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Manajemen Pengawasan Teknis

Pada Tahapan Pelaksanaan Konstruksi

Pembangunan Rumah Susun



Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan :

1.  UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

2.  PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi

3.  PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

4.  Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  

5.  Permen PUPR no. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa 

Konstruksi Melalui Penyedia

6.  Lampiran Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan

Jasa Konstruksi Melalui Penyedia



PERAN

MANAJEMEN/

PENGELOLA

KONSTRUKSI

ACM

Agency 

Constraction

Management

Sebagai koordinator penghubung antara perencana

konstruksi/pemilik dan pelaksana/kontraktor untuk

mencapai tujuan sesuai rencana pemilik. 

ESCM

Extended Service 

Constraction

Management

Berperan untuk menghindari konflik antara perencana

konstruksi/pemilik dan pelaksana/kontraktor

OCM

Owner 

Constraction

Management

Bertanggung jawab terhadap kelangsungan proyek

untuk/berdasarkan kepentingan pemilik



FUNGSI

MANAJEMEN/

PENGELOLA

KONSTRUKSI

PLANNING

ORGANIZING

ACTUATING

CONTROLLING

Sebagai penentu untuk memutuskan apa saja yang harus

dikerjakan, kapan harus dikerjakan, serta bagaimana proyek

harus dijalankan.

Dan berkewajiban untuk mengambil keputusan atas proses

berjalannya konstruksi.

Berfungsi untuk membentuk struktur organisasi dalam sebuah

proyek, mengorganisir beberapa divisi untuk menjalankan tugas

dan tanggung jawabnya dalam proses pelaksanaan proyek, dan

berhak menempatkan tenaga dalam suatu divisi.

Menjalankan fungsi pembinaan. Melakukan pembinaan berupa

motivasi, pelatihan, bimbingan, kepada staff proyek dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Menjalankan fungsi pengawasan atau pengkontrolan terhadap

proyek yang sedang berjalan. Pengawasan dan kontroling

dilakukan di setiap devisi untuk mengevaluasi penyimpangan

yang terjadi selama pembangunan.



KUALITAS DISAIN

KEBUTUHAN 

PEMILIK

KRITERIA 

DISAIN

REKAYASA 

DISAIN

DOKUMEN 

PERENCANAAN

METODE 

KONSTRUKSI

SUPERVISI / 

INSPEKSI

PENGENDALIAN 

MUTU

KESESUAIAN

dengan

PERENCANAAN

KESESUAIAN KUALITAS

KUALITAS

AKHIR 

KONSTRUKSI



PENERAPAN 

PENGAWASAN 

TEKNIS

S D M

MATERIAL

ALAT

PENGUJIAN

QUALITY

Tim proyek terdiri dari orang-orang yang dikelompokkan

dan dikoordinasikan secara formal, dengan peran dan

tanggung jawabnya masing-masing yang ditugaskan untuk

menyelesaikan proyek.

Dengan pengendalian material dari mulai perencanaan

penggunaannya sampai dengan material dipakai, dapat

diharapkan proyek selesai tepat waktu dan tepat kualitas,

serta tepat biaya

Pemilihan alat yang tepat guna serta tepat waktu,

sehingga diharapkan proyek selesai tepat waktu dan

biaya

Pengendalian Mutu dilakukan mulai dari tahap

perencanaan sampai dengan akhir masa pelaksanaan

Pengujian merupakan bagian dari ketetapan yang harus

dilakukan berdasarkan RKS atau akibat kondisi pekerjaan.



Merencanakan SDM

• Mengidentifikasi dan mendokumentasikan peran pada proyek, tanggung

jawab, keahlian yang diperlukan, hubungan pelaporan dan menciptakan

rencana pengelolaan staf.

• Faktor utama dari manfaat proses ini adalah ditetapkannya tugas dan 

tanggung jawab masing-masing, struktur organisasi, dan jadual

kebutuhan tenaga kerja.

• Menciptakan lingkungan yang terbuka dan mendorong untuk maju

• Mengembangkan dan meningkatkan fungsi, efektivitas dan koordinasi



Input untuk Merencanakan SDM

• Rencana Pengelolaan Proyek

• Kebutuhan sumberdaya

• Faktor lingkungan :

• Struktur dan budaya organisasi

• Kebijakan administrasi personil

• SDM yang telah ada

• Anggota tim

• Kondisi pasar tenaga kerja



Out put Perencanaan SDM

• Perencanaan SDM

• Tugas

• Wewenang

• Tanggung jawab

• Kompetensi

• Struktur Organisasi

• Rencana pengelolaan staf



TUGAS,  WEWENANG, TANGGUNG JAWAB



Struktur Organisasi

• Tipe Hierarki

• Berbasis Matriks

• Berorientasi Format



• Perekrutan staff

• Jadual kebutuhan SDM

• Kebutuhan Pelatihan

• Sistem penilaian dan 
penghargaan

RENCANA PENGELOLAAN  STAF



Tahapan manajemen Material

• Penetapan spesifikasi material

• Perhitungan volume material yang diperlukan

• Rencana pengadaan material

• Permintaan material dari lapangan

• Pembelian material

• Pembuatan PO ( purchase order )

• Penerimaan material

• Pemakaian material

• Material sisa



Spesifikasi Material

• Penetapan material yang sesuai/berdasarkan spesifikasi

mempercepat proses pengadaannya.

• Proses pengajuan persetujuan material di upayakan sesederhana

mungkin.

• Semua pihak agar menahan diri untuk tidak memberikan alternatif

pemakaian material diluar spesifikasi yang sudah ditetapkan.



Perhitungan Volume material

• Perhitungan volume material harus berdasarkan analisa yang

baik, menggunakan SNI atau analisa sendiri.

• Perhitungan dilakukan untuk setiap item pekerjaan sampai

dengan kebutuhan material terkecil.

• Kelebihan pemesanan akan menyebabkan barang sisa, dan

terkadang terbuang percuma.

• Kekurangan pemesanan akan menyebabkan kenaikan biaya

material dan waktu penyelesaian pekerjaan yang mundur.



Rencana pengadaan material 

(material schedule )

• Material Schedule dapat direncanakan dalam banyak software

manajemen proyek.

• Rencana pengadaan material yang dituangkan dalam material

schedule banyak membantu proyek dalam pengendalian

pekerjaan, terutama waktu pelaksanaan.



Permintaan Material

• Proses pengadaan material sangat bergantung dari permintaan

material dari lapangan.

• Flow dokumen permintaan barang harus dikelola dengan baik,

agar pemenuhan ketersediaan material terpenuhi ataupun tidak

terlewatkan.



Rencana pembelian material

• Harga material terkadang tergantung dengan volume material

yang dipesan. Semakin besar volume yang dibeli semakin murah

harga materialnya.

• Dengan terkelolanya data permintaan material, maka kebutuhan

bahan yang akan dibeli dapat dikelola dengan baik, sehingga

didapat harga yang murah.



Pembuatan PO

• Apabila sudah diketahui jumlah material yang akan dibeli, segera

dibukakan PO nya agar didapatkan kepastian harga ( kecuali ada

gejolak harga ).

• Dalam pembuatan PO harus dipertimbangkan hal-hal sebagai

berikut :

• Spesifikasi bahan yang jelas

• Volume

• Tanggal pengiriman





Penerimaan material

• Hal utama dalam penerima barang adalah kesesuaian mutu

material dan volume PO dengan material yang diterima.

• Lokasi penyimpanan material juga harus dipertimbangkan,

semakin jauh dengan lokasi dipakainya material tersebut akan

menimbulkan biaya tambahan untuk memindahkannya lagi.



Pemakaian material

• Data pemakaian material harus tercatat setiap hari, berapa

volumenya dan dipakai untuk pekerjaan apa, agar evaluasi biaya

setiap item pekerjaan dapat dilakukan dengan akurat.

• Data pemakaian material dapat dibandingankan dengan laporan

progres kemajuan pekerjaan tersebut.



Material sisa

• Apabila tidak dapat dihindari adanya sisa material di proyek,

maka bahan harus dikembalikan ke kantor pusat, atau

dipindahkan pada lokasi proyek lainnya, agar dapat mengurangi

biaya dari proyek tersebut.

•



MANAJEMEN  ALAT

• Penggunaan alat dalam proyek berdasarkan atas pertimbangan :

▪ Kepemilikan alat

▪ Fungsi alat

▪ Kemampuan kerja alat

▪ Lama pemakaian alat

▪ Tata laksana di proyek

•



Kepemilikan Alat

• Alat kerja dalam proyek dapat berasal dari milik sendiri, sewa, 

atau kombinasi dari keduanya.

• Pertimbangan memakai alat sendiri atau sewa :

▪ Ditetapkan dalam syarat lelang pekerjaan

▪ Kepemilikan alat sendiri

▪ Biaya alat

▪ Lokasi proyek



Biaya Alat
• Owning Cost

(biaya kepemilikan)

 Operating Cost

(biaya operasi)

 Dipengaruhi oleh :

• Umur alat

• Suku bunga

• Pajak

• Asuransi

• Depresiasi

 Dipengaruhi oleh :

• Upah operator

• Bahan bakar

• Pemeliharaan

• Suku cadang



Lokasi Proyek

• Lokasi proyek menjadi salah satu pertimbangan utama untuk

menentukan apakah menggunakan alat sendiri, sewa dari kantor

pusat, atau sewa di lokasi proyek.

• Keterbatasan tersedianya alat di lokasi proyek bukan menjadi

hambatan dalam menuntaskan item pekerjaan.



Fungsi alat di proyek

• Pemilihan jenis alat yang digunakan tergantung dari jenis

pekerjaan yang akan dikerjakan.

• Jenis-jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh alat di proyek :

▪ Cutting ( pemotongan tanah )

▪ Excavating ( galian )

▪ Loading ( pemuatan )

▪ Hauling ( pengangkutan )

▪ Spreading ( penebaran )

▪ Compacting ( pemadatan )



Kemampuan kerja alat

• Kemampuan kerja alat adalah kemampuan alat dalam melakukan

kegiatannya ( gali, potong, dll ) diukur dalam volume persatu satuan

waktu ( m3/jam), luas operasi persatu satuan waktu (m2/jam).

• Kemampuan berproduksi dipengaruhi juga oleh kondisi lahan yang

dikerjakan, ketinggian, temperatur.

• Pemilihan tipe alat berat sesuai kapasitas kerja yang diharapkan

ditentukan dengan dasar perhitungan yang matang.



Tahapan Pengendalian Mutu

30

• Pengendalian Mutu pra pelaksanaan

• Pengendalian Mutu pada Awal pelaksanaan

• Pengendalian Mutu pada Saat pelaksanaan

• Pengendalian Mutu pada Akhir pelaksanaan



Pengendalian Mutu pada Pra Konstruksi
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• Dokumen Gambar

• Kesesuaian antara gambar Arsitek, struktur dan MEP

• Cek as Arsitektur dan as struktur, apakah mempunyai patokan as bangunan

yang sama

• Perhatikan dimensi kolom, balok dan as balok terhadap posisi/as kolom.

• Cek level arsitektur dan level struktur, terutama level top pilecap

hubungannya dengan level selasar dan halaman.

• Cek ukuran shaft dan letaknya, termasuk posisi balok terhadap lubang

shaft.



• Dokumen Gambar

• Kejelasan gambar Standard Detail Arsitektur, struktur dan MEP

• Detail Potongan Prinsip

• Detail Pintu dan Jendela

• Detail Plafond dan Lantai

• Detail Kamar Mandi dan ruangan-ruangan khusus

• Detail penulangan, tekukan, panjang penyaluran

• Detail joint pondasi dan pilecap

• Detail joint pilecap dan kolom / shear wall

• Detail joint kolom dan balok



 RKS

 Peraturan / standard / SNI yang digunakan

 Gunakan sebagai referensi jika terjadi keraguan dalam membaca

gambar atau RKS → tidak ada di gambar / RKS tapi ada di 

SNI maka wajib dilaksanakan.

 Kewajiban membuat Shop drawing

 Meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan pekerjaan, 

dan mencegah adanya penghentian pekerjaan.





Pengendalian Mutu pada Awal Konstruksi

• Pengendalian Mutu pada Awal berjalannya pekerjaan pembangunan, dapat

dilakukan antara lain dengan prosedur test sbb :

• Uji Slump Beton → SNI 1972 – 2008 tentang Cara Uji Slump Beton

• Uji Kuat Tekan Beton → SNI 1974 – 2011 tentang Cara Uji Kuat Tekan Beton

• Uji Mutu Baja → SNI 2052 – 2014 tentang Baja Tulangan Beton

• Uji Pembebanan Pondasi → SNI 8460 – 2017 tentang Persyaratan Perancangan

Geoteknik

34
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Pengendalian Mutu pada Saat Konstruksi

• Joint Pondasi - Pilecap



1.  Tulangan dibengkokkan lebih

dari 2 x

Pengendalian Mutu pada Saat Konstruksi

• Joint Pondasi - Pilecap



1.  Pemotongan tulangan pondasi

yang terlalu pendek.

• Joint Pondasi - Pilecap



• Joint Pondasi - Pilecap

1. Panjang Penyaluran cukup

2. Sengkang tidak terpasang
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• Joint Pondasi - Pilecap

1. Sengkang tidak terpasang

2. As pondasi bergeser lebih dari

yang disyaratkan
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• Joint Pilecap – Kolom / Shearwall

1.    Sengkang kolom pada daerah

pilecap tidak terpasang
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• Joint Pilecap – Tie Beam

1.    Tulangan Tiebeam tidak

masuk ke dalam pilecap
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• Joint Pilecap – Shearwall

1.    Tulangan stek dibengkokkan jauh

dari posisi tertanamnya



43

1.    Tulangan stek dibengkokkan jauh

dari posisi tertanamnya
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• Joint Kolom – Balok

1.  Sengkang joint tidak terpasang




