PENGUMUMAN SELEKSI SEDERHANA
PASCAKUALIFIKASI
Nomor:75/PSS/PPJK/11/2012

Dalam rangka kegiatan di lingkungan Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tahun
anggaran 2013, dibutuhkan Konsultan Individual yaitu:
PERKIRAAN BIAYA

No

NAMA KEGIATAN

VOLUME

1.

Tenaga Ahli Arsitektur 1 TA. 2013

12 Bulan

Rp 108.000.000

2.

Tenaga Ahli Arsitektur 2 TA. 2013

12 Bulan

Rp 108.000.000

3.

Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal
TA. 2013

12 Bulan

Rp 108.000.000

4.

Tenaga Ahli Sipil Struktur TA. 2013

12 Bulan

Rp 108.000.000

5.

Tenaga Ahli Pengawas Mekanikal
Elektrikal. TA. 2013

12 Bulan

Rp 108.000.000

6.

Tenaga Ahli Pengawas Arsitektur.
TA. 2013

12 Bulan

Rp 108.000.000

(12 Bulan)

Persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi antara lain:
1. Tenaga Ahli Arsitektur 1 TA. 2013
•
•
•
•
•
•

Memiliki keahlian dibidang desain dan perencanaan arsitektur bangunan cagar budaya
dan bangunan modern (green building);
Berpengalaman dalam menentukan metode arsitektural bangunan gedung;
Mempunyai pengalaman bekerja sebagai tenaga ahli arsitektur dan interior pada
Pemerintah minimal 1 (satu) tahun;
Memiliki dedikasi, ketekunan dan kreatifitas kerja;
Latar belakang pendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S-1) jurusan arsitektur dengan
pengalaman minimal 7(tujuh) tahun mempunyai sertifikat keahlian ahli madya
dibidang arsitektur desain interior;
Mampu membuat gambar teknik (gambar arsitektur, arsitektur dan isometrik);

•
•
•
•
•
•
•

Mampu membuat perhitungan teoritikal arsitektural dalam desain;
Mampu membuat dokumen perencanaan dalam bentuk gambar teknis dan Rencana
Kerja dan Syarat;
Mempunyai peralatan pendukung kerja (Lap top dan peralatan pendukung lainnya)
Mampu mengoperasikan software pencitraan gambar 3D (min. 3DS Max);
Mampu mengoperasikan software Auto CAD 2D dan 3D;
Mampu mengoperasikan software penjadwalan kerja (project manager, dll)
Memiliki NPWP.

2. Tenaga Ahli Arsitektur 1 TA. 2013
•

•
•
•
•

Memiliki keahlian dibidang desain dan perencanaan arsitektur bangunan cagar budaya
dan bangunan modern (green building);
Berpengalaman dalam menentukan metode arsitektural bangunan gedung;
Mempunyai pengalaman bekerja sebagai tenaga ahli arsitektur dan interior pada
Pemerintah minimal 1 (satu) tahun;
Memiliki dedikasi, ketekunan dan kreatifitas kerja;
Latar belakang pendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S-1) jurusan arsitektur dengan
pengalaman minimal 7(tujuh) tahun mempunyai sertifikat keahlian ahli madya
dibidang arsitektur desain interior;
Mampu membuat gambar teknik (gambar arsitektur, arsitektur dan isometrik);
Mampu membuat perhitungan teoritikal arsitektural dalam desain;
Mampu membuat dokumen perencanaan dalam bentuk gambar teknis dan Rencana
Kerja dan Syarat;
Mempunyai peralatan pendukung kerja (Lap top dan peralatan pendukung lainnya)
Mampu mengoperasikan software pencitraan gambar 3D (min. 3DS Max);
Mampu mengoperasikan software Auto CAD 2D dan 3D;
Mampu mengoperasikan software penjadwalan kerja (project manager, dll)

•

Memiliki NPWP.

•
•
•
•
•
•
•

3. Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal TA. 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Memiliki keahlian dibidang desain dan perencanaan instalasi mekanikal-elektrikal;
Mempunyai pengalaman bekerja sebagai tenaga ahli M/E pada Pemerintah minimal 1
(satu) tahun;
Memiliki pengalaman dalam pemilihan material yang akan digunakan;
Memiliki dedikasi, ketekunan dan kreatifitas kerja;
Latar belakang pendidikan Starata Satu (S-1) Teknik Elektro (arus kuat) atau Teknik Mesin
dengan pengalaman minimal 7 (tujuh) tahun mempunyai sertifikat keahlian ahli madya
dibidang desain mekanikal/elektrikal;
Mampu membuat gambar teknik (gambar mesin, wiring diagram, isometrik);
Mampu mengoperasikan software Auto CAD 2D dan 3D;
Mampu membuat dokumen perencanaan dalam bentuk gambar teknis dan Rencana Kerja
dan Syarat;
Mempunyai peralatan pendukung (Laptop dan pendukung lainnya);
Mampu mengoperasikan software penjadwalan kerja (project manager, dll).
Memiliki NPWP

4. Tenaga Ahli Sipil Struktur TA. 2013
•

Memiliki keahlian dibidang desain dan perencanaan struktur dan infrastruktur;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berpengalaman dalam menentukan metode struktur gedung dan infrastruktur;
Mempunyai pengalaman bekerja sebagai tenaga ahli struktur pada Pemerintah minimal 1
(satu) tahun;
Mampu berkoordinasi dengan berbagai pihak demi kelancaran pekerjaan;
Memiliki dedikasi, ketekunan dan kreatifitas kerja;
Latar belakang pendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S-1) tehnik sipil dengan
pengalaman minimal 7 (tujuh) tahun dan mempunyai sertifikat keahlian ahli madya
dibidang sipil;
Mampu membuat gambar teknik (gambar siteplan, denah, potongan, dan detail);
Mampu membuat dokumen perencanaan dalam bentuk gambar teknis dan Rencana Kerja
dan Syarat (RKS);
Memiliki peralatan pendukung kerja (Laptop dan pendukung lainnya)
Mampu membuat perhitungan teoritikal struktural dalam desain;
Mampu mengoperasikan software Auto CAD 2D dan 3D;
Mampu membuat metode kerja, schedule pelaksanaan (Flowchart, Kurva S, Barchart, dan
network planning).
Memiliki NPWP.

5. Tenaga Ahli Pengawas Mekanikal Elektrikal. TA. 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Memiliki keahlian dibidang pengawasan desain dan perancangan Mekanikal Elektrikal
bangunan cagar budaya dan bangunan modern (green building);
Berpengalaman dalam menentukan metode perancangan sistem Mekanikal Elektrikal
bangunan gedung;
Mampu berkoordinasi dengan berbagai pihak demi kelancaran pekerjaan;
Mempunyai pengalaman bekerja sebagai tenaga ahli Pengawas Mekanikal Elektrikal pada
Pemerintah minimal 1(satu) tahun;
Memiliki dedikasi, ketekunan dan kreatifitas kerja;
Latar belakang pendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S-1) dengan pengalaman minimal
7(tujuh) tahun dan memiliki Sertifikat Keterangan Ahli Madya bidang mekanikal elektrikal;
Memiliki peralatan pendukung (laptop dan pendukung lainnya)
Mampu membaca gambar teknik (gambar Mekanikal Elektrikal, struktur dan isometrik);
Mampu membuat perhitungan teoritikal Mekanikal Elektrikal dalam desain;
Mampu mengoperasikan software pencitraan gambar 3D (min. 3DS Max);
Mampu mengoperasikan software Auto CAD 2D dan 3D;
Mampu mengoperasikan software penjadwalan kerja (project manager, dll).
Memiliki NPWP.

6. Tenaga Ahli Pengawas Arsitektur. TA. 2013
• Memiliki keahlian dibidang pengawasan kontruksi pada desain dan arsitektur bangunan
cagar budaya dan bangunan modern (green building);
•

Berpengalaman dalam menentukan metode arsitektural bangunan gedung;

•

Mempunyai pengalaman bekerja sebagai tenaga ahli pengawas arsitektur pada Pemerintah
minimal 1 (satu) tahun;

•

Memiliki dedikasi, ketekunan dan kreatifitas kerja;

•

Latar belakang pendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S-1) arsitektur dengan pengalaman
minimal 7(tujuh) tahun dan memiliki Sertifikat Keterangan Ahli madya;

•

Memiliki peralatan pendukung kerja (Laptop dan pendukung lainnya);

•

Mampu membaca gambar teknik (gambar arsitektur, struktur dan isometrik);

•

Mampu membuat perhitungan teoritikal arsitektural dalam desain.

•

Mampu mengoperasikan software pencitraan gambar 3D (min. 3DS Max);

•

Mampu mengoperasikan softwareAuto CAD 2D dan 3D.

•

Mampu mengoperasikan software penjadwalan kerja (project manager, dll);

•

Memiliki NPWP.

•

Mampu mereview dokumen perencanaan dan dokumen Rencana Kerja dan Syarat.

Pendaftaran dan pengambilan dokumen seleksi sederhana secara langsung di Sekretariat Panitia
tanggal 27 s/d 30 Nopember 2012. pukul 10.00 WIB s/d 15.00 WIB di Sekretariat PPBJ
Bappenas : Jl.Sunda kelapa No.9 Menteng Jakarta-Pusat. Telp.(021)3929094.
Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi
Jakarta, 27 Nopember 2012

