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Memberikan pengetahuan dasar tentang

prinsip-prinsip teknik manajemen dlm proyek

konstruksi.
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� PR & Test online 10% - 30%

� Tugas kelompok

(syarat nilai akhir)
10% - 30%

� Kuis 1 20%

� Kuis 2 20%

� UAS 20%

1. Pengertian proyek dan manajemen.

2. Proses perkembangan proyek.

3. Struktur Organisasi.

4. Dokumen proyek.

5. Kontrak konstruksi.

6. Estimasi biaya proyek.

7. Penjadualan.

8. Pengontrolan/pengendalian proyek.

9. Pengelolaan keuangan proyek.

10.Manajemen Konstruksi.
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1. Manajemen Proyek, Ir. Abrar Husen, MT.

2. Manajemen Proyek Konstruksi, Jilid 1 & 2, Paulus 

Nugraha, dkk.

3. Manajemen Proyek dari Konseptual sampai 

Operasional, Jilid 1 & 2, Imam Soeharto.

4. Manajemen Proyek Konstruksi, Wulfram I. 

Ervianto.

5. SNI tentang Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan 

untuk Bangunan Gedung Tahun 2008.

6. Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang 

Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum.

� Kuliah dimulai dan berakhir sesuai jadual, kecuali

ada perubahan.

� Toleransi keterlambatan 10 menit yang berlaku

untuk dosen dan mahasiswa.

� Kuliah dibuka dan ditutup dengan do’a.

� Materi kuliah dapat diunduh di blog : 

saifoemk.lecture.ub.ac.id

� Tugas, PR, kuis dapat diunduh di forum : 

saifoe.freeforums.org

� Test online dapat dilakasanakan di :

quizstar.4teachers.org

www.classmarker.com
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� PR harus dikumpulkan sebelum kuliah dimulai.

� PR harus ditulis tangan, kecuali ditentukan lain.

� PR tidak boleh menggunakan kertas untuk kuis

dari Jurusan dan tidak boleh diklip.

� Mahasiswa harus mem-backup jawaban PR, kuis

dan UAS yang dikumpulkan

� Test online akan diberikan setelah materi

diberikan dalam perkuliahan.

� Tidak ada tugas, kuis dan ujian susulan.

� Tugas kelompok untuk dikerjakan dalam waktu 1

semester.

� Pembentukan kelompok dilakukan oleh Dosen.

� Tugas kelompok akan dimonitor perkembangan-

nya dan termasuk dalam penilaian.

� Kelompok yang sudah mengerjakan tugas dengan

lengkap harus mempertanggungjawabkan peker-

jaannya kepada Dosen sebelum UAS.

� Tugas kelompok dikumpulkan pada saat UAS dan

merupakan syarat untuk mendapatkan nilai akhir.
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� SMS only : 082143026043

� WA : 085259054550

Pertanyaan, diskusi, pengumuman bisa melalui :

� WA

� Forum online


