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2. BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Konstruksi
Manajemen konstruksi adalah bagaimana agar sumber daya yang terlibat
dalam proyek konstruksi dapat diaplikasikan oleh manajer proyek secara tepat.
Sumber daya dalam proyek konstruksi dapat dikelompokan menjadi manpower,
material, machines, money, method (Ervianto, 2010). Bagaimana cara penanganan
yang tepat, sebenarnya tidak ada suatu cara yang yang mutlak dan sempurna, dan
harus selalu dikembangkan pada setiap saat sesuai situasi dan kondisi. Pada dewasa
ini cara penanganan tersebut dituangkan dalam suatu ilmu yang dinamakan
“Manajemen”.
Sedangkan definisi dari manajemen konstruksi itu sendiri menurut Husen
(2011: 45) adalah kelompok yang menjalankan fungsi manajemen dalam proses
konstruksi (tahap pelaksanaan), suatu fungsi yang akan terjadi dalam setiap proyek
konstruksi. Tujuan pokok dari manajemen konstruksi ialah mengelola atau
mengatur pelaksanaan pembangunan sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil
sesuai dengan persyaratan (specification).
Untuk dapat mencapai tujuan ini, perlu diperhatikan pula mengenai mutu
bangunan, biaya yang digunakan dan waktu pelaksanaan. Dalam rangka pencapaian
hasil ini, selalu diusahakan pelaksanaan pengawasan mutu (quality control),
pengawasan waktu (time control), dan pengawasan penggunaan biaya (cost
control). Ketiga kegiatan pengawasan ini harus dilaksanakan dalam waktu yang
bersamaan. Penyimpangan yang terjadi dari salah satu hasil kegiatan pengawasan
dapat berakibat hasil pembangunan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah
ditetapkan (Djojowirono, 2002).
Proyek dari rekayasa sipil sendiri memiliki ciri yang unik, tunggal, dan
dinamis dimana sifat dan tujuan dari tiap-tiap proyek tidak ada yang sama.
Manajemen di dalam dunia proyek akan terus tumbuh dan berkembang mengikuti
teknologi dan perkembangan zaman. Maka dari itu diperlukan teknik pengerjaan
dan manajemen proyek yang fleksibel agar dapat diaplikasikan pada proyek
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manapun. Manajemen Konstruksi meliputi mutu fisik konstruksi, biaya dan waktu.
Manajemen tenaga kerja dan manajemen material akan lebih ditekankan dalam
suatu pekerjaan konstruksi. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan pelaksanaan seperti
pengendalian biaya dan waktu proyek lebih banyak berperan ketimbang manajemen
perencanaan.
Dalam manajemen proyek, pemimpin organisasi proyek akan mengelola
dan mengarahkan perangkat dan sumber daya yang terlibat didalamnya agar dapat
mencapai suatu pencapaian yang maksimal dan sesuai dengan standar kinerja
proyek dalam hal mutu, waktu, biaya, dan keselamatan kerja. Agar mencapai hasil
yang maksimal, kegiatan proyek haruslah disusun dengan detai dan akurat untuk
menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dapat terjadi.

2.2. Manajemen Proyek Konstruksi
Suatu proyek konstruksi biasanya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang
hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Selain itu,
suatu proyek konstruksi juga memiliki karakteristik tunggal dan unik. Karakteristik
proyek konstruksi yang sangat kompleks menyebabkan kebutuhan akan manajemen
proyek konstruksi menjadi sangat penting.
Berikut disajikan beberapa definisi manajemen proyek antara lain :
1. Manajemen proyek adalah semua perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
dan koordinasi suatu proyek dari awal (gagasan) hingga berakhirnya proyek
untuk menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan
tepat mutu (Ervianto, 2002).
2. Manajemen proyek adalah merencanakan, mengorganisir , memimpin, dan
mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka
pendek yang telah ditentukan. Lebih jauh, manajemen proyek menggunakan
pendekatan sistem dan hirarki (arus kegiatan) vertikal maupun horizontal
(Soeharto, 1995).
3. Manajemen

proyek

merupakan

kegiatan

mengatur

jalannya

kegiatankegiatan dalam pelaksanaan proyek untuk semua tahapannya dan
mengatur pengaruh timbal balik kegiatan tadi dengan lingkungannya untuk
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mendapatkan hasil yang optimal. Tahapan- tahapan proyek yang dimaksud
biasanya meliputi tahap studi, tahap perencanaan, tahaptahap konstruksi dan
tahap pengawasan serta uji-coba penyerahan (Soehendradjati, 1997).

Proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi dua jenis kelompok bangunan, yaitu
(Ervianto, 2005) :
1. Bangunan gedung: rumah, kantor, pabrik dan lain-lain. Ciri-ciri kelompok
bangunan ini adalah :
a. Proyek konstruksi menghasilkan tempat orang bekerja atau tinggal.
b. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang relatif sempit dan kondisi
pondasi pada umumnya sudah diketahui.
c. Manajemen dibutuhkan, terutama untuk progressing pekerjaan.
2. Bangunan sipil: jalan, jembatan, bendungan, dan infrastruktur lainnya. Ciriciri dari kelompok bangunan ini adalah :
a. Proyek konstruksi dilaksanakan untuk mengendalikan alam agar
berguna bagi kepentingan manusia.
b. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang luas atau panjang dan
kondisi pondasi sangat berbeda satu sama lain dalam suatu proyek.
c. Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan.

Soeharto (1995 : 48) menjelaskan di dalam bukunya bahwa manajemen
proyek diharuskan memenuhi fungsi dasarnya. Fungsi dasar manajemen proyek
dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu :
1. Pengelolaan Lingkup Proyek
Lingkup proyek adalah total kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan
produk yang diinginkan. Dalam lingkup proyek, batasan-batasan yang
memuat kuantitas, kualitas, dan spesifikasi merupakan hal yang perlu
diperhatikan

agar

dalam

implementasiimplementasi

pelaksanaannya
yang

salah

antara

tidak

menimbulkan

pihak-pihak

yang

berkepentingan.

Institut Teknologi Nasional

8

2. Pengelolaan waktu dan Jadwal
Dalam pelaksanaan proyek, waktu dan jadwal merupakan sasaran utama
dari kegiatan tersebut. Keterlambatan akan mengakibatkan kerugiankerugian misalnya penambahan biaya. Pengelolaan waktu meliputi
perencanaan, penyusunan, dan pengendalian jadwal.
3. Pengelolaan
Biaya Pengelolaan biaya meliputi segala aspek yang berkaitan antara dana
dan kegiatan proyek. Agar pengelolaan dapat efektif, maka disusun berbagai
metode dan teknik seperti penyusunan anggaran biaya, konsep nilai hasil,
dan sebagainya.
4. Mengelola Kualitas dan Mutu
Agar kegiatan proyek tersebut dapat memenuhi syarat yang telah
direncanakan, maha diperlukan proses yang panjang mulai dari mengkaji
syarat-syarat pelaksanaan, menjabarkan persyaratan tersebut menjadi
spesifikasi, dan menuangkannya menjadi gambar kerja.

2.3. Keberhasilan Proyek Konstruksi
Proyek adalah suatu kegiatan yang mempunyai jangka waktu tertentu
dengan alokasi sumber daya terbatas, untuk melaksanakan suatu tugas yang telah
digariskan. Menurut D.I Cleland dan W.R. King (1987), proyek adalah gabungan
dari berbagai sumber daya, yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi sementara
untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Kegiatan atau tugas yang dilaksanakan pada
proyek berupa pembangunan/perbaikan sarana fasilitas (gedung, jalan, jembatan,
bendungan dan sebagainya) atau bisa juga berupa kegiatan penelitian,
pengembangan.
Dari pengertian di atas, maka proyek merupakan kegiatan yang bersifat
sementara (waktu terbatas), tidak berulang, tidak bersifat rutin, mempunyai waktu
awal dan waktu akhir, sumber daya terbatas/tertentu dan dimaksudkan untuk
mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pengertian proyek dalam pembahasan ini
bidatasi dalam arti proyek konstruksi, yaitu proyek yang berkaitan dengan bidang
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konstruksi (pembangunan). Berdasarkan pengertian dan batasan di atas, maka dapat
dijabarkan beberapa karakteristik proyek sebagai berikut:
1. Waktu proyek terbatas, artinya jangka waktu, waktu mulai (awal proyek dan
waktu finish (akhir proyek) sudah tertentu.
2. Hasilnya tidak berulang, artinya produk suatu proyek hanya sekali, bukan
produk rutin/berulang (Pabrikasi).
3. Mempunyai tahapan kegiatan-kegiatan berbeda-beda, dengan pola di awal
sedikit, berkembang makin banyak, menurun dan berhenti.
4. Intensitas kegiatan-kegiatan (tahapan, perencanaan, tahapan perancangan dan
pelaksanaan).
5. Banyak ragam kegiatan dan memerlukan klasifikasi tenaga beragam pula.
6. Lahan/lokasi proyek tertentu, artinya luasan dan tempat proyek sudah
ditetapkan, tidak dapat sembarang tempat.
7. Spesifikasi proyek tertentu, artinya persyaratan yang berkaitan dengan bahan,
alat, tenaga dan metoda pelaksanaannya yang sudah ditetapkan dan harus
memenuhi prosedur persyaratan tersebut.
Dalam pelaksanaan proyek tentu mempunyai sasaran yangakan dituju.
Menurut Soeharto (1995), sasaran adalah tujuan yang spesifik dimana semua
kegiatan diarahkan dan diusahakan untuk mencapainya. Setiap proyek mempunyai
tujuan yang berbeda, misalnya pembuatan rumah tinggal, jalan dan jembatan,
ataupun instansi pabrik.Dapat pula berupa produk hasil kerjapenelitian dan
pengembangan. Dalam proses mencapai tujuan tersebut terdapat tiga sasaran
pokok, yaitu besarnya biaya anggaran yang dialokasikan, jadwal kegiatan, dan mutu
yang harus dipenuhiuntuk mencapai suatu keberhasilan proyek. Hubungan biaya,
waktu, dan mutu digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.1
Gambar Sasaran Proyek dan Tiga Kendala (Ervianto, 2002)

Penjelasan gambar diatas sebagai berikut:
1. Biaya
Proyek dikatakan berhasil jika proyek yang dilaksanakan dapat selesai tepat
waktu, tepat guna, dan tepat biaya.Proyek harus diselesaikan dengan biaya
yang tidak melebihi anggaran. Untuk proyek yang melibatkan dana dalam
jumlah besar dan jadwal bertahun-tahun, anggarannya bukan ditentukan
untuk total proyek, tetapi dipecahkan lagi kompinennya, atau periode
tertentu yang jumlahnya disesuaikan dengan keperluan. Dengan demikian
penyelesaian bagian proyek pun harus memenuhi sasaran anggaran
perperiode.
2. Waktu
Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang
telah ditentukan.Bila hasil akhir adalah produk baru, maka penyerahannya
tidak boleh melewati batas waktu yang telah ditentukan.
3. Mutu
Produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria
yang dipersyaratakan.Sebagai contoh, apabila hasil kegiatan proyek
tersebut berupa instalasi pabrik, maka kriteria yang dipenuhi adalah pabrik
harus mampu beroperasi secara memuaskan dalam kurun waktu yang telah
ditentukan.Sehingga,

memenuhi

persyaratan

mutu

berarti

mampu

memenuhi tugas yang dimaksudkan. Ketiga sasaran tersebut erat
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hubungannya dan bersifat saling terkait.Artinya, jika ingin meningkatkan
kinerja, produk yang telah disepakati dalam kontrak, maka umumnya harus
diikuti dengan menaikkan mutu, yang selanjutnya berakibat pada naiknya
biaya melebihi anggaran. Sebaliknya apabila ingin menekan biaya, maka
akan menurunkan mutu, dan waktu pelaksanaannya dari segi technis,
ukuran keberhasilan proyek dikaitkan dengan jumlah sejauh mana ketiga
sasaran tersebut dapat dipenuhi.

Selain itu pada gambar di atas digambarkan biaya (cost), mutu (scope) dan
waktu (schedule) sebagai sisi-sisi dari segitiga sama sisi yang saling terkait.
Perubahan pada satu sisi akan berdampak pada sisi lainnya. Oleh karena itu
dibutuhkan pengelolaan dari ketiga hal tersebut. Selain pengelolaan biaya, mutu
dan waktu, dibutuhkan pula pengelolaan berupa manajemen sumberdaya,
lingkungan, resiko dan sistem informasi.
Kegiatan pengelolaan tersebut diwujudkan melalui kegiatan perencanaan
(planning),

pengorganisasian

(organizing),

pelaksanaan

(actuating),

dan

pengendalian (controlling) sebagai berikut:
1. Perencanaan (Planning) Sebuah proyek memerlukan suatu perencanaan
yang matang untuk mencapai tujuan, yaitu dengan meletakkan dasar tujuan
dan sasaran dari suatu proyek sekaligus menyiapkan segala program teknis
dan administrasi agar dapat diimplementasikan. Hasil dari perencanaan
sebagai

acuan

dari

pelaksanaan

dan

pengendalian

harus

terus

disempurnakan untuk menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan
yang terjadi pada proses selanjutnya.
2. Pengorganisasian (Organizing) Pada kegiatan ini dilakukan identifikasi dan
pengelompokkan jenis jenis pekerjaan, menentukan pendelegasian
wewenang dan tanggung jawab perorangan serta meletakkan dasar bagi
hubungan masing-masing unsur organisasi.
3. Pelaksanaan (Actuating) Merupakan implementasi dari perencanaan yang
telah ditetapkan. Berupa tindakan menyelaraskan seluruh anggota
organisasi dalam kegiatan pelaksanaan, serta agar seluruh anggota
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organisasi dapat bekerja sama dalam pencapaian tujuan bersama. Proses
monitoring dan updating selalu dilakukan untuk mendapatkan jadwal
pelaksanaan yang realistis agar sesuai dengan tujuan proyek. Jika terjadi
penyimpangan terhadap rencana semula, maka dilakukan evaluasi dan
tindakan koreksi agar proyek tetap berada di jalur yang diinginkan.
4. Pengendalian (Controlling) Pengendalian mempengaruhi hasil akhir suatu
proyek. Tujuan utama dari kegiatan pengendalian yaitu meminimalisasi
segala penyimpangan yang dapat terjadi selama berlangsungnya proyek.
Kegiatan yang dilakukan dalam proses pengendalian yaitu berupa
pengawasan, pemeriksaan dan koreksi yang dilakukan selama proses
implementasi.

2.3.1 Kriteria Keberhasilan Proyek Konstruksi
Menurut Subhan (2008), Secara umum kriteria dan cara mengukur
keberhasilan proyek :
1. Menentukan definisi tujuan (goal definition) yang jelas,maksudnya
seberapa besar proyek yang akan dilaksanakan serta kebutuhan apa yang
diperlukan oleh semua orang yang terlibat dalam pembuatan proyek
konstruksi.
2. Hasil dari proyek tersebut dapat diterima oleh pelanggan, deadline yang
tepat serta sesuai anggaran atau tidak melebihi budget.
3. Komitmen yang kuat pada suatu proyek, misalnya proyek yang berhasil
adalah proyek yang dapat memiliki komitmen dalam hal manajemen dan
organisasi dalam sebuah proyek. Sesuai yang direncanakan maksudnya
tidak mengambil jalan pintas dalam suatu proyek. Terlihat dari
harapanharapan yang membangun di sebuah team yang menangani proyek.
4. Cakupan (scope) proyek yang digarap sewajarnya, biasanya proyek yang
berhasil memiliki cakupan (scope) yang jelas, tidak serakah dan hasilnya
pun sempurna.
5. Biaya yang dikeluarkan ketika proyek terselesaikan tidak jauh dari rencana
awal, maksudnya jangan sampai biaya yang dikeluarkan sudah besar, akan
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tetapi kualitas dari hasil sebuah proyek mengecewakan, atau biaya yang
dikeluarkan sudah banyak hasil proyeknya telat waktu.
6. Kualitas yang baik, maksudnya ketika dilakukan proses pengujian hasi
proyek sesua dengan apa yang diharapkan. Jangan sampai hasil dari sebuah
proyek cepat, tapi kualitasnya dikorbankan.
7. Keterampilan sumber daya manusia, maksudnya diperlukan sumber daya
manusia yang mempunya kompetensi yang unggul atau ahli didalam
bidangnya. Sumber daya manusia yang mempunyai jiwa disiplin dan tepat
waktu, dapat membuat lingkunagan kerja yang kondusif,serta pekerja yang
dapat diatur oleh manajer.
8. Komunikasi yang baik, maksudnya ketika team proyek menjalankan sebuah
proyek ada baikknya menjalin hubungan secara terus menerus kepada
pemilik dan pengguna. Dan tidak menutup kemungkina proyek yang
berhasil adalah team yang dapat menjalin komunikasi sesama team.
9. Resiko yang ditimbulkan sebuah proyek kecil, sebisa mungkin proyek yang
dijalankan tidak menimbulkan resiko, diharapkan seminimal mungkin
resikoterjadidalam sebuah proyek.
10. Yang terakhir, hasil dari sebuah proyek diharapkan tidak menimbulkan
suatu

permasalahan

menyulitkan

baru

perusahaan

diperusahaandalam,

dalam

maksudnya

menjalankan kegiatan

justru

operasional

perusahaan.

2.3.2 Pengendalian Proyek
Sebagai salah satu fungsi dalam kegiatan manajemen proyek, pengendalian
mempunyai tujuan utama untuk meminimalisasi segala penyimpangan yang dapat
terjadi selama proyek berlangsung. Menurut Mockler (dikutip oleh Husen, 2009)
pengendalian dapat didefinisikan sebagai usaha yang sistematis untuk menentukan
standar yang sesuai dengan sasaran dan tujuan perencanaan, merancang sistem
informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar-standar yang telah
ditetapkan, menganalisa kemungkinan terjadinya penyimpangan, kemudian
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melakukan tindakan koreksi yang diperlukan agar sumber daya dapat digunakan
secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan.
Selain agar mendapatkan produk yang memuaskan, pengendalian juga
dimaksudkan untuk memastikan bahwa program dan aturan kerja yang telah
ditetapkan dapat dicapai dengan penyimpangan atau kesalahan yang paling
minimal. Kegiatan pengendalian dilakukan dalam bentuk-bentuk kegiatan sebagai
berikut (Husen, 2009) :
1. Supervisi, yaitu melakukan tindakan koordinasi pengawasan sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawab organisasi yang telah ditetapkan, agar dalam
dalam pelaksanaanya dapat dilakukan secara bersama-sama oleh semua
personel dengan kendali pengawas.
2. Inspeksi, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dengan
tujuan menjamin spesifikasi mutu dan produk sesuai dengan yang
direncanakan.
3. Tindakan koreksi, yaitu melakukan perubahan dan perbaikan terhadap
rencana yang telah ditetapkan untuk menyesuaikan dengan kondisi
pelaksanaan.

Pengelola proyek seharusnya mempunyai acuan sebagai sasaran dan tujuan
pengendalian untuk memudahkan proses pengendalian. Oleh karena itu, indikatorindikator tujuan akhir pencapaian proyek harus ditampilkan dan dijadikan pegangan
selama pelaksanaan proyek. Indikator-indikator yang biasanya menjadi sasaran
pencapaian tujuan akhir proyek berupa triple constrain yaitu biaya (cost), mutu
(scope) dan waktu (schedule). Keterlambatan dalam suatu proyek konstruksi dapat
mengakibatkan peningkatan biaya dan waktu operasional pembangunan.

2.4

Tahapan Proyek
Menurut Austen dan Neale (1994) dalam Suyatno (2010), tahapan utama

proyek konstruksi terdiri dari 5 tahap, yaitu :
1. Tahap brifing bertujuan memungkinkan klien menjelaskan fungsi proyek
dan biaya yang diijinkan, sehingga para arsitek, insinyur, surveyor kuantitas
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dan anggota lain kelompok perancang dapat secara tepat menafsirkan
keinginannya dan menafsirkan biaya. Yang harus dilakukan selama tahap
brifing adalah :
a. Menyusun rencana kerja dan menunjuk para perancang dan ahli;
b. Mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi dan
lapangan, merencanakan rancangan, taksiran biaya, persyaratan
mutu;
c. Mempersiapkan : Program data departemen, program data ruangan,
jadwal waktu, sketsa dengan skala 1 : 1000, 1 : 1500 atau 1 : 2000,
yang menggambarkan denah dan batas-batas proyek, taksiran biaya
dan implikasinya dan rencana pelaksanaan.
2. Tahap perencanaan dan perancangan bertujuan untuk melengkapi
penjelasan proyek dan menentukan tata letak, rancangan, metode konstruksi
dan taksiran biaya agar mendapat persetujuan yang perlu dari klien dan
pihak berwenang yang terlibat. Kegiatan pada tahap ini meliputi :
a. Memeriksa masalah teknis
b. Meminta persetujuan dari klien
c. Mempersiapkan rancangan sketsa/pra rancangan, termasuk taksiran
biaya, rancangan terinci, spesifikasi dan jadwal, daftar kuantitas,
taksiran biaya akhir, program pelaksanaan pendahuluan, termasuk
jadwal waktu.
3. Tahap pelelangan (tender) menunjuk kontraktor bangunan, atau sejumlah
kontraktor yang akan melaksanakan konstruksi. Kegiatan pada tahap ini
untuk mendapatkan penawaran dari para kontraktor untuk pembangunan
gedung dan untuk menyerahkan kontrak. Dalam tahap ini klien terkait kuat
pada sebagian besar pengeluaran proyek, jadi prosedur serta proses harus
didifinisikan secara cermat dan ketat.
4. Tahap konstruksi atau tahap pelaksanaan pembangunan bertujuan
membangun bangunan dalam batasan biaya dan waktu yang telah
disepakati, mutu yang telah disyaratkan. Kegiatan dalam tahap ini adalah :
merencana, mengkoordinasi dan mengendalikan operasi lapangan.
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5. Tahap persiapan penggunaan bertujuan menjamin agar bangunan yang telah
selesai dibangun sesuai dokumen kontrak, dan semua fasilitas bekerja
sebagaimana mestinya. Kegiatannya adalah :
a. Mempersiapkan catatan pelaksanaan
b. Meneliti bangunan dengan cermat dan memperbaiki kerusakan
c. Menguji sifat kedap air bangunan
d. Memulai menguji dan menyesuaikan semua fasilitas
e. Mempersiapkan petunjuk operasi serta pedoman pemeliharaan
f. Melatih staf

Sedangkan menurut Dipohusodo (1995) tahapan konstruksi dibagi menjadi
5 tahap yaitu :
1. Tahap pengembangan konsep, adapun kegiatan yang dilakukan dalan tahap
ini adalah melakukan survei pendahuluan dengan investigasi lapangan
dimana proyek akan dilaksanakan. Hal ini akan mengungkapkan informasiinformasi yang sangat diperlukan dalam pembuatan konsep proyek. Seperti
misalnya informasi mengenai upah tenaga kerja setempat, harga material,
perizinan pemerintah setempat, kemampuan penyedia jasa setempat baik
kontraktor maupun konsultan, informasi mengenai iklim disekitar lokasi
proyek yang digunakan untuk mengantisipasi kendala yang dapat
diakibatkan oleh cuaca dan lain sebagainya.
2. Tahap perencanaan, adapun kegiatan yang dilakukan adalah pengajuan
proposal, survei lanjutan, pembuatan desain awal/sketsa rencana
(preliminary design) dan perancangan detail (detail design), keempat
kegiatan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena hasil kegiatan
pertama akan berpengaruh pada kegiatan kedua dan selanjutnya. Tujuan
dari tahap ini sebenarnya untuk mendapatkan rencana kerja final yang
memuat pengelompokan pekerjaan dan kegiatan secara terperinci. Adapun
sasaran pokok rencana kerja final adalah :
a. Dengan menggunakan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan
maka akan didapat harga kontrak konstruksi dan material yang lebih
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pasti, bernilai tetap dan bersaing, sehingga tidak akan melewati batas
anggaran yang tersedia.
b. Pekerjaan akan dapat diselesaikan sesuai dengan kualitas dan dalam
rentang waktu seperti yang telah direncanakan atau ditetapkan.
3. Tahap pelelangan, kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan administrasi
untuk pelelangan sampai dengan terpilihnya pemenang lelang.
4. Tahap Pelaksanaan Konstruksi, dalam tahap ini adapun kegiatan yang
dilakukan antara lain persiapan lapangan, pelaksanaan konstruksi fisik
proyek sampai dengan selesainya konstruksi itu sendiri. Salah satu kegiatan
yang cukup penting pada saat pelaksanaan konstruksi fisik adalah kegiatan
pengendalian biaya dan jadwal konstruksi, untuk pengendalian biaya
konstruksi hal-hal yang harus diperhatikan adalah alokasi biaya untuk
sumber daya proyek mulai dari tenaga kerja, peralatan sampai dengan
material konstruksi, sedangkan pengendalian jadwal diupayakan agar setiap
kegiatan dalam proyek berjalan sesuai dengan yang direncanakan,dalam hal
ini semua pihak yang terlibat diharapkan bisa menggunakan berbagai
sumber daya yang dimiliki agar tujuan proyek tercapai dengan baik.
5. Tahap pengoperasian, setelah konstruksi fisik selesai maka penyedia jasa
akan menyerahkannya kepada pengguna jasa untuk dioperasikan, dalam
tahap ini penyedia jasa masih memiliki tanggung jawab untuk memelihara
bangunan tersebut sesuai dengan perjanjian
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