKS), termasuk tambahan dan perubahannya yang dicantumkan

dalam berita acara penjelasan pekerjaan (Aanwijzing). Bila gambar tidak

sesuai rencana kerja dan syarat (RKS) maka yang mengikat adalah RKS, bila

suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain, maka gambar yang

mempunyai skala yang lebih besar yang berlaku, begitu pula apabila dalam

bestek (RKS) tidak dicantumkan sedangkan gambar ada, maka gambarlah

yang mengikat.

2. Bila perbedaan-perbedaan ini menimbulkan keraguan-keraguan sehingga

dalam pelaksanaannya menimbulkan kesalahan, penyedia barang / jasa wajib

menanyakan kepada konsultan pengawas dan diselesaikan menurut keputusan

bersama.

Pasal 13

JADWAL PELAKSANAAN

1. Sebelum memulai pekerjaan di lapangan penyedia barang / jasa wajib

membuat rencana kerja pelaksanaan (time Schedule) dan rencana bagan

peralatan, bahan dan tenaga yang dibuat beruapa barchart / diagram batangan.
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2. Rencana kerja tersebut harus sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu

dari konsultan pengawas, paling lambat dalam waktu 15 hari setelah Surat

Keputusan Penunjukan (SPK) diterima penyedia barang / jasa Rencana Kerja

yang telah disetujui konsultan pengawas akan disahkan oleh pemberi tugas.

Pasal 14

PEMERIKSAAN PEKERJAAN

1. Sebelum memulai pekerjaan-pekerjaan penyedia barang / jasa wajib minta ijin

tertulis kepada konsultan pengawas dan direksi.

2. Sebelum memulai pekerjaan lanjutan yang apabila pekerjaan tersebut telah

selesai, maka penyedia barang / jasa wajib minta ijin kepada konsultan

pengawas.

3. Bila permohonan pemeriksaan itu dalam 2 × 24 jam tidak diperiksa, penyedia

barang / jasa dapat meneruskan pekerjaan dan bagian yang diperiksakan

dianggap telah disetujui oleh konsultan pengawas, hal ini dikecualikan bila

konsultan minta perpanjangan waktu pemeriksaan.

4. Bila penyedia barang / jasa melanggar ayat diatas pasal ini, konsultan berhak

menyuruh membongkar pekerjaan dan pemasangan kembali menjadi beban

penyedia barang / jasa.

Pasal 15

KESELAMATAN KERJA

1. Penyedia barang / jasa diwajibkan menyediakan obat-obatan menurut syarat-

syarat pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK) yang selalu dalam

keadaan siap pakai di lapangan untuk mengatasi segala kemungkinan

musibah bagi semua petugas dan pekerja lapangan.

2. Penyedia barang / jasa wajib menyediakan air minum yang cukup bersih bagi

semua pekerja yang ada dibawah kuasa penyedia barang / jasa
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3. Penyedia barang / jasa wajib menyediakan air bersih, kamar mandi, dan WC

yang layak dan bersih bagi semua petugas dan pekerja.

4. Segala hal yang menyangkut jaminan sosial dan keselamatan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum tercantum dalam RKS ini, yang masih temasuk

lingkup dalam pelaksanaan ini penyedia barang/jasa harus menyelesaikannya,

sesuai dengan petunjuk, perintah Pengguna Barang/Jasa baik sesudah atau

selama berjalannya pekerjaan serta perubahan-perubahan didalam berita acara

aanwijzing.

2. Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaa ini dan diperlukan

penyelesaian di lapangan akan dibicarakan dan diatur unsur proyek, unsur

teknis, dan pengawas. Dengan dibuat Berita Acara yang disyahkan oleh pihak

ke-3 (tiga) unsur tersebut.

3. Pengguna Barang/Jasa berhak menolak bahan bangunan yang

didatangkan/dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan ini apabila tidak

sesuai dengan syarat-syarat teknis tersebut diatas.
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Tabel 9.1 Jadwal Lelang

Pekerjaan Pembangunan Offshore Breakwater di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

No. Acara
Bulan

Jadwal TertulisMei Juni

5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5

1 Pengumuman Lelang 5 Mei 2008
2 Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen 6 - 16 Mei 2008
3 Penjelasan Pekerjaan 14 Mei 2008
4 Pengambilan Berita Acara & Aanwijziing 15 - 16 Mei 2008
5 Pemasukan Dokumen Penawaran 19 Mei 2008
6 Pembukaan Dokumen Penawaran 19 Mei 2008
7 Evaluasi Dokumen Penawaran 21 - 22 Mei 2008
8 Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi 21 - 22 Mei 2008
9 Usulan Calon Pemenang 23 Mei 2008
10 Penetapan Pemenang 26 Mei 2008
11 Pengumuman Pemenang 28 Mei 2008
12 Masa Sanggah 29 Mei - 4 Juni 2008
13 Penunjukan Pemenang 5 Juni 2008
14 Penandatanganan Kontrak 5 Juni 2008

Keterangan:

: Hari sabtu/minggu (libur)

: Jadwal pelaksanaan acara
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