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BAGIAN 1 – IKHTISAR  

1.1. Tentang Monash University 

Monash University (Universitas), yang didirikan pada tahun 1958, adalah universitas paling internasional di 
Australia. Monash adalah universitas modern, global, intensif penelitian, yang memberikan keunggulan 
pendidikan dan penelitian di Australia dan di seluruh Indo-Pasifik. 
 
Monash University memiliki komunitas yang dinamis dan beragam dengan 86.000 mahasiswa, 16.000 staf, 
dan lebih dari 385.000 alumni. Monash mendapat peringkat di antara universitas paling bergengsi di dunia 
dan merupakan anggota dari "Group of Eight", aliansi universitas terkemuka Australia yang diakui 
keunggulannya dalam pengajaran dan penelitian. Monash memiliki lebih dari 150 bidang penelitian aktif, 10 
fakultas, dan lebih dari 4700 mahasiswa Riset Gelar Tinggi. 
 
Detail tentang Monash University dapat diperoleh dari www.monash.edu.   
 

1.2. Visi dan Misi RISE  
Lebih dari satu miliar orang tinggal di permukiman informal secara global. Lebih dari dua miliar hidup tanpa 
sanitasi dasar. Perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk yang cepat di permukiman ini memperburuk 
tantangan air dan sanitasi. Pasokan air yang tercemar dan sanitasi yang tidak memadai adalah penyebab 
utama penyakit di komunitas ini. 
 
RISE bertujuan untuk memberikan bukti berbasis penelitian bahwa pendekatan lokal yang peka terhadap air 
untuk merevitalisasi permukiman informal dapat memberikan perbaikan kesehatan dan lingkungan yang 
berkelanjutan dan hemat biaya, membuka jalan untuk penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut dan secara 
global. 
 
Program ini bermaksud untuk mengurangi kontaminasi lingkungan itu sendiri dan kemungkinan kontak 
manusia dengan kontaminan. Berbagai manfaat diharapkan, termasuk peningkatan kesehatan masyarakat, 
lebih sedikit infeksi, kesehatan usus yang lebih baik di antara anak-anak, peningkatan produksi pangan, dan 
pengurangan ketidaksetaraan gender melalui penyediaan fasilitas sanitasi rumah tangga yang aman dan 
pasokan air yang andal. Lebih lanjut tentang RISE dapat ditemukan di situs web kami: www.rise-program.org. 
 

 
 

1.3. Tujuan  
Melalui Pernyataan Minat (Expression of Interest - EOI) ini, Monash University berupaya untuk memilih 
kontraktor konstruksi yang memenuhi syarat yang dapat memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam EOI ini.  
 
Responden dapat memilih untuk mengirimkan tanggapan untuk salah satu atau ketiga (3) paket. 
 
Hanya responden terpilih yang akan maju ke Tahap 2 – Permintaan Proposal.  

1.4. Jangka Waktu kontrak 
Jangka waktu kontrak sekitar 36 bulan (18 bulan konstruksi ditambah 12 bulan.  
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1.5. Strategi Sumber 

Strategi sumber akan menggabungkan pendekatan dua tahap: 

• Tahap 1 - Pernyataan Minat (untuk ketiga paket) 
• Tahap 2 – RFP - baik untuk ketiga paket atau dibagi dua paket) 

 
Seorang kontraktor individu dapat diberikan satu, dua, atau ketiga paket. 

1.6. Kewajiban Kontrak 

Responden yang maju ke tahap proses pengadaan berikutnya akan diminta untuk menyetujui Kontrak (dirilis 
pada Tahap 2 – RFP). Responden mungkin diminta untuk menandatangani satu kontrak per paket. 
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BAGIAN 2 – PERNYATAAN KETENTUAN 

2.1. Latar Belakang 

Intervensi peka air:  
 
Inti dari RISE adalah penyampaian teknologi berbasis alam yang terdesentralisasi untuk memberikan layanan 
air dan sanitasi, serta meningkatkan drainase dan mengurangi banjir. Pendekatan peka air mencakup 
teknologi 'berbasis alam' seperti lahan basah buatan, panen air hujan, dan biofilter.  
 
Teknologi ini mencakup 'kereta pengolahan' air hitam (blackwater) - mengumpulkan limbah di rumah-rumah, 
menyalurkannya ke tangki bertekanan melalui gravitasi, memotongnya menjadi bubur dan kemudian 
memompanya ke tangki septik dan melalui lahan basah sehingga dapat dibuang dengan aman. Gambar 1 
menunjukkan kereta pengolahan yang merupakan inti dari proyek ini. Seri Laporan yang baru-baru ini dirilis, 
temukan di sini mendokumentasikan pendekatan dan dapat dirujuk untuk lebih detail. 
 
Gambar 1: 'Kereta pengolahan', yang merupakan inti dari proyek ini. Ini menunjukkan pengolahan blackwater 
dari rumah untuk pelepasan yang aman.   
 

 
 
Berbasis komunitas, sejak 2017: 
 
RISE telah bekerja sejak 2017 dengan Kota Makassar dan Universitas Hassanuddin untuk merancang 
revitalisasi permukiman informal di Makassar. Desain bersama (co-design) komunitas yang intensif telah 
diselesaikan pada fase pertama dari enam lokasi: Tallo, Bonelengga, Lempangang, Untia, Alla Alla, 
Barombong. 
 
Proyek ini didanai oleh Pemerintah Australia melalui Fasilitas KIAT, dan didukung oleh Kota Makassar.  
 
RISE berhasil merancang dan membangun proyek percontohan di lingkungan Batua untuk menguji dan 
mendemonstrasikan berbagai pendekatan yang terlibat (Gambar 2). 
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Gambar 2: Foto sebelum dan sesudah proyek Demonstrasi di Makassar 
 

 
 

2.2. Lingkup Pekerjaan 
Proyek ini akan dilaksanakan di enam (6) permukiman informal: 

 Tallo 
 Bonelengga 
 Lempangan 
 Untia 
 Alla Alla 
 Barombong 

 
Keenam (6) permukiman informal tersebut dikemas sebagai berikut: 

 Paket 1, Tallo dan Untia 
 Paket 2, Bonelengga dan Alla Alla 
 Paket 3, Lempangang dan Barombong 

 
Mereka tersebar di kota Makassar (Gambar 3), dan semuanya menderita banjir, pencemaran lingkungan, dan 
akses terbatas ke fasilitas air dan sanitasi.   
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Ciri-ciri keenam tersebut adalah sebagai berikut:  
• Tallo terletak di RT 1 / RW 5 kelurahan. Tallo memiliki total 20 tempat tinggal. Luas tanah proyek: 

3.360m2. 
• Bonelengga terletak di RT 4 / RW 5 Kelurahan Bulurokeng - Kecamatan Biringkanaya. Total ada 40 

tempat tinggal. Luas tanah proyek: 13.070m2  
• Lempangang berada di RT 2 / RW 3. Ada total 19 tempat tinggal dan 2 asrama. Luas tanah proyek: 

3.420m2 
• Untia terletak di RT 1 dan RT 2 RW 3, serta RT 1 dan RT 2 RW 4. Ada total 105 tempat tinggal di 

dalam pemukiman. Luas tanah proyek: 40.631m2 
• Alla-Alla terletak di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala. Situs RISE di Alla-Alla terletak di RT 2 / 

RW 3 dan mencakup 57 tempat tinggal. Luas tanah proyek: 15.980m2. 
• Barombong adalah salah satu Kampung Nelayan paling sibuk dii Kecamatan Tamalate. Situs RISE di 

Barombong terletak di RT 7/RW 1, terdapat 115 tempat tinggal di pemukiman tersebut. Luas tanah 
proyek: 20.757m2. 

 
Secara total, enam terdiri dari: 

• sekitar 97.000 m2 luas lahan proyek 
• 331 rumah/tempat tinggal yang berpartisipasi 
• 1.1670 penduduk yang berpartisipasi 

 
Gambar 3: Perkiraan lokasi proyek di Makassar, Indonesia.   
 

 
 

  



 
 

 

Bagian B – Spesifikasi  Halaman 7 dari 9 
 

Lingkup pekerjaan indikatif disajikan pada Tabel 1. 
 
Ada 16 komponen proyek standar di keenam lokasi:  

 Pekerjaan Persiapan - Ini termasuk pekerjaan pembangunan dan pengaturan proyek.  
 Pekerjaan Lubang Got (Manhole) dan Lubang Inspeksi - Ini termasuk konstruksi ruang beton 

bawah tanah dan titik masuk pipa termasuk tutup akses untuk inspeksi dan pemeliharaan jaringan 
pipa.  

 Pekerjaan Tangki Septik - Ini termasuk konstruksi tangki septik beton di dengan titik akses, penahan 
(baffle), pipa ventilasi dan struktur saluran masuk/keluar.  

 Pekerjaan Lahan Basah - Ini termasuk konstruksi kotak beton di dengan balok pengikat, kedap air, 
struktur saluran masuk/keluar, media tanah dan tanaman.  

 Pekerjaan Tangki Tekanan - Ini termasuk pemasangan tangki HDPE cetakan roto 900L bawah tanah 
termasuk pemberat beton, bukaan dan tutup akses, struktur saluran masuk/keluar, pipa ventilasi, 
suplai listrik, dan peralatan pemantauan cerdas (sakelar apung dan transduser tekanan). Tangki 
tekanan, pompa, sakelar apung, kotak pintar, dan kabel akan dipasok oleh Monash. Semua pekerjaan 
instalasi oleh kontraktor. 

 Pekerjaan Pipa - Termasuk pemasangan pipa HDPE, UPVC atau PVC untuk mengangkut air minum, 
air limbah & air keruh (greywater). Pekerjaan termasuk penggalian parit, pelapisan bawah (bedding), 
haunching, sambungan (jointing), pembungkus geotekstil dan penimbunan kembali. 

 Pekerjaan Wetpod - Ini termasuk pembangunan toilet skala rumah tangga dan fasilitas cuci di dalam 
tapak rumah yang ada (lantai dasar saja) atau di dalam struktur rangka beton bertulang baru dengan 
pengisi bata, dan atap besi bergelombang. 

 Pekerjaan Peningkatan Toilet - Ini termasuk pekerjaan peningkatan skala kecil ke toilet yang ada 
seperti menaikkan dan mengganti pelat jongkok, ubin keramik, dinding internal, terpal atap dan area 
cuci tangan. 

 Pekerjaan Air Hujan - Ini termasuk pemasangan tangki air hujan dengan rangka baja atau dudukan 
beton termasuk pipa masuk/keluar (inlet/outlet),  

 Pekerjaan biofilter - Ini termasuk pembangunan biofilter yang ditanam (drum plastik) atau saluran 
biofilter (kotak beton). Kedua desain tersebut meliputi struktur saluran masuk/keluar, overflow, media 
dan tanaman. 

 Pekerjaan perangkap minyak (greasetrap) - Ini termasuk pemasangan perangkap minyak dari beton 
pra-cetak tanah termasuk pipa saluran masuk/keluar dan.  

 Pekerjaan Drainase - Ini termasuk pemasangan pipa penyaring, bagian dan gorong-gorong untuk 
mengangkut air hujan dan air keruh termasuk bahan alas & pengangkut, sambungan dan 
jeruji/penutup.  

 Pekerjaan Elektrik - Ini termasuk pemasangan dan penyambungan panel kontrol OneBox ke papan 
distribusi baru (dipasang oleh PLN). Termasuk kabel, saluran, grounding dan kedap air 
(waterproofing). 

 Pekerjaan Air Portabel - Ini termasuk pemasangan pipa air minum baru dan meteran air rumah 
tangga 

 Pekerjaan Jalur Akses - Ini termasuk pembangunan jalur baru dan perbaikan jalur yang ada dengan 
paving beton termasuk trotoar dan drainase.  

 Pekerjaan Arsitektur - Ini termasuk elemen dekoratif (paving berwarna, pelapis dinding bertekstur 
dll.), struktur skala kecil (pegangan tangan, garis cuci, bingkai tanam, dll.) dan penanaman.  

 
Tabel 1: Lingkup pekerjaan indikatif 

Situs Proyek No. Rumah No. Wetpod  No. Tangki 
Tekanan 

No. Tangki 
Septik 

Lahan basah Paving (M2) Jumlah Area (M2) 
Tallo 21 8 4 4 4 (2 jenis) 81,85 750,99 

Untia 90 13 21 9 8 282,01 1229,32 

Bonelengga 33 7 9 9 9 166,89 594,42 

Alla Alla 51 4 11 11 11 189,9 320,85 

Lempangan 19 6 5 4 4 93,3 258,79 
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Situs Proyek No. Rumah No. Wetpod  No. Tangki 
Tekanan 

No. Tangki 
Septik 

Lahan basah Paving (M2) Jumlah Area (M2) 
Barombong 113 20 23 12 12 477,35 309,6 

Total 327 58 73 49 44 1291,3 3463,97 
 

2.3. Waktu Konstruksi  
Jangka waktu konstruksi diperkirakan tidak lebih dari 18 bulan. Diharapkan yang lebih kecil (yaitu Tallo) dapat 
diselesaikan lebih cepat dari 12 bulan. 

2.4. Ketentuan Pendukung 

2.4.1. Manajemen Akun (opsional) 

Monash University membutuhkan struktur manajemen proyek yang dipimpin oleh satu titik kontak yang 
memenuhi syarat. Struktur ini akan dicerminkan oleh Monash University untuk memfasilitasi struktur hubungan 
yang efisien dan kokoh.  
 
Antara lain manajer proyek diharuskan untuk: 

• bertindak sebagai titik kontak tunggal antara Monash University dan Kontraktor; 
• mengoordinasikan pertemuan proyek; 
• menyiapkan dan mengedarkan pembaruan dan laporan sebagaimana disepakati bersama; dan 
• bertindak sebagai titik eskalasi. 

2.4.2. Pelaporan  

Monash University akan memerlukan serangkaian laporan reguler dan ad-hoc untuk tujuan melacak kemajuan 
proyek.  
 
Penyedia Layanan minimal wajib dapat memberikan laporan sebagai berikut. 

• Laporan Kemajuan Bulanan, merinci kemajuan hingga saat ini, kemajuan yang direncanakan, sumber 
daya, penundaan yang signifikan, insiden keselamatan atau lingkungan, keuangan, perubahan dan 
klarifikasi desain. 

• Laporan Penyelesaian Proyek (termasuk pengujian dan commissioning serta dokumentasi serah 
terima) 

 

2.4.3. Rapat  

Monash University mengharuskan diadakannya rapat-rapat. Hal-hal tindakan dan masalah lain yang timbul 
dari rapat ini wajib disiapkan oleh manajer proyek Penyedia Layanan dan diberikan kepada para peserta rapat. 
 

Rapat Frekuensi Agenda / Topik Diskusi 
Rapat Kemajuan & 
Desain Mingguan K3/Lingkungan, kemajuan, penundaan, klarifikasi desain 

Komersial Bulanan Pembayaran, perubahan, perpanjangan waktu (EoT) 
 

2.5. Ukuran kinerja 

Kontrak akhir akan mencakup ukuran kinerja, yang akan ditentukan pada tahap selanjutnya, untuk membantu 
kedua belah pihak dalam mengelola kontrak dengan tujuan meningkatkan kinerja untuk keuntungan. 
 
 


