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BAB III 

GAMBARAN UMUM PROYEK 

3.1 Data Umum Proyek  

Nama Proyek  :Pembangunan dan Pengembangan Dermaga          

 Curah Kabil 

Lokasi Proyek  : Pelabuhan Cpo Kabil, Kec. Nongsa, Kota   

Batam 

Pemberi Tugas  : Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) 

Konsultan Pelaksana  : PT. Dwi Eltis 

Kontraktor   : PT. Jaya Multi Karya 

Waktu Pelaksanaan  : 720 Hari Kalender 

Waktu Pemeliharaan  : 365 Hari Kalender 

Mulai Pelaksanaan  : 20 Desember 2016 

Jenis Kontrak  : Kontrak Lump Slump  

Nilai Kontrak  : Rp. 207.766.000.000.- 

Sumber Dana  : Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) 

Sistem Pembayaran  : Monthly Progress 

3.1.1  Lingkup Pekerjan Proyek  

Beberapa lingkup pekerjaan pada proyek pembangunan dan 

pengembangan dermaga curah kabil adalah pekerjaan pondasi tiang pancang baja, 

Pile cap, Slab (plat),  Wharf, Trestle, dan Dredging (pengerukan). 
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Gambar 3.1 Peta Proyek  

3.1.2 Data Teknis Proyek 

3.1.2.1 Fungsi Bangunan 

Tujuan dari Proyek Pembangunan dan Pengembangan Dermaga Curah 

Kabil adalah untuk meningkatkan produktifitas kebutuhan produksi pabrik-pabrik 

di kota Batam serta menumbuhkan kegiatan ekonomi dalam bidang bongkar muat 

barang berskala nasional dan internasional. Dalam proyek ini terdapat 3 dermaga 

jenis Wharf dan 1 dermaga jenis Trestle. Adapun fungsi pada setiap dermaga, 

yaitu :  

Dermaga Wharf : Tempat Sandaran Kapal bermuatan ringan 

Dermaga Trestle : Tempat Sandaran kapal bermuatan berat 
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3.1.2.2 Ukuran Dermaga 

Disetiap dermaga yang dibangun dalam proyek ini memiliki ukuran-

ukuran yang berbeda. Berikut ukuran disetiap dermaga-dermaga : 

Dermaga Wharf 1  : 80,7 m X 12,75 m 

Dermaga Wharf 2  : 114,35 m X 11,25 m  

Dermaga Wharf 3  : 224,73 m X 14,4 m  

Dermaga Trestle  : 276,65 m X 33 m  

3.1.2.3 Jumlah Unit Dermaga 

Total banyak dermaga yang akan dibangun : 4 dermaga.  

1. Dermaga Wharf 1 

Tiang Pancang  : 115 titik 

Ukuran      : L=16 m, T=16 mm, D=60,96 cm 

Jarak Pile : 2.81 m, 3.25 m, 3.6 m 

Luas  : 1028,925 m² 

2. Dermaga Wharf 2 

Tiang Pancang  : 180 titik 

Ukuran     : L=18 m, T=16 mm, D=60,96 cm 

Jarak Pile : 2.81 m, 2.9 m, 3.6 m  

Luas  : 1286,437 m² 

3. Dermaga Wharf 3 

Tiang Pancang  : 112 titik 

Ukuran     : L=11 m, T=16 mm, D=60,96 cm 

Jarak Pile : 4 m  

Luas  : 3236,112 m² 
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4. Dermaga Trestle 

Tiang Pancang  : 278 titik 

Ukuran      : L=20 m, T=19 mm, D=60,96 cm 

Jarak Pile : 2 m, 3.5 m, 12 m dari titik pusat tiang pipa 

Luas  : 9129,45 m² 

3.1.2.4 Dimensi Unit Dermaga  

Dermaga Wharf 1  : 1028,925 m² 

Dermaga Wharf 2  : 1286,437 m² 

Dermaga Wharf 3  : 3236,112 m² 

Dermaga Trestle    : 9129,45 m² 

3.1.2.5 Dimensi Tinggi Dermaga  

Primary Pile  : 25 m 

Plat   : 300 mm ( 30 cm ) 

Beban maksimal : 50 Ton 

3.1.2.6 Elevasi Dermaga 

Primary Pile  : - 12,300 dan – 14,300 

Plat (Capping Beam) : + 2,000 dan 3,000 

Low Water Spring : +0,0 

Dead Weight Tonnage : 35.000 DWT 
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3.1.3  Struktur Organisasi dan Manajemen Proyek 

3.1.3.1 Struktur Organisasi Proyek 

Proyek adalah  sebuah  rangkaian  kegiatan  pekerjaan yang dilakukan 

atas dasar permintaan dari pemilik pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu dan 

dilakukan oleh pelaksana pekerjaan sesuai dengan permintaan dari pemilik 

pekerjaan. Struktur organisasi adalah suatu hubungan atau susunan akan adanya 

pembagian kerja serta posisi yang ada pada suatu organisasi ataupun perusahaan 

dalam menjalankan kegiatan pekerjaan agar tercapai tujuan tertentu. Jadi, struktur 

organisasi proyek adalah suatu  pengorganisasian pada pekerjaan proyek 

kontruksi yang mempunyai hubungan yang baik dan bertanggung jawab atas 

semua unsur-unsur terkait agar tercapai suatu tujuan sesuai dengan ketetapan dan 

spesifikasi yang  direncanakan.  

Ciri-ciri struktur organisasi : 

1. Mempunyai tujuan bersama 

2. Adanya pembagian kerja anggota yang jelas 

3. Adanya koordinasi tugas dan wewenang 

4. Kumpulan dua orang atau lebih  

5. Adanya kerja sama dari sekelompok orang 
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Gambar 3.2 Struktur Organisasi Proyek 

3.1.4 Manajemen Proyek 

Manajemen Proyek merupakan Sebuah usaha pada suatu kegiatan  

pekerjaan yang memiliki sistem pengelolan dalam mengatur para anggota dan 

dana proyek secara optimal sehingga pekerjaan yang telah direncanakan dapat 

selesai sesuai waktu yang direncanakan. Dalam manajemen proyek terdapat 

proses perencanaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian.  

Tujuan adanya manajemen proyek ini adalah agar semua rangkaian 

kegiatan pekerjaan dapat tepat waktu yang direncanakan, biaya yang sesuai yang 

direncanakan, kualitas sesuai dengan spesifikasi kerja dan proses kegiatan 

pekerjaan berjalan lancar. 

Dalam proyek Pembangunan dan Pengembangan Dermaga Curah Kabil 

ini, terdapat unsur-unsur pelaksana proyek yang terlibat terdiri dari pemberi tugas 

(owner), konsultan perencana, dan kontraktor. Ketiga unsur pelaksana tersebut 

mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai kedudukan dan fungsinya. 
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3.1.4.1 Pemberi Tugas (Owner) 

Pemberi tugas atau biasa disebut owner perusahaan merupakan pihak 

yang memiliki project untuk membangun suatu bangunan, baik secara perorangan 

ataupun badan pemerintahan dan swasta yang diberikan kepada pihak kontraktor 

untuk membangun/merancang proyek tersebut. Pemberi tugas (owner) dalam 

proyek Pembangungan dan Pengembangan Dermaga Curah Kabil ialah Badan 

Pengusahaan Batam  

Tugas dan kewajiban pemberi tugas (owner) : 

1. Menyusun dan membentuk panita tender serta menetapkan 

pemenang tender 

2. Menyediakan biaya yang diperlukan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan proyek 

3. Menjelaskan proyek yang akan dilakukan pihak kontraktor dalam 

pelaksanaan pekerjaan proyek 

4. Membuat kegiatan administrasi seperti membuat kontrak kerja dan 

surat perinta kerja  

5. Meminta pertanggung jawaban kepada konsultan pengawas atau 

manajemen kontruksi  

6. Melakukan inspeksi dan audit serta menerima proyek yang telah 

selesai dikerjakan pihak kontraktor 

 

3.1.4.2   Konsultan Pelaksana 

Konsultan pelaksana adalah pihak perorangan atau suatu badan yang 

bergerak dalam bidang kontruksi untuk membuat perencanaan ataupun 
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pengawasan pada proyek yang telah ditunjuk oleh pemberi tugas (owner). 

Konsultan pelaksana mendapatkan proyek setelah memenangkan tender yang 

diadakan oleh panitia tender.  Konsultan pelaksana pada Proyek Pembangunan 

dan Pengembangan Dermaga Curah Kabil ialah PT. Dwi Eltis. 

Tugas dan kewajiban konsultan pelaksana : 

1. Merencanakan perhitungan struktur, gambar rencana, gambar detail,  

arsitektur, rencana anggaran biaya (RAB) serta dokumen-dokumen 

pelengkap 

2. Memberikan penjelasan-penjelasan dan saran untuk menyelesaikan 

masalah yang ada pada proyek 

3. Membuat perubahan desain apabila terjadi penyimpangan pada 

pelaksanaan pekerjaan  

4. Membuat rencana kerja,rincian volume pekerjaan serta spesifikasi 

material proyek 

5. Mempertanggung jawabkan hasil desain dan perhitungan yang 

direncanakan 

3.1.4.3    Kontraktor 

Kontraktor atau sering disebut pelaksana proyek adalah pihak perorangan 

atau suatu badan usaha/badan hukum yang bergerak dalam bidang pembangunan 

suatu kontruksi  yang dikontrak untuk menjalankan proyek pekerjaan kontruksi 

sesuai isi kontrak yang telah dimenangkannya dari pihak pemberi tugas saat 

proses tender. Kontraktor harus mempunyai tenaga ahli teknik serta peralatan 

yang cukup. Kontraktor atau pelaksana pada Proyek Pembangunan dan 

Pengembangan Dermaga Curah Kabil ialah PT.  Jaya Multi Karya. 
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Tugas dan kewajiban kontraktor : 

1. Melaksanakan rangkaian pekerjaan sesuai peraturan dan spesifikasi 

yang sudah direncanakan dan ditetapkan dalam kontrak kerja 

2. Menyediakan dan mempersiapkan tenaga kerja, tempat kerja, bahan 

material serta alat-alat kerja baik ringan ataupun berat. 

3. Melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal yang disepakati 

4. Bertanggung jawab atas kegiatan kontruksi dan metode kontruksi 

5. Membuat laporan perkembangan proyek setiap bulan dan dilaporkan 

kepada pemberi tugas (owner) 

6. Bertanggung jawab untuk memperbaiki atas kerusakan-kerusakan 

yang terjadi selama pekerjaan kontruksi 

7. Mengadakan pemeliharaan selama proyek masih tanggung jawab 

kontraktor 

8. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada pemberi tugas (owner) apabila 

 pekerjaan telah selesai dilaksanakan 

3.1.5 Hubungan Kerja Antar Unsur Pelaksana Proyek 

Dalam unsur-unsur pelaksana proyek terdapat hubungan kerja dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan pembangunan kontruksi. Pola huubungan 

kerjasama antara unsur-unsur pelaksana proyek secara umum, yaitu : 

Hubungan antara Pemberi Tugas (Owner) dan Konsultan Pelaksana : 

1. Konsultan pelaksana memberikan perhitungan perencanaan teknis 

bangunan serta perlengkapan lainnya kepada pemberi tugas 

2. Pemberi tugas (owner) menyerahkan dana hasil perencanaan dan 

perhitungan teknis bangunan kepada konsultan pelaksana 
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Hubungan antara Pemberi Tugas (Owner) dan Kontraktor : 

1. Kontraktor memberikan hasil pekerjaan  pembangunan proyek 

sesuai dengan gambar perencanaan dan spesifikasinya kepada 

pemberi tugas 

2. Pemberi tugas (owner) menyerahkan biaya pelaksanaan dan 

operasional selama proyek berlangsung 

Gambar 3.3 Hubungan kerja antar unsur pelaksana proyek 

3.1.6  Sistem Kontrak  

Sistem kontrak adalah suatu sistem yang membahas tentang perjanjian 

kerja antara pekerja dengan pemberi kerja sesuai dengan syarat-syarat kerja dan 

ketentuan yang berlaku. Pada proyek pembangunan dan pengembangan dermaga 

curah kabil ini menggunakan sistem kontrak jenis lump sum yaitu  jenis kontrak 

jasa kontruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu 

serta jumlah harga yang pasti dan semua resiko yang terjadi  selama proses 

penyelesaian ditanggung oleh penyedia jasa sepanjangan  gambar dan 

spesifikasi tidak berubah. Sistem pembayaran  yang disepakati yaitu monthly 
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progress yang dimana pembayaran kepada pihak kontraktor dilakukan 

berdasarkan pekerjaan fisik yang telah dicapai setiap bulan. 

3.2      Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia adalah suatu faktor yang penting dalam sebuah 

organisasi, baik institusi ataupun perusahaan dalam mencapai tujuan tertentu. 

Sumber daya manusia yang digunakan dalam sebuah proyek adalah kumpulan 

tenaga kerja yang mempunyai keahlian untuk menyelesaikan suatu proyek dengan 

kualitas, waktu dan biaya yang disediakan. Sumber daya manusia pada proyek 

pembangunan dan pengembangan dermaga curah kabil dibagi beberapa kategori 

sebagai berikut : 

1. Tenaga ahli adalah tenaga kerja yang mahir dan mengerti mengenai 

suatu bidang ilmu yang ditekuni dalam pekerjaan proyek. Tenaga 

ahli mempunyai peran penting pada sistem koordinasi dan 

manajemen tenaga kerja sehingga proyek menunjukkan hasil dan 

prestasi yang baik 

2. Tenaga pengawas adalah tenaga kerja yang mempunyai tugas 

mengawasi suatu pekerjaan agar proyek dapat berjalan sesuai dengan 

rencana. Tenaga pengawas harus memilik pengetahuan teknis seperti 

membaca gambar kontruksi, membuat perhitungan dan memahami 

acuan pekerjaan pembuatan bekisting, cetakan, pembesian tulangan 

 dan pengecoran. 

3. Tenaga tukang adalah tenaga kerja yang mempunyai keahlian dalam 

bidang yang ditekuni berdasarkan pengalaman dan memahami cara 

kerja yang sederhana.  
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4. Tenaga helper adalah tenaga kerja yang mengendalikan kondisi fisik 

yang kuat dan  sehat tanpa mempunyai keahlian tertentu. Tenaga 

helper membantu dalam mengangkat alat dan material berat serta 

mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sederhana. 

Gambar 3.4 Struktur Organisasi Proyek 

3.2.1   Project Manager 

Project Manager pada proyek pembangunan dan pengembangan 

 dermaga curah kabil memiliki tanggung jawab dan berkoordinasi terhadap 

 jalannya proyek. Project Manager juga berhubungan langsung dengan 

pihak Pemberi tugas (owner) selama proyek berjalan hingga selesai. 

Tugas dan kewajiban Project Manager sebagai berikut : 

Fransisco Faldo, Analisa dan Cara Membuat Kurva S Pada Proyek Pembangunan dan Pengembangan Dermaga Curah Kabil - Batam, 2018 
UIB Repository©2018 



33 
 

 
Universitas Internasional Batam 

 

1. Memberikan referensi kepada pelaksana lapangan atas sumber daya 

manusia yang akan dikerjakan pada proyek 

2. Memberikan keputusan dan mengadakan hubungan langsung 

maupun tidak langsung dengan pemberi tugas (owner) 

3. Meneliti gambar-gambar teknis untuk mendapatkan kejelasan 

pelaksanaan di lapangan 

4. Membuat laporan perkembangan proyek berdasarkan laporan dari 

pelaksana lapangan secara langsung 

5. Meneliti time schedule proyek dan mengadakan evaluasi terhadap 

perkembangan pekerjaan di lapangan  

6. Meneliti kontrak-kontrak dan menentukan batas-batas tanggung 

jawab 

1.2.2 Site Manager 

Site Manager pada proyek pembangunan dan pengembangan dermaga 

curah kabil berkoordinasi dengan pelaksana lapangan dan bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Site Manager memiliki peranan 

untuk memanajemen kontruksi proyek sehingga dapat berjalan sesuai rencana. 

Tugas dan kewajiban Site Manager sebagai berikut :  

1. Melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan agar berjalan 

sesuai dengan ketentuan gambar kerja dan time schedule yang telah 

direncanakan. 

2. Mengatur kebutuhan material bangunan pekerjaan proyek dan 

memastikan material yang digunakan sesuai dengan spesifikasi 
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3. Memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan 

memanfaatkan sumber daya secara optimal dan memenuhi 

persyaratan biaya, mutu dan waktu. 

4. Melakukan evaluasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan 

pekerjaan di lapangan secara bertahap 

5. Mengadakan pembahasan permasalahan yang timbul di lapangan 

dan melaporkan kepada Project Manager 

3.2.3    Supervisor  

Supervisor pada proyek pembangunan dan pengembangan dermaga 

curah kabil merupakan seseorang yang memiliki wewenang atau jabatan  untuk 

mengawasi, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan suatu proyek. 

Tugas dan kewajiban Supervisor sebagai berikut : 

1. Memberikan solusi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan 

proyek 

2. Mengawasi jalannya pekerjaan 

3. Membuat laporan harian pekerjaan 

4. Memahami dan mengerti gambar kerja 

3.2.4     Kepala Lapangan 

Kepala lapangan pada proyek pembangunan dan pengembangan 

 dermaga curah kabil memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan yang 

ada di lapangan seperti pelaksanaan bagian arsitektur proyek, bagian struktur 

proyek serta bagian mechanical engineering. 

Tugas dan kewajiban kepala lapangan sebagai berikut : 

1. Bertanggung jawab atas proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan 
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2. Memberitahu permasalahan pada tiap sub-bidang kepada site 

manager dalam pelaksanaan pekerjaan 

3. Mengawasi dan mengarahkan tiap-tiap kepala pelaksana sub-bidang 

3.2.5    Kepala Administrasi 

Kepala administrasi pada proyek pembangunan dan pengembangan 

dermaga curah kabil memiliki tanggung jawab mengelola kegiatan administrasi 

dalam lingkungan proyek agar mendapatkan data yang akurat dan benar. 

Tugas dan kewajiban kepala administrasi sebagai berikut : 

1. Membuat dan mengontrol tugas surat menyurat, dokumentasi, 

pengarsipan sebagai dukungan administrasi  

2. Bertanggung jawab dalam hal dokumen kesehatan dan keselamatan 

kerja (K3) seluruh pekerja 

3. Mengevaluasi dan mengawasi semua kebenaran dan kewajaran data 

yang diterima 

4. Membuat dan mengeluarkan surat teguran/peringatan kepada para 

pekerja 

3.2.6     Kepala Logistik/Procurement 

Kepala logistik/Procurement pada proyek pembangunan dan 

pengembangan dermaga curah kabil memiliki tanggung jawab memastikan agar 

proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar sehingga barang dan jasa yang 

dibutuhkan bisa didapatkan di waktu yang tepat, jumlah yang tepat, kualitas yang 

tepat dan harga yang tepat. 

Tugas dan kewajiban kepala logistik/procurement sebagai berikut : 

1. Melakukan proses pembelian material terhadap supplier 
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2. Menyimpan dan menjaga data item yang dibutuhkan dan data 

supplier  

3. Mengontrol pengiriman dan penyimpanan material serta alat kerja 

3.2.7     Pelaksana Bagian Arsitektur  

Pelaksanan bagian arsitektur pada proyek pembangunan dan 

pengembangan dermaga curah kabil memiliki tanggung jawab dalam merancang, 

merubah dan mengembangkan ulang dengan menggunakan pengetahuan khusus 

 serta ketrampilan gambar untuk merancang bangunan yang fungsional 

dalam sisi estetika dan budaya. 

Tugas dan kewajiban pelaksana bagian arsitektur sebagai berikut : 

1. Merencanakan bangunan dan dampak lingkungan  

2. Menciptakan desain bangunan yang detail baik dengan tangan 

maupun menggunakan software computer (autocad) 

3. Menulis dan menyajikan laporan,proposal,aplikasi serta kontrak 

4. Bertanggung jawab atas  hasil pekerjaan pada bidangnya 

5. Penghubung dengan tim professional kontruksi tentang kelayakan 

proyek 

3.2.8     Pelaksana Bagian Struktur 

Pelaksana bagian struktur pada proyek pembangunan dan pengembangan 

dermaga curah kabil memiliki tanggung jawab atas kualitas dan kuantitas 

implementasi di proyek dalam bidang struktur bangunan 

Tugas dan kewajiban pelaksana bagian struktur sebagai berikut : 

1. Mengontrol pekerjaan para pelaksana tiap bidang dan mandor agar 

sesuai dengan bestek dan gambar bestek 
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2. Bertanggung jawab atas hasil laporan evaluasi dan koreksi rencana 

desain struktur yang dihasilkan oleh konsultant perencana 

3. Memeriksa dan meninjau hasil opname borongan dan harian proyek  

4. Melakukan pekerjaan semua tugas yang telah disorder oleh manajer 

proyek 

3.2.9 Quality Assurance (QA) 

Quality Assurance pada proyek pembangunan dan pengembangan 

dermaga curah kabil memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua standar 

kualitas dipenuhi setiap komponen barang ataupun pelayanan yang telah 

disediakan perusahaan untuk memberikan  jaminan kualitas sesuai standar. 

Tugas dan kewajiban quality assurance sebagai berikut : 

1. Mengevaluasi kecukupan standar kualitas produk atau jasa 

2. Mengontrol, memastikan dan memantau tindakan perbaikan dan 

 pencegahan  

3. Mengevaluasi dan memeriksa kegiatan manajemen risiko 

4. Mendokumentasikan hasil inspection 

3.2.10 Health And Safety Environtment (HSE) 

Health and safety environtment pada proyek pembangunan dan 

pengembangan dermaga curah kabil memiliki tanggung jawab untuk memastikan 

bahwa sistem manajemen K3 berjalan dengan baik sehingga kerugian yang 

diakibatkan dari kecelakaan kerja dapat dihindari. 

Tugas dan kewajiban health and safety environtment sebagai berikut : 

1. Melaksanakan pemahaman K3L bagi semua karyawan dalam tempat 

 kerja 
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2. Mengadakan safety training  

3. Melakukan peninjauan resiko kerja terhadap semua unsur  

4. Memastikan dan mengecek bahwa peralatan kerja, tenaga kerja dan 

lingkungan kerja sudah dilakukan pemeriksaan sebelum digunakan 

5. Melakukan pengawasan situs keamanan dan tindak lanjut 

6. Membantu penyelidikan insiden 

3.2.11 Surveyor 

Surveyor pada proyek pembangunan dan pengembangan dermaga curah 

kabil memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengumpulan data dilapangan, 

menganalisa dan mengambil keputusan yang tepat untuk mampu menyampaikan 

hasil survey dalam bentuk data kerja baik secara tertulis maupun digital. 

Tugas dan kewajiban surveyor sebagai berikut : 

1. Melakukan pengecekan kedataran elevasi tanah sebelumnya agar 

sesuai dengan gambar kerja 

2. Melakukan penentuan titik-titik batas area proyek, agar pembuatan 

alur pagar proyek dan penentuan koordinat bangunan 

3. Pengecekan perletakan stek besi tulangan struktur diatasnya dan void 

agar sesuai dengan gambar rencana 

4. Melaksanakan kegiatan survey pengukuran topografi lapangan serta 

melakukan penyusunan dan penggambaran data-data lapangan 

3.3  Sumber Daya Uang  

Sumber dana pada proyek pembangunan dan pengembangan dermaga 

curah kabil berasal dari BP Batam selaku pemberi tugas dengan nilai kontrak 

sebesar Rp. 207.766.000.000,- 
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3.4 Sumber Daya Material  

Pada suatu pekerjaan kontruksi sipil sangan memerlukan bahan/material 

bangunan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam suatu proyek, maka bahan 

pekerjaan yang ingin dihasilkan, yaitu pada kekuatan serta daya tahan 

kontruksinya. 

Bahan bangunan yang digunakan juga harus memenuhi persyaratan yang 

telah ditentukan. Pengawasan secara rutin untuk menjaga kualitas bahan bangunan 

juga perlu diperhitungkan, penyimpanan dan penyediaan bahan secukupnya. Hal 

ini juga untuk menghindari penurunan kualitas pada bahan/material akibat 

disimpan terlalu lama. 

Sistem pengelolaan material dan peralatan kontruksi adalah  sistem yang 

merencanakan dan mengontrol segala kegiatan pekerjaan untuk menjamin agar 

material dan peralatan kontruksi dapat diperoleh dengan jumlah yang tepat, sesuai 

spesifikasi yang ditentukan dan harga yang sesuai. 
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