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1. Sesungguhnya Allah tak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri (QS. Ar-Ra’d:11) 

2. Nilai akhir dari proses pendidikan, sejatinya terekapitulasi dari 

keberhasilannya menciptakan perubahan pada dirinya dan lingkungan. 

Itulah fungsi daripada pendidikan yang sesungguhnya (Lenang 

Manggala) 

3. Pendidikan adalah kemampuan untuk mendengarkan segala sesuau tanpa 

membuatmu kehilangan temperamen atau rasa percaya diri.(Robert 

Frost). 

4. Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak ketahui 

(Aristotle Onassis) 

 



vi 
 

PERSEMBAHAN DARI DENI SETIAWAN 
 

 
 
 
 

1. Kedua orangtua tercinta yang  telah mendidik, mengasihi menyayangi 

serta mendoakan yang tidak ada henti- hentinya. 

2. Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi (Bapak Arie Taveriyanto, S.T.,  

M.T., Ibu Dr. Rini Kusumawardani, S.T., M.Sc., M.T. dan Ibu Endah 

Kanti Pangestuti, S.T., M.T.  ) yang telah memberikan arahan, bimbingan 

masukan dan persetujuan dalam penyusunan Skripsi dengan penuh 

keikhlasan serta kesabaran. 

3. Seluruh Bapak/Ibu dosen Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang 

yang memberikan bantuan arahan dalam penyusunan Skripsi. 

4. Keluarga besar tercinta yang telah memberikan dukungan baik secara 

moril maupun materil. 

5. Teman- teman terbaik yang sangat menghibur dalam suka maupun duka. 

6. Semua teman-teman Teknik Sipil, S1 tahun 2013 

7. Almamaterku tercinta Universitas Negeri Semarang



vii 
 

ABSTRAK 
 

 
 

Deni Setiawan. 2020. Analisis Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Sebagai 

Salah Satu Syarat Kelengkapan Dokumen Penawaran Teknis Keikutsertaan 

Tender Proyek LPSE Rusun T-24 Kabupaten Halmahera Barat. Skripsi Jurusan 

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1. Arie 

Taveriyanto S.T., M.T. 

 

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia 

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainya (Perpres No. 16 tahun 2018). LPSE 

(Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah layanan pengelolaan teknologi 

informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara 

elektronik.Permasalahan yang dihadapi peserta tender adalah saat pengajuan 

dokumen penawaran. Ketidaksesuaian dokumen penawaran yang diminta 

membuat peserta tender gugur sebelum sampai pada tahap akhir yaitu persaingan 

harga. Rancangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).menjadi salah satu 

faktor penyebab gagalnya pengajuan dokumen penawaran oleh peserta tender.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. deskriptif 

maksudnya adalah dengan memaparkan masalah-masalah yang sudah ad a atau 

tampak.pada kasus ini masalah yang tampak adaalah kegagalan metode konstruksi 

pada pengajuan proyek tender LPSE dan cara pengajuan dokumen penawaran 

sehingga memperbesar kemungkinan memenagkan sebuah tender. Data yang 

dihimpun dan digunakan merupakan data asli dari Proyek Pembangunan Rumah 

Susun T-24 Kabupaten Halmahera Barat dan data sampel yang diambil di website 

http://lpse.pu.go.id.  

Hasil Penelitian menunjukan bahwa dalah satu penyebab kegagalan 

pengajuan tender disebabkan oleh Metode konstruksi pada dokumen penawaran. 

Dari perhitungan sampel kegagalan dalam pengajuan dokumen penawaran 

sebanyak 13,58% dari jumlah peserta total dan 1,86% dari total peserta yang ikut 

tender gagal dalam pengajuan Rancangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu Rancangan Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3). yang tidak sesuai memiliki pengaruh terhadap kegagalan 

peserta saat pengajuan dokumen penawaran. Saran pada penelitian ini adalah 

peserta tender harus lebih teliti dalam membuat Rancangan Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3).agar sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi dokumen 

pemilihan agar kedepannya dapat memperkecil kemungkinan kegagalan dalam 

pengajuan dokumen penawaran.  

 
Kata kunci: Tender, LPSE, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

http://lpse.pu.go.id/
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua kondisi dan faktor yang 

dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang 

lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu) di tempat kerja (OHSAS 

18001:2007). Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) juga merupakan salah satu 

syarat dalam pengajuan tender proyek.  K3 sebagai salah satu syarat dalam pengajuan 

tender proyek tercantum pada UU No 2 Tahun 2017 pasal 52 b tentang jasa 

konstruksi yaitu “Penyedia jasa dan subpenyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa 

konstruksi harus memenuhi standar keamanan, kesehatan, keselamatan dan 

keberlanjutan”.  

Menurut Perpres No. 16 Tahun 2018, Tender adalah metode pemilihan untuk 

mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa definisi "Tender" adalah 

tender1/ten·der/ /ténder/ n tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, 

atau menyediakan barang.  Sedangkan menurut Sudarsono di dalam buku Kamus 

Hukum, tender adalah suatu hal yang berkaitan dengan kegiatan memborong 

pekerjaan atau menyuruh pihak lain untuk memborong ataupun mengerjakan 

sebagian ataupun seluruh pekerjaan sesuai dengan perjanjian (kontrak) yang telah 

dibuat. 

https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.com/2013/09/pengertian-bahaya-dan-faktor-faktor.html
https://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.com/2013/10/pengertian-definisi-tempat-kerja-dalam.html
https://www.pengadaan.web.id/2018/03/perpres-no-16-tahun-2018-tentang-pengadaan-barang-jasa.html
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       Dalam pelaksanaan tender baik penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa 

lainya semuanya berada dalam naungan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa 

Pemerintah (LKPP).  LKPP adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP 

dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 

tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah (lkpp.go.id). 

seiring perkembangan, Pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik agar  

dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan 

persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, 

mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi 

yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan 

barang/jasa pemerintah. Utnuk itu dibentuklah Layanan Pengadaaan Secara 

Elektronik (LPSE) yang menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). 

Dalam pengajuan Tender proyek seringkali penyedia jasa kosntruksi tidak 

terlalu memperhatikan pentingnya dokumen K3 sebagai salah satu syarat pada 

dokumen penawaran dan hanya berfokus pada penawaran harga dan spesifikasi 

teknis sehingga menyebabkan kegagalan dalam pengajuan tender. Dalam pengajuan 

dokumen K3 ketidak sesuaian standar maupun kualifikasi yang diminta sering 

menjadi alsan penyelenggara menggugurkan pengajuan penawaran penyedia jasa 

konstruksi. Sehingga sebagai penyedia jasa konstruksi harus mencermati alur 

pengajuan tender dari mulai pendaftaran hingga penyerahan dokumen kepada 

pemilik/penyelenggara tender tersebut. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Nonkementerian
https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden
https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Presiden
https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia
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Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang rencana 

Keselamatan dan Ksehatan Kerja (K3) yang tepat agar sesuai dengan kualifikasi atau 

persyaratan agar memperbesar kemungkinan lolosnya pengajuan sebuah tender 

dengan mengambil data dari proyek tender LPSE Rumah Susun T-24 Halmahera 

barat tahun anggaran 2016. Penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Metode Konstruksi Sebagai Sakah Satu Kelengkapan Dokumen Penawaran Teknis 

Keikut Sertaan Proyek Tender LPSE Rumah Susun T-24 Kabupaten Halmahera 

Barat”.   

 

1.2  Identifikasi Masalah 

 Adapun identifikasi masalah sebagai berikut 

a. Alur penyedia jasa konstruksi dalam mengikuti tender proyek LPSE yang 

berbasis online 

b. Penyedia jasa konstruksi yang mengalami kegagalan dalam pengajuan sebuah 

tender LPSE yang diakibatkan oleh tidak lolosnya kualifikasi Kesehatan dan 

Kselamatan Kerja (K3) yang ada dalam dokumen penawaran teknis. 

c. Hubungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam dokumen 

penawaran teknis terhadap kegagalan memperoleh tender LPSE.  

d. Solusi dan rekomendasi yang sesuai untuk pengajuan dokumen penawaran 

teknis agar memperbesar kemungkinan memenangkan proyek tender LPSE. 
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1.3  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah sebagai berikut 

a. Bagaimana alur penyedia jasa konstruksi dalam mengikuti proyek tender  

LPSE? 

b. Apa yang menyebabkan tidak lolosnya kualifikasi Kesehatan dan Kselamatan 

Kerja (K3) dalam dokumen penawaran teknis dalam pengajuan proyek tender 

LPSE? 

c. Bagaimana hubungan Kesehatan dan Kselamatan Kerja (K3) dalam dokumen 

penawaran teknis terhadap kegagalan memperoleh tender LPSE? 

d. Bagaimana Solusi dan rekomendasi yang sesuai untuk pengajuan dokumen 

penawaran teknis agar memperbesar kemungkinan memenangkan proyek 

tender LPSE? 

  

1.4   Pembatasan masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Tender yang teliti merupakan tender LPSE Proyek Pembangunan Gedung 

Rumah Susun T-24 Kabupaten Halmahera Barat tahun 2016. 

b.  Tender yang diikuti merupaka tender resmi yang ada di LPSE. 

c. Fokus analisis kegagalan tender hanya pada Keshatan dan Keselamatan Kerja 

(K3) pada dokumen penawaran teknis. 

d. Data yang diperoleh merupakan data proyek pembangunan rumah susun t-24 

Kabupaten Halmahera Barat. 
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e. Fokus penelitian hanya pada proyek yang sudah siap dikerjakan dan tidak ada 

hal-hal  yang berkaitan dengan legalitas atau perijinan sebelum tender 

tersebut dilelangkan. 

f. Pembahasan hanya pada persiapan dokumen penawaran dan penyampaian 

dokumen penawaran. 

 

 

1.5  Tujuan 

Tujuan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui bagaimana cara mengikuti proyek tender di LPSE. 

b. Untuk mengetahui penyebab tidak lolosnya kualifikasi Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) dalam dokumen penawaran teknis pada pengajuan 

proyek tender LPSE. 

c. Mengetahui bagaimana hubungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

dalam dokumen penawaran teknis terhadap kegagalan memperoleh tender 

LPSE. 

d. Memberikan solusi dan rekomendasi yang sesuai untuk pengajuan dokumen 

penawaran teknis agar memperbesar kemungkinan memenangkan proyek 

tender LPSE. 

1.6  Manfaat 

Manfaat dari penulisan adalah untuk memberikan solusi mengenai masalah 

kegagalan penyedia jasa konstruksi pada dokumen penawaran saat pengajuan 

tender agar memperbesar peluang memenangkan tender di LPSE. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.   Tender 

Menurut Perpres No. 16 Tahun 2018, Tender adalah metode pemilihan untuk 

mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa definisi "Tender" adalah 

tender1/ten·der/ /ténder/ n tawaran untuk mengajukan harga, memborong 

pekerjaan, atau menyediakan barang.  Sedangkan menurut Sudarsono di dalam 

buku Kamus Hukum, tender adalah suatu hal yang berkaitan dengan kegiatan 

memborong pekerjaan atau menyuruh pihak lain untuk memborong ataupun 

mengerjakan sebagian ataupun seluruh pekerjaan sesuai dengan perjanjian 

(kontrak) yang telah dibuat. 

Dalam sektor pemerintahan, tender resmi diatur secara rinci oleh Peraturan 

Presiden (Perpres) dan peraturan turunannya untuk memastikan bahwa proyek yang 

menggunakan dana negara dilakukan dengan bebas, adil, serta terlepas dari suap 

atau nepotisme. Proses seleksi dalam tender dilaksanakan dengan mengundang 

vendor (penjual atau penyedia) untuk mempresentasikan harga dan kualitas 

barang/jasa yang dibutuhkan dengan sistem konvensional ataupun dengan sistem 

online. Harga terbaik dan kualitas yang terbaiklah, nantinya yang akan menjadi 

pemenang. Adapun mengenai jenis perusahaan yang bisa menjadi peserta tender 

adalah seluruh badan usaha berskala baik mikro, kecil, menegah atau besar yang 

legal secara administrasi. Salah satu cara mengikuti tender adalah dengan mendaftar 

https://www.pengadaan.web.id/2018/03/perpres-no-16-tahun-2018-tentang-pengadaan-barang-jasa.html
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sebagai penyedia jasa pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik 

(SPSE) pada website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).  Semua 

penyedia jasa konstruksi yang telah terdaftar berhak untuk mengikuti dan bersaing 

untuk mendapatkan tender yang diinginkan, baik badan usaha berskala kecil, 

menengah ataupun besar yang sah secara legalitas dan administrasi. 

 

2.2.   LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi 

informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara 

elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat 

Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat 

menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan 

tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain 

memfasilitasi UKPBJ/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan 

barang/jasa secara elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik juga melayani 

registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik yang bersangkutan. 

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, 

memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring 

dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna 

mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. 
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Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah 

Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang 

ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 

Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan 

Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang 

ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

 

 Gambar 2.1 Tampilan aplikasi SPSE pada website LPSE 

 

 

2.3.   Penyedia Jasa Konstruksi 

Undang-undang tentang Jasa konstruksi (UUJK) menyebutkan bahwa 

pengertian Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan 



9 
 

 

konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa 

konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. 

2.3.1   Kategori Penyedia Jasa Konstruksi 

 Menurut UUD no 18 tahun 1999 dijelaskan bahwa terdapat 3 kategori 

jasa konstruksi yaitu: 

1) Perencana Konstruksi 

Perencana Konstruksi bertugas memberikan layanan jasa perencanaaan 

dalam konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari 

kegiatan. Mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan 

dokumen kontrak kerja konstruksi, mereka yang mendapat tugas ini 

biasanya disebut sebagai Konsultan Perencana. 

2) Pelaksana Konstruksi 

Pelaksana Konstruksi bertugas memberikan layanan jasa pelaksanaan 

dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-

bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan 

penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi, yang umumnya disebut 

Kontraktor Konstruksi. 

3) Pengawasan Konstruksi 

Pengawas Konstruksi berrtugas memberikan layanan jasa pengawasan baik 

sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi. Mulai dari 

penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir konstruksi, mereka 

yang bertugas di posisi ini biasanya disebut sebagai Konsultan Pengawas. 
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2.3.2   Legalitas  

 Berdasarkan undang undang nomor 2 tahun 2017 bahwa setiap usaha 

yang akan ingin memberikan pelayanan jasa konstruksi harus memiliki tanda 

daftar usaha perseorangan. Tanda daftar usaha perseorangan bisa didapatkan 

dengan mengurusnya di kantor pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai 

domisili pelaku usaha.  

 Memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU). Sesuai aturan, Sertifikasi 

Badan Usaha didapatkan oleh pelaku usaha dengan mengajukan permohonan 

kepada Menteri dan harus melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang 

dibentuk oleh badan usaha terakreditasi yang legal.  

 

2.3.3   Kewajiban dan tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi  

 Berdasarkan pasal 1 ayat 10 nomor 2 tahun 2017 bahwa kegagalan 

bangunan adalah keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya 

bangunan setelah penyerahan akhir hasil konstruksi. Bangunan konstruksi 

harus memenuhi standar keselamatan, keamanan, keberlanjutan, dan kesehatan 

(SK4). Dan hal ini tentunya diatur dalam undang-undang pasal 59 nomor 2 

tahun 2017. 

 Jika terjadi kegagalan bangunan, maka akan dilakukan tindakan lebih 

lanjut untuk menetukan siapa yang bersalah atau dimintai pertanggung 

jawaban. Sebagaimana diatur dalam undang-undang pasal 65 nomor 2 tahun 

2017 sebagai berikut: 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37637/uu-no-2-tahun-2017
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1) Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas 

Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun 

terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi. 

2) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam 

jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi. 

3) Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam 

Kontrak Kerja Konstruksi. 

4) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi 

setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2). 

 

2.4.   Keikutsertaan Tender 

Penyededia Jasa Konstruksi yang telah terdaftar dan tercatat mengikuti sebuah 

tender akan diberikan dokumen pemilihan beserta spesifikasi teknis dan gambar 

untuk dievaluasi serta sebagai acuan penyedia jasa konstruksi dalam penawaran 

harga. Dokumen pemilihan adalah dokumen yang diberikan oleh Pemilik tender 

kepada peserta tender sebagai panduan  dalam memenuhi kualifikasi keikutsertaan 

tender.  

Dokumen pemilihan berisi tentang: 

a) Instruksi kepada peserta 
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b) Lembar data pemilihan 

c) Bentuk surat perjanjian 

d) Syarat umum dan khusus kontrak 

e) Tata cara evaluasi penawaran 

f) Dokumen Penawaran 

Peserta tender diwajibkan untuk mencermati point (a) sampai dengan (e) dan 

membuat dan mengajukan point (f)  

2.4.1.   Dokumen Penawaran 

 Dokumen Penawaran merupakan dokumen yang berisi pengajuan 

spesifikasi atau persyaratan yang diminta oleh pokja (pemilik tender) kepada 

peserta penyedia jasa konstruksi sebagai bahan evaluasi untuk pokja dalam 

memilih pemenang. 

  Dokumen penaawaran dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Dokumen penawaran teknis 

Merupakan dokumen terdiri dari  

a) Metode Pelaksanaan 

b) Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan (kurva S) 

c) Jenis kapasitas dan jumlah peralatan 

d) Daftar personil inti 

e) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrak-kan (apabila ada 

bagian pekerjaan yang akan disubkontrak-kan) 

f) RK3K 
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2) Dokumen Penawaran Harga 

Merupakan dokumen yang terdiri dari  

a) Surat penawaran Harga yang mencantumkan tanggal, masa 

berlaku penawaran dan harga penawaran 

b) Rincian harga penawaran  

c) Rekapitulasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (apabila 

dipersyaratkan) 

 

2.4.2.   Evaluasi Dokumen penawaran 

 Evaluasi dokumen penawaran dilakukan oleh pokja dengan 

menginputkan hasil evaluasi dokumen penawaran teknis dan menayangkan 

hasil evaluasi pada aplikasi SPSE. Aplikasi SPSE secara otomatis tidak akan 

membuka dokumen penawaran harga bagi peserta yang tidak lolos evaluasi 

dokumen penawaran teknis. 

 Evaluasi dokumen penawaran harga dilakukan pokja setelah peserta 

lolos pada tahap seleksi dokumen penawaran teknis. Jika harga penawaran 

melebihi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pokja maka peserta gugur dalam 

evaluasi penawaran harga kecuali pada pelelangan terbatas apabila peserta 

yang dapat memasukan dokumen penawaran kurang dari tiga peserta. 

2.4.3.   Permasalahan Penyedia Jasa Konstruksi 

 Seringkali Permasalahan yang dihadapi oleh penyedia jasa konstruksi 

adalah gugur pada saat evaluasi dokumen penawaran teknis. Dari data LKPP 
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tahun 2019 pada tender bernilai diatas 2 milyar ada sekitar 16%-24% peserta 

tender gugur pada evaluasi dokumen penawaran teknis., dan hanya 1%-5% 

peserta yang dapat melanjutkan ke tahap penawaran harga, dan 71%-83% 

peserta gugur karena tidak mengajukan dokumen penawaran sama sekali. 

 Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sedikit peserta yang dapat 

sampai ke tahap penawaran harga, beberapa peserta gugur saat penawaran 

teknis dan banyak peserta yang gugur karena tidak jadi ataupun terlambat 

mengajukan dokumen penawaran pada saat yang ditentukan. Peserta yang 

gugur pada dokumen penawaran teknis dikarenakan tidak sesuainya metode 

kosntruksi dan RK3K yang ditawarkan kepada pokja. 

 

2.5.   Rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kontrak (RK3K) 

RK3K adalah Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak yang 

dibuat/disusun oleh Penyedia Jasa sebagai lampiran penawaran pada saat mengikuti 

proses lelang.  RK3K Berdasarkan Permen No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar 

dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, Penyedia Jasa 

diwajibkan untuk membuat RK3K dengan sekurang-kurangnya mengikuti contoh 

sistematika penyusunan RK3K yang ada dalam Permen No. 07/PRT/M/2011, yaitu 

sebagai berikut:an secara efisien dan efektif, serta diperoleh produk konstruksi yang 

lebih berkualitas. 
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2.5.1. Kebijakan K3 Perusahaan Penyedia Jasa 

Penyedia Jasa wajib membuat atau memiliki Kebijakan K3 yang 

ditandatangani oleh manajemen puncak dari perusahaan tersebut. Kebijakan 

K3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

1. Sesuai dengan sifat dan kategori risiko K3; 

2. Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat 

kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3; 

3. Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan dan 

persyaratan lain yang terkait; 

4. Sebagai kerangka untuk menyusun dan mengkaji sasaran K3; 

5. Didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara; 

6. Dikomunikasikan kepada semua personil; 

7. Dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan; 

8. Dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan K3 masih 

relevan dan sesuai. Apabila perusahaan belum memiliki Kebijakan K3, 

maka harus ditetapkan kebijakan K3 yang berlaku khusus untuk pekerjaan 

yang akan dilaksanakan. Apabila pada pekerjaan dilakukan kerjasama 

dengan perusahaan lain (Kerjasama Operasi/KSO), maka kebijakan K3 

terlebih dahulu harus disusun bersama oleh pihak yang ber-KSO. Kebijakan 

tersebut bisa menggunakan kebijakan dari salah satu perusahaan atau 

kebijakan baru yang disepakati dan ditanda tangani bersama. 
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tawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;Kesesuaian antara metode 

kerja dengan spesifikasi / volume pekerjaan yang disyaratkan. 

2.5.1.   Faktor tidak lolosnya RK3K pada pengajuan tender 

  Pada dasarnya setiap penyedia jasa konstruksi memiliki metode 

konstruksinya masing masing, beberapa faktor kegagalan Rencana 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (RK3K) pada pengajuan tender adalah 

sebagai berikut: 

1) Tidak sesuai dengan standart tender proyek yang diikuti. 

2) Tidak sesuai dengan SNI yang berlaku. 

2.6.   Identifikasi Proyek 

Data Proyek pada penelitian ini adalah tender proyek LPSE Pembangunan 

Rumah Susun T-24 Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2016 yang 

diperuntukan sebagai hunian dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada daerah 

tersebut.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.   Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah langkah-langkah atau cara-cara penelitian suatu 

masalah, kasus, gejala at au fenomena dengan jalan ilmiah untuk menghasilkan 

jawaban yang rasional. Metode penelitian digunakan sebagai dasar at as langkah-

langkah berurutan yang didasarkan pada tujuan penelitian dan menjadi suatu 

perangkat yang digunakan untuk menarik kesimpulan, sehingga dapat diperoleh 

penyelesaian yang diharapkan untuk mencapai keberhasilan penelit ian. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. deskriptif 

maksudnya adalah dengan memaparkan masalah-masalah yang sudah ad a atau 

tampak.pada kasus ini masalah yang tampak adaalah kegagalan metode konstruksi 

pada pengajuan proyek tender LPSE dan cara pengajuan dokumen penawaran 

sehingga memperbesar kemungkinan memenagkan sebuah tender. 

3.2   Tahap Persiapan 

 

Tahap persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai 

pengumpulan data dan pengolahan data. Dalam tahap awal ini disusun hal-hal 

penting yang harus dilakukan dengan tujuan mengefektifkan waktu dan pekerjaan. 

Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan dalam tahap persiapan tersebut 

meliputi beberapa hal berikut, 
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a) studi pustaka terhadap materi Skripsi untuk menentukan garis besar 

permasalahan, 

b) .menentukan kebutuhan data yang akan digunakan, 

c) menggali informasi melalui instansi terkait yang dapat dijadikan 

narasumber, 

Persiapan di atas harus dilakukan dengan cermat dan teliti untuk menghindari 

adanya bagian-bagian yang terlupakan ataupun pekerjaan yang berulang. Sehingga 

pekerjaan pada tahap persiapan dapat berjalan dengan semaksimal mungkin. 

3.3.   Pengumpulan Data 

Data yang digunakan antara lain: 

1) Data yang bersumber dari dokumen pemilihan Rumah Susun Halmahera 

Barat 

2) RKS 

3) Peraturan peraturan tentang metode konstruksi 

4) RAB 

5) Gambar Kerja 

6) Kurva S 

7) Data pendukung pengajuan dokumen penawaran 

3.4.   Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini berupa langkah dan tahapan sebagai penyedia jasa 

konstruksi untuk mengikuti sebuah tender pada website LPSE. Mulai dari 

pendaftaran hingga pengajuan dokumen pemilihan serta pembuatan RK3K.  
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3.4.1.   Langkah dan tahapan pendaftaran penyedia di LPSE  

Untuk mengikuti proyek tender pemerintah pada website LPSE badan 

usaha atau penyedia jasa konstruksi diharuskan mendaftar lpse dan mengisi 

formulir pendaftaran.: 

 

 

Gambar.3.1 Halaman awal pendaftaran 
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Gambar 3.2. Formulir pendaftaran penyedia 

 

3.4.2.   Pemilihan Tender Baru 

Setelah terdaftar dan mengisi formulir penyedia jaasa dapat memilih 

tender yang ingi diikuti pada halaman paket baru. 

 

Gambar 3.3. Halaman Paket Baru 
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3.4.3.   Pengunduhan dokumen pemilihan 

Peserta dipersilahkan untuk mengunduh dokumen pemilihan setelah 

terdaftar sebagai peserta tender 

 

Gambar 3.4. Halaman pengunduhan dokumen pemilihan 

Setelah pengunduhan dokumen pemilihan , peserta tender mengisi 

dokumen administrasi yang berisi perijinan dan legalitas suatu perusahaan 

serta dokumen penawaran yang berisikan surat penawaran, jaminan 

penawaran, surat perjanjian kemitraan serta dokumen penawaran teknis  

3.4.4.    Penulisan dokumen RK3K 

Penulisan dokumen RK3K dalam dokumen penawaran harus 

didasarkan pada UUD dan Peraturan yang berlaku.  

Undang Undang Dasar yang di tinjau adalah: 

1. UU No 2 Tahun 2017 
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2. Permen No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman 

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. 

3. Perpres No. 16 Tahun 2018 

 

3.4.5.    Pengiriman data kualifikasi 

Data kualifikasi merupakan data adminstrasi perusahaan berupa 

legalitas suatu perusahaan  

 

Gambar 3.5. Halaman pengiriman data kualifikasi 

 

3.4.6.   Pengunggahan dokumen penawaran 

Setelah semua persyaratan dokumen pemilihan dilengkapi langkah 

selanjutnya mengunggah file dokumen Penawaran menggunakan aplikasi 

pengaman dokumen (APENDO). 

  

https://www.pengadaan.web.id/2018/03/perpres-no-16-tahun-2018-tentang-pengadaan-barang-jasa.html
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Flowchart Alur Penelitian 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1.   Peninjauan Awal  

Peninjauan awal penelitian ini membahas mengenai kondisi awal dimana 

sebagai penyedia jasa mempersiapkan materi atau persyaratan untuk mengikuti 

sebuah tender proyek. Tender proyek yang akan diikuti adalah Tender LPSE 

Rumah Susun T24 Kabupaten Halmahera Barat. Fungsi dari peninjauan tersebut 

adalah mengetahui dokumen apa saja yang sudah dipersiapkan sebagai penyedia 

jasa konstruksi untuk mengikuti sebuah tender di LPSE. 

4.1.1.  Kelengkapan Legalitas Perusahaan 

       Sebelum dapat mengikuti sebuah Tender LPSE sebuah perusahaan 

atau penyedia jasa harus memiliki ijin usaha resmi dari pemerintah dan 

memiliki dokumen atau bukti yang akan di upload pada Sistem Pengadaan 

Secara Elektronik (SPSE) sebagai berikut: 

1.  Ijin Usaha 

2. Akta Pendirian Perusahaan 

3. Identitas Pemilik Perusahaan 

4. Daftar Pengurus Perusahaan 

5. Daftar Tenaga Ahli 

6. Peralatan yang dimiliki 

7. Pengalaman Perusahaan 

8. Data Pajak 

Contoh dokumen dapat dilihat pada lampiran 
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4.1.2.  Terdaftar Sebagai Penyedia Jasa  

   

       Untuk dapat mengikuti tender melalui Sistem Pengadaan Secara 

Elektronik (SPSE), terlebih dahulu penyedia jasa harus mendaftar untuk 

menjadi penyedia. Pendaftaran ini dilakukan secara online melalui website 

https://lpse.pu.go.id. 

 

4.2.   Keikutsertaan Tender 

    Tender yang diikuti merupakan tender LPSE proyek Rumash Susun T24 

Kabuaten Halmahera Barat. tahun anggaran 2016. Dari keikutsertaan tender tersebut 

kami mendapatkan Gambar DED serta Dokumen Pemilihan dengan nomor registrasi 

01/REG 16-12/2016. Gambar tampak DED dari proyek tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 4.1, Gambar 4.2, Gambar 4.3, dan Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.1 Siteplan  Rumah Susun T24 Kabupaten Halmahera Barat 

https://lpse.pu.go.id/
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Gambar 4.2 Tampak Atas Rumah Susun T24 Kabupaten Halmahera Barat 

 

Gambar 4.3 Tampak Depan dan Belakang Rumah Susun T24 Kabupaten  

 Halmahera Barat 
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Gambar 4.4 Tampak Samping Rumah Susun T24 Kabupaten  

 Halmahera Barat 

 

    Dari Dokumen Pemilihan NO : 01/REG 16-12/2016 didapat persyaratan pokok 

sebagai berikut:  

    Dokumen Penawaran disampaikan menggunakan metode 2 (dua) file yang 

dibagi menjadi dokumen penawaran administrasi dan teknis (file I) yang dapat dilihat 

pada tabel 4.1 dan dokumen penawaran harga (file II) yang dapat dilihat pada tabel 

4.2 

Tabel 4.1 Syarat dokumen penawaran administrasi dan teknis 

Penawaran Administrasi (file I) Penawaran Teknis (file I) 

1. Surat penawaaran administrasi 

dan teknis yang didalamnya 

mencantumkan tanggal dan masa 

berlaku penawaran 

1. Metode konstruksi 

2. Jadwal (berupa kurva S dan jangka 

waktu pelaksanaan). 
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2. Softcopy hasil pemindaian 

Jaminan Penawaran Asli 

3. Surat Perjanjian 

Kemitraan/Kerjasama Operasi 

yang disahkan oleh notaris 

(apabila peserta berbentuk 

kemitraan) 

 

3. Jenis, kapasitas, komposisi dan 

jumlah peralatan 

4. Spesifikasi teknis (bahan/barang 

tertentu apabila ada) 

5. Daftar personil inti 

6. Bagian pekerjaan yang disub 

kontrakan (apabila ada pekerjaan 

yang disub kontrakkan) 

7. RK3K 

 

  

Tabel 4.2 Syarat dokumen penawaran Harga 

Penawaran harga (file II) 

 

1. Surat penawaran harga yang didalamnya 

mencantumkan tanggal, masa berlaku 

penawaran dan total harga penawaran  

 

2. Rincian harga penawaran 

 

 

 

4.3.   Pembuatan Dokumen Penawaran 

       Pembuatan dokumen penawaran dibuat oleh peserta tender dengan mengacu 

kepada permintaan pemilik tender (Pokja) yang tertulis pada dokumen pemilihan. 

Penulisan dokumen penawaran administrasi dan teknis (file I) dan pembuatan 

dokumen penawaran harag (file II) dapat dilihat pada penjelasan berikut: 
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  4.3.1   Penulisan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (file I). 

    Penulisan dokumen penawaran (fileI) dibagi menjadi dua sub bagian yaitu 

dokumen penawaran administrasi dan dokumen penawaran teknis. 

      4.3.1.1  Dokumen Penawaran Administrasi 

  Dokumen penawaran administrasi besrisi:  

1. Surat penawaran 

Surat penawaran administrasi dan teknis ditulis dengan 

mencantumkan masa berlaku penawaran , masa berlaku 

penawaran yang diminta oleh pokja tertera pada dokumen 

pemilihan dengan masa berlaku penawaran selama 45 hari 

kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran, 

yaitu tanggal 15 Januari 2016 s.d 28 Februari 2016. Format 

penulisan surat penawaran administrasi dan teknis lebih jelasnya 

dapat dilihat pada lampiran. 

2. Surat jaminan penawaran 

Surat jaminan penawaran dapat berupa surat jaminan penawaran 

dari bank atau berupa surat dukungan dari bank sebagai jaminan 

penawaran atau dukungan bank atas pekerjaan proyek Rusun 

T24 Kabupaten Halmahera Barat. Format penulisan surat 

jaminan penawaran selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

3. Surat Perjanjian Kemitraan 

Surat perjanjian kemitraan dipersyaratkan apabila peserta 

berbentuk kemitraan/kerjasama dengan pihak lain. Disini kami 

mengasumsikan peserta tidak berbentuk kemitraan dan berdiri 

sendiri sebagai peserta tender. Sehingga tidak perlu menyertakan 

surat perjanjian kemitraan. 
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  4.3.1.2  Dokumen Penawaran Teknis 

   Dokumen penawaran teknis berisi tentang penawaran pekerjaan 

teknis peserta kepada pokja yang berisi sebagai berikut: 

1. Metode Konstruksi 

Pembuatan Metode konstruksi  menggambarkan penguasaan 

dalam penyelesaian pekerjaan yang akan dilakukan ketika 

mengerjakan proyek tersebut.  

2. Rancangan Jadwal 

Rancangan jadwal dibuat oleh peserta berupa kurva S serta 

jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai serah terima 

pertama pekerjaan. Rencana rentang waktu pelaksanaan pada 

proyek tersebut dimulai pada tanggal 8 juni 2016 hingga 31 

desember 2016 kurva S yang dibuat pada tender proyek ini 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

3. Jenis dan kapasitas peralatan 

Jenis dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan permintaan 

pokja pada dokumen pemilihan yang dapat dilihat pada tabel 4.3: 

Tabel 4.3 jenis dan kapasitas perlatan 
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4. Spesifikasi teknis bahan/barang 

Spesifikasi teknis bahan atau barang merupakan spesifikasi 

material tertentu apabila peserta memiliki spesifikasi 

bahan/barang sendiri yang tidak sesuai dengan permintaan pokja 

tanpa mengurangi kualitas spesifikasi dari pokja. Disini kami 

mengasumsikan spesifikasi teknis sesuai apa yang diminta pokja 

sehingga tidak melampirkan data spesifikasi teknis 

bahan/barang.  

5. Daftar personil inti 

Daftar personil inti disini merupakan daftar personil tenaga ahli 

yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. dengan 

menyertakan bukti berupa SKA/SKT dengan kualifikasi yang 

diminta pokja, kualifikasi tenaga ahli dapat dilihat pada tabel 4.4 

dan contoh SKA tenaga ahli dapat dilihat pada lampiran. 
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Tabel 4.4 Kualifikasi tenaga ahli 

 

 

6. Bagian pekerjaan yang di subkontrakan (apabila ada) 

Pada bagian ini kami mengasumsikan bahwa peserta tidak 

mensubkontrakan pekerjaannya sehingga tidak melampirkan 

data pekerjaan yang disubkontrakan. 

7. RK3K 

Rancangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) 

dibuat berdasarkan skala risiko untuk mencegah kecelakaan 

kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan 

pelaksanaan SMK3; kepatuhan kepada Peraturan Perundang-

undangan dan persyaratan lainnya berkenaan dengan K3; 

menjadikannya sebagai kerangka acuan untuk menyusun sasaran 
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K3 serta menyampaikan identifikasi awal tentang risiko yang 

diantisipasi terjadi pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi. 

Kemudian, Penyedia Jasa Konstruksi membuat upaya-upaya 

pengendalian risiko pada saat penawaran berdasarkan 

identifikasi tersebut. 

 

  4.3.1   Penulisan Dokumen Penawaran Harga (file II). 

      Dokumen penawaran harga berisi  

1. Surat Penawaran Harga 

Surat penawaran harga ditulis dengan mencantumkan masa berlaku 

penawaran , dari harga proyek yang ditentukan oleh pokja pada 

dokumen pemilihan harga harus minimal setara atau lebih rendah dari 

harga yang diminta pokja sebesar Rp. 26.626.400.00 dan harus ses 

uai dengan nilai yang tertera pada rincian harga penawaran . masa 

berlaku penawaran yang diminta oleh pokja tertera pada dokumen 

pemilihan dengan masa berlaku penawaran selama 45 hari kalender 

sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran, yaitu tanggal 15 

Januari 2016 s.d 28 Februari 2016. Format penulisan surat penawaran 

harga jelasnya dapat dilihat pada lampiran. 

 

2. Rincian harga penawaran 

Rincian harga penawaran berisikan Rancangan Anggaran Biaya 

(RAB) dan Analisis Harga Satuan (AHS). Acuan dari pembuatan RAB 

dan AHS adalah gambar DED yang diberikan pokja saat pengunduhan 

dokumen pemilihan.  
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4.3.   Penyampaian dokumen penawaran 

  Penyampaian dokumen penawaran dilakukan secara online melalui website 

https://lpse.pu.go.id dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen 

(APENDO). Penyampaian dokumen penawaran dilakukan setelah semua dokumen 

yang ditawarkan selesai dibuat. Penyampaian dokumen penawaran .dilakukan 

dengan tahap sebagai berikut: 

  4.3.1   Pengiriman data kualifikasi 

        Pengiriman data kualifikasi merupakan pengiriman data kualifikasi 

peserta tender berupa data legalitas perusahaan seperti pada point 4.1.1 tentang 

kelengkapan legalitas perusahaan seperti Ijin Usaha, Akta pendirian 

perusahaan, peralatan yang dimiliki, tenaga ahli, pengalaman perusahaan, dan 

data pajak. Tahap/langkah pengiriman data kualifikasi lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar 4.5, 4.6, 4.7, dan 4.8 

 

 

Gambar 4.5 Halaman informasi tender untuk pengiriman data kualifikasi 

 

 

 

https://lpse.pu.go.id/
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Gambar 4.6 Halaman pengecekan kelengkapan legalitas peserta tender 

 

 

 

Gambar 4.7  Halaman pengiriman data kualifikasi 

 

Gambar 4.8  Halaman notifikasi data kualifikasi telah terkirim 
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  4.3.1   Pengiriman dokumen penawaran melalui APENDO 

Setelah pengiriman data kualifikasi selesai peserta akan menerima 

token dokumen penawaran yang nantinya akan dimasukan ke Aplikasi 

Pengaman Dokumen (APENDO). Tahap/langkah pengiriman dijelaskan pada 

gambar berikut 

 

Gambar 4.9  Token dokumen penawaran 

 

 

Gambar 4.10  Masuk Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) 
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Gambar 4.11  Halaman Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) 

      Pilih tambah user jika belum memiliki akun APENDO atau masukan ID 

dan password jika telah memiliki akun . setelah itu peserta diminta memasukan 

token yang didapat sebelumnya. 

 

Gambar 4.11  Halaman  pemasukan token pada APENDO 
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     Setelah pengiriman token, peserta akan dialihkan pada halaman 

penyampaian/pengunggahan dokumen penawaran administrasi dan teknis serta 

dokumen penawaran harga 

 

Gambar 4.12  Halaman  pemasukan dokumen penawaran administrasi dan teknis 

 

Gambar 4.13  upload seluruh file dokumen penawaran administrasi dan teknis 
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Gambar 4.14  input penawaran harga 

 

Gambar 4.15  pengiriman dokumen penawaran 
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Gambar 4.16  status pengiriman dokumen penawaran 

 

4.4.   Kegagalan Peserta tender 

      . Utuk menguji kegagalan peserta tender  penulis mencoba untuk melihat data 

menggunakan salah satu sampel tender di LPSE tahun 2020 dan mencoba 

menemukan  penyebab dan menghitung tingkat kegagalan pada pengajuan proyek 

tender di LPSE. Untuk dapat login ke website tersebut kami meminjam akun atas 

nama PT.Karsa Pilar Konstruksi dengan syarat tidak mengubah data ataupun 

informasi yang ada dan digunakan hanya untuk mencari informasi tender. 

Disini kami mengambil sampel proyek pembangunan embung pagergunung 

Kabupaten Magelang tahun anggaran 2020 dengan nilai proyek sebesar Rp 

4.989.360.000 dan data peserta sebagai berikut : 
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Gambar 4.17  sampel proyek 

 

Gambar 4.18  data jumlah peserta(1) 
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Gambar 4.19  data jumlah peserta(2) 

Dari data tersebut didapatkan data yang dimasukan pada tabel 4.5 dan tabel 4.6 

 

Tabel 4.5 Jumlah peserta tender 

Pemenang 1 

Peserta gagal tahap akhir 1 

Peserta yang gagal pada dokumen 

penawaran 

36 

Peserta yang tidak jadi mengikuti 228 

TOTAL 266 

 

Tabel 4.6 Penyebab kegagalan tender 

No Faktor kegagalan Jumlah peserta Keterangan 

1 Metode Konstruksi 23 Metode konstruksi 

tidak sesuai dengan 

dokumen pemilihan  
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2 Kualifikasi peralatan 5 Kualifikasi peralatan 

tidak sesuai dokumen 

pemilihan 

3 RK3K 5 RK3K yang 

ditawarkan tidak 

sesuai dengan standar 

pelaksanaan pekerjaan 

4 Tenaga Ahli 1 Kualifikasi tenaga ahli 

tidak sesuai yang 

dipersyaratkan pada 

dokumen pemilihan 

5 Harga penawaran 2 Harga yang 

ditawarkan tidak 

wajar 

6 Kalah Persaingan harga 1 Harga penawaran 

peserta lebih tinggi 

dari pemenang 

7 Tidak menyampaikan 

penawaran 

228 Peserta tidak 

menyampaikan 

penawaran  

 TOTAL 265  

 

Dari data tabel 4.6 dihitung prosentase faktor kegagalan dengan rumus 

𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑔𝑎𝑔𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑔𝑎𝑔𝑎𝑙
 x 100% 

Setelah perhitungan dilakukan data yang didapat sebagai berikut: 

1. Akibat metode konstruksi  : 8,68% 

2. Akibat kualifikasi peralatan  : 1,89% 

3. Akibat RK3K    : 1,89% 

4. Akibat Tenaga ahli   : 0,38% 
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5. Akibat Harga penawaran  : 0,75% 

6. Akibat persaingan harga  : 0,38% 

7. Tidak mengajukan Penawaran  : 86,04% 

 

Dari perhitungan sampel diatas dapat dibandingkan dengan data LKPP 

sepanjang tahun 2019 tentang kegagalan peserta tender sebagai berikut: 

Tabel 4.7  Perbandingan sampel dengan data LKPP 

No Faktor LKPP 2019 Sampel 

1 Kegagalan akibat dokumen 

penawaran 

16%-24% 13,58% 

2 Kegagalan akibat tidak jadi 

mengikuti tender (tidak 

mengajukan penawaran) 

71%-83% 86,04% 

3 Lolos tahap akhir 1%-5% 0,75% 

 

Nilai dari sampel mendekati data dari LKPP maka dapat diasumsikan bahwa 

kegagalan tender disebabkan oleh kegagalan dokumen penawaran  

 

4.5.   Hubungan Dokumen K3 terhadap kegagalan tender 

 

  Dari data sampel pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa kegagalan Rencana 

Keshatan dan Keselamatan Kerja dalam pengajuan dokumen pengawaran adalah 

ketidak sesuaian Rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dibuat oleh peserta 

dengan standar pelaksanaan pekerjaan. Maka dari itu peserta harus teliti dalam 

pembuatan Rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan mengacu pada 

dokumen pemilihan tender. 
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4.6.   Solusi dan Saran 

 

Solusi yang dapat penulis berikan adalah dengan membuat Rancangan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang sesuai dengan kriteria proyek dan mengacu 

pada syarat didalam dokumen pemilihan. Dalam penelitian ini penulis membuat 

Rancangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada proyek Rumah susun T-24 

Kabupaten Halmahera Barat yang sesuai dengan dokumen pemilihan dengan Nomor: 

01/REG/16-12/2016. 

4.6.1 Pembuatan Rancangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk 

dokumen penawaran teknis proyek tender Rumah Susun T-24 

Kabupaten Halmahera Barat 

 

1. Pembuatan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

 

Setiap perusahaan memiliki kebijakan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) yang harus sepakat dan berkomitmen untuk melaksanakan 

setiap kegiatan konstruksi dengan melalui perancangan, perencanaan 

dan pelaksanaan serta pengawasan yang memperhatikan dan 

mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), berdasarkan 

peraturan perundangan dan persyaratan yang berlaku, sesuai dengan 

Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3) Konstruksi, yang secara periodic ditinjau dan diperbaiki 

efektifitasnya, guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja, kegagalan 

konstruksi dan pencemaran lingkungan. 

Setiap orang bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan 

dirinya dan orang -orang yang berada dalam lingkup tanggung-

jawabnya, serta selalu peduli terhadap terciptanya kesehatan dan 

keselamatan kerja guna menghasilkan pekerjaan yang bermutu, selamat 

dan sehat, aman serta memuaskan bagi Pengguna Jasa dan Para Pihak 

yang terkait. 
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2. Peraturan Perundangan dan Persyaratan, 

Perusahaan harus memenuhi peraturan perundangan dan 

persyaratan yang ada pada dokumen pemilihan serta rekncana kerja 

dan syarat. Peraturan perundangan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja yang dipakai pada proyek Pembangunan Rumah Susun t-24 

Kabupaten Halmahera Barat adalah Sebagai berikut 

 

NO 

NO. UNDANG-

UNDANG, 

PERATURAN, 

STANDAR,  

 

JUDUL UNDANG-UNDANG, PERATURAN, 

STANDAR, PERSYARATAN  

1 UU No 1 / 1970 Keselamatan Kerja 
2 UU No 18 / 1999 Jasa Konstruksi 
3 UU No.13 / 2003 Ketenagakerjaan 
4 UU No. 14 tahun 1992 Lalu Lintas Jalan 
5 UU No. 23 tahun 1992 Kesehatan 
6 Permenaker No 1/1980 Keselamatan & Kesehatan Kerja pada Konstruksi 

Bangunan. 

7 Kpts. Bersama Menaker-

MenPU No. Kep/174/ 

MEN/1986 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Kegiatan 

Konstruksi. 

8 PP No 50/2012 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & 
Kesehatan Kerja (SMK3) 

9 Permen PU No 05/2014 Pedoman Sistem Manajemen K3 Konstruksi 
10 KepMenKes No. 

1405/2002 
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja 

11 PP No. 74/2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 
12 453/MENKES/PER/XI/19

83 
Bahan Berbahaya. 

13 Permenaker No.03/1998 Tatacara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan. 
14 Permenaker No.05/1985 Pesawat Angkat dan Angkut 
15 Permenaker No.02/1985 Pesawat tenaga dan produksi 
16 Permenaker No.01/1989 Kualifikasi dan syarat-syarat operator keran Angkat. 

17 Permenaker No.04/1980 Syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam 
api ringan 
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3. Sasaran Umum Penerapan Sistem Manajemen K3 

A. Sasaran Umum Penerapan Smk3: 

1.  Terlaksananya  paket  pekerjaan Pembangunan Rumah Susun 

T24 Kabupaten Halmahera Barat, dengan tingkat kecelakaan 

minimal (ZERO SERIOUS ACCIDENT), dengan: 

a.    Accident Rate (AR) = 0 

b.    Tingkat kesesuaian legal/ UU/Peraturan K3 = 100% 

c.    Tingkat kesehatan tenaga kerja memuaskan 

2.  Terimplementasikannya Sistem Manajemen K3 Konstruksi 

secara konsisten dengan tingkat penerapan minimal 80%, 

melalui monitoring dan evaluasi oleh Pengguna Jasa. 

3. Terdokumentasikannya kegiatan program K3 konstruksi untuk 

peningkatan kinerja K3 pada proyek- proyek sejenis yang akan 

datang 

 B. Sasaran & Tangggung-Jawab Manajer Proyek: 

• Teridentifikasinya bahaya, penilaian risiko dan penetapan 

pengendaliannya (HIRADC), 

• Ter-up-date dan terlaksananya peraturan perundangan, 

persyaratan dan standar K3 

• Meningkatnya kesadaran seluruh pekerja dan karyawan 

bekerja selamat dan sehat.: 

C.  Sasaran & Tanggung-Jawab Pelaksana Utama Di Lapangan: 

• Angka kecelakaan kerja, Meninggal = 0, Luka Berat = 0 

• Meningkatnya penerapan peraturan perundangan, persyaratan 

dan standar K3 

• Meningkatnya kesadaran seluruh tenaga kerja lapangan 

bekerja selamat dan sehat. 

D. Sasaran & Tanggung-Jawab Pelaksana Logistik  

• Tidak ada kecelakaan & insiden akibat bahan berbahaya 

• Meningkatnya kesesuaian terhadap peraturan perundangan, 

persyaratan dan standar K3 
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• Meningkatnya kesadaran seluruh karyawan/staf di bagiannya, 

bekerja selamat dan sehat. 

E.  Sasaran & Tanggung-Jawab Kepala Seksi Adm, Keu & Umum : 

• Tidak ada insiden dan kecelakaan kerja di bagian 

Adm/Keu&Umum yang dikelolanya 

• Meningkatnya kesesuaian terhadap peraturan perundangan, 

persyaratan dan standar K3 

• Meningkatnya kesadaran karyawan di bagian 

Adm/Keu&Umum, bekerja selamat & sehat. 

F. Sasaran & Tanggung-Jawab Kepala Seksi /Pelaksana Peralatan : 

• Tidak ada insiden dan kecelakaan kerja di bagian Peralatan 

yang dikelolanya 

• Meningkatnya kesesuaian terhadap peraturan perundangan, 

persyaratan dan standar K3 

• Meningkatnya kesadaran karyawan di bagian peralatan, 

bekerja selamat & sehat. 

 

4. Program Umum Pelaksanaan K3 

Penyedia jasa memiliki program umum saat pelaksanaan Sistem 

Manajemen K3 agar tercapainya target sitem manajem K3 yaitu zero 

accident. 
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A. SKEMATIKA PROGRAM SISTEM MANAJEMEN K3 

 

 

1.    Program Pencegahan Kecelakaan 

a. Melakukan Identifikasi Bahaya, Penilaian  dan  Pengendalian  

Risiko, dengan memprioritaskan upaya meniadakan bahaya, 

mengurangi bahaya, mengisolasi sumber bahaya, mengikuti 

prosedur yang selamat, dan upaya yang terakhir memakai 

alat pelindung diri, dengan uraian sebagai berikut: 
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• Peniadaan bahaya (eliminasi) yaitu mencegah secara 

langsung, misal menutup sumber bahaya, memberi 

pagar pelindung dari jatuh, dsb. 

• Penggantian bahan,  metode, alat,  proses menjadi yang 

lebih kecil bahaya dan risiko-nya, misalnya 

penggunaan beton precast, penggantian asbes dengan 

gypsum, dsb. 

• Pengendalian  rekayasa, misalnya dengan memberi 

pelindung pada bukaan, metode kerja/metode 

pelaksanaan yang lebih selamat, penggunaan alat bantu 

mekanis dsb. 

• Pengendalian administratif, misalnya membuat 

prosedur kerja, ijin kerja, pelatihan, pemberian rambu-

rambu dsb 

• Penggunaan alat pelindung diri (APD), antara lain 

pelidung kepala dari benturan (helmed) pelindung kaki 

(safety shoes), pencegah jatuh (safety harness), 

pelindung mata (google), pelindung 

b. Membuat alisis keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis) 

langsung di tempat/lokasi pekerjaan nya untuk memastikan, 

jenis bahaya yang ada dan apa upaya pengendalian yang 

paling tepat. 

c. Melakukan pengendalian yang langsung bias mencegah 

kecelakaan di tempat kerja : 

• Mengendalikan perilaku pekerja agar disiplin pakai 

APD (Alat Pelindung Diri) dari kecelakaan, 

• Mengendalikan kondisi tempat, alat, bahan, & 

lingkungan kerja dengan memasang APK (alat 
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pelindung kerja) a.l: pagar, tangga, barikade, jaring 

pengaman dll untuk mencegah kecelakaan. 

2.    Penjelasan Bahaya & Pencegahan Risiko Kecelakaan (Safety 

Induction) 

Setiap  orang  yang  baru  masuk  pertama  kali  ke  lokasi 

proyek, apakah pegawai, pengguna jasa, konsultan, 

subkontraktor, tamu dsb. harus mendapatkan safety 

induction, yaitu penjelasan tentang: 

• Peraturan Keselamatan dan kesehatan kerja di proyek 

• Potensi bahaya terkait dengan pekerjaan atau lokasi yang 

akan dihadapi 

• Upaya pencegahan kecelakaan yang harus dilakukan 

ketika berada di tempat berbahaya 

• Petunjuk keselamatan yang harus diikuti 

• Tindakan darurat, yang harus disadari, dipahami dan 

dilakukan bila terjadi keadaan darurat. 

3.    Perbincangan K3 (Safety Talk, Safety Morning Talk) 

Mengumpulkan semua pekerja di lapangan sebelum 

mulai bekerja, dan menyampaikan himbauan / komitmen 

bersama setiap Jum’at pagi selama +/- 15 menit, untuk terus 

melindungi dan menjaga keselamatan dan kesehatan diri 

masing-masing dan orang-orang yang berada di dekatnya 

dengan mematuhi peraturan K3 dan terus disiplin memakai 

APD dan berperilaku selamat dan hati-hati. 

4. Pemeliharaan dan Peningkatan Kesadaran K3 (Safety 

Awareness). 

Promosi dan memberikan motivasi kepada semua orang 

yang ada ditempat kerja untuk secara terus- menerus 
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melaksanakan program K3 secara konsisten agar tidak ada 

kecelakaan, berupa: 

• Pemberian informasi dan berita terkait K3 melalui papan 

pengumuman, 

• Poster, sapanduk K3, dan Rambu-rambu, 

• Mengadakan safety sharing event, pemberian 

penghargaan ketaatan dan sanksi pelanggaran.Inspeksi K3 

& Patroli K3 (Safety Inspection & Safety Patrol) 

• Inspeksi K3 berkala (Harian, Mingguan, pakai Formulit 

Inspeksi) untuk setiap item pekerjaan, alat, material & 

lingkungan kerja, untuk menguji kesesuaiannya dengan 

standar K3, spesifikasi teknis. 

• Patroli K3 (safety patrol) secara rutin oleh tim proyek atau 

dari pengawas dan pengguna jasa. Tujuan inspeksi ini 

adalah untuk menguji Kesesuaian terhadap standar K3 

setiap sumberdaya dan proses, untuk segera dilakukan 

perbaikan & tindakan pencegahan, karena menyangkut 

keselamatan dan kesehatan, yang sewaktu-waktu dapat 

menimbulkan kecelakaan berat dan fatal. 

5.   Pengukuran Kinerja SMK3 

• Pengukuran kinerja SMK3 terhadap indikator positif, 

berupa Tingkat Penerapan SMK3, sejauh mana program 

SMK3 dilaksanakan, mengukut tingkat kepatuhan terdap 

Peraturan dsb. Sifatnya lebih pro aktif guna meningkatkan 

kinerja dan mencegah kecelakaan. 

• Pengukuran terhadap indikator negatif, antara lain jumlah 

insiden, jumlah hari kerja hilang, jumlah pelanggaran, 

nearmiss, dsb. 

• Melakukan penyelidikan insiden, dan 

• Membuat Laporan ketidak sesuaian, 



53 
 

 
 

• Melakukan observasi nearmiss, tindakan perbaikan dan 

tindakan pencegahan, 

• Melakukan Audit internal untuk mengukur efektifitas 

penerapan SMK3. 

6.    Rapat K3 (Safety Meeting) 

Menyelenggarakan Rapat Pertemuan K3 seminggu sekali 

setiap hari Rabu untuk membahas : Pencapaian targetK3, 

Angka Pelanggaran, Efektifitas pelaksanaan, Tindk lanjut hsl 

inspeksi dan Tindak lanjut audit. Dalam rapat ini diharapkan 

setiap masalah K3 bisa diperbaiki. 

7.    Audit Internal SMK3 (Safety Internal Audit) 

Dilakukan  setiap  3  bulan  sekali  untuk  mengevaluasi  

seberapa  jauh  efektifitas  SMK3,  tindakan perbaikan dan 

pencegahan secara sistemik yang harus dilakukan. 

8.    Pelatihan K3 (Safety Training) 

• Pelatihan K3 bagi pekerja cara menggunakan APD dan 

APK, agar sehat, selamat dan produktif 

• Pelatihan K3 bagi mandor & staf proyek agar dapat 

melatih & memotivasi pekerja untuk belerja sehat & 

selamat dalam kondisi apapun. 

• Materi/subyek yang dilatihkan, meliputi sekurang-

kurangnya: Penggunaan APD, alat, dan bahan, Dasar-

dasar K3, P3K, evakuasi, Pemadaman Api, dan Simulasi 

keadaan darurat 

 

B. PENYEDIAAN & PENGGUNAAN FASILITAS PENUNJANG 

PROGRAM K3 

1.   Promosi Program K3, antara lain Pemasangan: 

a. Bendera K3 (berada di sisi paling kanan jika di lihat dari 

depan, tinggi 3,5m), bendera RI (berada di tengah, tinggi 4 

m) dan bendera Perusahaan Penyedia Jasa (di sisi paling kiri 
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jika dilihat dari depan, tinggi 3,5 m) jarak masing-masing 2 

m.  

b. Spanduk, berisi: Utamakan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja. 

c. Papan-papan  Tanda  (Sign  Board)  berisi  Slogan-slogan  K3  

berupa  gambar/pamflet  berisi peringatan tentang bahaya dan 

kecelakaan serta penyakit di lokasi pekerjaan dan ajakan 

untuk memperhatikan K3. Papan tersebut di pasang di tempat 

yang strategis dan mengenai sasaran. 

2.    Fasilitas Penunjang Program K3, meliputi: 

a. Alat Pelindung Diri (APD): Helm, sepatu keselamatan, sabuk 

penyelamat, sarung-tangan, masker, anti debu/respirator, 

masker anti gas beracun, Kaca-mata las/gogle, pelampung 

dsb. yang harus dipakai sesuai dengan jenis pekerjaan guna 

mencegah risiko kecelakaan & penyakit akibat kerja. 

b. Fasiltas P3K meliputi Kotak P3K, petugas & manual P3K 

sesuai jumlah pekerja & lokasi pekerjaan. 

c. Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR), Jenis, jumlah 

dan tempat pemasangannya disesuaikan dengan fungsi 

ruangan. 

d. APAR dipasang a.l. di Kantor, Gudang BBM/Gas/Material, 

Instalasi alat/genset/bengkel, Gudang bahan berbahaya 

(Peledak, Cat, Bahan Kimia, dsb), Asrama Karyawan, Barak 

Pekerja dan Tiap Lantai Bangunan Proyek yang sedang 

dikerjakan. 

e. Pagar & Jaring Penyelamat, dipasang di tepi lubang-bukaan 

lantai dan dinding, tepian lantai bangunan bertingkat, tepi 

lubang galian tanah, tepian platform, tepian tangga dsb 

f. Penangkal Petir dipasang di Bangunan tertinggi dan Tower 

Crane  

g. Pembuatan,perawatan,pengaturan & penggunaan jalan keja 
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h. Rambu-rambu Peringatan: Awas Bahaya Dari Atas, Awas 

Kepala Terbentur, Awas Longsoran, Awas Kebakaran / 

Strum Listrik dsb. 

i. Rambu-rambu Petunjuk: Ketinggian Pintu/Portal, Jalur 

Instalasi Listrik, Tinggi tumpuk-an dll. 

j. Rambu-rambu Larangan: Selain Petugas Dilarang masuk, 

Dilarang membawa bahan berbahaya, dilarang merokok, 

bergurau dll. 

5. Uraian Wewenang dan Tugas tanggungjawab tim serta Staf 

proyek 

No Nama Jabatan Tugas Pokok Wewenang Tanggung-jawab 

1 ………………………… Project 
Manager 

    Membuat Ra Kerja & 
Anggaran Konstruksi 

    Mengendalikan seluruh 
kegiatan konstruksi 

    Melakukan koordinasi dg 
semua pihak terkait. 

    Membangun komunika si 
internal & eksternal 

        Menetapkan kebu- 
tuhan SbrDaya 

        Menentukan alter 
natif m’capai target 

        Menyetujui renca-na 
& metode kerja, 

        Menunjuk pemasok & 
subkon 

    Tercapainya sasar-an 
Biaya, Mutu, Waktu, K3 
& Lingk. 

    Efisiensi&efektifitas 
penggunaan sbrdya. 

    Terkoordinasinya 
semua pihak terkait 

    Kepuasan plnggan 

2 …………………………. QHSE Officer     Menyiapkan rencana 
mutu, RK3K & Lingk. 

    Melaks.pengukuran ki- 
nerja mutu, K3 & lingk 

    Mengendalikan doku-men 
& rekaman QHSE 

        Menerima/menolak 
mutu material &pek 

        Menghentikan ke- 
giatan berbahaya 

       Mengusulkan perbaikan 
berkelanjutan 

    Terukurnya kinerja 
mutu, K3 & lingk. 

    Terkendalinya risiko K3, 
dokumen & rekaman 
QHSE 

3 …………………………. Kepala Seksi 
Administrasi & 

Keuangan 

    M’nyediakan sarana adm 
& kebuthn dana 

    Merencanakan & me- 
ngendalikan arus kas 

    Menyediakan fasilitas 
kbthan SDM sesuai hak 

        Mengusulkan prio- 
ritas pembayaran 

        Mencari alternatif 
pola pembayaran 

        Mengatur adminis- 
trasi perkantoran 

    Kelancaran arus kas, 
pembayaran sbrdy 

    Terlayaninya kebthn & 
asuransi SDM 

    Terkendalinya doku- 
men Adm & Keu 

4 ………………………….. Kepala Seksi 
Teknik 

    Menyiapkan desain tek 
nis, standar, gbr kerja 

    Membuat metode kerja 
dan SOP 

    Membuat desain yang 
selamat, bermutu dan 
ramah lingkungan 

    Mengendalikan dokumen 
teknis-engineering 

        Menetapkan stan-dar 
pek & smbrdy se-suai 
syarat kontrak 

        Mengajukan alterna-tif 
desain, gbr kerja 

       Menghentikan, mem- 
bongkar pek yg tidak 
sesuai syarat teknis 

    Terpenuhinya per- 
syaratan teknis. 

    Tersedianya desain & 
gbr kerja yg sela-mat, 
mudah difa-hami& 
dilaksanakan 

    Terkendalinya doku- 
men teknis & gbr 

5 ………………………….. Kepala Seksi 
Komersial 

    Menyiapkan rencana 
kebutuhan sbrdy dan 
jadwal keg. Konstruksi 

    Menetapkan target 
kegiatan konstruksi 

    Melaks.pengukuran ki- 
nerja biaya & waktu 

    Mengevaluasi biaya, mutu 
& waktu 

        Mengusulkan & me- 
ngajukan klaim-klaim 

        Menominasikan pe- 
masok & subkon 

        Bernegosiasi dg 
pemasok & subkon 

        Menilai kinerja sub-kon 
dan pemasok 

    Terukurnya kinerja/ 
produktifitas sbrdya 

    Terkendalinya risiko 
komersial/kerugian 

    Terkendalinya doku 
men & adm kontrak 
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6 …………………………. Kepala Seksi 
Logistik 

    Menyediakan sbrdy fi-sik 
sesuai ra kebutuhan 

    Mengendalikan pengiri- 
man & penyimpanan 
material dan alat 

        Mengusulkan alterna tif 
pemasok& subkon 

        Melakukan survey 

pemasok & subkon 

    Tersedianya pema-sok 
& subkon yg andal 

    Terkendalinya pa-sokan 
smbrdya fisik 

7 ………………………….. Pelaksana 
Utama 

    Membuat/melaks.jad wal 
kegiatan konstruksi untuk 
mencapai target 

     Mengendalikan tu-gas 
pelaksana, ke-giatan 
mandor dan subkon 

    Terkendalinya se-mua 
kegiatan kon-struksi 

 

 

6. Penetapan Kegiatan-Kegiatan Operasional 

 

Kegiatan operasional konstruksi yang harus dikendalikan risikonya 

ditetapkan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan 

pengendalian risiko: 

Yang diidentifikasi meliputi: 

a.    Bahaya yang timbul dari jenis kegiatan/pekerjaan, 

-  Pekerjaan di ketinggian menimbulkan bahaya terjatuh 

-  Pekerjaan galian tanah menimbulkan bahaya longsor, tertimbun 

-  Pekerjaan di sungai, terancam bahaya hanyut 

b.    Bahaya yang timbul dari cara, metode dan prosedur kerja, 

-  Prosedur pengangkatan barang secara manual menimbulkan cedera 

- Penggunaan perkakas mekanis tanpa pelindung menimbulkan 

bahaya terpotong  

c.    Bahaya yang timbul dari kondisi lingkungan tempat pekerjaan, 

-  Bekerja di lingkungan sungai, menimbulkan bahaya tenggelam dan 

terhanyut 

d.  Bahaya yang timbul dari jenis dan mekanisme peralatan penunjang 

yang digunakan, 

-  Bekerja dengan alat berat, bisa terguling, terlindas 

e.    Bahaya yang timbul dari jenis dan sifat material yang digunakan, 

-  Material bahan kimia, BBM, tinner, cat dsb, bisa menyebabkan 

sakit akibat kerja  

f.   Bahaya yang timbul dari penggunaan tenaga kerja yang tidak 

kompeten, 
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- Tenaga tak kompeten bisa melakukan kesalahan fatal, 

membahayakan diri & orang lain 

g.  Bahaya yang timbul dari struktur penunjang yang tidak 

memadai/tidak kuat, 

-  Perancah dan penopang strutur yang tidak memadai menimbulkan 

baha runtuh  

h.    Bahaya bahaya lain yang belum teridentifikasi. 

 

7. Rencana Pengukuran dan pemantauan kinerja K3 

 
No. 

 
PARAMETER UKUR 

 

LOKASI 

PENGUKURAN 

FREKUENSI, 
PENGUKURAN & 

PEMANTAUAN 

 
BUKTI KERJA 

PELAKSANA , 
PENGUKURAN 

& 

PEMANTAUAN 

 

Penanggung 

Jawab 

 

 
 

1 

1.    Accident Rate 
2.   Jumlah jam kerja 
3.   Jumlah kecelaka- 

an kerja 

Kantor, Lapangan 
dan Mess 

Setiap hari 1. Catatan moni- 
toring 
kecelakaan. 

2. Hasil perhitungan 
accident Rate 
mingguan 

Pelaksana K3 PM 

 
2 

Pencapaian sasaran 
dan program K3 

Kantor, Lapangan 
dan Mess 

Minimal 2 
minggu sekali 

Hasil pemantauan 
sasaran& program 
K3 

Kepala 
masing- 
masing 
bagian 

PM 

 

 
 

3 

1. Lingkungan Kerja 
2. Temperatur kantor 
3. Cahaya 
4. Debu 
5. Kebisingan 
6. Getaran 

Kantor, Lapangan 
dan Mess 

3 bulan sekali Hasil pengukuran 
faktor fisik & kimia 

Pelaksana K3 PM 

 

 
4 

1. Sertifikasi & Ijin 
2. Crane 
3. ruck Mixer 
4. APAR 
5. Instalasi Listrik 

Semua lokasi di 
mana alat tsb 
berada dan 

dioperasikan 

1 tahun sekali 
atau dengan 
perundangan 

Sertifikat & Ijin alat Logistik / 
peralatan 

PM 

 

5 Kesehatan Karyawan 
dan Pekerja 

Kantor, Lapangan 
dan Mess 

6 bulan sekali Hasil pemeriksaan 
kesehatan 

Paramedis PM 

 
6 

Tingkat kesesuaian 
dengan legislasi 

Kantor, Lapangan 
dan Mess 

6 bulan sekali Hasil pemantauan 
kesesuaian 
perundangan 

Pelaksana K3 PM 

 

7 
Kebersihan & kerapi- 
an (Housekeeping) 

Kantor, Lapangan 
dan Mess 

Minimal 2 
kalii/bulan 

Cheklist house- 
keeping 

Pelaksana 
K3 dan 
P/K 

PM 

 

8. Acuan standar untuk prosedur Pelaporan dan Penyelidikan 

Insiden 

1. Permenaker No.:03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan 

dan Pemeriksaan Kecelakaan. 
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2. SK Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan 

Ketenaga kerjaan, No.: Kep.84/BW/1998 tentang Cara 

Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik 

Kecelakaan. 

3. Laporan Kecelakaan  ditanda tangani oleh Pengguna Jasa 

(Pejabat Pembuat Komitmen) dan Penyedia Jasa 

(Manajer/Kepala Proyek) 

4. Bila terjadi kecelakaan kerja, maka Pengguna Jasa (Pejabat 

Pembuat Komitmen) harus diikut sertakan di dalam 

penyelidikannya. 

5. Permen PU No. 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman SMK3 

Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. 

Pekerjaan Tanah dan Pondasi yang terdiri dari : 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dan pemeriksaan dari bab-bab sebelumnya maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Untuk mengikuti sebuah tender penyedia jasa harus mendaftarkan diri 

terlebih dahulu ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui 

Website http://lpse.pu.go.id  dengan mengikuti alur dan tatacara serta syarat 

yang ada dalam website tersebut. Dari keikutsertaan tender, peserta 

memperoleh dokumen pemilihan dan gambar kerja sebagai bahan acuan 

peserta untuk membuat serta mengajukan penawaran. Dokumen penawaran 

yang diajukan peserta berisi data penawaran administrasi dan teknik serta 

penawaran harga. Isi dari dokumen penawaran administrasi dan teknik 

berupa surat penawaran, surat jaminan, metode konstruksi, rencana jadwal 

(kurva s), jenis dan kapasitas peralatan, daftar personil inti, dan Rancangan 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kontrak (RK3K) yang dibuat oleh 

peserta dengan mengacu pada dokumen pemilihan serta rencana kerja dan 

syarat (RKS). 

b. Kegagalan peserta tender sebelum sampai tahap akhir disebabkan oleh 

faktor ketidak sesuaian pengajuan penawaran dengan dokumen pemilihan 

serta ketidak mengikuti alur pengajuan dokumen penawaran yang benar. 

Data yang diperoleh dari LKPP 2019 dan perhitungan sampel, kegagalan 

dokumen penawaran mencapai 16-24% (LKPP) dan 13,58% (sampel) dari 

total jumlah peserta tender. 

c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi dalah satu faktor kegagalan 

dalam pengajuan dokumen penawaran. Dari perhitungan sampel yang 

digunakan, ketidak sesuaian metode konstruksi yang diajukan peserta 

mencapai 1,89% dari jumlah peserta tender. oleh karena itu peserta harus 

lebih teliti saat pembuatan RK3K dengan mengacu pada persyaratan yang 

ada pada dokumen pemilihan serta rencana kerja dan syarat (RKS). 

http://lpse.pu.go.id/


60 
 

 

d. Solusi untuk meminimalisir kegagalan keikutsertaan tender adalah dengan 

cara memperbaiki dokumen penawaran yang harus disesuaikan dengan 

dokumen pemilihan serta rencana kerja dan syarat (RKS) 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan dengan mengacu pada hasil penelitian 

adalah: 

a. Dalam keikutsertaan tender hendaknya peserta teliti dalam tahap  

pengajuan dokumen penawaran dan tidak melewati batas pengajuan 

yang telah ditentukan. 

b. Peserta tender harus lebih teliti dan memperhatikan persyaratan pada 

dokumen pemilihan dalam membuat dokumen penawaran. 

c. Pembuatan Rancangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja harus sesuai 

dengan rencana kerja dan syarat (RKS) dan memenuhi persyaratan pada 

dokumen pemilihan. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

 

 

Lampiran 1.1 Surat Keputusan Dosen Pembimbing  
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Lampiran 2 

DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN 

 

Lampiran 2.1 Contoh Ijin Usaha 
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Lanjutan Lampiran 2 

 

Lampiran 2.2 Akta Pendirian Perusahaan 
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Lanjutan Lampiran 2 

 

Lampiran 2.3 Isi dokumen akta pendirian perusahaan 
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Lanjutan Lampiran 2 

 

Lampiran 2.4 Penutup dokumen akta pendirian perusahaan 
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Lanjutan Lampiran 2 

 

Lampiran 2.5 Daftar Pengurus Perusahaan 
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Lanjutan Lampiran 2 

 

Lampiran 2.6 Daftar Peralatan 
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Lampiran Lanjutan 2 

 

Lampiran 2.6 Bukti Pajak 
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Lampiran 3 

 

Lampiran 3.1 Contoh Surat penawaran 
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Lanjutan Lampiran 3 

 

Lampiran 3.2 Contoh Surat Jaminan penawaran 
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Lanjutan Lampiran 3 

 

Lampiran 3.3 Contoh Surat Jaminan penawaran 
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Lampiran 4 

 

Lampiran 4 Contoh rancangan jadwal/ Kurva S 
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Lampiran 5 

 

Lampiran 5.1 Contoh Daftar Personil 

  



75 
 

 

Lanjutan Lampiran 5 

 

Lampiran 5.2 Contoh SKA 
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Lampiran 6 

 

Lampiran 6 Contoh Surat Penawaran Harga 

 


