Pendamping verifikasi teknis DAN
pembangunan kembali
sarana DAN prasarana umum
permukiman
PASCA GEMPA 2018 - NUSA TENGGARA BARAT

1. Maksud,
Tujuan dan
Sasaran
Maksud dan Tujuan
Mewujudkan kawasan permukiman yang
lebih baik dengan membangun rumah yang
layak huni dan tahan gempa dan penataan
lingkungan permukiman yang berorientasi
pada mitigasi bencana

Sasaran

susunan Pendamping
verifikasi teknis
DAN pembangunan kembali
sarana DAN prasarana
umum permukiman

Pendampingan pembangunan rumah Risha
untuk 74.354 rumah rusak berat dengan waktu
penyelesaian selama 6 bulan sampai dengan
bulan Maret 2019
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Bid. Kemitraan

Tim Fasilitator
9 Personil

Tim Fasilitator
9 Personil

9 Personil

3 Personil

Bid. Sosial

9 Personil

Tim Fasilitator

3 Personil

9 Personil

Tim Fasilitator

3 Personil

Korwil Loteng

1 Personil
(2 Sub Personil)

Bid. Keuangan

Divisi
Pelaksanaan

1 Personil
(2 Sub Personil)

Korwil Lotim

1 Personil
(2 Sub Personil)

Bid. Infrastruktur

Korwil Mataram

Bid. Air minum &
Sanitasi
1 Personil
(2 Sub Personil)

Tim Fasilitator

3 Personil

3 Personil

1 Personil
(2 Sub Personil)

Korwil Lobar

1 Personil
(2 Sub Personil)

Administrasi

Ka. Satgas

Korwil KLU

Bid. Rumah dan Kwsn.
Permukiman

Bid. Pelaporan
& Data

Divisi
Perencanaan

Keuangan

1 Personil
(2 Sub Personil)

Umum &
Perlengkapan

Sekretariat

Direktur PKP
- Kasubdit Permukiman Khusus PKP
- Kasubdit Permukiman Perkotaan

1 Personil
(2 Sub Personil)

Bid. Pelatihan dan
Sosialisasi

SIKLUS
PENDAMPINGAN
1. TAHAP SOSIALISASI

1. cek daftar rumah rusak
berat (sk bupati/walikota)
2. penjelasan tentang
rekompak
3. pengenalan rumah
tahan gempa
4. pengenalan struktur
rumah risha
5. penjelasan fungsi
pupr sebagai pendampinhg
pelaksanaan rehab/
rekon sesuai inpres
no. 5 tahun 2018

VALIDASI &

VALIDASI:
1. TINGKAT KERUSAKAN
2. BATAS FISIK TAPAK
RUMAH
3. ADMINISTRATIF

3. TAHAP

pencairan dana
tahap 1 (50%) ke
rekening penerima
manfaat

pelaksanaan
pekerjaan
fisik o %

pencairan dana
tahap 2 (30%) ke
rekening penerima
manfaat

pelak
peke
fisi

kendali mu
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2. TAHAP PERENCANAAN

& FASILITASI

FASILITASI:
1. PEMBENTUKAN POKMAS
2. KONSILIDASI ASSET
3. pelatihan penyusunan
rencana teknis
4. pelatihan risha
kepada pokmas
4. coaching administrasi
pencairan dana
stimulan

PERENCANAAN
PARTISIPATIF

1. penyususunan
dokumen teknis
perbaikan rumah

pelaksanaan

ksanaan
erjaan
ik 4o %

pencairan dana
tahap 3 (20%) ke
rekening penerima
manfaat

pelaksanaan
pekerjaan
fisik 7o %

evaluasi &
pelaporan
(realisasi fisik
100%)

utu
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1. tahap
sosialisasi
tujuan
•
•
•
•

Masyarakat memahami tentang REKOMPAK
Masyarakat memahami pentingnya rumah
tahan gempa di lokasi rawan bencana
Masyarakat mengenal struktur rumah
tahan gempa model RISHA
Masyarakat mengetahui bahwa tugas
Kementerian PUPR adalah melakukan
pendampingan dan pengawasan dalam
rangka Rehab/Rekon

metode
•
•

Pertemuan tatap muka
Tanya jawab

TAHAPAN PROSES
•

•
•
•
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Tim fasilitator berkoordinasi dengan
pihak kec/kel/dusun/RW untuk
menyepakati jadwal sosialisasi (waktu,
tempat, peserta, tingkat sosialisasi)
Tim fasilitator menyiapkan bahan-bahan
sosialisasi sesuai kebutuhan
Tim fasilitator melaksanakan sosialisasi
sesuai dengan waktu dan tempat yang
telah disepakati
Tim fasilitator mendokumentasikan hasil
sosialisasi

OUTPUT
•
•
•

Sejumlah masyarakat telah mendapatkan
penjelasan sesuai dengan tujuan
sosialisasi
Teridentifikasinya masyarakat
yang berminat membangun dengan
menggunakan metode RISHA
Rencana kerja validasi dan pembentukan
Pokmas

BUKTI PELAKSANAAN
•
•
•
•

Daftar Hadir Sosialisasi
Berita Acara hasil Sosialisasi dan
Komitmen Kesiapan Masyarakat
Notulensi
Dokumentasi Foto

PELAKSANA
•

Pemerintah Kec/Kel/Desa/Dusun/RW/RT
(kondisional sesuai kesepakatan)

peserta
•

Masyarakat korban bencana diutamakan
yang telah terdaftar dalam SK Bupati/
Walikota, lembaga tingkat kec/kel/desa,
aparat tingkat kec/kel/desa

narasumber
•

koordinator wilayah
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fasilitator
•
•

tim fasilitator

•
•
•
•
•

Materi dan Media Sosialisasi
Lembar Balik Rumah Tahan Gempa
Lembar Balik RISHA
Format Daftar Hadir
Format Berita Acara

perlengkapan sosialisasi

2. tahap
perencanaan
tujuan
•
•
•

Memastikan penerima manfaat Kategori
Rusak Berat tepat sasaran
Memastikan kesesuaian data SK Bupati/
Walikota dengan realitas lapangan
Mengidentifikasi material bahan
bangunan yang layak untuk
dimanfaatakan kembali sebagai bahan
pembangunan rumah

metode
•
•
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Wawancara semi terstruktur
Survey lokasi

TAHAPAN PROSES
1. Persiapan
•
Siapkan daftar penerima bantuan sesuai SK
Bupati/Walikota dengan Kategori Rusak
Berat, yang telah memiliki rekening dan
dana stimulan telah masuk ke rekening.
2. Proses Validasi
•
Cek kerusakan fisik rumah (visual)
menggunakan panduan praktis
pemeriksaaan kerusakan bangunan rusak
berat akibat gempa (lampiran-1), foto
rumah yang di cek sebagai foto kondisi
eksisting dan tuangkan dalam lampiran-2
•
Cek batas fisik tapak rumah dan mengukur
luas lahan tapak semula.
•
Cek administrasi penerima manfaat (KTP,
KK, Alas Hak/tanda bukti kepemilikan,
titik koordinat)
3. Proses Konsolidasi Asset
•
Cek material (batu/bata/kusen/rangka
atap/genting/seng, dll) bangunan apa
saja yang dapat dimanfaatkan kembali
oleh penerima manfaat
•
Minta penerima manfaat untuk
melindungi bahan material tersebut dari
kerusakan.
•
Data seluruh material bahan bangunan
yang tersedia
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OUTPUT
•
•

Data Lampiran-2
Daftar Asset

PELAKSANA
•

Fasilitator dibantu relawan masyarakat.

narasumber
•

Penerima manfaat, tetangga kiri kanan,
Kepala Dusun/Lingkungan

perlengkapan validasi
•
•
•
•
•

Roll Meter
Camera
GPS
Format Lampiran-1
Format Lampiran-2

2.2a. KEGIATAN FASILITASI
PEMBENTUKAN KELOMPOK
MASYARAKAT (POKMAS
tujuan
•
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Terbentuknya kolompok masyarakat
sebagai pelaksana langsung kegiatan
Perbaikan Rumah Korban Bencana

metode
•

Diskusi Kelompok Terarah/Focus Group
Disscussion

tahapan proses
1. Persiapan
•
Cek daftar penerima manfaat rumah hasil
validasi dan SK Bupati/Walikota
•
Kelompokan penerima manfaat
berdasarkan kedekatan secara geografis
dengan jumlah anggota 10 KK s/d 20 KK
•
Undang penerima manfaat untuk
mengikuti FGD
2. Pelaksanaan
•
Jelaskan pentingnya berkelompok,
struktur kelompok, hak dan kewajiban
kelompok
•
Lakukan pemilihan Ketua, Sekretaris,
Bendahara, pengawas lapangan dan
pengelola logistik
•
Setelah Pokmas terbentuk, tuangkan
dalam berita acara pembentukan
•
Fasilitasi Pokmas menyusun RKTL
•
Sampaikan hasil Pembentukan Pokmas
kepada Kades/Lurah untuk diterbitkan SK
Pembentukan Pokmas
•
Fasilitasi Pokmas melakukan pembukaan
rekening Pokmas di BRI
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OUTPUT
•
•
•
•

Terbentuknya Pokmas
Terpilihnya Pengurus Pokmas
Disahkannya Pokmas oleh Kades/Lurah
Pokmas telah membuka rekening Bank

bukti PELAKSANAan
•
•
•
•
•

Daftar Hadir
Berita Acara Pembentukan Pokmas
SK Pembentukan Pokmas dari Kepala Desa/
Lurah
Notulensi
Dokumentasi Foto

pelaksana
•

Tim Fasilitator

peserta
•

Penerima manfaat rumah hasil validasi

2.2b KEGIATAN PERENCANAAN
PARTISIPATIF
tujuan
•

Menyusun Dokumen DED, RAB dan RKS

metode
•
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Survey lapang dan Praktek penyusunan
DED, RAB dan RKS

tahapan proses
1. Persiapan
•
Ketua Pokmas mengundang anggotanya
mengikuti penyusunan Dokumen DED, RAB
dan RKS
2. Pelaksanaan
•
Penjelasan tentang DED, RAB dan RKS
•
Pembuatan Denah Rumah skala 1:100
•
Pembuatan gambar potongan melintang
dan memanjang skala 1:100
•
Pembuatan gambar detail Pondasi,
Struktur (Sloof, Kolom dan Balok) dan
kuda-2 atap skala 1:20
•
Perhitungan volume
•
Perhitungan RAB
•
Menyusun Kurva S
•
Menyusun Rencana Kerja dan Syarat
Pelaksanaan Pembangunan

OUTPUT
Tersusunnya Dokumen DED, RAB dan RKS

bukti PELAKSANAan
•
•
•
•

Dokumen DED, RAB dan RKS setiap unit
rumah
Daftar Hadir
Notulensi
Dokumentasi Foto
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pelaksana
Pokmas dan Tim Fasilitator

peserta
Anggota Pokmas

2.2C KEGIATAN FASILITASI
PELATIHAN TUKANG UNTUK
PEMBANGUNAN RISHA
tujuan
•

Meningkatkan keterampilan tukang
setempat dalam membangun rumah model
RISHA

metode
•

On Job Training

tahapan proses
1. Persiapan
•
Identifikasi tukang yang tersedia di tingkat
dusun/lingkungan dan desa/kelurahan
•
Undang tukang yang akan mengikuti
pelatihan
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2. Pelaksanaan
•
Penjelasan tentang spesifikasi teknis RTG
•
Penjelasan tentang keunggulan RISHA
sebagai RTG
•
Penjelasan tentang komponen RISHA
(panel beton bertulang) dan dasar-dasar
perakitan RISHA
•
Praktek merakit RISHA

OUTPUT
Jumlah tukang yang telah mendapatkan
pelatihan RISHA

bukti PELAKSANAan
•
•
•

Daftar Hadir
Notulensi
Dokumentasi Foto

Pelaksana
Tim Fasilitator

Peserta
Tukang yang direkomendasikan oleh anggota
Pokmas

NARASUMBER
Tenaga Pelatih dari Bina Konstruksi dan/atau
Tenaga terlatih yang berkompeten
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Perlengkapan Pelatihan
•
•
•
•
•

Panel RISHA
Meteran
Waterpass
Mistar Siku
Kunci Pas 18" dan Kunci Grip 18"

2.2D KEGIATAN FASILITASI
PENYUSUNAN DOKUMEN
TEKNIS PERBAIKAN RUMAH
(DTPR)
tujuan
Menyusun DTPR

metode
Workshop

tahapan proses
1. Persiapan
•
Ketua Pokmas mengundang anggotanya
untuk mengikuti workshop penyusunan
DTPR
•
Dokumen DED, RAB dan RKS di cetak
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2. Pelaksanaan
•
Penjelasan tentang DTPR
•
Konsolidasi dokumen administrasi, hasil
validasi, DED, RAB dan RKS
•
Pencetakan, Penjilidan dan
Penandatanganan Dokumen

OUTPUT
Tersusunnya DTPR

bukti PELAKSANAan
•
•
•

Daftar Hadir
Notulensi
Dokumentasi Foto

Pelaksana
Pokmas dan Tim Fasilitator

Peserta
Anggota Pokmas
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2.2E BIMBINGAN TEKNIS
ADMINISTRASI PENCAIRAN
DANA STIMULAN PERBAIKAN
RUMAH
tujuan
•
•
•

Meningkatkan keterampilan anggota
pokmas dalam administrasi pengelolaan
dana Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah
Pokmas mengetahui tahapan pencairan
dana stimulan
Pokmas dapat menyiapkan administrasi
pencairan dan pelaporan penggunaan
dana

metode
Tatap Muka, Diskusi kelompok dan Praktek

tahapan proses
1. Persiapan
•
Ketua Pokmas mengundang anggotanya
untuk mengikuti bimbingan teknis
2. Pelaksanaan
•
Penjelasan tentang SOP Administrasi
Pengelolaan Dana bantuan stimulan
•
Praktek pembukuan
•
Praktek penyusunan LPJ
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OUTPUT
Pokmas memahami dan mampu membuat
administrasi pencairan , pencatatan
keuangan dan pelaporan

bukti PELAKSANAan
•
•
•

Daftar Hadir
Notulensi
Dokumentasi Foto

Pelaksana
Pokmas dan Tim Fasilitator

Peserta
Anggota Pokmas
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3. tahap
peLAKSanaan
metode
Swakelola

tahapan proses
1. Persiapan
•
Penyiapan tim kerja
•
Penyiapan kontrak kerja dengan pihak
ketiga penyedia jasa dan material
bangunan
•
Penyiapan, pembersihan lahan dan
pemasangan Bouplank
•
Pengajuan dokumen pencairan dana
Termin 1 (50%)
2. Pelaksanaan
•
Pengadaan panel RISHA
•
Pemasangan Pondasi
•
Perakitan Panel RISHA (Sloof, kolom dan
balok)
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•
•
•
•

Pengajuan pencairan tahap II (30%)
setelah dana tahap I dibelanjakan 80%
capaian fisik 40%
Pengerjaan Atap, dinding, pintu dan
jendela
Pengajuan Pencairan Tahap III (20%)
setelah dana tahap II dibelanjakan 80%
pekerjaan fisik mencapai 70%
Pekerjaan Finishing dan Pembersihan (Fisik
100%)

OUTPUT
Rumah RISHA terbangun

bukti PELAKSANAan
•
•
•

Foto pekerjaan fisik : 0%, 50% dan 100%
Laporan Pertanggungjawaban
Dokumentasi Pelaksanaan

Pelaksana
PokmaS

20

tahap pendampingan risha
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1. PEMBERSIHAN LOKASI & PENGUKURAN
PAPAN DUGA
Bersihkan lahan dari akar rumput dan humus
atau hingga tanah keras diperoleh.
Luas lahan yang dibersihkan untuk 1
unit Rumah Sederhana Sehat dengan luas
bangunan 18 m2 (RSh-1) dan luas tanah 5x8 m
(40m2) diatur sebagai berikut:
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GAMBAR 3D PAPAN DUGA

2. PENGGALIAN PONDASI

Bila ketebalan tanah yang harus dibuang
melebihi 20 cm, maka lakukan penggalian
hingga ke dalam 40 cm atau kedalaman
galian diatur sedemikian sehingga elevasi
permukaan bawah dari panel penyambung
di atas pondasi plat sama dengan elevasi
permukaan tanah asli yang telah dibersihkan
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3. PEMASANGAN PONDASI

Langkah-langkah
1. Hamparkan pasir urug pada galian pondasi
dan padatkan sehingga diperolah tebal padat
pasir urug di bawah pondasi sebesar 8 cm
2. Tempatkan pondasi plat pada masingmasing galian dan atur sedemikian sehingga
baut yang tertanam pada pondasi sejajar
dengan benang as dinding bangunan baik pada
arah lebar maupun arah panjang bangunan
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4. PEMASANGAN PANEL PENYAMBUNG
PONDASI

Langkah-langkah
1. Pasang panel-panel penyambung pada
setiap pondasi.
cara :
- Masukkan baut-baut yang ada di pondasi
pada lubang yang tersedia pada panel
penyambung
2. Pastikan baut yang digunakan adalah
baut-baut yang segaris dengan benang as
dinding bangunan.
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3. Kencangkan mur pada setiap baut
penyambung hingga 1/2 kekuatan dari yang
seharusnya
Catatan : Kekuatan penuh dari sambungan
mur baut pada sambungan adalah kgm (bila
baut-baut tersebut dikencangkan dengan
menggunakan kunci momen)
Cara mengencangkan mur baut dengan kunci
momen
- Atur jarum penunjuk pada kunci momen
hingga menunjukkan 5,5 kgm atau 2,75 kgm,
masing-masing untuk 1/2 kekuatan dan
kekuatan penuh sambungan
- Gunakan kunci momen yang telah diatur
tersebut untuk mengencangkan mur hingga
terdengar 'klik' maka penyambung mur baut
telah mencapai kekuatan yang diinginkan.
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5. PEMASANGAN BALOK SLOOF

Langkah-langkah:
1. Pasang panel balok pada panel-panel
penyambung yang telah terpasang pada
pondasi. sambungkan dengan mur baut
hingga 1/2 kekuatan
sambungkan panel satu dengan panel
lainnya dengan menggunakan sambungan
mur dan baut, juga dengan 1/2 kekuatan
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2. Kencangkan sambungan mur baut hingga
mencapai kekuatan penuh, bila seluruh
panel-panel balok telah terpasang.
selama dilakukan pengencangan, harus
selalu dilakukan pengecekan kelurusan dan
kerataan setiap balok, dengan berpedoman
pada benang-benang as dinding yang ada.
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6. PEMASANGAN KOLOM
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Langkah-langkah:
1. Pasang panel-panel kolom, setelah panel
blok sloof terpasang dan dikencangkan
dengan kekuatan penuh
sambungkan dengan menggunakan
sambungan mur baut dengan 1/2 kekuatan
setelah panel-panel kolom terpasang secara
vertikal.
2. gunakan water pass untuk mengecek panelpanel kolom terpasang secara vertikal.

6. PEMASANGAN KOLOM

Langkah-langkah:
1. Sebelum sambungan pada kolom-kolom
dikencangkan penuh, pasang panel-panel
penyambung
pasang panel-panel balok atas (ring balok)
2. Gunakan water pass untuk mengecek panelpanel kolom terpasang secara vertikal
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8. PEMASANGAN AMPIG SEBAGAI KUDAKUDA DAN GORDING

Langkah-langkah:
1. Pasang panel kolom pada kolom tengah
dari bangunan
kencangkan dengan menggunakan mur baut
pasang kuda-kuda dari kayu 5/10 cm
gunakan baut untuk sambungan kaki kudakuda dengan kolom dan balok (pada kaki
kuda-kuda sudah tersedia lubang baut yang
sesuai dengan lubang pada kolom dan balok)
2. Pasang gording kayu 5/10 dengan
menggunakan sambungan paku.
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9. PEMASANGAN PENUTUP ATAP DAN
LISPLANG

Langkah-langkah:
1. Pasang penutup atap sebelum pekerjaan
pemasangan dinding dan pekerjaan lantai
- Bila menggunakan penutup atap abses
gelombang
disarankan menggunakan alat penghubung
yang mudah dilepas tanpa merusak abses itu
sendiri
- Bila menggunakan penutup atap genteng
(baik keramik maupun beton)
pasang terlebih dahulu kaso 5/7 dan reng 3/4
catatan:
Pekerjaan penutup atap dilakukan terlebih
dahulu agar dalam pelaksanaan pekerjaan
lainnya (seperti: pekerjaan pengurugan),
pekerja dapat terlindung dari terik
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10. PENGURUGAN DAN PEMASANGAN
LANTAI

Langkah-langkah:
1. Pekerjaan pengurugan dan pemadatan
dilakukan melalui SNI 03- dengan tebal pada
20 cm
2. Sebarkan pasir urug dan padatkan hingga
mencapai tebal padat 5 cm
3. pasang lantai paving blok 20/20 cm dari
bahan campuran tanpa adukan spesi

11. PEMASANGAN DINDING, PANEL
JENDELA, PANEL PINTU, PANEL AMPIG
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12. PEMASANGAN DAUN PINTU DAN
JENDELA SERTA FINISHING DAN
PEMBERSIHAN
Langkah-langkah:
1. Pasang daun pintu dan jendela
2. Lakukan pengaturan dan penyesuaian agar
pintu dan jendela dapat dibuka dan ditutup
dengan mudah
3. Pasang kaca pada jendela
Pekerjaan finishing meliputi pekerjaan
pengecatan dan pembersihan lapangan
1. pekerjaan pengecatan dilakukan sesuai
dengan SNI 03- tentang Tata Cara Pekerjaan
Pengecatan
2. Pekerjaan pembersihan lapangan dilakukan
untuk mempersiapkan rumah siap ditempati.
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notula

notula

Pendamping verifikasi teknis
& pembangunan kembali
sarana & prasarana umum permukiman

