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Kasus1 

Dalam upaya menekan penyebaran virus Covid19 saat ini, setiap pihak harus mengikuti 

anjuran pemerintah untuk Work From Home. Tapi sebagai Manager Project yang ditugaskan 

untuk menyiapkan sarana gedung wisma atlit yang akan difungsikan sebagai rumah sakit 

untuk penanganan wabah tersebut harus tetap bekerja siang dan malam agar fasilitas tersebut 

dapat segera difungsikan. Oleh karena itu saudara harus menentukan skala prioritas dari 

unsur-unsur proyek (Man, Materials, Method, Machine, Money, Market) yang ada. Jelaskan 

urutan skala prioritas dari unsur-unsur proyek dalam menghadapi situasi yang ada saat ini dan 

langkah apa yang harus saudara ambil sebagai Manager Project tersebut? 

 

Kasus 2 

Beberapa hari yang lalu ada berita tentang salah satu pekerja konstruksi yang hasil test 

kesehatannya menunjukkan positif terkena Covid19, sebagai Manager Project tersebut 

jelaskan langkah yang harus saudara ambil jika proyek yang anda tangani merupakan salah 

satu proyek prioritas untuk penanganan wabah yang ada saat ini, dan bagaimana 

mengkomunikasikan masalah tersebut terhadap karyawan di proyek agar tidak terjadi 

kepanikan serta tetap dapat mengendalikan situasi sehingga tidak ada pihak yang saling 

menyalahkan satu dengan yang lain? 

 

Kasus3 

Sebulan yang lalu saya mengikuti tender pada PJN Wilayah 3 Suatu daerah di kalimantan, 

kami digugurkan karena tidak menginput personil dan peralatan yang dipersyaratkan dalam 

Lembar Data Pemilhan (LDP) pada aplikasi LPSE. Pokja berpandangan bahwa penyedia 

wajib menginput data personil dan peralatan yang ditawarkan sesuai dengan LDP pada 

aplikasi LPSE tersebut sesuai dengan Pasal 29 Dokumen Tender. Jika saya lihat pada kasus 

ini, pokja tidak memahami tata cara evaluasi, mereka menggabungkan proses evaluasi 

penawaran dan evaluasi kualifikasi, seandainya Pokja memahami filosofi di atas tentu 

penawaran kami tidak akan digugurkan, sebab PJT dan tenaga teknis perusahaan telah kami 

centang dan kirimkan. Bagaimana pendapat saudara dengan situasi tersebut? 
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Kasus4 

Dalam situasi penyebaran virus Covid19 saat ini, menimbulkan banyak dampak termasuk 

bidang konstruksi. Sebagai panitia pelelangan kalian harus tetap Work From Home untuk 

tetap dapat melaksanakan proses lelang dengan harapan bahwa ketika situasi membaik 

nantinya proyek dapat langsung dilaksanakan. Bagaimana cara saudara menghadapi situasi 

tersebut dan bagaimana prosedur yang harus dilakukan termasuk dalam menentukan sistem 

pelelangan apa yang sebaiknya digunakan? 

 

Kasus 5 

Pada suatu proyek konstruksi, pelaksanaannya mengalami keterlambatan akibat pengajuan 

pembayaran progres pekerjaan oleh kontraktor kepada owner belum dibayar. Sayangnya 

keterlambatan pekerjaan yang terjadi tersebut hasilnya tidak dapat ditunda, karena akan 

mengakibatkan kerugian banyak pihak. Bagaimana pendapat anda dengan situasi yang ada 

tersebut. Solusi apa yang anda bisa tawarkan terkait dengan kontrak yang telah mereka 

tandatangani. Siapa pihak yang dapat dikenai sanksi dan sanksi apa yang tepat diberikan 

kepada pihak tersebut? 

 

 

Keterangan: 

Pilihlah tiga kasus di antara beberapa kasus yang ada. Bagaimana menurut anda penyelesaian 

dari kasus tersebut berdasarkan studi literatur dan materi yang sudah kalian pelajari? Uraikan 

dengan rinci disertai dengan dasar yang jelas! 
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