
Ada seorang pengunjung website siapkontraktor yang bertanya. 

KLIEN : Selamat siang. 

SIAP : Selamat siang juga, ada yang bisa kami bantu? 

KLIEN : Saya sedang mencari Software untuk perusahaan saya, yang bergerak dalam bisnis Jasa 
Konstruksi (Kontraktor). 

SIAP : Apakah yang Anda butuhkan Software Akuntansi saja atau yang sudah terintegrasi dengan 
Pengendalian Proyek? 

KLIEN : Saya sudah memakai Software Akuntansi yang sudah punya nama cukup terkenal di Indonesia, 
tetapi belum memenuhi harapan saya karena tidak dilengkapi dengan fasilitas Pengendalian 
Proyek. Jadi yang saya butuhkan adalah Software Akuntansi yang dilengkapi dengan Fasilitas 
Pengendalian Proyek secara Real Time dan dapat diakses melalui Internet. 

SIAP : Program SIAP Kontraktor bisa Anda pakai untuk Pengendalian Proyek, karena memang 
dibangun khusus untuk Perusahaan Kontraktor. 

KLIEN : Kalau berbicara masalah Pengendalian atau Manajemen Proyek, tentu harus ada fasilitas untuk 
membuat Rencana (Planning) sesuai konsep manajemen yang paling dasar. Apakah ada 
Fasilitas untuk membuat Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP)? 

SIAP : Ada. 

KLIEN : Pengertian Rencana yang saya maksud bukan sekedar anggaran yang dibuat berdasarkan 
prosentase dari nilai kontrak, misalnya dalam kontrak biaya Beton Bertulang Rp. 1.500.000/M3. 
Lalu rencana pelaksanaan dibuat 80% sehingga didapat RAP = Rp. 1.200.000/M3. Tetapi RAP 
yang saya inginkan harus berbentuk Analisa Harga Satuan Pekerjaan seperti BOW (Burgelijke 
Openbare Werken) atau SNI yang terdiri dari kebutuhan Biaya Bahan, Upah, Alat Subkon dan 
Overhead. 

SIAP :  Ada, seperti yang Anda harapkan. 

KLIEN : Dalam kontrak antara Pemilik Proyek (Project Owner) dan Kontraktor, lingkup pekerjaan dibuat 
dalam sebuah daftar yang biasa disebut BoQ (Bill of Quantity) atau Daftar Pekerjaan, apakah 
sarana untuk itu tersedia? 

SIAP : Ada, tersedia fasilitas untuk membuat Daftar Pekerjaan. 

KLIEN : Karena daftar pekerjaan itu bisa terdiri dari banyak item, apakah bisa diimport dari file Excel? 

SIAP : Bisa. 

KLIEN : Karena saya adalah Kontraktor High Rise Building dengan item pekerjaan yang sangat banyak, 
bahkan sampai 10.000 item pekerjaan, apakah  bisa ditampung? 
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SIAP : Bisa, bahkan sudah ada klien kami yang mempunyai item pekerjaan kurang lebih 24.000 (dua 
puluh empat ribu) item. Proyeknya ada dilingkungan SCBD (Sudirman Central Bisnis Distric) dan 
kontraktornya adalah Joint Operation antara PT. Acset Indonusa Tbk dan DAEWOO 
ENGINEERING. PT. Acset Indonusa Tbk, adalah anak perusahaan dari PT. United Tractors Tbk 
yang merupakan Group Usaha PT. Astra International Tbk. 

KLIEN : Dalam menyusun RAP untuk setiap item pekerjaan kalau dilakukan secara manual tentu sangat 
merepotkan dan memakan banyak waktu, apakah tersedia fasilitas untuk mengambil Analisa 
Biaya Pekerjaan yang sudah disiapkan dalam Daftar Analisa Biaya Pekerjaan? 

SIAP : Ada. 

KLIEN : Untuk setiap proyek, Harga Satuan Pekerjaan umumnya berbeda. Hal ini disebabkan perbedaan 
waktu pelaksanaan dan bisa juga beda lokasi,  sehingga akan membuat harga Bahan dan Upah 
yang berbeda pula. Bagaimana membuat Harga Satuan Pekerjaan tiap proyek ? 

SIAP : Dalam SIAP Kontraktor Analisa yang diambil dari Daftar Analisa Biaya Pekerjaan hanya item 
BUASO (Bahan Upah Alat Subkon Overhead) dan koefisinnya saja, sedang harga satuan Bahan, 
Upah dan Alat ditetapkan pada masing-masing proyek. 

KLIEN :  Kalau masalah perencanaan biaya pelaksanaan atau RAP rasanya sudah sesuai dengan harapan 
saya. 

SIAP : hmmmmm. 

KLIEN : oh ya… RAP proyek itu terdiri dari Biaya Langsung ada juga Biaya Tak Langsung, seperti biaya 
operasional yang terdiri dari Biaya Karyawan, Biaya Kendaraan, Biaya Umum dsbnya, apa 
solusinya? 

SIAP : Biaya Tak Langsung dibuat juga sebagai item pekerjaan dalam BoQ, hanya item ini tidak ada 
dalam Kontrak, dengan cara mengisi nilai kontrak = nol dan RAPnya disusun sesuai kebutuhan. 

KLIEN : Setelah selesai membuat RAP, saya membutuhkan rekap masing-masing kelompok Biaya 
(BUASO = Bahan, Upah, Alat,Subkon dan Overhead), yang terdiri dari item apa saja dan berapa 
banyak serta dipakai di item pekerjaan apa? Apakah tersedia? 

SIAP :  Ada.   

KLIEN : Ooo Gitu. Bisa saya teruskan untuk tau lebih jauh lagi? 

SIAP : Silakan. 

KLIEN : Sekarang saya akan fokus bertanya tentang Operasional Rutin proyek . Dalam pengadaan 
Bahan saya tentu akan membuat PO (Purchase Order). Pertanyaan saya,   apakah waktu 
membuat PO bisa dibatasi jumlahnya tidak boleh melebihi RAP? 

SIAP : Bisa. 
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KLIEN : Terkadang karena sesuatu hal seperti perhitungan RAP yang kurang akurat atau terjadi hal yang 
diluar dugaan, maka kebutuhan bahan akan melebihi RAP, bagaimana solusinya? 

SIAP : Tersedia fasilitas yang kami namakan perhitungan PFC (Projected Final Cost) atau juga disebut 
Cost to Complete. Dengan fasilitas ini bisa ditambahkan volume kebutuhan bahan untuk item 
pekerjaan tertentu, yang sudah disepakati para pihak, dengan demikian PO bisa dibuat 
melebihi volume dalam RAP sebesar volume yang ditetapkan dalam PFC. Hal ini menghindari 
perubahan nilai RAP. 

KLIEN : Apabila ada proyek diluar kota, terkadang saya memberi hak kepada team proyek (user 
tertentu) untuk diijinkan membuat PO, tetapi terbatas hanya pada proyek tersebut saja. 
Apakah hal seperti ini bisa diakomodir? 

SIAP : Bisa. 

KLIEN : Untuk kepentingan validasi dan kontrol terhadap PO yang dibuat, saya ingin ada fasilitas 
approval (persetujuan) dari kantor pusat. Apakah fasilitas ini tersedia. 

SIAP  : Ada, bahkan kami sediakan fasilitas, kalau PO belum di-ACC, maka PO tersebut tidak bisa 
diprint. 

KLIEN : Oooo … bagus… bagus…   . 

KLIEN : Umumnya diproyek apabila ada kebutuhan bahan yang nilainya tidak besar, dapat dibeli tunai 
diproyek. Apakah ada fasilitas beli tunai diproyek? 

SIAP : Ada. Bahkan kekurangan bahan bisa juga dikirim dari kantor atau diambil dari proyek lain. 

KLIEN : Sebelum PO dibuat biasanya dari proyek ada permintaan kebutuhan bahan, apakah ada sarana 
untuk orang proyek membuat permintaan bahan? 

SIAP : Ada, dilakukan secara online dari proyek, dan bisa langsung dilihat oleh bagian Purchasing. 

KLIEN : Agar bisa memonitor stok barang diproyek, apakah tersedia fasilitas Kartu Stok? 

SIAP : Ada. 

KLIEN : Adakah sarana untuk membuat tanda terima barang diproyek? 

SIAP : Ada. 

KLIEN :  Semua pertanyaan saya dijawab… ada, bisa, bisa !!!,   kenapa Rancangan Program SIAP 
Kontraktor bisa demikian ? 

SIAP : Karena SIAP Kontraktor dirancang oleh seorang lulusan STM tahun 1976, dan sejak tahun 1980 
s.d tahun 1992 sudah berkecimpung dalam dunia Jasa Konstruksi. Pernah bekerja sebagai 
Pelaksana Lapangan, Estimator,  Pengawas Lapangan, Konstruktor, Koordinator Pengawas, Staff 
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Engineriing, Kepala Pelaksana, Kepala Engineering, Manager Operasi, Direktur Operasional, dan 
Pemilik Kontraktor. Dan sejak 1990 menekuni bidang pemrogaman komputer. Yang tak kalah 
pentingnya menerima banyak masukan dan saran dari para kontraktor yang sudah memakai 
program ini. Lihat riwayatnya disini http://siapkontraktor.co.id/about_us.html 

KLIEN : Hmmmm makanya ngerti banget urusan kontraktor. 

KLIEN : Boleh saya lanjutakan pertanyaan yang terkait dengan penerimaan bahan, penjurnalan barang 
masuk, tagihan dan pembayaran PO? 

SIAP : Silakan. 

KLIEN : Bisakah Program SIAP Kontraktor membuat Jurnal Otomatis atas Barang yang diterima dari PO? 

SIAP : Bisa, jurnal yang dibuat akan menambah nilai persediaan dan juga akan membukukan Hutang 
pada Pemasok (hutang yang belum ditagih) dan tanggalnya sesuai tanggal barang diterima. 

KLIEN:  Kadang PO yang dibuat pengirimannya dilakukan secara bertahap, seperti PO untuk Pasir, 
Beton dsbnya, apakah bisa diakomodir? 

SIAP : Bisa. 

KLIEN : Waktu pemasok menyampaikan tagihan, kadang penagihan dilakukan secara bertahap pula, 
tidak semua barang yang sudah dikirim ditagih. Apakah bisa? 

SIAP : Bisa. 

KLIEN : Karena proyek yang saya kelola banyak, dan saya ingin melhat rekap PO per proyek, serta 
informasi yang sudah dikirim, yang sudah dijurnal, yang sudah ditagih dan yang sudah dibayar. 
Apakah tersedia? 

SIAP : Ada. 

KLIEN :  Apakah bisa terjadi Pemasok menagih melebih  nilai PO? 

SIAP : Tidak bisa, malahan Pemasok hanya bisa menagih masimum senilai Barang Masuk yang sudah 
dijurnal saja. 

KLIEN : Adakah fasilitas untuk membatalkan PO sebagian atau seluruhnya? 

SIAP : Ada, PO bisa dibatalkan untuk item tertentu dan sebanyak volume barang yang belum dikirim. 

KLIEN :  Bisakah saya melihat Rekap Informasi Hutang dari PO per pemasok atau per proyek? 

SIAP : Bisa. 

KLIEN : Apakah setelah barang diterima diproyek akan diakui sebagai biaya? 
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SIAP : Tidak, biaya bahan akan diakui sebagai biaya setelah bahan tersebut dipakai. Setiap bulan data 
pemakaian bahan per proyek bisa dijurnal secara otomatis. 

KLIEN : Apakah tersedia fasilitas untuk membuat Time Schedule Curva-S? 

SIAP : Ada. 

KLIEN : Apakah tersedia fasilitas untuk mencatat progres kemajuan pekerjaan setiap item pekerjaan 
dalam BoQ? 

SIAP : Ada, malahan progres kemajuan dicatat dalam dua versi. Kemajuan pekerjaan sesuai data 
Kontrak dan satu lagi sesuai dengan Nilai RAP. 

KLIEN : Bagaimana mengontrol biaya setiap pekerjaan, apakah sudah melebihi RAP atau belum? 

SIAP : Kalau mengontrol biaya dengan melihat biaya yang sudah melebihi RAP maka Anda sudah 
terlambat !. Dalam SIAP Kontraktor biaya setiap item pekerjaan bisa dikontrol dengan 
membandingkan prosentase Realisasi Biaya terhadap RAP lalu dibandingkan dengan progres 
kemajuan pekerjaan. Kalau prosentase realisasi biaya lebih besar dari progres yang dicapai 
berarti pada waktu progres pekerjaan tersebut 100% kemungkinan besar biayanya akan 
melewati RAP. Artinya akan rugi pada item tersebut. Jadi kontrol dilakukan selama pekerjaan 
berlangsung, bukan setelah selesai. 

KLIEN : Saya membutuhkan juga sarana untuk menyimpan foto-foto selama pekerjaan berlangsung, 
agar bisa diketahui gambaran progres setiap pekerjaan. Apakah ada sarana untuk itu? 

SIAP : Ada. 

KLIEN : Oh iya… Pencatatan cuaca atau hujan diproyek juga sangat penting, adakah sarana untuk 
mencatat hujan? 

SIAP : Ada, sarana pencatan hujan bisa mencatat hujan yang putus-putus dalam periode waktu 
selama 24 jam. 

KLIEN : Sering terjadi waktu proyek selesai masih ada sisa bahan yang tidak terpakai, bagaimana 
mengelolanya? 

SIAP : Bahan sisa yang tidak terpakai bisa dikembalikan ke Kantor atau dikirim ke proyek lain dan 
bahan ini belum dicatat sebagai biaya. 

KLIEN : Terimakasih atas infonya. 

SIAP : Sama-sama. 
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