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 Modul yang tersedia 
 

No Modul Submodul Keterangan 

1. Proyek   

 1.01 Daftar Proyek • Kode Proyek 6 karakter, bisa kombinasi angka dan huruf 

• Akses untuk input dan revisi data bisa ditentukan untuk user 
tertentu 

• Data proyek bisa dikunci. 

• Manual Daftar Proyek 
 

 1.02 RAB / BQ • Fasilitas untuk membuat data RAB, bisa dilakukan secara manual 
dan juga bisa mengimport data dari format Excel.  

• Proyek paling besar yang pernah diimplementasikan dengan jumlah 
data mencapai 15.000 item pekerjaan. 

• Pengkodean item pekerjaan dibuat secara hirarki dengan panjang 
kode 20 karakter dan maksimum 9 level 

• Nilai kontrak proyek maksimum 99 Triliun 

• Volume pekerjaan 3 desimal 

• Data bisa dikunci perbaris 

• User input dan user revisi tercatat otomatis 

• Manual RAB/RAP 
 

 1.03 RAP • Komponen RAP terdiri dari Bahan, Upah, Alat, Subkontraktor, 
Overhead (BUASO). 

• Volume komponen 3 desimal 

• Koefisien analisa untuk volume komponen 6 desimal 

• Baris komponen Analisa tidak dibatasi 

• Harga satuan komponen BUASO, dikelola terpisah, apabila diubah 
akan link dengan harga satuan RAP pekerjaan. 

• Komponen RAP bisa diinput manual atau diambil dari Data Analisa 
Harga Satuan Pekerjaan, yang dikelola terpisah 

• Data RAP bisa juga dikopi dari item pekerjaan lain dalam satu 
proyek 

• RAP bisa dikunci per item pekerjaan 

• Nilai RAP untuk induk pekerjaan otomatis terbentuk 

• User yang boleh input RAP bisa 

• Manual RAP/RAP  
 

 1.04 Daftar Bahan • Daftar bahan diambil dari tabel master bahan 

• Daftar Bahan juga bisa dikopikan dari data bahan proyek lain yang 
sejenis 

• Daftar bahan tidak perlu diisikan, kalau dalam pembuatan RAP, 
menggunakan Data Analisa Harga Satuan dari Daftar Analisa. 

• Manual Daftar Bahan 
 

https://kanti.co.id/manual_siap/daf_proy.pdf
https://kanti.co.id/manual_siap/kerjaan.pdf
https://kanti.co.id/manual_siap/kerjaan.pdf
https://kanti.co.id/manual_siap/bahan.pdf
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 1.05 Daftar Upah • Daftar upah diambil dari tabel master upah 

• Daftar upah bisa dikopikan dari data upah proyek lain yang sejenis 

• Daftar upah tidak perlu diisikan, kalau dalam pembuatan RAP, 
menggunakan Data Analisa Harga Satuan dari Daftar Analisa. 

• Manual Daftar Upah 
 

 1.06 Daftar Alat • Daftar alat diambil dari tabel master alat 

• Daftar alat bisa dikopikan dari data alat proyek lain yang sejenis 

• Daftar alat tidak perlu diisikan, kalau dalam pembuatan RAP, 
menggunakan Data Analisa Harga Satuan dari Daftar Analisa. 

• Manual Daftar Alat 
 

 1.07 Daftar Subkon • Daftar alat diambil dari tabel master alat 

• Daftar alat bisa dikopikan dari data alat proyek lain yang sejenis 

• Daftar alat tidak perlu diisikan, kalau dalam pembuatan RAP, 
menggunakan Data Analisa Harga Satuan dari Daftar Analisa. 

• Manual Daftar Subkon 
 

 1.08 Daftar Overhead • Daftar alat diambil dari tabel master alat 

• Daftar alat bisa dikopikan dari data alat proyek lain yang sejenis 

• Daftar alat tidak perlu diisikan, kalau dalam pembuatan RAP, 
menggunakan Data Analisa Harga Satuan dari Daftar Analisa. 

• Manual Daftar Subkon 
 

 1.09 Informasi 
Keuangan Proyek 

• Isinya semua hal tentang posisi keuangan proyek 

• Rekap RAP 

• Rekap realisasi biaya proyek 

• Prediksi biaya sampai akhir proyek (PFC) 

• Rekap PO bahan, bahan masuk, pembayaran dsb. 

• Rekap SPK UASO, opname SPK, pembayaran dsb. 

• Progres Rencana dan realisasi 

• Total Cash In dan Cash Out 

• Manual Informasi Keuangan Proyek  
 

 1.10 Informasi 
Keuangan Proyek2 
TreeView 

• Isinya semua hal tentang posisi keuangan pada item WBS  

• Rekap RAP 

• Rekap realisasi biaya proyek 

• Prediksi biaya sampai akhir proyek (PFC) 

• Rekap PO bahan, bahan masuk dan pemakaian 

• Rekap SPK UASO, opname SPK, pembayaran dsb. 

• Progres Rencana dan realisasi 

• Manual Informasi Keuangan Proyek-2 
 

 1.11 Time Schedule 
Curva-S 

• Berisi informasi Rencana dan realisasi progres per minggu 

• Rekap realisasi biaya proyek per minggu 

• Manual Time Schedule Curva-S 
 

    

https://kanti.co.id/manual_siap/bahan.pdf
https://kanti.co.id/manual_siap/bahan.pdf
https://kanti.co.id/manual_siap/alat.pdf
https://kanti.co.id/manual_siap/subkon.pdf
https://kanti.co.id/manual_siap/subkon.pdf
https://kanti.co.id/manual_siap/subkon.pdf
https://kanti.co.id/manual_siap/subkon.pdf
https://kanti.co.id/manual_siap/infoproy.pdf
https://kanti.co.id/manual_siap/treeproy.pdf
https://kanti.co.id/manual_siap/bobotpry.pdf
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 1.12 Permintaan Bahan • Berfungsi untuk melakukan permintaan bahan secara online dari 
proyek 

• Permintaan bahan hanya bisa diterima bila ada RAP nya 

• Permintaan bahan dipisahkan perbahan dan per pekerjaan 

• Permintaan juga langsung bisa dibaca melalui Smartphone Android  

• Manual Permintaan Bahan 

 1.13 Purchase Order • Berfungsi untuk pembuatan PO atas bahan yang sudah diminta oleh 
proyek 

• PO bahan dibuat terpisah per proyek tidak boleh digabung 

• PO bahan bisa juga dibuat untuk kepentingan Kantor atau 
Workshop 

• Manual pembuatan PO 
 

 1.14 Bahan Masuk • Berfungsi untuk penginputan bahan masuk yang dikirim oleh 
Pemasok  

• Digunakan juga untuk input bahan yang dibeli tunai memakai kas 
proyek 

• Termasuk penerimaan bahan yang dikirim dari gudang kantor 

• Penerimaan bahan yang dikirim dari proyek lain 

• Manual Bahan Masuk 
 

 1.15 Bahan Keluar • Berfungsi untuk menginput bahan yang dikeluarkan atau dipakai 
yang berasal dari gudang proyek 

• Input bahan untuk keperluan pekerjaan 

• Input bahan untuk dikirim ke proyek lain 

• Input bahan untuk dikirim ke gudang kantor 

• Manual Bahan Keluar 
 

 1.16 SPK UASO • Berfungsi untuk membuat SPK Upah. Alat, Subkon dan Overhead 

• Masing-masing SPK UASO dikelola secara terpisah 

• Manual SPK Upah 

• Manual SPK Alat 

• Manual SPK Subkon 

• Manual SPK Overhead 
 

 1.17 Kas Proyek • Berfungsi untuk mencatat droping uang untuk kas proyek 

• Mencatat pemakaian kas proyek 

• Manual Kas Proyek 
 

    

    

  Hak ACC Data • Mengatur hak user untuk melaukan ACC data  

• Manual Hak ACC 

    

    

    

 

https://kanti.co.id/manual_siap/inp_psn.pdf
https://kanti.co.id/manual_siap/inputpok.pdf
https://kanti.co.id/manual_siap/ibm_proy.pdf
https://kanti.co.id/manual_siap/ibk_proy.pdf
https://kanti.co.id/manual_siap/inp_spku.pdf
https://kanti.co.id/manual_siap/inp_spka.pdf
https://kanti.co.id/manual_siap/inp_spks.pdf
https://kanti.co.id/manual_siap/iby_proy.pdf
https://kanti.co.id/manual_siap/hak_acc.pdf
https://kanti.co.id/manual_siap/hak_acc.pdf

