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PENGAWAS LAPANGAN, DAN PPHP
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IUGAS BERSAMA:
MEWUJUDKAN BANGUNA'V YANG SESUA'

DENGAN DESA"V DA,N SPES'F,,(AS',

PENGGUNA JASA



KOTJTRAKTCR
TUGAS POKOK

"Menerjemahkan" desain & spesifikasi
menjadi bangunan,
atau

"meramu" alat, bahan, SDM, metoda,
kondisi lapangan, lingkungan, dan waktu
menjadi bangunan.

BEKAUMODAL
. DOKUMEN KONTMK
. UANG
. KOMPETENSI

TUffieffi KffiruSilf;-TAfit
TUGAS POKOK

Membantu Pengguna Jasa untuk
memastikan/menjamin bahwa desain &
spesifikasi telah "diterjemahkan" oleh
Kontraktor menjadi bangunan,
atau
untuk memastikan bahwa alai, bahan, Silt#i,

rrretoda, kondisi lapangan, & lingkungan

serta pekerjaan telah memenuhi syarat.

BEKAL/MODAL
a

o

DOKUMEN KONTRAK.
KEWENANGAN (untuk menolak pekerjaan yang

tidak memenuhi syarat kunatitas dan kualitas).

KOMPETENSI,ffi,.W



TUffiAS PTNGGUNAJASA
TUGAS POKOK
pekerjaan yang telah
syarat kuantitas & kualitas.

membuat Rencana Mutu Kontrak (RMK) sebagai
penjaminan mutu pelaksanaan kepada Unit
Pelaksana Kegiatan pada rapat prapelaksanaan
kegiatan (pre-construction meetingll rapat
pendahuluan untuk mendapat pengesahan dari
Kepala Unit Pelaksana Kegiatan (SNW/SKS/PPK);

menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMK
secara konsisten untuk mencapai mutu yang
dipersyaratkan pada pelaksanaan kegiatannya.



c. melakukan tinjauan pada RMK apabila terjadi

perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan yang

meliputipersyaratan/ketentuan/organisasi,agartetap
memenuhi mutu yang dipersyaratkan;dan d'

mengajukrn usrlrn pengesahan ulang apabila terjadi

perubahan RMK'

d. mengajukan usulan pengesahan ulang apabila terjadi

perubahan RMK.

a.menyusundanmenerapkanRencanaMutuPelaksanaan
Kegiatan (RMP);

b. melakukan tinjauan pada RMP apabila terjadi perubahan

i.:; persyaratan pekerjaan, agar tetap memenuhi muiu yang

ir dipersYaratkan;

c" melakukan pengesahan ulang apabila terjadi perubahan

RMP;

d. mengesahkan Rencana Mutu Kontrak (RMK) penyedia

barang/jasa setelah disepakati dalam rapat pra-

pela kJa n aa n (pre-cons tru ctio n m e eti n g) / rapat

pendahuluan,
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...'"' e. memonitor, membina dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan sesuai RMK untuk mencapai

: trutu Yang diPersYaratkan;

, f. melakukan pembinaan dan menerapkan SMM

secara konsisten di lingkungan kerjanya'

g. rnengusulkan perubahan yang diperlukan dalam
penerapan SMM;dan

h, mengusulkan penyusunan prosedur/petunjuk
pelaksanaan/instruksi kerja kepada atasan

iungsrngnya (Unit Kerja Eselon ll atau Eselon lll
yang terpisah dari Eselon ll-nya).

KUALIFIKASI PPK
o PPK adalah PNS yang memenuhi Persyaratan Pasal 12

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Fresiden Nomor

54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah'



I

URAIAN TUGAS PPK
o Menctapkan rencana pelaksanaan P€ngadaan barang/jasa fang meliPuti:

1. spesifikasi teknis barang/jasal

2, harga perkiraan sendiri (HPS);

3, rancangan kontrak'

o Mcnerbitkan Surat Penunjukan pcnyedia barang/'iasa;

oMenyctujuibuktipembelianataumenandatanganikuitansi/SuratPerintahKeria
(SP()/Surat Perjaniian;

* Melakukan kontrak dengan Pcnycdia Barang/Jasa;

. Mengentlalikan pelakmnaan kontrak;

n Meliorkan pelaksanaun/ptnyelesaian pengadaal barang/jasa kepada PA/KPA;

*M"nve.ahka'hasilpekerjaanPengadaanbarang/lasakepadaPA/KPAdenganberitaacara
penyerahan;

, Mol"oork"n kcmaiuan pckerjaan termasuk PcnyeraPan anggilan dan hambatan

p"i.k'r"non p"keriaan kcpada PA/KPA sctiaP triwulan;

o Mcnyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengdaan

harang/jasa.

KUALIFIKASI PPTK
e Ketentuan PPTK dalam Peraturan Bupati mengacu Pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 12'

sebagjmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 t tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

N"g"riNo*or 13 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.
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KUALi FI 1{ASI i D EAL PENGAWAS

; r Bertanggung jawab sefra 
1: profesionaldan berkejujuran ,

secara intelekrual i

f d;itili tESo - ----]
i Kecerdasan intelektual' 

Ii . Kecerdasan emosional' 
i

i ' Kecerdasan $9i1$!,- - i

KUATIFIKA$I PHNGAKVA$

Memiliki pengetahu an (knowledge)

Memiliki nalar (common sense)'

Jeli (obse ruational skills)'

Kom u n ika tif (co u rte sY) .

Tegas

Memiliki Pengetahuan. Memahamidokumen kontrak'
. Memahami pekerjaan yang harus diawasi'
. Memahami bahan'
. Memahami prinsip kerja peralatan'
. Memahami meroda Pelaksanaan'
. Memahami cara pengambilan contoh/penhujian'
. Memahami cara desain'
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KUALIFIKASI PENGAWAS

Memiliki nalar (common sense)

' Nalar = sound practical judgment derived frcm

exPertence ruther than studY'
. Memiliki nalar berbeda dengan berpengatahuan
. Memiliki nalar mengandung arti mempunyai 

.

kema m puan menafsirkan spesifikasi sesuai dengan

tujuannYa.
. Nalar tumbuh melalui pengetahuan, tapi nalar tidak

dapat diPelajari dari buku'

KUALIFIKASI PENGAWA$

Jeli (obse watianal skilt)
.Pengawashanyadapatbertindakberdasarkanhasil

pengamatannya.
. F"nir,"as tidak hanya harus mengamat!..vang terjadi

Oi sifelitingnya, tetapidia harus "melihat" yang

teramati.
. "Melihat" berarti berfikir tentang yang dilihat mata'.

. T;;;;;melihaf', pengawas !?ny" dapat mengetahui

kondisi yang salah, tetapi tidak menyadari

dampaknYa.
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KUALIFII,(ASI PENGAWAS

Kom u n ikatit (cou rte sY)

. Salah satukewaiiOin utama pengatvas adalah

,emneri tahu kontraktor tentang kondisi yang tidak

memuaskan atau apabila spesifikasi tidak dipenuhi'

. Kontraktor mengharapkan agar pengawas dapat

memberi masukan Yang obYektif'
. Cara menyampriX"n misuian oleh penglyal sering

*"ni*nrffan i'tuUungan tidak baik antara Kontraktor

dengan Pengawas'. Dalim praktek sering terjadi bahwa cara

*"ny"rpaikan aOaEn leOih penting daripada isi

yang disamPaikan'
. F"n-vrrpaian dgn cara yang kasar dan menyinggung

perlu dihindarkan.

CONTSH UHAIAN TUGA$ PTNGAUIA$

Government of Andhra Pradesh

ProPosed State HighwaY Project

Construction Supervision Consultants
Terms of Reference

. Tugas Pengawas (Enginegi adalah memgawasi

( i i pe rv i se ) pere ri a a ilse rta me nyetuj u] bah a.n d a n

,etoOa kerja, melalui kerja sama dan konsultasi

d"ngrn Pengguna Jasa (Employer)' sesuai dengan

ketintuan Dokumen Kontrak'
. illng"*as tidak berwenang menghapuskan

kewajiban Kontraktor'
. Prinsip tanggung jawab Pengawas adalah sbb':
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OONTOH URAIAN TUGAS PENGAWAS

(a) Menerbitkan surat perinta! mulai keria'

ioi U"ny"tujui program keria Kontraktor serta sumber

bahan.
(c) Menyetujui penyerahan bagian pekeriaan kepada

Sub Kontraktor.
(d) Menielaskan d anlatau menafsirkan bagian. Dokumen' ' 

Konirak yang multi tafsir atau yang tidak jelas'

(e) Mengkaii ulang, memverifikasi, dan meniabarkan

disain,menyetujuigambarkeria,danbiladiperlukan,
membuat gambar yang lebih rinci dan memberi

instruksi kePada Kontraktor.

CONTSH URAIAN TUGAS PEhIGAWA$

(0 Menyetujui Posisi Patok,
(g) Menyetujui

' Pengawas dari Kontraktor;
. Rencana keria;
. Lahan yang akan digunakan Kontrukor'

' Bahan dan sumberbahan'
(h) Memerintahkan pengujian khusus thd bahan atau

pekerjaan yg sudah selesaidanftau mengganti
'bahan 

danlatau pekeriaan yg ielek'
(i) Mengendalikan dan menilai kemajuan pekerjaan'

menierintahkan penangg uhan pekerjaan, dan

menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan'
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PERAHTAN PENGAWAS

KUALIFIKASI PPHP

Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam

melaksanakan tugas;

Memahami isi kontrak;

Memiliki kualifikasi teknis;

Menandatangani Pakta Integitas; dan

Tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatanganan Surat

Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara'
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URAIAN TUGAS PPHP

Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan

barang/jasa sesuai dengan ketentuan )fang tercantum dalam

Konfak;

Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melakukan

pemeriksaan / Penguj ian ;

Membuat dan menandatangani Berita Acara SerahTerima

Hasil Pekerjaan;

TJRAIAN TUGA$ TIM TEKNIS

a Memberikan pertimbangan teknis kepada Pengguna anggaran

berupa nasihat, pendapat dan pertimbangan dalam

pelaksanaan kegiatan.

"dalam hal peketjaan sudah menggunakan jasa manajemen konstruksi.

maka tidak perlu dibentuk tim tefuils"
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SELESAI

13


