
Monitoring dan Supervisi Pembangunan Gedung Kantor 

Pengadilan Negeri Lasusua Sulawesi Tenggara 

Kamis (25/02/2021), 3 (tiga) bulan setelah peletakan batu pertama pembangunan 

kantor gedung pengadilan negeri lasusua yang berada di jalan Adhyaksa, Kolaka 

Utara pada tanggal 23 Nopember 2020 . Ketua pengadilan negeri Lasusua 

Nugroho,SH.MH., memberikan laporan (ekspose) dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi 

Sultra Dr.H.A.S Pudjoharsoyo,SH.MHum., bertempat di lantai satu ruang Chandra 

kantor Pengadilan Tinggi Sultra, Kendari.  

Perkembangan pembangunan gedung pengadilan yang didanai dari APBN tahun 

2020-2021 secara (multiyears) Rp22.234.000.000 , 20% pengerjaannya tahun 2020 

dan sisanya dituntaskan tahun 2021.  Dalam kesempatan tersebut ketua pengadilan 

negeri lasusua secara singkat menerangkan bahwa 7 (tujuh) hari sebelum ini telah 

mengumpulkan kontraktor pelaksana, serta pengawas konsultan untuk melakukan 

peneguran I sehubungan adanya deviasi cukup tinggi yaitui minus 20% sebagaimana 

sudah dilaporkan kepada KPT Sultra pada 2 (dua) minggu sebelumnya.  

Dan setelah adanya peneguran tersebut deviasi turun menjadi  18%, namun hal 

tersebut belum cukup dan terhadap kontraktor pelaksana diultimatum bahwa pada 

minggu ke 19 (sembilan belas) deviasi diharapkan tinggal hanya 8%. 

Dalam acara yang juga dihadiri oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas 

tersebut, kontraktor pelaksana menyampaikan bahwa progres pembangunan gedung 

kantor pengadian ini terjadi deviasi cukup tinggi adalah disebabkan belum optimalnya 

pelaksanaan pekerjaan akibat belum dilakukannya mobilisasi peralatan sesuai sesuai 

dengan kebutuhan. 

Peralatan rotary drilling (alat bore pile) mengalami kerusakan elektrikal, dimana 

sparepart menunggu proses pengiriman dari Jakarta-makasar. Proses mobilisasi alat 

juga mengalami kendala perjalanan, penggantian truk tronton sebanyak 3 kali, karena 

tidak bisa mengangkut alat tersebut yang beratnya kurang lebih 35 ton dengan medan 

jalan yang cukup ekstrim. 

Akibatnya pencapaian kemajuan pekerjaan dan deviasi pada minggu ke-15 ,enurut 

time schedule seharusnya 43,218% namun bobot pekerjaan yang diperoleh hanya 

25,103% atau terjadi deviasi 18,115%. 



Jenis pekerjaan yang mengalami keterlambatan adalah 

 Pekerjaan struktur atas   : 12,326% 

 Pekerjaan struktur atap   : 3,080% 

 Pekerjaan ruanp pompa dan genset : 0,948% 

 Pekerjaan pos jaga   : 0,593% 

 Pekerjaan elektrikal   : 1,056% 

 

Terhadap keterlambatan tersebut kontraktor pelaksana berjanji akan 

menyelesaikan pekerjaan sesuai time schedule yang ada dalam kontrak.  

Dalam sambutannya pada awal acara ekspose tersebut Ketua Pegadilan Tinggi 

Sultra Dr.H.A.S Pudjoharsoyo SH.MHum meskipun telah mendengar keterlambatan 

pembangunan gedung namun tetap mengapresiasi ketua pengadilan Lasusua yang 

baru yang proaktif dan sungguh-sungguh menggerakkan pengawas internal dalam 

melakukan pengawasan dan monitotring tiap minggu sehingga penyelesaian 

pembangunan sesuai yang direncanakan dan diharapkan. Sebab proyek tambahan 

yang pembangunannya sengaja dilakukan bersamaan dengan pembangunan 

pengadilan agama ini KPT tidak ingin pelaksanaannya main-main serta tidak mau 

sepersenpun uang negara yang ada tercecer  karena kepentingan-kepentingan di luar 

kepentingan pembangunan itu sendiri. Karena itu apabila progress pelaksanaan 

pembangunan gedung tersebut pada akhirnya tidak sesuai yang diharapkan maka 

ketua pengadilan harus melakukan langkah-langkah yang lebih progresif dalam 

mengawal pembangunan ini. 

Selanjutnya acara ditutup dengan doa dan komitmen bersama demi lancarnya 

pelaksanaan pembangunan gedung kantor pengadilan negeri lasusua kedepannya. 

Humas ptsultra: agussetiawan. 

 

 

 


