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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
JURUSAN TEKNIK SIPIL 
PROGRAM  STUDI   DIPLOMA IV TEKNIK KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN 

MATA KULIAH KODE Rumpun MK Bobot (SKS) Semester Disusun tgl 

MANAJEMEN 

KONSTRUKSI II 

1333606  T 2 P - V 1 Agustus 2017 

OTORISASI 

Pembuat RP Koordinator MK Ka PRODI 

Debby Willar Debby Willar SUDARNO 

Capaian 

Pembelajaran 

Program Studi  

1. Mampu merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses konstruksi gedung dengan memperhatikan 

kesehatan dan keselamatan publik, serta menerapkan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan 

lingkungan (SMK3L) dengan mengacu pada dokumen perancangan teknik; 

2. Mampu menerapkan prinsip manajerial pelaksanaan (biaya, mutu, waktu) sesuai dokumen kontrak, 

dokumentasi (arsip) dan aspek hukum yang berlaku; 

3. Mampu menganalisis pekerjaan untuk menghasilkan laporan kemajuan pekerjaan (mingguan dan bulanan). 

Mata Kuliah  

1. Mampu merencanakan sumber daya proyek konstruksi; 

2. Mampu merencanakan jadwal proyek konstruksi; 

3. Mampu merencanakan sistem mutu proyek konstruksi; 

4. Mampu merencanakan program kesehatan dan keselamatan kerja pada proyek konstruksi; 

5. Mampu mengendalikan sumber daya dan jadwal pada proyek konstruksi; 

6. Mampu mengendalikan mutu dan K3 proyek konstruksi; 

7. Mampu menerapkan contract change order (CCO). 

Media Pembelajaran Software: Program perencanaan sumber daya dan jadwal. Hardware: Komputer, LCD. 

Dosen Pengampu (1) Debby Willar, (2) Jemmy J. Rangan, (3) Estrellita V. Y. Waney. 
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Mata Kuliah 

Prasyarat 

Mata Kuliah Core Subject Manajemen Konstruksi I. 

Ming

gu ke 

 

 

(1) 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan 

(sesuai tahapan 

belajar) 

(2) 

Bahan Kajian 

(Materi Ajar) 

 

 

(3) 

Metode 

Pembelajaran 

Dan Estimasi 

Waktu 

(4) 

Asesmen 

Indikator 

 

 

(5) 

Kriteria dan 

Bentuk Penilaian 

 

(6) 

Deskripsi Tugas 

 

 

(7) 

Bobot 

 

 

(8) 

1 Mahasiswa mampu 

menganalisis kebutuhan 

sumber daya proyek 

konstruksi bangunan 

gedung. 

1. Perencanaan biaya, 

2. Perencanaan 

material. 

Ceramah, diskusi, dan 

evaluasi tugas 

(TM: 1x (2x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

menganalisis 

kebutuhan sumber 

daya proyek 

konstruksi 

bangunan gedung.  

 

Penguasaan 

materi ajar melalui 

tingkat komunikasi 

presentasi. 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan soal dan 

tugas 

- Presentasi 

 

 

  

2 Mahasiswa mampu 

menganalisis kebutuhan 

sumber daya proyek 

konstruksi bangunan 

gedung. 

3. Perencanaan 

peralatan.  

Ceramah, diskusi, dan 

evaluasi tugas 

(TM: 1x (2x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

menganalisis 

kebutuhan 

sumber daya 

proyek konstruksi 

bangunan 

gedung.  

 

Penguasaan 

materi ajar melalui 

tingkat komunikasi 

presentasi. 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan soal dan 

tugas 

- Presentasi 

 

 

 

 

 

3 Mahasiswa mampu 

menganalisis kebutuhan 

sumber daya proyek 

4. Perencanaan 

tenaga kerja. 

Ceramah, diskusi, dan 

evaluasi tugas 

(TM: 1x (2x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

menganalisis 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

Tugas 1: 

Menghitung kebutuhan 

sumber daya proyek 

5 
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konstruksi bangunan 

gedung. 

kebutuhan sumber 

daya untuk 

pekerjaan proyek 

jalan dan 

jembatan.  

 

Penguasaan 

materi ajar melalui 

tingkat komunikasi 

presentasi. 

ajar. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan soal dan 

tugas 

- Presentasi 

 

 

(biaya, material, 

peralatan, tenaga kerja) 

sesuai dengan gambar 

kerja. 

 

4 Mahasiswa mampu 

menghitung dan 

menganalisis waktu yang 

dibutuhkan untuk 

pekerjaan proyek 

konstruksi bangunan 

gedung. 

1. Metode bagan 

balok. 

Ceramah, diskusi, dan 

evaluasi tugas 

(TM: 1x (2x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

menghitung dan 

menganalisis 

waktu yang 

dibutuhkan untuk 

pekerjaan proyek 

konstruksi 

bangunan gedung. 

 

Penguasaan 

materi ajar melalui 

tingkat komunikasi 

presentasi. 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan soal dan 

tugas 

- Presentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Mahasiswa mampu 

menghitung dan 

menganalisis waktu yang 

dibutuhkan untuk 

pekerjaan proyek 

konstruksi bangunan 

gedung. 

2. Critical Path 

Method (CPM). 

Ceramah, diskusi, dan 

evaluasi tugas 

(TM: 1x (2x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

menghitung dan 

menganalisis 

waktu yang 

dibutuhkan untuk 

pekerjaan proyek 

konstruksi 

bangunan 

gedung. 

 

Penguasaan 

 

 

 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan soal dan 

tugas 

- Presentasi 

 

 

 

Tugas 2: 

Merencanakan jadwal 

proyek menggunakan 

Metode Bagan Balok 

dan CPM. 

 

 

 

5 
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materi ajar melalui 

tingkat komunikasi 

presentasi. 

 

 

6 Mahasiswa mampu 

menjelaskan sistem 

manajemen mutu proyek 

konstruksi dan menyusun 

rencana mutu proyek. 

1. Perencanaan 

sistem manajemen 

mutu (SMM) proyek 

konstruksi, 2. 

Rencana mutu 

proyek. 

Ceramah, diskusi, dan 

evaluasi tugas 

(TM: 1x (2x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

menjelaskan 

sistem manajemen 

mutu proyek 

konstruksi dan 

menyusun rencana 

mutu proyek. 

 

Penguasaan 

materi ajar melalui 

tingkat komunikasi 

presentasi. 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan soal dan 

tugas 

- Presentasi 

 

 

  

7 Mahasiswa mampu 

menjelaskan program 

manajemen kesehatan 

dan keselamatan kerja 

(SMK3) proyek konstruksi 

serta dapat melakukan 

analisis risiko K3. 

1. Perencanaan 

sistem manajemen 

K3, 2. Manajemen 

risiko K3. 

Ceramah, diskusi, dan 

evaluasi tugas 

(TM: 1x (2x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

menjelaskan 

sistem manajemen 

kesehatan dan 

keselamatan kerja 

(SMK3) proyek 

konstruksi serta 

dapat melakukan 

analisis risiko K3. 

 

Penguasaan 

materi ajar melalui 

tingkat komunikasi 

presentasi. 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 

 

 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan soal dan 

tugas 

- Presentasi 

 

 

 

Tugas 3: 

Mengidentifikasi daftar 

risiko K3 pada proyek 

konstruksi dan 

menetapkan rangking 

risiko. 

 

5 

8 Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian dan evaluasi. 25 

9 
Mahasiswa mampu 

menjelaskan proses 

pengendalian proyek 

konstruksi serta dapat 

1. Proses 

pengendalian, 

2. Fungsi 

pengendalian proyek, 

Ceramah, diskusi, dan 

evaluasi tugas 

(TM: 1x (2x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

menjelaskan proses 

pengendalian proyek 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 
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mengidentifikasi faktor-

faktor penghambat dan 

pendukung proses 

pengendalian pada 

proyek konstruksi. 

3. Faktor 

penghambat proses 

pengendalian, 

4. Faktor pendukung 

proses pengendalian. 

konstruksi serta 

dapat 

mengidentifikasi 

faktor-faktor 

penghambat dan 

pendukung proses 

pengendalian pada 

proyek konstruksi. 

 

Penguasaan materi 

ajar melalui tingkat 

komunikasi 

presentasi. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan soal dan 

tugas 

- Presentasi 

 

 

10 Mahasiswa mampu 

menjelaskan sistem 

pengendalian sumber 

daya pada proyek 

konstruksi serta dapat 

membuat laporan 

pengendalian sumber 

daya proyek dan laporan 

kemajuan penggunaan 

sumber daya proyek. 

1. Perataan sumber 

daya. 

2. Pembuatan 

laporan pengendalian 

sumber daya proyek. 

3. Laporan kemajuan 

penggunaan sumber 

daya. 

Ceramah, diskusi, dan 

evaluasi tugas 

(TM: 1x (2x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

menjelaskan sistem 

pengendalian sumber 

daya pada proyek 

konstruksi serta 

dapat membuat 

laporan pengendalian 

sumber daya proyek 

dan laporan 

kemajuan 

penggunaan sumber 

daya proyek. 

 

Penguasaan materi 

ajar melalui tingkat 

komunikasi 

presentasi. 

 

 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan soal dan 

tugas 

- Presentasi 

 

 

 

 

Tugas 4: 

Menghitung kebutuhan 

sumber daya yang 

paling efisien 

menggunakan metode 

perataan sumber daya. 

 

 

5 

11 Mahasiswa mampu 

menjelaskan sistem 

pengendalian kinerja 

biaya dan waktu proyek 

konstruksi serta dapat 

1. Pengendalian biaya 

dan waktu, 2. 

Pengendalian 

kemajuan waktu 

proyek dengan kurva 

Ceramah, diskusi, dan 

evaluasi tugas 

(TM: 1x (2x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

menjelaskan sistem 

pengendalian kinerja 

biaya dan waktu 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 
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melakukan pegendalian 

kemajuan waktu dengan 

kurva S dan pengendalian 

kemajuan biaya dan 

waktu dengan metode 

Earned Value. 

S. proyek konstruksi 

serta dapat 

melakukan 

pegendalian 

kemajuan waktu 

dengan kurva S dan 

pengendalian 

kemajuan biaya dan 

waktu dengan 

metode Earned 

Value. 

 

Penguasaan materi 

ajar melalui tingkat 

komunikasi 

presentasi. 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan soal dan 

tugas 

- Presentasi 

 

 

12 Mahasiswa mampu 

menjelaskan sistem 

pengendalian kinerja 

biaya dan waktu proyek 

konstruksi serta dapat 

melakukan pegendalian 

kemajuan waktu dengan 

kurva S dan pengendalian 

kemajuan biaya dan 

waktu dengan metode 

Earned Value. 

3. Pengendalian 

kemajuan biaya dan 

waktu dengan 

metode Earned 

Value. 

Ceramah, diskusi, dan 

evaluasi tugas 

(TM: 1x (2x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

menjelaskan sistem 

pengendalian kinerja 

biaya dan waktu 

proyek konstruksi 

serta dapat 

melakukan 

pegendalian 

kemajuan waktu 

dengan kurva S dan 

pengendalian 

kemajuan biaya dan 

waktu dengan 

metode Earned 

Value. 

 

Penguasaan materi 

ajar melalui tingkat 

komunikasi 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan soal dan 

tugas 

- Presentasi 

 

 

 

 

Tugas 5: 

Menganalisis kemajuan 

pekerjaan proyek 

menggunakan metode 

Earned Value. 

 

 

 

5 



POLITEKNIK NEGERI MANADO 

FORMULIR FM-072.ed.A rev.1 ISSUE: A  Issued: 31-01-2017 UPDATE: 1 Updated: 07-01-2017 

 

7 

 

presentasi. 

13 Mahasiswa mampu 

menjelaskan sistem 

pengendalian mutu 

proyek konstruksi dan 

audit mutu serta  dapat 

membuat instruksi kerja 

(IK), laporan produk tidak 

sesuai mutu, laporan 

tindak lanjut produk 

tidak sesuai mutu. 

1. Pembuatan 

instruksi kerja, 2. 

Pembuatan laporan 

produk tidak sesuai 

mutu, 3. Pembuatan 

laporan tindak lanjut 

produk tidak sesuai 

mutu, 4. Audit mutu. 

Ceramah, diskusi, dan 

evaluasi tugas 

(TM: 1x (2x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

menjelaskan sistem 

pengendalian mutu 

proyek konstruksi 

dan audit mutu serta  

dapat membuat 

instruksi kerja (IK), 

laporan produk tidak 

sesuai mutu, laporan 

tindak lanjut produk 

tidak sesuai mutu. 

 

Penguasaan materi 

ajar melalui tingkat 

komunikasi 

presentasi. 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan soal dan 

tugas 

- Presentasi 

 

 

 

 

 

 

14 Mahasiswa mampu 

menjelaskan sistem 

pengendalian kesehatan 

dan keselamatan kerja 

(SMK3) proyek konstruksi 

dan audit K3, serta dapat 

melakukan pengendalian 

K3 berbasis sistem 

OHSAS 18001. 

1. Pengendalian K3, 

pemeriksaan dan 

tindakan koreksi, 2. 

Audit K3. 

Ceramah, diskusi, dan 

evaluasi tugas 

(TM: 1x (2x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

menjelaskan sistem 

pengendalian 

kesehatan dan 

keselamatan kerja 

(SMK3) proyek 

konstruksi dan audit 

K3, serta dapat 

melakukan 

pengendalian K3 

berbasis sistem 

OHSAS 18001. 

 

Penguasaan materi 

ajar melalui tingkat 

komunikasi 

presentasi. 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan soal dan 

tugas 

- Presentasi 

 

 

 

 

Tugas 6: 

Studi kasus penerapan 

K3 pada proyek 

konstruksi. 

 

5 
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15 Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

pengendalian contract 

change order pada 

proyek konstruksi serta 

dapat mengidentifikasi 

faktor-faktor penyebab 

CCO. 

1. CCO faktor-faktor 

penyebab CCO, 2. 

Pengendalian CCO 

dengan program 

aplikasi. 

Ceramah, diskusi, dan 

evaluasi tugas 

(TM: 1x (2x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

menjelaskan 

pengendalian 

contract change 

order pada proyek 

konstruksi serta 

dapat 

mengidentifikasi 

faktor-faktor 

penyebab CCO. 

 

Penguasaan materi 

ajar melalui tingkat 

komunikasi 

presentasi. 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan soal dan 

tugas 

- Presentasi 

 

 

  

16 Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi hasil penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa. 25 

Catatan: Bobot penilaian kehadiran = 20. 

REFERENSI UTAMA: 

1. Chitkara, K. K. 2014. Construction Project Management: Planning, Scheduling and Controlling. New Dehli: McGraw-Hill Education (India) 

Private Limited. 

2. Cretu, O., Steward, R. and Berends, T.  2011. Risk Management for Design and Construction. Rockland, MA: RSMeans.  

3. Flanagan, R., Norman, G. and Chapman, R. 2011. Risk Management and Construction. 2nd ed., Oxford: Blackwell Publishing.  

4. Halpin, D. W. and Senior, B. A. 2011. Construction Management. 4th ed., Hoboken: John Wiley & Sons.  

5. Hill, D. C. 2014. Construction Safety Management and Engineering. 2nd ed., American Society of Safety Engineers. 

6. Kerzner, H. 2013. Project Management: A System Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 11th ed., Hoboken: John Wiley & Sons. 

7. Project Management Institute. 2013. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Fifth ed., Newton Square: PMI. 


