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A. ANALISIS SITUASI 

Asrama siswa di SMK Terpadu Al-Ittihad Purabaya Kabupaten Sukabumi 

baru tahun 2018 dibangun, sehubungan dengan kebutuhan sebagian besar siswa 

yang bersekolah di SMK Al-Ittihad ini berasal dari kampung-kampung yang 

letaknya jauh dari sekolah. Sehingga pihak sekolah merasa perlu untuk 

menyediakan tempat tinggal bagi siswa-siswa tersebut sekaligus diberi program 

tambahan kajian keislaman ketika malam hari. 

Selama ini sudah ada beberapa siswa yang menginap di sekolah, dan 

ditempatkan di ruang yang kosong yang bukan berupa asrama. Sehingga membuat 

ketidaknyamanan bagi siswa-siswa tersebut, namun karna kebutuhan maka 

mereka tetap bertahan dengan kondisi yang ada. Sehingga pihak sekolah 

mengajukan proposal pembangunan ke Pemerintah, dan Alhamdulillah mendapat 

respon di tahun 2018. 

Maka dibangunlah satu paket bangunan asrama siswa dengan 

pelaksanaannya swakelola oleh pihak sekolah sendiri, dari mulai perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan. Karena minimnya sumber daya yang memahami 

akan pengawasan pelaksanaan di lapangan, maka Kami diminta bantuan untuk 

mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan asrama siswa tersebut, sekaligus 

mengendalikan kinerja proyek agar proyek berjalan sesuai dengan anggaran dan 

waktu yang telah ditetapkan oleh pihak pemberi dana. 

Hal yang pertama dilakukan adalah mempelajari dokumen perencanaan 

yang telah pihak sekolah buat, baik rencana anggaran biaya ataupun penjadwalan 

dan gambar kerja. Pelaksanaan proyek dimulai dari bulan September dan akan 

berakhir di bulan Desember. Pelaksanaan proyek dikerjakan selama 15 minggu 

dengan dua termin pencairan sebanyak 70%-30%. Adapun anggaran biaya yang 

diberikan oleh pemberi dana sebesar Rp. 178.970.000,- untuk satu ruangan asrama 

siswa dan satu lantai, diluar barang-barang meubeulernya. Tim melaksanakan 

pengabdian dengan langsung terjun melakukan pengawasan ke proyek dan 

mengambil data laporan progress untuk dievaluasi dan diadakan perbaikan supaya 

proyek berjalan sesuai dengan perencanaan. 

 

 



5 

 
 

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN 

Maksud dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Tim 

Pengawas ini selain memberikan layanan pengabdian kepada masyarakat juga 

sekaligus memberikan pengetahuan kepada pihak sekolah untuk mengevaluasi 

dan mengendalikan proyek pembangunan asrama siswa ini. Supaya ketika pihak 

sekolah akan melaksanakan pembangunan kembali, maka mereka sudah bisa 

mengawasi dan mengendalikannya sendiri. 

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu : 

1. Memberikan bantuan dalam hal melakukan pengawasan pembangunan 

asrama siswa kepada pihak SMK Al-Ittihad Purabaya 

2. Melakukan pendampingan kegiatan evaluasi pengendalian proyek 

pembangunan pembangunan asrama siswa kepada pihak SMK Al-Ittihad 

Purabaya 

 

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan mulai 

Bulan September sampai Bulan Desember 2018 di SMK Terpadu Al-Ittihad 

Purabaya, Kabupaten Sukabumi. Sehingga Tim Dosen melakukan kegiatan 

pengabdian sesuai dengan jadwal pelaksanaan proyek dari mulai progress 0% 

hingga pekerjaan selesai 100%. 

Sasaran kegiatan ini adalah pihak SMK Terpadu Al-Ittihad Purabaya yang 

berperan sebagai pelaksana dan pengawas dalam pembangunan asrama siswa 

SMK Terpadu Al-Ittihad Purabaya, Kabupaten Sukabumi. 

Adapun lokasi kegiatan berada di wilayah Kecamatan Purabaya Kabupaten 

Sukabumi sebagaimana ditunjukkan pada peta gambar dibawah ini. 
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Gambar 1. Lokasi Kegiatan Pengabdian 

 

Sedangkan keluaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini adalah : 

1. Terselenggaranya kegiatan pengawasan pembangunan asrama siswa 

2. Terlaksananya pembangunan asrama siswa sesuai dengan perencanaan 

3. Terpublikasikannya hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

 

D. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

Kegiatan pengawasan pembangunan asrama siswa di SMK Terpadu Al-

Ittihad Purabaya Kabupaten Sukabumi ini menggunakan metode pemberdayaan 

masyarakat dalam pelaksanaannya dimana ciri kegiatan yang utama adalah 

melibatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan keswadayaan masyarakat 

setempat dalam hal ini adalah pihak sekolah. 

Adapun tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mengacu kepada 

siklus pemberdayaan masyarakat dimana kegiatan diawali dengan tahapan 

persiapan dan diakhiri dengan kegiatan pasca pelaksanaan. Adapun tahapan dalam 

pengawasan pembangunan asrama siswa dijelaskan dalam gambar dibawah ini. 
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Gambar 2. Metode Pelaksanaan Kegiatan 

 

E. PELAKSANAAN KEGIATAN 

1. Tahap Persiapan 

Persiapan awal yang dilakukan adalah diawali dengan adanya 

komunikasi awal dari pihak SMK kepada tim untuk meminta bantuan untuk 

melakukan pengawasan dalam pembangunan asrama siswa. Karena sifatnya 

swakelola sehingga tidak ada konsultan yang ditunjuk oleh pihak pemberi 

dana. Disamping itu alas an pihak sekolah tidak membayar konsultan secara 

professional, agar bisa mengoptimalkan anggaran kepada fisik 

pembangunan asrama siswa ini. 

Komunikasi Awal & 

Perumusan Program 

 

Penetapan Program Pengawasan 

Pengumpulan Data : 

a. Time Schedule  

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  

c. Gambar rencana dan gambar kerja 

d. Perencanaan penggunaan sumber daya 

Pelaksanaan Program : 

a. Pengawasan proyek pembangunan  

b. Menerapkan proses pengendalian di lapangan 

Monev Program : 

a. Evaluasi progress proyek 

b. Evaluasi akhir proyek 

Kesimpulan & Saran 
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Komunikasi awal dengan adanya permintaan terhadap pihak kampus 

dalam hal ini dosen yang ahli dalam pengawasan bangunan dari pihak SKM 

mengenai perlunya pendampingan secara akademis/keilmuan mengenai 

bagaimana melakukan pengawasan pembangunan asrama siswa sesuai 

dengan perencanaan yang telah dibuat. Kemudian terjadi kesepakatan 

bersama antara pihak kampus dan pihak sekolah mengenai kegiatan 

pengabdian berupa pendampingan pengawasan pembangunan asrama siswa 

SMK. 

 

Gambar 3. Foto Komunikasi dan Konsultasi Awal 

 

Kemudian diadakan pertemuan awal dalam bentuk konsultasi tim 

dengan pihak SMK tentang identifikasi kebutuhan program dimana 

menentukan sasaran dan lokasi kegiatan. Setelah persiapan sudah matang 

dilakukan, maka dilakukan pertemuan lanjutan untuk mempelajari dokumen 

perencanaan yang terdiri dari RAB, penjadwalan dan gambar rencana dan 

gambar kerja. Sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama 

bahwa pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah 

disepakati. 

Selain itu pada tahap persiapan ini juga Tim membantu pihak SMK 

untuk membagi sumber daya baik pekerja, peralatan atau material per 

minggu dan per bulan. Sehingga lebih terukur dan terarah dalam 
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mengendalikan anggaran biaya, kemudian Tim menyarankan pihak sekolah 

agar membeli bahan yang sesuai spesifikasi agar mutu pekerjaan tetap 

terjaga sesuai dengan yang disyaratkan. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan pengawasan dimulai seiring dengan dimulainya pekerjaan 

pembangunan, yaitu tanggal 10 September dan berakhir tanggal 23 

Desember 2018. Pengawasan dilakukan selama kegiatan berlangsung, yaitu 

15 minggu atau 3 bulan 3 minggu. Hasil dari pengawasan didapat beberapa 

kali penambahan tenaga kerja di beberapa pekerjaan untuk mengejar waktu 

yang telah ditetapkan. Secara biaya, tidak mengalami kerugian atau 

penambahan biaya dan secara waktu selesai sesuai dengan jadwal walaupun 

ada beberapa minggu terjadi keterlambatan. Namun secara keseluruhan di 

ahir proyek bisa diselesaikan sesuai dengan rencana yang dituangkan dalam 

kontrak. 

Adapun rincian kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut : 

a. Bulan ke-1 

Bulan pertama yaitu bulan September yang dimulai dari tanggal 10 

September sampai dengan 30 September 2018, selama 3 minggu kegiatan 

di lapangan. Adapun rincian kegiatan yang direncanakan dan 

direalisasikan adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Rencana dan Realisasi Pekerjaan Bulan Pertama 

No Pekerjaan yang 

Direncanakan 

Pekerjaan yang Terealisasi 

1 Pekerjaan Perencanaan Pekerjaan Perencanaan 

2 Pekerjaan Persiapan Pekerjaan Persiapan 

3 Pekerjaan Tanah dan Pasir Pekerjaan Tanah dan Pasir 

4 Pekerjaan Pondasi Pekerjaan Pondasi belum selesai 

5 Pekerjaan Beton  

 

Pada bulan pertama pekerjaan yang direncanakan ada 5 item pekerjaan, 

namun pada realisasinya hanya 4 item pekerjaan yang berhasil 
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dilaksanakan karena pada minggu pertama pekerjaan tanah belum bisa 

dilakukan karena masih terkendala dengan pencarian pekerja. Sehingga 

mempengaruhi kepada kegiatan berikutnya. Efeknya pekerjaan pondasi 

belum bisa diselesaikan 100%, dan kegiatan beton hanya baru pada tahap 

persiapan. 

Maka Tim membuat analisis dengan menggunakan metode Earned Value 

untuk pembangunan asrama ini, agar bisa mengetahui berapa persen 

keterlambatan yang terjadi jika progress seperti itu. Ternyata dari hasil 

perhitungan, jika pekerjaan dibiarkan seperti pada bulan pertama maka 

waktu akan mengalami keterlambatan dan menambah waktu sekitar 2 

minggu dari yang direncanakan. 

Adapun gambaran dari pekerjaan yang dilaksanakan pada bulan pertama 

adalah : 

 

 

  

Gambar 4. Foto Kegiatan Bulan Pertama 

 

 



11 

 
 

b. Bulan ke-2 

Bulan kedua yaitu bulan Oktober yang dimulai dari tanggal 01 Oktober  

sampai dengan 28 Oktober 2018, selama 4 minggu kegiatan di lapangan. 

Adapun rincian kegiatan yang direncanakan dan direalisasikan adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2. Rencana dan Realisasi Pekerjaan Bulan Kedua 

No Pekerjaan yang Direncanakan Pekerjaan yang Terealisasi 

1 Pekerjaan Beton Pekerjaan Beton 

2 Pekerjaan Dinding Pekerjaan Dinding 

3 Pekerjaan Rangka Atap Pekerjaan Rangka Atap 

 

Pada bulan kedua pekerjaan yang direncanakan ada 3 item pekerjaan, dan 

yang direalisasikannya sebanyak 3 item pekerjaan. Walaupun pada bulan 

sebelumnya terjadi keterlambatan, namun pada bulan kedua ini Kami 

menyarankan untuk penambahan pekerja dan jam kerja untuk mengejar 

ketertinggalan waktu atau keterlambatan bulan sebelumnya. Sesuai hasil 

analisis yang dilakukan Tim pengawas, maka terdapat rekomendasi untuk 

peningkatan kinerja di bulan kedua ini. Selain itu dari hasil perhitungan 

oleh pihak SMK, dari anggaran biaya tidak mengalami kerugian dari 

yang direncanakan. Bahkan diprediksi adanya kelebihan, sehingga 

kelebihan tersebut dimanfaatkan untuk penambahan jumlah pekerja pada 

pekerjaan beton sehingga di minggu ke-7 atau akhir bulan kedua progress 

kemajuan bisa sampai pada target perencanaan. 

Adapun gambaran dari pekerjaan yang dilaksanakan pada bulan kedua 

adalah : 
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Gambar 5. Foto Kegiatan Bulan Kedua 

 

c. Bulan ke-3 

Bulan ketiga yaitu bulan Oktober - November yang dimulai dari tanggal 

29 Oktober  sampai dengan 25 November 2018, selama 4 minggu 

kegiatan di lapangan. Adapun rincian kegiatan yang direncanakan dan 

direalisasikan adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. Rencana dan Realisasi Pekerjaan Bulan Ketiga 

No Pekerjaan yang Direncanakan Pekerjaan yang Terealisasi 

1 Pekerjaan Atap Finishing Pekerjaan Atap Finishing 

2 Pekerjaan Langit-langit Pekerjaan Langit-langit 

3 Pekerjaan Kusen Pekerjaan Kusen 

4 Pekerjaan Lantai  

 

Pada bulan ketiga pekerjaan yang direncanakan ada 4 item pekerjaan, dan 

yang direalisasikannya sebanyak 3 item pekerjaan. Pekerjaan lantai 

belum bisa direalisasikan karena pencairan termin kedua dari pemberi 

dana belum sampai ke pihak SMK, sehingga terpaksa beberapa waktu 
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pekerjaan terhenti. Ini yang menyebabkan keterlambatan pada bulan 

ketiga ini.  

Akhirnya tim Kami dan pihak sekolah mengadakan rapat koordinasi 

kembali mengenai keterlambatan ini, dan akhirnya didapat hasil bahwa 

akan menggunakan dana talangan untuk sementara sampai menunggu 

pencairan berikutnya. Supaya menghindari keterlambatan akhir 

penyelesaian proyek, dan akhirnya pekerjaan baru bisa dimulai pada 

bulan ke empat. 

Adapun gambaran dari pekerjaan yang dilaksanakan pada bulan ketiga 

adalah : 

 

  

 

  

Gambar 6. Foto Kegiatan Bulan Ketiga 

 

d. Bulan ke-4 

Bulan keempat yaitu bulan November - Desember yang dimulai dari 

tanggal 26 November sampai dengan 23 Desember 2018, selama 4 

minggu kegiatan di lapangan. Adapun rincian kegiatan yang 

direncanakan dan direalisasikan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4. Rencana dan Realisasi Pekerjaan Bulan Keempat 

No Pekerjaan yang Direncanakan Pekerjaan yang Terealisasi 

1 Pekerjaan Pengecatan Pekerjaan Pengecatan 

2 Pekerjaan Listrik Pekerjaan Listrik 

3 Pembayaran Pajak Pembayaran Pajak 

4 Pekerjaan Laporan Pekerjaan Laporan 

5  Pekerjaan Lantai 

 

Pada bulan keempat pekerjaan yang direncanakan ada 4 item pekerjaan, 

dan yang direalisasikannya sebanyak 5 item pekerjaan. Karena pekerjaan 

lantai belum bisa dikerjakan pada bulan sebelumnya, maka pada bulan 

ke-4 ini diselesaikan dengan kegiatan lainnya yang sifatnya finishing. 

Karena pencairan kedua pun telah diselesaikan, maka pekerjaan dan 

pembelanjaan bisa dilakukan. 

Adapun gambaran dari pekerjaan yang dilaksanakan pada bulan keempat 

adalah : 

 

   

 

   

Gambar 7. Foto Kegiatan Bulan Keempat 
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Sehingga bisa disimpukan pelaksanaan pembangunan asrama siswa 

SMK Al-Ittihad ini sesuai dengan perencanaan, baik kinerja waktu 

ataupun biaya. Walaupun di beberapa minggu dalam pelaksanaannya 

tidak selalu mencapai target perencanaan, tapi di akhir pelaksanaan bisa 

mencapai target sesuai kontrak karena adanya komunikasi yang baik dan 

kerjasama antara Tim dan pihak SMK mengenai penanganan dan 

pengendalian yang harus dilakukan di lapangan. 

 
3. Tahap Monitoring dan Evaluasi Pasca Program 

Setelah pembangunan selesai dilakukan pada akhir Desember 2018 maka 

fasilitas yang ada masuk tahapan perawatan pasca pembangunan.  Tim 

pengawas memberikan masukan kepada pihak pengguna yang sekaligus 

pihak pelaksana untuk tidak lupa melakukan perawatan terhadap bangunan 

yang sudah jadi agar pemanfaatannya bisa berjalan sesuai dengan waktu 

retensinya. 

Tim pun perlu melakukan monitoring dan evaluasi pasca program untuk 

melihat operasionalisasi bangunan yang sudah terbangun. Kegiatan monev 

ini memeriksa fungsi, kondisi fisik dan ketepatan perencanaan dengan 

fungsi yang diharapkan di awal program sebelumnya. Namun kegiatan 

monev ini belum bisa dilakukan, berhubung bangunan asrama siswa akan 

difungsikan dan diisi sekitar bulan Maret 2019 mendatang. 

 

4. Tahap Publikasi Hasil Kegiatan 

Publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlepas dari 

siklus dan tahapan pemberdayaan masyarakat. Publikasi kegiatan 

pengabdian ini direncanakan akan dikirim ke jurnal ber-ISSN. 

 

F. PENUTUP 

a. Kesimpulan 

Kegiatan pengabdian pendampingan dan pengawasan pembangunan 

asrama siswa SMK Terpadu Al-Ittihad ini menghasilkan kesimpulan  

sebagai berikut : 
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1. Pengawasan pembangunan asrama siswa di SMK Terpadu Al-Ittihad 

Purabaya berjalan dengan lancer dari awal sampai pekerjaan selesai 

dengan hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan. Walapun pada 

prosesnya di beberapa minggu awal dan pertengahan mengalami 

keterlambatan dari sisi waktu, namun semua bisa dikendalikan dengan 

penambahan jumlah pekerja dan jam kerja pada pekerjaan beton dan 

dinding, sehingga pada pembangunan asrama siswa ini bisa sesuai 

dengan perencanaan pada akhirnya. 

2. Pembangunan yang baik dapat terwujud karena adanya kerjasama semua 

pihak yang terlibat, baik pihak SMK selaku pelaksana maupun Tim 

pengawas yang memberikan masukan untuk pengendalian proyek 

pembangunan ini. Semua kendala yang awalnya dirasakan menjadi ada 

solusinya ketika kerjasama yang ada saling menguatkan. 

 

b. Saran 

Hasil kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini 

merekomendasikan hal berikut dibawah ini : 

1. Pihak pengguna, dalam hal ini SMK Al-Ittihad diharapkan melakukan 

perawatan sesuai dengan aturan dan rekomendasi dari Tim, supaya 

pemanfaatan bangunannya bisa optimal sesuai umur rencana. 

2. Untuk Tim pengawas mempublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah dan 

diterbitkan dalam jurnal maupun seminar. 

PENUTUP 
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Lampiran 1. Justifikasi Biaya 

 

NO 
JENIS 

KEGIATAN 

KEGUNA

AN 

SAT

UAN 

BIAYA 

SATUAN 

(Rp.) 

VO

LU

ME 

BIAYA 

TOTAL 

(Rp.) 

1. 
Honorarium Tim 

Peneliti:  
    

   

  Ketua    Org 1.000.000 1 700.000 

  Anggota   Org   500.000 1   500.000 

  Tim Teknis   Org   300.000 1   200.000 

        
   

2. Bahan habis pakai:      
   

  Kertas A4 Penulisan  Rim  40.000 5 200.000 

 Kertas F4 Penulisan  Rim 40.000 5 200.000 

 Tinta printer  
Isi 

ulang 
25.000 4 100.000 

 Fotocopy   
lemb

ar 
500 200 100.000 

        
   

4. Perjalanan  
 

kali 300.000 5  1.500.000 

        
   

5. 
Pelaporan dan 

publikasi 
Laporan    100.000 2 200.000 

  

Administr

asi 

publikasi 

 300.000 1 300.000 

              

TOTAL 4.000.000 
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Lampiran 2. Jadwal Kegiatan 

 

NO. KEGIATAN 

SEPT 

2018 

OKT 

2018 

NOV 

2018 

DES 

2018 

JAN 

2019 

FEB 

2019 

1 Persiapan       

2 Analisis Perencanaan       

3 
Pendampingan dan 

Pengawasan 

      

4 
Pendampingan dan 

Pengawasan 

      

5 Pelaporan       

6 Publikasi       
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Lampiran 3. Susunan Tim Peneliti dan Tugasnya 

 

NO NAMA NIP 
BIDANG 

ILMU 

ALOKASI 

WAKTU 

URAIAN 

TUGAS 

      

1. Nia Kartika, 

M.T. 

118814273 

 

Teknik 

Sipil, 

Manajemen 

Konstruksi 

6 Perencanaan 

dan 

Pendamingan 

2. Muhammad 

Muzayyin, 

M.Si. 

Non Dosen Manajemen 

Adminisrasi 

3 Pengawasan 

di Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


