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 KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

KEGIATAN PEMBUATAN PETA TEMATIK (PETA UTILITAS) 

 

1. LATAR BELAKANG : DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara, terus 
bertumbuh dengan pesat seiring dengan meningkatnya 
penduduk. Pesatnya pertumbuhan penduduk juga seiring 
dengan pesatnya kebutuhan akan air bersih, listrik,  
telekomunikasi, internet, gas dan hal-hal lain yang 
berimplikasi pada tuntutan pemenuhan kebutuhan akan 
ruang bawah tanah untuk penyediaan jaringan utilitas. 

 Namun yang jadi permasalahan saat ini dan 
sekaligus sebagai isu penting adalah belum terpetakannya 
instalasi dan utilitas di bawah tanah. Sebab masing-masing 
instalasi atau utilitas dikerjakan oleh instansi yang berbeda, 
tumpang tindih ruang dan waktu pengerjaannya, serta tak 
ada koordinasi satu dan lainnya yang seringkali 
menyebabkan terganggunya suatu jaringan pada saat 
penggalian untuk jaringan yang lain dan berdampak pada 
kerugian material yang cukup besar bagi pemilik utilitas. 

Untuk maksud tersebut, dibutuhkan informasi yang 
tepat yaitu pemetaan jaringan utilitas, baik dipermukaan 
maupun dibawah tanah. Seperti kabel listrik, kabel telepon, 
kabel fiber optic, saluran drainase, jaringan pipa PAM (air 
minum), jaringan pipa PAL (air limbah), jaringan pipa gas 
dan sebagainya. 

Pemetaan diperlukan untuk menghindari kerugian 
besar, terjadinya kecelakaan, dan memudahkan sistem 
pendataan jaringan yang telah maupun yang akan 
dipasang. Untuk jaringan yang telah terpasang, pemetaan 
dapat dilakukan dengan menggunakan system koordinat 
geodetic atau teknologi Global Positioninng System (GPS). 

Terkait hal-hal tersebut, pada masa kini dan lebih 
lagi masa mendatang, pemetaan instalasi atau utilitas 
bawah tanah sudah menjadi suatu keharusan bagi kota 
yang terus berkembang. Hal ini mengingat penggunaan 
lahan baik atas maupun bawah permukaan, menjadi 
gencar. Terlebih lagi di masa yang akan datang, jalur-jalur 
transportasi bawah tanah seperti MRT akan terus 
bertambah. Ketersediaan peta tematik utilitas tentu saja 
akan menjadi penentu bagi penyiapan perwujudan ruang 
dalam rangka pelaksanaan program-program 
pembangunan perkotaan ke depan. 

Selain itu, Gubernur DKI Jakarta juga sudah 
mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 107 Tahun 2018 
tentang Pemanfaatan Peta Dasar Tunggal Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta yang mengharuskan setiap peta 
yang digunakan untuk pendaatan, perencanaan dan 
pelaksanaan, monitoring pembangunan dan pelayanan 
masyarakat serta kegiatan lain yang terkait data spasial 
mengacu pada peta dasar tunggal Provinsi DKI Jakarta dan 
diintergrasikan ke dalam portal Jakarta Satu. 

 
2. Maksud dan Tujuan : Maksud dilaksanakannya kegiatan pembuatan peta tematik 

adalah melakukan pemetaan jaringan utilitas bawah tanah 
dengan menggunakan peralatan Ground Penetration 
Radar (GPR) di koridor jalan di DKI Jakarta. 
Tujuan kegiatan pembuatan peta tematik adalah 
tersedianya peta eksisting utilitas sebagai instrument 



 
 

 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 
pembangunan.   

3. Target / Sasaran       : Sasaran dari kegiatan pembuatan tematik adalah 
tersedianya peta informasi utilitas. 

4. Nama Organisasi : Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
 

5. 
 
 

  
6. 
 

 

Sumber Dana     
 
 
 
Ruang Lingkup, Lokasi 
Pekerjaan dan Fasilitas 
Penunjang 
 
 
 
 

: 
 
 
 
: 

Pembiayaan Kegiatan Pembuatan Peta Tematik adalah 
bersumber pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 
APBD Tahun 2021. 
 
Ruang lingkup pekerjaan pembuatan peta tematik meliputi: 

a. Persiapan 
- Penyusunan KAK, RAB 
- Pembuatan Surat Tugas Tim 

b. Koordinasi dengan instansi terkait 
- Undangan rapat persiapan 
- Surat permohonan tim ke instansi terkait 

c. Perekrutan Tim Pelaksana 
- 1 orang tenaga ahli muda golongan II-A 
- 5 orang surveyor 

d. Persiapan Survei lapangan (oleh Tenaga Ahli dan 
Surveyor): 
- Cek alat 
- Pembuatan rencana kerja dan penentuan objek 

ruas jalan 
- Pembuatan peta kerja 

e. Survei Lapangan dengan alat GPR dan GNSS pada 
ruas jalan yang sudah ditetapkan 
- Dokumentasi kegiatan di lapangan 
- Pengarsipan hasil pekerjaan di lapangan 

f. Verifikasi dan interpretasi hasil survei 
g. Pengolahan data, Editing data dan Lay Out peta 
h. Check Plot 
i. Pelaporan 

 
Ruang lingkup utilitas yang dipetakan adalah sebagai 

berikut : 

Lokasi kegiatan ini meliputi objek ruas jalan yang akan 

dimutakhirkan yang berada di Provinsi DKI Jakarta, tidak 

mencakup wilayah kabupaten administrasi kepulauan 

seribu. 

 

7. Hasil Pekerjaan  Hasil pekerjaan yang akan diperoleh dari pekerjaan ini 
adalah peta eksisting tematik jaringan utilitas yang 
termutakhirkan dengan koordinat Sistem Nasional dengan 
kedalaman skala 1:5.000. 
 

8. Waktu pelaksanaan Yang 
Diperlukan  
 
 
 
 
 
 
 

 Kegiatan pekerjaan pembuatan Peta Tematik (Peta Utilitas) 
dilaksanakan selama 2 bulan. 



 
 

 

 
 
 
 

9. Timeline Kegiatan 

Tabel 1 Timeline Kegiatan 

No Kegiatan Jan Feb Mar Apr 
Mei Juni Jul Ags 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1. Persiapan              
   

    
    

 
- Penyusunan KAK, RAB             

   
    

    

 
- Pembentukan Tim 

Persiapan, Pelaksana, 
Pengawas             

   

    

    

 

- Pengadaan Tim 
pelaksana (1 orang 
Tenaga Ahli dan 5 
orang Surveyor)           

   

  

    

2. 
Koordinasi dengan 
Instansi Terkait       

   
  

    

 
- Undangan Rapat 

Persiapan        
   

  
    

 
- Surat permohonan tim 

ke instansi terkait       
   

  
    

3. Tim Pelaksana       
   

  
    

 

- Tenaga Ahli Muda 
Golongan II-A 
(Geologi/Geodesi/Geo 
Fisika/Geografi)       

   

  

    

 
- Surveyor 

(Geologi/Geodesi/Geo 
Fisika/Geografi)       

   

  

    

4. 

Persiapan Survei 
lapangan  
- Cek alat 
- Pembuatan rencana 

kerja dan penentuan 
objek ruas jalan 

- Pembuatan peta kerja 
di lapangan           

   

  

    

5. Survei lapangan       
   

  
    

6. 
Verifikasi dan interpretasi 
hasil survei         

   
  

    

7 
Pengolahan data, Editing 
data dan Layout         

   
  

    

8. Pelaporan         
   

  
    

 

10. Kebutuhan Personil  
A. Kebutuhan personil untuk melaksanakan Pembuatan Peta Tematik dijelaskan pada 

tabel  berikut: 

Tabel 2 Kebutuhan Personil 

No Pelaksana Pendidikan Minimal 
Pengalaman Jumlah 

(Tahun) (Orang) 

1 
Tenaga Ahli Muda Golongan II-A 
S1  

S1 5 1 

3 Surveyor S1 3 5 

 

B. Rincian tugas masing-masing personil 
 



 
 

 

 
 
 

1. Tenaga Ahli 
a. Bertanggung jawab terhadap kualitas hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi 

teknis yang ditetapkan. 

b. Menyusun rencana kerja dan peta kerja. 

c. Memberikan arahan teknis kepada surveyor terkait pelaksanaan pekerjaan. 

d. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh dan surveyor. 

e. Melaksanakan kontrol kualitas internal terhadap hasil pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh surveyor. 

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal tim pelaksana sekurang-

kurangnya satu kali dalam satu minggu dengan berkoordinasi dengan PPTK 

dan PPK. 

g. Melaksanakan survey menggunakan GPR dan GPS/GNSS  

h. Memverifikasi dan menginterpretasi hasil survey. 

i. Melakukan pengolahan data, editing dan layout peta. 

j. Bersama dengan surveyor membuat peta hasil interpretasi survey (peta utilitas 

yang termutakhirkan). 

k. Menyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan (laporan bulanan dan laporan 

akhir). 

l. Bertanggung jawab kepada PPK dan PPTK. 

 
Surveyor bertugas : 

a. Melaksanakan survey menggunakan GPR dan GPS/GNSS sesuai lokasi 

penugasan. 

b. Menyiapkan data-data hasil survey lapangan 

c. Melakukan pengolahan data, editing dan layout peta 

d. Bersama dengan Tenaga ahli membuat peta hasil interpretasi survey (peta 

utilitas yang termutakhirkan) 

e. Menyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan (laporan bulanan dan laporan 

akhir). 

f. Bertanggung jawab kepada  PPTK dan PPK. 

 

11. Tahapan Kegiatan  Pendekatan dan metodologi yang digunakan meliputi: 

a. Persiapan yang terdiri dari : 

i. Persiapan (Penyusunan KAK / RAB, pembuatan surat 

tugas tim, perekrutan tim pelaksana) 

ii. Koordinasi dengan instansi terkait 

iii. Persiapan tempat dan peralatan pendukung operasional  

iv. Pengumpulan data-data pendukung yang akan 

digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan (Data 

kegiatan Peta Tematik Tahun 2019). 

v. Spesifikasi teknis yang harus dipenuhi bagi setiap output 

dari masing-masing tahapan pekerjaan. Spesifikasi 

teknis wajib mengikuti apa yang tercantum dalam KAK 

vi. Jadwal dan pembagian kerja untuk tenaga ahli, Surveyor  

vii. Sebelum pelaksanaan survey dilakukan maka 

diperlukan lembar kerja/ peta kerja yang berfungsi 

sebagai media untuk melakukan orientasi lapangan 

serta menuangkan hasil survey utilitas. Peta kerja ini 

akan dicetak berdasarkan kebutuhan objek ruas jalan. 

 

b. Koordinasi dengan SKPD terkait. 

- Dalam pembuatan peta tematik ini selain data sekunder  



 
 

 

yang terdapat di Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan 

Pertanahan DKI Jakarta, diperlukan koordinasi dengan 

instansi terkait untuk pembentukan tim pada saat 

pelaksanaan survey lapangan. 

 
 
 
c. Survey Lapangan dengan GPR pada objek ruas jalan 

yang ditentukan. 

- Survey dilaksanakan objek ruas jalan yang sudah 

ditentukan pada rencana kerja, yaitu ruas jalan Gajah Mada, 

Cikini, Otista, Pramuka, Kyai Tapa, Perintis Kemerdekaan. 

- Surveyor bersama tenaga ahli melakukan survey 

menggunakan GPR untuk menentukan lokasi utilitas. 

 

d. Verifikasi dan Interpretasi Hasil Survey 

- Tahapan deliniasi merupakan kegiatan merekam hasil 
pendataan lapangan yang kemudian disajikan ke dalam 
data spasial dan data atribut.  

- Data yang dihasilkan berupa data instalasi utilitas bawah 
tanah. 

- Menggunakan sistem koordinat nasional (UTM) sesuai 

referensi dari Badan Informasi Geospasial. 

 

e. Editing Data dan Lay out 
- Tahapan editing data merupakan proses editing fitur dan 

atributing terhadap data dari hasil pekerjaan tahapan 

pembentukan topologi dan poligon berdasarkan data 

yang diperoleh dari hasil survei lapangan dan instansi 

terkait. 

- Semua data dan atribut yang diisikan harus sesuai 

dengan dan manuskrip lapangan. 

- Pengisian atribut harus seragam dan sesuai dengan 

ketentuan yang diberikan Pemberi Kerja. 

- Setalah tahapan proses editing selesai dilanjutkan dengan 

proses lay out. 

- Dalam proses lay out data spasial disajikan dalam standar 

kartografi yang telah ditentukan. 

 

 

f. Monitoring dan Evaluasi 

- Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk menjamin 

kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan. Monitoring 

dan evaluasi dilaksanakan secara internal oleh tenaga 

ahli dan PPTK. 

- Tenaga ahli wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi 

secara internal dan berkala selama pelaksanaan 

pekerjaan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Tenaga ahli melaksanakan monitoring dan evaluasi 
internal terhadap pelaksanaan pekerjaan sekurang-
kurangnya selama satu kali setiap minggu. 

2. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang 

diselenggarakan oleh PPK atau PPTK dihadiri oleh 

tenaga Ahli dan surveyor. 

3. Monitoring dan evaluasi mencakup beberapa hal, 
antara lain: 



 
 

 

▪ Kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah 
dicapai 

▪ Kendala yang timbul dalam pelaksanaan 
pekerjaan. 

▪ Solusi bagi setiap kendala yang timbul. 

▪ Strategi percepatan pencapaian target apabila 

terjadi keterlambatan dari jadwal pelaksanaan 

yang ditetapkan. 

- Setiap pelaksana kegiatan (tenaga ahli dan surveyor) 

wajib melakukan pencatatan dalam suatu personal 

logbook terkait aktivitas sehari-hari dalam pelaksanaan 

pekerjaan. Personal logbook mencakup beberapa hal, 

antara lain: 

▪ Pekerjaan yang dilaksanakan dan pencapaian hasil 

kerja perhari.  

▪ Pekerjaan yang dilaksanakan dan pencapaian hasil 

kerja perhari. 

▪ Permasalahan yang dijumpai dan solusi yang 

dilakukan. 

▪ Catatan dalam personal logbook dari setiap tim 

pelaksana berfungsi sebagai laporan harian sebagai 

bahan masukan dalam monitoring dan evaluasi serta 

untuk penyusunan laporan tahapan pekerjaan.  

 

g. Pelaporan  
Laporan pelaksanaan kegiatan berisi berisi seluruh rangkaian 
proses pelaksanaan pekerjaan. Laporan ini berisi  kemajuan 
pelaksanaan pekerjaan, kendala yang ditemui, solusi serta 
penyelesaian pekerjaan, dan jadwal kegiatan. 
 

12. Spesifikasi Teknis 
 

 Kegiatan pekerjaan pembuatan Peta Tematik (Peta Utilitas) 
menggunakan alat GPR dan GPS/GNSS.  
Software yang digunakan dalam kegiatan ini adalah software 
standar GIS. 
File hasil pekerjaan disimpan dalam file geodatabase (.gdb) 
 
 

13. Kualifikasi Tenaga 
Pelaksana 

 ➢ Tenaga Ahli  

- Pendidikan Sarjana Geodesi/ Geofisika (S1); 

- Mempunyai pengalaman minimal 5 tahun dalam bidang 

pemetaan;  

- Dapat mengoperasikan alat Ground Penetration Radar 

(GPR) dan menginterpretasikannya; 

- Menguasai dan mahir menggunakan software ArcGIS 

- Bersedia menyediakan peralatan/software pendukung. 

➢ Surveyor 

- Pendidikan minimal S1; 

- Mempunyai pengalaman minimal 3 tahun dalam melakukan 

survey lapangan dan pemetaan; 

- Menguasai dan mahir menggunakan software ArcGIS 

- Berpengalaman dengan daerah kerja di DKI Jakarta; 

- Diutamakan memiliki kendaraan bermotor sendiri. 

 

 

 

 



 
 

 

 


