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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Rumah susun sederhana dan sewa adalah bangunan gedung bertingkat yang 

dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang 

distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan 

merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah. Status 

penguasannya sewa dan nantinya dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat serta 

dibangun dengan dana APBN atau APBD dengan fungsi utamanya sebagai hunian 

(Permenpera No.18/Permen/M/2007) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana 

Sewa.Upaya-upaya dilakukan agar sebagian rakyat Indonesia dapat menempati rumah 

yang layak dan terjangkau, diantaranya melalui penyelenggaraan Rumah susun sewa 

sederhana (Rusunawa).Saat ini pemerintah mengupayakan untuk membangunRusunawa 

yang terletak di Kedungkandang Malang JawaTimur. 

Pertumbuhan penduduk dengan taraf berpenghasilan menengah kebawah baik 

itu penduduk lokal maupun dari luar daerah yang mencari kesempatan kerja dan atau 

urbanisasi memiliki prosentase yang lebih tinggi dari penduduk yang berpenghasilan 

menengah keatas, sehingga antara ketersediaan jenis perumahan dan kenyataan 

ekonomi (penghasilan) penduduk tidak sesuai yang berimbas dan mengakibatkan 

bertumbuhnya rumah-rumah informal didaerah-daerah pinggir/lahan-lahan kosong 

akibat kurangnya ketersediaan rumah formal yang terjangkau. Rumah-rumah 

informal didirikan secara ilegal sehingga membentuk sebuah pemukiman marginal 

yang sebagian besar diantaranya tidak layak huni, sebagai contoh pemukiman 
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dipinggiran streen sungai, dikawasan sepanjang rel Kereta api dan lain sebagainya. 

Beberapa program relokasi yang disosialisasikan dari Pemerintah untuk 

memperbaiki kualitas rumah informal tersebut akhirnya mengalami kesulitan dalam 

hal pemindahan warga, sebab telah terbentuk rasa kepemilikan atas lahan dan 

terjadinya suatu komunitas masyarakat yang kuat didaerah tersebut. 

Untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah tersebut, Pemerintah telah berupaya dengan berbagai program perumahan, 

slah satunya dengan melkukan program pengadaan rumah yang berdasarkan 

kemampuan keuangan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah yaitu program 

pengadaan rumah susun sederhana dan sewa (rusunawa). 

Diharapkan kehadiran rumah susun sederhana dan sewa ini nantinya dapat 

memperbaiki taraf kehidupan yang layak dalam hal pemukiman serta dapat 

memfasilitasi daerah-daerah yang belum terjangkau dan juga dapat untuk 

penyesuaian diri dengan karakter daerah penduduk setempat. 

Penyelesaian proyek pembangunan rusunawa ini memerlukan ketelitian dalam 

proses pengerjaanya serta ketepatan waktu sesuai dengan jadwal yang telah 

direncanakan, tanpa adanya keterlambatan. Pada kenyataannya pembangunan proyek 

rusunawa ini mengalami progres keterlambatan, dalam waktu pelaksanaan pada minggu 

ke-34, terjadi keterlambatan di mana rencana awal dalam time schedule sebesar 

98.226%, ternyata pada kenyataannya, pekerjaan proyek pembangunan terealisasi 

sebesar 62.610%, hal ini berarti pembangunan proyek mengalami keterterlambatan 

sebesar 35.616%. Dimana keterlambatan itu bias dilihat dari kurva “S” ,ataupun dari 

laporan mingguan. 

Keterlambatan proyek dapat diatasi dengan penjadwalan ulang (rescheduling), 
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rescheduling merupakan suatau proses penyesuaian jadwal rencana proyek dengan 

kondisi-kondisi actual yang yang terjadi di lapangan.penjadwalan ulang biasa dilakukan 

apabila terjadi keterlambatan pada pelaksanan proyek dan menginginkan proyek 

tersebut selesai lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Penjadwalan ulang 

berkaitan erat dengan kenaikan biaya kontruksi,yaitu biaya langsung (direct cost) 

masing-masing pekerjaan dan overhead cost proyek.keterlambatan sendiri dikarenakan, 

pemakain jalan utama masuk keproyek oleh warga di area sekitar, keterlambatan 

penginstalan atau pembuatan struktur seperti balok, kolom, dan plat, dan permasalahan 

dari biaya atau keuangan. 

Dengan pertimbangan diatas maka penulis mengambil studi “Rescheduling 

waktu pekerjaa dan penambahan biaya akibat keterlambatan pada pembangunan 

rusunawa Kec.Kedungkandang, Malang”, agar nanti di dapat hasil yang optimal dari 

segi biaya dan waktu. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut : 

1. Berapakah penambahan waktu akibat keterlambatan ? 

2. Berapa banyak pekerja untuk menyelesaikan hasil evaluasi durasi pekerjaan ? 

3. Berapakah penambahan biaya untuk upah dari hasil evaluasi durasi pekerjaan? 

1.3. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap masalah yang ada maka perlu 

kiranya memberi batasan-batasan pada hal yang relative penting.pembatasan ini 

bertujuan memberikan arah dan keseragaman pola piker dan tidak menyimpang dari 

tujuan akhir. 

Batasan-batasan masalah yang dimaksud antara lain : 

1. Obyek studi adalah proyek pembangunan Rusunawa Kedungkandang,Malang. 

2. Hal – hal yang berhubungan dengan organisasi yang terlibat dalam proyek tidak 

dibahas. 

3. Perencanaan penjadwalan proyek dan durasi tiap aktivitas telah ditentukan dari 

data yang diperoleh dari proyek berupa time schedule. 

4. Upah tenaga kerja, koefisien, material dan peralatan konstruksi diambil harga 

yang berlaku dilokasi dan waktu pelaksanaan proyek. 

5. Biaya yang dihitung biaya langsung. 

6. Percepatan dilakukan pada item-item pekerjaan tertentu yang terletak di lintasan 

kritis dalam pekerjaan struktur. Karena aktivitas kritis inilah yang 

mempengaruhi total waktu keseluruhan proyek. 
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7. Percepatan dilakukan pada item-item pekerjaan tertentu yang terletak di lintasan 

kritis dalam pekerjaan struktur. Karena aktivitas kritis inilah yang 

mempengaruhi total waktu keseluruhan proyek. 

8. Percepatan dilakukan dengan kombinasi penambahan jumlah tenaga kerja, jam 

kerja, serta alat. 

9. Tidak meninjau kenaikan biaya satuan pekerjaan dan bahan proyek, baik biaya 

langsung, maupun biaya tak lagsung akibat inflasi, kebijakan pemerintah, 

bencana alam dan faktor-faktor lain yang secara langsung maupun tidak 

langsung mengakibatkan kenaikan biaya. 

1.4. Tujuan Study 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Dapat mengetahui berapa lama durasi pekerjaan pembangunan proyek setelah 

resecheduling. 

2. Dapat mengetahui perubahan biaya proyek yang terjadi setelah rescheduling. 

3. Dapat mengetahui alokasi sumber daya manusia setelah evaluasi durasi 

pekerjaan. 

1.5. Manfaat Study 

Adapun manfaatnya ini diharapkan bisa dijadikan suatu bahan acuan,serta dapat 

bermanfaat bagi semua pihak,  yang diantaranya : 

1. Sarana untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang didapat secara 

teoritis selama dibangku kuliah terhadap permasalahan nyata di lapangan.  

2. Memberikan pengalaman-pengalaman dalam menganalisa dan mengambil 

kesimpulan yang tepat terhadap suatu permasalahan. 

 


