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Setelah mengikuti pembekalan ini peserta dapat: 

1. Mengetahui  tahapan Procurement dan Serah Terima Aset.
2. Mengetahui mekanisme pemantauan progres kegiatan tahap 

Procurement dan Serah Terima Aset, 
3. Melakukan pencatatan dan prosedur pelaporan permasalahan 

yang terjadi selama tahap Procurement dan Serah Terima Aset, 

                                WAKTU : Jam Pelajaran = 3 x 45  menit
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PENGANTAR

Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian 
kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan 

pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses 
dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada 
masyarakat.

Pengembangan penyelenggaraan SPAM meliputi  
pembangunan baru, perluasan dan peningkatan kapasitas 
sistem.

Tahapan dalam kegiatan pembangunan SPAM meliputi : 
I. Tahap Pengadaan Barang Jasa
II. Tahap Pelaksanaan Kontruksi
III. Tahap Serah Terima Aset
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TAHAP PENGADAAN BARANG
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07 1. Dasar Hukum Pengadaan NUWSP
  Prosedur pengadaan barang/jasa untuk NUWSP yang 

sebagian ataupun seluruh sumber pembiayaannya berasal 
dari dana pinjaman IBRD akan dilaksanakan sesuai dengan:

 a.  World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans 
and IDA Credits (Januari 2011, revisi Juli 2014); 

 b.  Guidelines:Selection and Employment of Consultants 
Under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World 
Bank Borrowers (Januari 2011, revisi Juli 2014);

 c.  Procurement Plan yang telah disusun oleh Kementerian 
Pekerjaan umum dan Perumahan dan disetujui oleh Bank 
Dunia;

 d.  Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah khusus untuk pengadaan 
barang, jasa konstruksi dan jasa lainnya dengan metode 
National Competitive Bidding (NCB) dan mengacu pada 
ketentuan tambahan (NCB Annex) yang ada di dalam 
Loan Agreement. 

Apabila terjadi perbedaan ketentuan atau peraturan antara World 
Bank’s Guidelines dengan Perpres 54/2010, maka peraturan 
pengadaan Bank Dunia yang berlaku

2. Prosedur Pengadaan NUWSP
  E-procurement dalam SPSE hanya bisa digunakan untuk 

pengadaan barang, jasa dan layanan nonkonsultansi dengan 
metode NCB dengan menggunakan harmonisasi dokumen 
pelelangan standar NCB seperti yang telah disepakati oleh 
Bank Dunia dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah (LKPP). Harmonisasi dokumen lelang NCB 
ini juga telah ditetapkan melalui Perka LKPP No.21 Tahun 
2015.

3. Misprocurement Pengadaan NUWSP
Misprocurement adalah terminologi khusus yang digunakan oleh 
Bank Dunia untuk menyatakan bahwa Bank Dunia tidak dapat 
membiayai pembayaran/pengeluaran-pengeluaran untuk belanja 
barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, serta jasa konsuItan 
yang dilaksanakan tidak sesuai dgn prosedur pengadaan yang 
telah ditetapkan di dalam PMM, termasuk dasar peraturan yang 
melandasinya; dan tidak sesuai dengan Procurement Plan yang 
telah disetujui oleh Bank Dunia pada setiap tahun anggaran. 

Beberapa contoh penyimpangan prosedur, misalnya: 
a.  Pemasangan advertensi tidak dilakukan dengan benar 

karena asimetri informasi bahkan mengarah pada rekanan 
terbatas atau iklan tersebut hanya ada pada koran dengan 
jumlah eksemplar terbatas saja yang tidak sesuai dengan 
peraturan koran nasional dengan jangkauan dan oplah yang 
dikeluarkan Bank Dunia;

b.  Pengadaan dengan metode yang berbeda yang telah 
tercantum dalam Procurement Plan;

c.  Pengadaan yang dilaksanakan tidak tercantum dalam 
Procurement Plan

4    Seleksi Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi dan Jasa 
Lainnya

  Metode National Competitive Bidding (NB)
  Metoda NCB akan diterapkan untuk paket-paket pengadaan 

jasa konstruksi pada NUWSP dengan batasan nilai paket 
pekerjaan kurang dari US$ 25.000.000, dan merupakan paket 
kontrak prior review oleh Bank untuk nilai paket pekerjaan 
diatas US$ 5.000.000.
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09 10  Langkah-langkah proses pengadaan Jasa Konstruksi dengan 
prosedur NCB adalah sebagai berikut :

 a.    Penyiapan Dokumen Lelang dan Pengumuman Pelelangan 
(lklan)
   Draft Dokumen Lelang dan Undangan Lelang untuk paket 

- paket kontrak prior review harus mendapat NOL dari 
Bank Dunia. Dokumen Lelang dapat menggunakan 
Bahasa Indonesia dengan merujuk Standar Dokumen 
Pengadaan untuk Pekerjaan Konstruksi melalui 
Pelelangan Umum/Pelelangan Langsung dengan 
Metode Satu Sampul (NCB) dengan Sumber Dana 
IBRD.

   Pengumuman pelelangan, diumumkan melalui surat 
kabar nasional (yang mempunyai sirkulasi nasional) 
atau website https//lpse.pu.go.id/eproc

       Pengumuman harus memuat nama, alamat pengguna 
jasa, uraian singkat mengenai pekerjaan, syarat-
syarat pelelangan, tempat, tanggal, dan waktu untuk 
mendaftarkan. Pengumuman ini dapat bersifat 
pemberitahuan mengenai pengadaan jasa konstruksi.

	 b.		Prakualifikasi,	Tidak	diperlukan
 c.  Penjelasan Pekerjaan
 d.  Penyampaian Dokumen Penawaran
 e.  Pembukaan Penawaran
 f.   Evaluasi Penawaran
       g.   Ketidaksesuaian/Penyimpangan terhadap Persyaratan 

Lelang
       h.  Pembatalan Pelelangan
     Pembatalan pelelangan harus mendapatkan persetujuan 

Bank Dunia.
     Kegagalan  dalam  pelaksanaan  lelang  atau  tidak  ada  

penawaran  yang  memenuhi persyaratan atau jumlah 
peserta lelang kurang dari 3 (tiga) harus dilaporkan 
secara tertulis kepada Bank Dunia untuk memperoleh 
rekomendasi.

 i.   Penandatanganan Kontrak
     1.  Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah 

penetapan pemenang dan /atau mendapatkan NOL 
(untuk paket kontrak prior review) kontrak harus sudah 
ditandatangani oleh pemenang lelang.

     2.  Pemenang  pelelangan  harus  menyerahkan  Jaminan  
Pelaksanaan  sesuai  dengan persyaratan dalam kontrak 
dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender. Besarnya Jaminan 
Pelaksanaan adalah 5% dari Nilai Kontrak dengan masa 
berlaku sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah 
penyerahan terakhir (masa pemeliharaan);

     3.  Apabila pemenang gagal dalam memenuhi persyaratan, 
maka penawarannya dengan sendirinya batal, dan 
menunjuk pemenang urutan selanjutnya (ke II) sebagai 
penerima kontrak.

Catatan :
  NOL dari Bank Dunia hanya diperlukan untuk proses 

pengadaan yang masuk Prior Review kontrak.

Untuk pengetahuan dapat dibaca dalam PMM NUWSP, 
SDP Binkon, PERKA LKPP no. 21 Tahun 2015 
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TAHAP KONSTRUKSI

2
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Pengguna jasa pada tahap awal pelaksanaan kontrak membentuk 
direksi dan panitia sebagai berikut: 
1. Direksi lapangan 
2. Direksi teknis 
3. Panitia peneliti pelaksanaan kontrak 
4. Panitia penerima hasil pekerjaan yang terdiri dari unsur kantor/

satuan kerja dan direksi teknis .

Tahap pelaksanaan kontrak, yang merupakan tahapan konstruksi 
pembangunan  SPAM mencakup kegiatan :
1. Persiapan pelaksanaan konstruksi
2. Pelaksanaan konstruksi, pengawasan, dan uji material
3. Uji coba sistem (commisioning)
4. Serah Terima Hasil Pekerjaan (STHP)

a. Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP)
b. Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP)

5. Masa Pemeliharaan

2.1 Persiapan Pelaksanaan Konstruksi

Persiapan pelaksanaan konstruksi meliputi : 
a. Penyerahan Lapangan 

Pengguna jasa wajib menyerahkan seluruh/sebagian lapangan 
kepada penyedia jasa konstruksi sebelum pelaksanaan 
pekerjaan. Serah terima lapangan (site hand over)  tersebut 
diselenggarakan setelah seluruh permasalahan yang terkait 
dengan pemerintah atau masyarakat setempat (misalnya 
pembebasan tanah) terselesaikan.

b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 
Tahapan persiapan pelaksanaan konstruksi dimulai sejak 
pengguna barang/jasa mengeluarkan Surat Perintah Mulai 
Kerja (SPMK)/Surat Perintah Kerja (SPK) kepada penyedia 

barang/jasa konstruksi.  Pengguna jasa harus menerbitkan 
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada penyedia jasa 
konstruksi segera setelah dilakukan serah terima lapangan, 
selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal penandatanganan 
kontrak. 

c. Rapat Persiapan Pelaksanaan atau Pre Construction Meeting 
(PCM) 
Pengguna jasa menyelenggarakan rapat persiapan 
pelaksanaan kontrak (PCM) selambat-lambatnya 7 hari 
sejak diterbitkannya SPMK dihadiri oleh direksi lapangan, 
direksi teknis, panitia peneliti pelaksanaan kontrak, unsur 
perencanaan, dan penyedia jasa (termasuk konsultan 
supervisi) yang bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan-
kesepakatan atas hal-hal yang dapat menimbulkan masalah 
dalam pelaksanaan pekerjaan, antara lain: 
 Pasal-pasal dalam dokumen kontrak (asuransi, pekerjaan 

tambah kurang, amandemen, addendum, penyelesaian 
perselisihan, pemeliharaan pekerjaan, kompensasi, 
denda, pemutusan kontrak, dll) 

 Penyusunan Rencana Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja Kontrak (RK3K) 
RK3K adalah dokumen lengkap rencana 
penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan merupakan satu 
kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan 
konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui 
oleh Pengguna Jasa, sebagai sarana interaksi antara 
penyedia jasa dengan pengguna jasa

 Tata cara pelaksanaan pekerjaan (pengaturan pekerjaan, 
organisasi kerja, penggantian personil, jadwal mobilisasi 
personil, peralatan, bahan, jadwal arus kas dll). 

14
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disusun oleh penyedia jasa dan disetujui oleh direksi 
teknis pada saat rapat persiapan pelaksanaan (PCM) 
dan dapat direvisi sesuai dengan kebutuhan. 

 Gambar Kerja (Shop Drawing)
 Hasil rapat persiapan pelaksanaan dituangkan dalam 

berita bentuk acara.
d. Pemeriksaan Lapangan Awal Bersama/Mutual Check 0 (MC-

0): 
Direksi teknis melaksanakan pemeriksaan awal lapangan 
bersama (MC-0) bersama dengan panitia peneliti pelaksanaan 
kontrak dan penyedia jasa yang bertujuan untuk melakukan 
pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan guna 
menetapkan kuantitas awal.  Apabila hasil pemeriksaan 
lapangan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak 
(spesifikasi	 teknik,	 gambar,	 jenis	 pekerjaan,	 kuantitas,	 dll)	
maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam perintah 
perubahan kontrak (contract change order /CCO) atau 
amandemen kontrak.  Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan 
dalam bentuk berita acara.   

e. Mobilisasi: 
Penyedia jasa konstruksi harus melaksanakan mobilisasi 
paling lambat dalam waktu 30 hari sejak diterbitkan SPMK. 
Mobilisasi antara lain meliputi: 
 Mendatangkan peralatan berat dan kendaraan 
 Mempersiapkan fasilitas lapangan untuk penyedia jasa 

meliputi kantor, gudang, dan fasilitas lainnya yang telah 
ditentukan dalam dokumen kontrak. 

 Mendatangkan personil pelaksana. 
Mobilisasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan 
di lapangan. 

2.2 Pelaksanaan Konstruksi, Pengawasan, dan Uji Material

Pelaksanaan pekerjaan dimulai setelah pengukuran dan 
pematokan (Uitzet/ Setting-Out) oleh penyedia jasa dengan 
mengajukan permohonan pelaksanaan pekerjaan (request for 
works) kepada konsultan pengawas untuk dilakukan penelitian 
terhadap gambar rencana, metode kerja, kesiapan alat, personil, 
dan material untuk selanjutnya bersama-sama dikoordinasikan 
persetujuan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada direksi teknis. 
Untuk itu penyedia jasa konstruksi wajib menyiapkan perizinan, 
sumber daya dan dokumen hasil pengujian untuk pelaksanaan 
pekerjaan, meliputi kesiapan peralatan kerja, material/bahan, 
pemenuhan	kuantitas	&	kualifikasi	personil.

2.2.1 Pengendalian Mutu 
Pengendalian mutu wajib dilakukan oleh penyedia jasa selama 
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak 
(spesifikasi	teknis).	

Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pekerjaan dilakukan 
oleh Pengawas/Supervisi dan direksi teknis dari satuan kerja. 
Pengawas/Supervisi dalam melaksanakan tugasnya harus 
berpengalaman dalam bidang kendali kualitas (Quality Control) 
dan penjaminan kualitas (Quality Assurance)	dengan	bersertifikasi	
Sistem Manajemen Mutu (SMM) selain tenaga ahli struktur/ 
konstruksi dan tenaga ahli M&E.

Pengendalian mutu, dilakukan oleh direksi teknis dibantu oleh tim 
supervisi meliputi : 
 Pengendalian mutu bahan baku (pasir, batu, dll) 
   Pengendalian mutu bahan olahan (campuran semen/beton,dll),
       misal melalui uji Job Mix Formula (JMF) atau pengujian lainnya 
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Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) atau yang 
bersertifikasi	sistem	manajemen	mutu	(SMM).	

      
      Contoh  pengujian :
  Pengetesan  Beton (Slum Test) 
  Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kadar air beton/ 

kelecakan beton yang berhubungan dengan mutu beton. 
Pemeriksaan kekuatan tekan beton biasanya pada umur 3 
hari, 7 hari, dan 28 hari;

  Hasil pemeriksaan diambil nilai rata-rata dari minimum 2 
buah benda uji.

  Hydrostatis Test 
  Uji kebocoran pipa dengan melakukan pengujian dengan 

tekanan.	 Mengidentifikasi	 kebocoran,	 misalnya	 pada	
pengujian hidrostatic test pipa sepanjang 400 m terdapat 
kebocoran di 7 tempat yang berbeda, menganalisa 
kebocoran, melakukan tindakan perbaikan

  Pengendalian mutu pekerjaan perakitan (pembesian tulangan,
 dll), melalui persetujuan dari tenaga ahli konstruksi, tenaga ahli
  Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) atau    

pengawas	 supervisi	 yang	 bersertifikasi	 sistem	 manajemen	
mutu (SMM). 

  Pengendalian mutu pekerjaan M&E terpasang (pompa, genset, 
motor listrik, panel, dll), melalui pengujian dan disetujui oleh 
tenaga ahli M&E 

  Pengendalian mutu produk pendukung (Pipa, IPA Paket, 
Pompa,	Genset,	Besi	Tulangan,	dll)	berupa	sertifikasi/hasil	uji	
dari Laboratorium/ Instansi/Lembaga yang berwenang.

2.2.2  Pengendalian Waktu

Waktu dan biaya merupakan dua hal yang penting dalam 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi selain mutu, karena biaya yang 
akan dikeluarkan pada saat pelaksanaan sangat erat kaitannya 
dengan waktu pelaksanaan pekerjaan..

Pengendalian waktu dilakukan evaluasi oleh Direksi teknis dibantu 
dengan Tim Pengawas.  Evaluasi  yang dilakukan antara lain :
a. Evaluasi terhadap kemajuan atau keterlambatan pelaksanaan 

pekerjaan dilakukan secara rutin dengan membandingkan 
realisasi pekerjaan (persentase kemajuan pekerjaan) dengan 
jadwal pelaksanaan (tabel rencana kerja dan/atau kurva-S)  
yang telah disepakati oleh penyedia jasa dengan direksi teknis 
dan	konsultan	supervisi.	Laporan	progress	fisik	dan	keuangan	
dibuat 1 kali dalam seminggu oleh penyedia jasa.

b. Buat revisi perkiraan kemajuan pekerjaan disesuaikan dengan 
pekerjaan yang telah dapat diselesaikan sebelumnya. 

c. Adakan rapat evaluasi hasil pekerjaan baik dengan pelaksana 
pekerjaan, pemberi pekerjaan, dan instansi terkait lainnya 
secara periodik. 

d. Adakan rapat pembahasan penyelesaian masalah yang 
dihadapi baik di lapangan yang dapat mengakibatkan 
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan ke tingkat yang lebih 
pantas maupun yang berhubungan dengan instansi lain. 

e. Periksa kesesuaian gambar kerja (shop/as built drawing) 
dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 

Setiap ada keterlambatan pekerjaan dalam suatu item pekerjaan 
maka harus dikejar pada kemajuan minggu berikutnya.

18
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19 20Pengendalian waktu dilakukan dengan cara :
a. Evaluasi Pelaksanaan Konstruksi Periode I (0 – 70%) : 
 Direksi teknis dan  pengawas melakukan evaluasi pada 

saat rencana kemajuan pelaksanaan seharusnya telah 
mencapai	realisasi	pembangunan	fisik	70%.	

 Bila hasil evaluasi pelaksanaan menemukan deviasi antara 
rencana	 dan	 realisasi	 pembangunan	 fisik	 ≤10%	 maka	
proses pelaksanaan konstruksi masih dalam kategori 
sesuai rencana dan kegiatan dilanjutkan. 

 Bila hasil evaluasi pelaksanaan menemukan deviasi 
antara	 rencana	 dan	 realisasi	 pembangunan	 fisik	 >10%	
maka pelaksanaan masuk dalam kategori kontrak kritis. 
Direksi teknis menginformasikan hal ini kepada Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) untuk kemudian melakukan 
tindakan sesuai prosedur penanganan kontrak kritis (lebih 
jelasnya dapat mengacu kepada SOP Rapat Pembuktian/
SCM)    

b. Evaluasi Pelaksanaan Konstruksi Periode II (70 – 100%): 
 Direksi teknis dan konsultan pengawas melakukan evaluasi 

secara lebih seksama pada saat pelaksanaan proyek telah 
melampaui	realisasi	fisik	≥70%.	Hal	ini	dipastikan	dengan	
menjaga agar deviasi antara rencana dengan realisasi 
fisik	tidak	melebihi	5%.	

 Bila hasil evaluasi pelaksanaan menemukan deviasi antara 
rencana	 dan	 realisasi	 pembangunan	 fisik	 ≤5%	 maka	
proses pelaksanaan konstruksi masih dalam kategori 
sesuai rencana dan kegiatan dilanjutkan.

 Bila hasil evaluasi pelaksanaan menemukan deviasi 
antara	 rencana	 dan	 realisasi	 pembangunan	 fisik	 >5%	
maka pelaksanaan masuk dalam kategori kontrak kritis. 
Direksi teknis menginformasikan hal ini kepada Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) untuk kemudian melakukan 
tindakan sesuai prosedur penanganan kontrak kritis.

c. Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM) 
Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan 
menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa dan 
selanjutnya menyelenggarakan SCM tingkat proyek. 

Dalam SCM direksi lapangan, direksi teknis dan penyedia jasa 
membahas	 dan	 menyepakati	 besaran	 kemajuan	 fisik	 yang	
harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu 
(uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM 
tingkat proyek (Kepala Satuan Kerja). 

Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dalam masa penanganan 
kontrak kritis harus dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan kepada 
direksi teknis/PPK setiap hari untuk memastikan kesesuaian 
pelaksanaan dengan jadwal rencana kerja yang disepakati. 

Apabila penyedia jasa gagal pada uji coba pertama, maka 
harus diselenggarakan SCM tingkat atasan langsung yang 
membahas	 dan	 menyepakati	 besaran	 kemajuan	 fisik	 yang	
harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu 
(uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM 
tingkat atasan langsung (Direktur). 

Apabila penyedia jasa gagal pada uji coba kedua, maka harus 
diselenggarakan SCM tingkat atasan yang membahas dan 
menyepakati	besaran	kemajuan	fisik	yang	harus	dicapai	oleh	
penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) 
yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat atasan 
(Direktur atas nama Direktur Jenderal Cipta Karya). 

Pada setiap uji coba yang gagal, pengguna jasa harus 
menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa atas 
keterlambatan	realisasi	fisik	pelaksanaan	pekerjaan.	
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21 22Apabila pada uji coba ketiga masih gagal, maka pengguna 
jasa dapat menyelesaikan pekerjaan melalui kesepakatan 
tiga pihak atau memutuskan kontrak secara sepihak dengan 
mengesampingkan pasal Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. (Permen PU No. 14/PRT/M/2013).

d. Perpanjangan waktu kontrak vs pemberian kesempatan 
penyelesaian pekerjaan:
 Perpanjangan waktu kontrak adalah perubahan kontrak 

(Addendum Kontrak) Karena adanya perubahan 
ruang lingkup, peristiwa kompensasi dan atau kahar 
(Force majeure) yang menuntut perpanjangan waktu 
pelaksanaan. Atas perubahan tersebut tidak tedapat 
konsekuensi ataupun sanksi yang dibebankan kepada 
pihak PPK maupun penyedia barang/Jasa.

 Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan adalah 
pemberian kesempatan dari PPK kepada penyedia 
barang dan jasa untuk menyelesaikan pekerjaan, akibat 
terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena 
kesalahpahaman/kelalaian penyedia jasa. Pemberian 
kesempatan penyelasaian pekerjaan ini walaupun 
tertuang dalam addendum kontrak dalam bentuk 
perpanjangan waktu, namum sudah berlaku juga sangsi/
denda keterlambatan sejak tanggal mulai pemberian 
kesempatan hingga tanggal beraakhirnya penyelesaian 
pekerjaan dilapangan disertai perpanjangan masa waktu 
Jaminan Pelaksanaan

2.3 Uji Coba Operasional (commisioning) 

Uji Coba Operasional (commissioning) adalah serangkaian 
pengujian yang dilakukan dari awal hingga akhir proses 
pembangunan SPAM yang bertujuan untuk melihat kinerja/output, 
baik kualitas dan kuantitas yang direncanakan sudah tercapai atau 
belum	 tercapai.	 	 Pekerjaan	 ini	 dilakukan	 setelah	 pekerjaan	 fisik	
dan barang telah selesai dan sebelum dilakukan PHO.
 
Pengujian awal merupakan rangkaian running test yang sebelumnya 
telah dilakukan trial test atau pengujian secara individu terhadap 
masing-masing komponen/alat dan IPA dilakukan oleh penyedia 
jasa. Segera lakukan perbaikan dan penggantian alat jika terdapat 
kekurangan/kinerja	 alat	 tidak	 sesuai	 spesifikasi.	 	 Kegiatan	 ini	
dilakukan secara  internal oleh kontraktor, teknisi pabrikan dan 
disaksikan supervisi lapangan.

Uji coba operasional merupakan kelanjutan dari kegiatan running 
test dengan melakukan pemeriksaan dan pengujian komponen/alat 
sebagai fungsi individu hingga penggabungan secara subsistem 
dan sistem, yang dilakukan oleh tim uji coba operasional.

Uji coba operasional  (commissioning) SPAM meliputi 
kegiatan:
a. Uji coba operasional IPA terdiri dari komponen IPA, komponen 

mekanikal elektrikal juga bangunan penampung air (reservoir).
b. Uji coba operasional unit distribusi terdapat pada komponen 

pencucian pipa, pemetaan aliran, peralatan mekanikal 
elektrikal juga bangunan penampung air (reservoir).

c.  Uji coba operasional unit pelayanan terdapat pada sambungan 
rumah, HU/KU dan kran kebakaran. Uji coba operasional 
dilakukan pada tekanan air, kapasitas air, akurasi meter dan 
kapasitas tekan air .
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operasional  (commissioning)

Pasca	 uji	 coba	 operasional	 adalah	 kegiatan	 verifikasi	 uji	 coba	
operasional yang telah dilakukan untuk menyatakan bahwa 
barang/bangunan ada, berfungsi, kinerja sesuai, dan dilengkapi 
dokumen teknis. Didalamnya terdapat kegiatan PHO (Provisional 
Hand Over) dilanjutkan masa pemeliharaan dan pengelolaan yang 
masih menjadi tanggung jawab kontraktor sebelum pelaksanaan 
serah terima FHO (Final Hand Over).

2.4 Proses Serah Terima Hasil Pekerjaan (STHP)

Serah Terima Hasil Pekerjaan (STHP) adalah tahap akhir dari 
pelaksanaan kontrak antara Pejabat pembuat Komitmen (PPK) 
dengan penyedia jasa konstruksi. Serah terima pekerjaan 
dilaksanakan	 apabila	 progres	 fisik	 mencapai	 100%	 dan	 semua	
syarat terpenuhi, maka selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima 
Pertama Pekerjaan (STTP)/ Provisional Hand Over (PHO) dan 
penyedia jasa dapat memperoleh pembayaran sebesar 95%. 
Selanjutnya, penyedia jasa melakukan pemeliharaan hingga 
akhir, dan setelahnya  mengajukan Serah Terima Akhir Pekerjaan 
(STAP) / Final Hand Over (FHO). Apabila sudah memenuhi syarat, 
penyedia jasa memperoleh sisa pembayaran 5% sehingga semua 
biaya pelaksanaan pekerjaan konstruksi terbayar 100%.

Apabila progress fisik mencapai 100% dan semua syarat terpenuhi dapat 
dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) dan penyedia jasa dapat 
memperoleh pembayaran sebesar 95%. Selanjutnya, penyedia jasa melakukan 
pemeliharaan hingga akhir mengajukan Serah Terima Akhir Pekerjaan (STAP). 
Apabila sudah memenuhi syarat, penyedia jasa memperoleh sisa pembayaran 
5% sehingga semua biaya pelaksanaan pekerjaan konstruksi terbayar 100%.

Gambaran tahap serah terima hasil pekerjaan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.                                                                                                          
Tahap  Serah Terima Hasil Pekerjaan Dalam Proses  Pembangunan SPAM

MASA 
PEMELIHARAAN

PEkERJAAN
sELEsAi

100%

PHo

PEMBAYARAN
95%

soP 
PHo

koNTRAk
sPMk

PELAKSANAAN 
PEKERJAAN

FHo

PEMBAYARAN
100%

soP
FHo

MAsA 
PEMELiHARAAN

sELEsAi

KoNTRAK
SPMK

PRosEs  PEMBANgUNAN sPAM

 PASCA PELAKSANAAN KoNSTRuKSI SPAM - NUWsP | 03

2 PRosEs sERAH TERiMA 
HAsiL PEkERJAAN

Gambar 2.1. Tahap  Serah Terima Hasil Pekerjaan 
Dalam Proses Pembangunan SPAM
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sebagai berikut :

Proses serah terima hasil pekerjaan diuraikan dalam skema 
berikut :

PROGRES FISIK 100% DAN PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS 
& ADMINISTRASIMULAI

PERMOHONAN 
SERAH TERIMA TEKNIS

PERINTAH PELAKSANAAN

KUNJUNGAN DAN 
HASIL PENILAIAN

LAPORAN HASIL PENILAIAN

PENANDATANGANAN
SERAH TERIMA HASIL

SELESAI

DARI PENYEDIA JASA /KONTRAKTOR KE PPK

DARI PPK KE DIREKSI/PANITIA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

PERBAIKAN PEKERJAAN

PPK DAN PENYEDIA JASA/KONTRAKTOR

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

BISA DILAKUKAN 
SERAH TERIMA 

TIDAK

YA

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh 
Kontraktor dalam proses serah terima pekerjaan, yaitu : 

a. Persyaratan Administrasi
Persyaratan administrasi adalah persyaratan kelengkapan 
yang terkait dengan ketersediaan dokumen-dokumen, dimulai 
dari adanya dokumen perencanaan, dokumen kontrak, 
dokumen pelaporan, dokumen bukti pelaksanaan uji mutu, 
serta berita acara yang seluruhnya sudah di syahkan atau 
ditandatangani  oleh masing-masing pihak  yang berwenang. 
Berikut ini persyaratan administrasi.

      Tabel 2.1 Persyaratan Administrasi Serah Terima 
Hasil Pekerjaan

NO PERSYARATAN ADMINISTRASI SERAH TERIMA HASIL 
PEKERJAAN

A DOKUMEN PERENCANAAN

1 Tersedia Gambar DED, shop drawing dan as built drawing yang 
disyahkan

2 Spesifikasi	Teknis

B DOKUMEN PENGADAAN & DOKUMEN KONTRAK

1 Dokumen pengadaan jasa konstruksi;

2 Tersedia Dokumen kontrak dan adendum kontrak

C LAPORAN

1 Dokumen laporan harian, mingguan dan bulanan kemajuan 
pelaksanaann	pekerjaan	fisik	konstruksi;

2 Laporan implementasi komitmen SMK-3 konstruksi dan 
lingkungan;

Gambar 2.2. Tahap  Serah Terima Hasil Pekerjaan 
Dalam Proses Pembangunan SPAM
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NO PERSYARATAN ADMINISTRASI SERAH TERIMA HASIL 

PEKERJAAN

3 Laporan pengujian material (bahan) bangunan (pasir, pasir 
beton, kerikil/split, batu belah, besi beton dan sebagainya);

4 Laporan pengujian mortel untuk pekerjaan pasangan;

5 Laporan pengujian mortel beton dengan slump test;

6 Laporan pengujian kuat tekan beton dengan benda uji silinder/
kubus beton;

Laporan uji coba pada unit air baku, unit produksi, unit distribusi, 
unit pelayanan dan fasilitas mekanis dan elektris SPAM;

D SETELAH TERCAPAI 100% PROGRES FISIK

1 Berita acara kemajuan pekerjaan konstruksi ditandatangani oleh 
pelaksana kontruksi, konsultan pengawas dan direksi teknis;

2 Surat Permohonan tertulis dari Penyedia jasa konstruksi 
(kontraktor) kepada PPK untuk pelaksanaan PHO dan FHO;

3 Surat penetapan pejabat/pphp oelh PPK

4

Laporan pelaksanaan kegiatan konstruksi oleh PPK ke pada 
PA/KPA, mulai dokumentasi MC0, Pre Construction Meeting, 
Berita Acara kemajuan progress, tahapan serah terima pertama 
pekerjaan, kegiatan masa pemeliharaan, tahapan serah terima 
akhir pekerjaan.

5 Berita Acara kelengkapan persyaratan  administrasi dan teknis 
oleh PPHP kepada PA/KPA

b.   Persyaratan Teknis
Persyaratan teknis adalah persyaratan yang harus dipenuhi 
demi tercapainya persyaratan mutu pekerjaan konstruksi. 
Adapun persyaratan teknis yang harus dipenuhi sebelum 
serah terima hasil pekerjaan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Persyaratan Teknis Serah Terima Hasil Pekerjaan                                                                                                                                        
                                                                                                            

NO Gambar / Dokumen

A Gambar DED dan As Built Drawing
1 Skematik Rencana SPAM

2 Jalur Pipa Distribusi 

3 Layout Jaringan Pipa Distribusi 

4 Lay Out Bangunan

5 Layout Junction

6 Layout Pipa

7 Layout Tekanan Dalam Pipa

8 Layout Kecepatan Dalam Pipa

B Spesifikasi Teknis
1 Spektek Pekerjaan Perpipaan 

2 Spektek Sipil dan Bangunan 

3 Spektek ME (Mechanical Electric)

4 PBJ Konstruksi 

C Uji Mutu

1 Uji Mutu Pipa
 Uji Mutu Pipa di pabrik

 
Kualitas pemasangan pipa  
dan perbaikan jalan kembali.

 Uji test hidrostatis pipa.

 Prosedur Uji

2 Uji Mutu Konstruksi
 Mixed Design Beton dan Ready Mixed.

 Uji Mutu Besi Beton.

 Uji Kubus Beton.

 Uji Mutu Pile.
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 Uji pondasi (bangunan bawah).

 Uji mutu beton.

 Uji kebocoran beton (IPA, Resevoir).

 Uji settlement (IPA, Reservoir).

3 Uji Mutu Pekrjaan Mekanikal Elektrikal
 Uji mutu di pabrik.

 Uji operasi.

 Uji kinerja.

2.5 Masa Pemeliharaan

Masa pemeliharaan adalah tahapan penyedia jasa konstruksi 
wajib memantau hasil pekerjaan, dan menjaga (memelihara) agar 
tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang tidak diinginkan. Disinilah 
penyedia jasa menanggung seluruh biaya perbaikan apabila 
terjadi kerusakan bangunan yang disebabkan oleh kualitas yang 
tidak	sesuai	dengan	spesifikasi	teknis	di	dalam	kontrak.	

Jangka waktu masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat 
khusus kontrak dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak. 
Biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan pemeliharaan sepenuhnya 
menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Setelah batas waktu masa 
pemeliharaan berakhir dan tidak ada pekerjaan yang dinyatakan 
rusak, untuk yang kedua kalinya pekerjaan diserahterimakan. 

Masa pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam kontrak 
bukanlah waktu untuk menyelesaikan sisa-sisa pekerjaan yang 
belum terselesaikan, melainkan untuk pemeliharaan pekerjaan 
yang sudah 100% selesai dan telah dilakukan serah terima 
pertama pekerjaan.

32
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 Status lahan/ bukti kepemilikan , gambar situasi, lokasi 

dan luas tanah
b. Data bangunan
 IMB, tahun pembangunan, Denah bangunan, jenis 

konstruksi, lokasi bangunan dan gambar situasi
4. Data	 hasil	 pengamatan	 fisik	 yang	 disesuaikan	 dengan	 data	

administrasi
5. Laporan	hasil	penelitian	kondisi	fisik	dan	administrasi	
6. Pengguna Barang mengajukan permintaan persetujuan hibah 

tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang
7. Pengelola Barang melakukan penelitian atas kebenaran 

dokumen penganggaran dan data administrative, untuk 
menetapkan persetujuan/tidak setuju atas usulan hibah dari 
Pengguna Barang

8. Dalam hal usulan hibah disetujui, Pengelola Barang 
menetapkan surat persetujuan pelaksanaan hibah yang 
sekurang-kurangnya memuat : 
a. Penerima hibah;
b. Obyek hibah yaitu mengenai rincian tanah dan/atau 

bangunan;
c. Nilai tanah dan/atau bangunan;
d. Peruntukkan tanah dan/atau bangunan;
e. Kewajiban Pengguna Barang untuk menghapus tanah 

dan/atau bangunan yang dihibahkan dari Daftar Barang 
Pengguna; dan 

f. Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan 
pelaksanaan hibah kepada Pengelola Barang.

g. Dalam hal hibah tanah dan/atau bangunan tersebut 
nilainya di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan 
permohonan persetujuan hibah kepada Presiden.

3.1 Serah Terima Aset Barang Milik Negara (BMN) Paket 
NUWSP

Serah terima aset adalah proses penyerahan proyek selesai 
dari pengelola barang kepada pengguna barang. Pengelola 
barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 
menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan 
BMN. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
Penggunaan BMN.

Serah terima aset dalam kegiatan ini difokuskan pada mekanisme 
dan prosedur serah terima asset dari Kementerian PUPR - NUWSP 
dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Bagi barang-barang atau aset yang diperoleh dari dana Bank Dunia 
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat tetapi pengelolaannya 
akan menjadi tanggung jawab Pemda dan/atau PDAM, maka 
proses serah terima aset, pemindahbukuan dan pelaporan harus 
selesai selambat-lambatnya satu tahun setelah kegiatan konstruksi 
selesai dilaksanakan.

Sebelum serah terima aset, status barang yang akan diserah 
terimakan harus ditetapkan sebagai Proyek Selesai, yang diatur 
dalam Kepmen PU No. 128/KPTS/1995 Tentang Penetapan 
Proyek Selesai.

Usulan pengajuan serah terima aset dilengkapi dengan 
persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
1. Tim internal untuk pengusulan hibah yang dibentuk pengguna 

barang
2. Dokumen anggaran dan kelengkapannya
3. Data administrasi barang yang akan di serahterimakan 

32
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dalam butir (8), Pengguna Barang melakukan serah terima 
atas tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan 
dengan penerima hibah, yang dituangkan dalam berita 
acara serah terima barang dan naskah hibah

i. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima barang tersebut, 
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang 
melaksanakan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna 
dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan 
menerbitkan keputusan penghapusan dan melaporkan 
kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak 
diterbitkannya keputusan penghapusan.

j. Berdasarkan tembusan usulan penghapusan aset, 
Pengelola Barang menghapuskan barang dimaksud 
dari Daftar Barang Milik Negara dengan menerbitkan 
keputusan penghapusan barang.

3.1.1 Tata Cara Penyerahan Aset BMN Program NUWSP 
Penyerahan aset dilakukan melalui serangkaian proses sebagai 
berikut : 
1. Gubernur melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah/BPPW 

selaku PPK mengajukan permohonan ke Dirjen Cipta Karya 
Kementerian PUPR untuk melakukan penilaian terhadap aset 
yang akan diserahterimakan. 

2. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR membentuk Tim Penilai 
dan Evaluasi Aset, untuk melakukan penilian aset di daerah,  
kemudian Tim Penilai menyampaikan Laporan Pencatatan 
Aset di Kementerian PUPR Up Sekjen  (Bag. Pengelolaan 
BMN & Layanan Pengadaan Kementerian PUPR), dilakukan 
pencatatan aset oleh Pengelola Barang di Kementerian PUPR 
kemudian disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk 
pengajuan penghapusan aset oleh Menteri Keuangan

3. Persetujuan dari Kementerian keuangan, yang dilengkapi 
dengan data aset, dan data penerima aset

4. Kementerian PUPR menyerahkan pengelolaan aset ke 
Pemerintah Daerah yang dilengkapi Surat Perjanjian 
pengelolaan aset dan Berita Acara  Serah Terima Aset bahwa 
Pengoperasian dan Pengelolaan Aset Terbangun menjadi 
tanggungjawab  Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota/PDAM) 

5. PDAM menerima Hibah Prasarana dan Sarana Penyediaan Air 
Minum melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota 

3.1.2 Tata Cara Penyerahan Dari Pemda ke PDAM
Setelah proses serah terima aset selesai, untuk memaksimalkan 
fungsi aset SPAM/barang milik negara, perlu dilakukan serah 
terima kelola dari Pemda ke PDAM. 

Tata cara pasca penyerahan aset dari Pemda ke PDAM, meliputi: 
1. Bupati/Walikota/Gubernur menyerahkan aset kepada PDAM 

sebagai pihak yang berwenang mengelola dan memelihara 
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan aset tersebut 
dilaksanakan. 

2. Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan atas 
aset tersebut ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD); 

3. Penerbitan Perda Penyertaan Modal
4. Pengalokasian aset ke dalam APBD
5. PDAM yang menerima aset tersebut melakukan pencatatan ke 

dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); 
6. Penyerahan	sebagaimana	dimaksud	setelah	melalui	verifikasi	

bersama antara Penyerah Barang dengan Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara; atau Kementerian/Lembaga 
Selaku Counterpart, dalam hal penyerahan dilakukan 
kepada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart PDAM 
yang menerima aset kemudian menginformasikan kepada 
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Pemerintah Pusat tersebut.

Berikut ini skema alur proses pelaksanaan pengusulan kegiatan 
hingga serah terima Kelola oleh PDAM.

Gambar  3.1.
 .Alur Proses Pengusulan Kegiatan Hingga Serah Terima Aset

3.1.3  Tata Cara Serah Terima Pengelolaan dan Pemanfaatan 
Aset SPAM Kepada PDAM

Dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana 
penyediaan air minum melalui DIPA APBN Balai Prasarana 
Permukiman Wilayah Terkait Program National Urban Water Supply 
Project (NUWSP)yang dinyatakan dengan proyek selesi 100%,  
untuk memanfaatkan asset terbangun dan sambil menunggu 
Proses Serah Terima Aset oleh Kementerian Pekerjaan Umum 
dan  dan Perumahan Rakyat, kepada Pemerintah Daerah, maka 
perlu adanya kesepakatan yang terkait dengan penyelenggarakan 
Serah Terima Pemanfaatan dan Pengelolaan Sarana Penyediaan 
Air Minum SPAM dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kementerian PUPR (Balai BPPW Provinsi) menyerahkan 
kepada PDAM, dengan melalui penilaian asset oleh 
Dirjend Cipta Karya  dan pencatatan asset oleh Sekjend 
Cipta Karya.

2. PDAM menerima Serah Terima Pemanfaatan dan 
Pengelolaan Sarana Air Minum yang terbangun yang 
sudah dinyatakan selesai 100% dengan ditandatangi 
berita acara serah terima pemanfaatan dan pengelolaan 
oleh Balai PPW Provinsi dan PDAM.

3. PDAM berkewajiban melakukan pengelolaan dengan 
menyediakan biaya Operasional dan Pemeliharaan.

Dengan dilaksanakannya Serah Terima Pemanfaatan dan 
Pengelolaan maka tanggung jawab pengelolaan beralih dari 
Kementerian PUPR ke PDAM. alur proses  persetujuan menyetujui 
usul proyek selesai.

36



Bahan Bacaan Materi Pembekalan Field Assistants (FA) Bahan Bacaan Materi Pembekalan Field Assistants (FA)

37 38Alur proses tahap serah terima pengelolaan dan pemanfaatan 
asset SPAM NUWSP tertera sebagai berikut :

Gambar 5. Alur Proses Tahap Serah Terima 
Pengelolaan dan Pemanfaatan 

DAFTAR PUSTAKA

 Panduan Pengelolaan Proyek NUWSP 
 Buku Panduan Penyelenggaraan SPAM (Commisioning)
 World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans 

and IDA Credits
 Modul pengendalian supervise konstruksi SPAM_BPSDM 

PUPR
 SNI 03-2847-1992 – Pengukuran aliran air dalam saluran 

tertutup untuk meter air minum.
 SNI 7828:2012 - Pengambilan contoh air minum dari 

instalasi pengolahan air dan sistem jaringan distribusi 
Perpipaan.

 SNI 03 2847:2002 Tata Cara Perhitungan beton Untuk 
Bangunan Gedung.

 SNI 6773:2008	-	Spesifikasi	unit	paket	instalasi	pengolahan	
air.

 SNI 7511:2011 Tata cara pemasangan pipa transmisi dan 
pipa distribusi serta bangunan pelintas pipa.

 SNI 06-0084-2002 Pipa PVC untuk saluran air minum.
 Buku Panduan Penyelenggaraan SPAM (PHO dan FHO)
 Modul Pemindahtanganan BMN
 Modul Prinsip-Prinsip Dalam Hibah BMN

DJCK Kemen PUPR melakukan Penilaian Aset yang akan 
diserahterima kelola manfaat

Pengelolaan Barang:
Pencatatan Aset di Kemen 

PUPR

Berita Acara Serah 
Terima Pengelolaan dan 

Pemanfaatan ditandatangani 
Kemen PUPR dengan PDAM 

Pengoperasian dan 
Pengelolaan Aset Terbangun 

oleh PDAM

Infrastruktur SPAM terbangun 
(100%): Commissioning Test, 

FHO dan 
BA Penyelesaian Pekerjaan

Penetapan Sementara 
Proyek Selesai 100%

Tim Penilai dan Evaluasi:
SK Dirjen

Masuk dalam daftar 
SIMAK BMN

ATAU
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39 DASAR HUKUM :

 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(BMN/D)

 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah

 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah khusus untuk pengadaan barang

 Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2019 tentang  
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.06/2016 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan 
Barang Milik Negara

 Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PMK/2013 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset 
Lain-Lain.

 Perka LKPP No.21 Tahun 2015 tentang Harmonisasi 
Standar Dokumen Pengadaan Untuk Pekerjaan Konstruksi 
Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan 
Metode	 Paska	 Kualifikasi	 Satu	 Sampul	 (National 
Competitive Bidding/NCB) Dengan Sumber Dana Dari 
Bank Dunia. 
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