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BAB I 

KARAKTERISTIK KEGIATAN PROYEK 

 

1. Pendahuluan 

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat dilepaskan 

dari kemampuan mengelola berbagai program dan proyek 

kesehatan yang ada yang menjadi indikatornya, karena proyek 

adalah realitas pembangunan yang dapat dilihat, dinilai dan 

diukur. Kemampuan mengelola proyek kesehatan menjadi 

kebutuhan bagi manajer kesehatan untuk mengembangkan 

ide-ide kreatif dan inovatif dalam merealisasikan berbagai 

program sebagai kebutuhan sekaligus tuntutan masyarakat 

yang dinamis ditengah keterbatasan sumberdaya dan waktu. 

 

2. Deskripsi Singkat 

Pada bab ini akan dibahas tentang batasan, ciri-ciri dan syarat 

suatu proyek serta bagaimana kedudukannya dalam hierarki 

pembangunan nasional. Selain itu juga dibahas pengertian 

program (kesehatan), serta tentang perbedaan antara kegiatan 

proyek dan kegiatan operasional, profil kegiatan proyek, serta 

berbagai kendala yang sering terjadi dalam penyelenggaraan 

kegiatan proyek (triple constraint project), serta kriteria 

penentuan proyek pilihan. 

 

3.    Relevansi 

Pokok bahasan ini merupakan bagian dari kurikulum mata 

kuliah Administrasi Program/Proyek Kesehatan yang 

berhubungan erat dengan siklus kegiatan proyek dan bentuk 

organisasi proyek. 

 

4. Kompetensi 

C.1.  Standar Kompetensi 

Dengan mempelajari materi/topik ini, mahasiswa 

diharapkan mampu menjelaskan dan memahami 

karakteristik, ciri-ciri, batasan dan kendala proyek, serta 

kedudukan proyek dalam pembangunan nasional. 
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C.2. Kompetensi Dasar 

    Setelah menyelesaikan bab ini mahasiswa diharapkan: 

a. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, batasan, 

ciri dan syarat suatu kegiatan proyek. 

b. Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan secara 

hirarkis dan hubungan aktifitas proyek dengan 

konsep  pembangunan nasional.  

c. Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan antara 

program kesehatan dengan variasi aktifitas proyek. 

d. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dari 

kegiatan proyek sebagai suatu kegiatan yang bersifat 

pembaharuan atau  entrepreneurship. 

e. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan kegiatan 

proyek dan kegiatan operasional. 

f. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai kendala 

dalam kegiatan proyek serta indikatornya. 

g. Mahasiswa mampu menjelaskan kriteria proyek dan 

program pilihan. 

 

5. Petunjuk Belajar  

Agar lebih mudah memahami materi ini, mahasiswa harus: 

a. Mempelajari definisi dan batasan kegiatan proyek, serta  

kedudukannya dalam pembangunan nasional. 

b. Mempelajari perbedaan kegiatan proyek dengan kegiatan 

rutin atau kegiatan operasional 

c. Mempelajari berbagai kendala (constraint) yang harus 

dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan proyek 

d. Mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan pada akhir 

bab ini 

 

6. Uraian Isi  

a. Pengertian Proyek dan Program  

Menurut Koolma & van de Schoot (1988), proyek 

adalah suatu tugas yang perlu didefinisikan dan terarah 

ke suatu sasaran yang dituturkan secara konkrit, yang 

harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu dengan 

menggunakan tenaga manusia dan alat-alat yang 
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terbatas. Proyek adalah rangkaian aktifitas unik yang 

saling terkait untuk mencapai hasil tertentu dan 

dilakukan dalam periode waktu tertentu (Chase el al, 

1998). Proyek merupakan suatu rangkaian kegiatan yang 

terencana dan dilaksanakan secara berurutan dan logis 

(melalui siklus tertentu) dengan menggunakan 

sumberdaya yang dibatasi oleh dimensi biaya, mutu dan 

waktu (Syah, 2004). Proyek dapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka 

waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu dan 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang juga telah 

ditetapkan (Soeharto, 1997). 

Berbagai definisi tersebut memaknai proyek sebagai 

suatu kegiatan yang bersifat sementara, berlangsung 

dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumberdaya 

tertentu untuk melaksanakan tugas dengan sasaran yang 

juga telah digariskan secara jelas. Oleh karena itu ciri-ciri 

pokok suatu proyek antara lain meliputi: 

• Ada tujuan khusus berbentuk produk dan atau hasil 

akhir (luaran), 

• Ada batasan biaya, sasaran, jadwal dan kriteria mutu 

/standar kriteria tertentu, 

• Bersifat sementara, yaitu adanya batasan titik awal 

dan titik akhir yang ditentukan dengan jelas,  

• Bersifat non rutin dan tidak berulang-ulang dengan 

jenis dan intensitas kegiatan yang selalu berubah 

atau bersifat pembaharuan (dinamis). 

Dengan memahami definisi dan ciri proyek tersebut 

maka karakteristik penting suatu kegiatan proyek yaitu: 

bersifat sementara (temporary) dalam arti mempunyai 

batasan waktu yang tegas kapan akan dimulai dan kapan 

berakhir; unik (unique) yaitu hasil akhir suatu proyek bisa 

berupa produk, solusi, service atau output yang berbeda-

beda, dan progressive-elaboration yaitu adanya keterkaitan 

antara berbagai elemen proyek dalam langkah aktifitas 

yang selalu berkembang dan berlangsung terus menerus. 

Sebuah proyek adalah usaha yang kompleks, tidak rutin, 

dibatasi oleh waktu, anggaran, sumber daya dan 
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spesifikasi kinerja yang dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan (Gray & Larson, 2007). 

Kapan suatu kegiatan proyek timbul? Timbulnya 

suatu proyek umumnya dimulai dari adanya kebutuhan-

kebutuhan yang mendesak sifatnya karena tuntutan 

pengembangan dan tingkat pertumbuhan sosial dan 

ekonomi di masyarakat atau di suatu daerah tertentu. 

Kondisi tersebut menghasilkan ide atau gagasan yang 

direalisasikan guna mengatasi permasalahan dan 

memenuhi kebutuhan tersebut.  

Karena sifat proyek adalah pembaharuan atau 

investasi, maka pembangunan proyek dibagi dalam 3 

(tiga) kategori yaitu: (a) membangun proyek baru (new 

investment); (b) memperluas usaha yang sudah berjalan 

(project expansion); (c) memperbaiki proyek yang sudah 

berjalan (updating project). Pembaharuan proyek dengan 

demikian dimaknai dengan prinsip membangun, 

memperluas dan memperbaiki. Sementara ukuran proyek 

pada umumnya dilihat dari jumlah kegiatan atau aktifitas 

kerja yang harus dilakukan, besarnya biaya, jumlah 

tenaga kerja (personil) dan stakeholder lain yang terlibat, 

serta berapa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk 

penyelesaian proyek.  

Seringkali ada kerancuan pemahaman antara 

program dan proyek dan bahkan program disamakan 

dengan proyek. Hal tersebut tidak salah meski juga tidak 

sepenuhnya benar karena pada dasarnya kegiatan proyek 

berkaitan erat dengan program dan menjadi satu 

kesatuan. Secara sederhana program dapat dimaknai 

sebagai sekumpulan proyek-proyek di bidang tertentu 

(seperti kesehatan, pendidikan, industri) baik yang 

berjangka pendek maupun jangka panjang. Pengelolaan 

program sama dengan pengelolaan proyek. Indikator 

keberhasilan proyek juga sama dengan, ukuran 

keberhasilan program yang dilihat melalui 3 (tiga) 

perspektif yaitu: perspektif anggaran biaya (on-budget), 

perspektif waktu (on schedule, on time) dan perspektif 

spesifikasi (on specs or scope). Dijelaskan oleh Longest Jr 
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(2004) bahwa proyek adalah bagian dari program yang 

dibatasi waktu. Siklus hidup proyek telah ditentukan 

dengan durasi yang dijadwalkan jelas dan spesifik (titik 

awal dan akhirnya), sedangkan program bisa jadi 

memiliki siklus hidup yang tidak tentu karena seringkali 

bahkan berlangsung tanpa batas waktu. Selama masih 

dianggap perlu, maka program akan tetap ada, begitu 

pula sebaliknya. 

Berdasarkan keuntungan (benefit) kegiatan proyek, 

dapat dilihat berdasarkan bentuk dan sifatnya. Dilihat 

dari bentuk keuntungannya, menurut Pudjosumarto 

(1998) terbagi atas: 

• Keuntungan langsung (direct benefit), yaitu manfaat 

yang langsung dan tampak jelas dari hasil adanya 

proyek, seperti kenaikan nilai (value) output fisik 

suatu benda/produk dan penurunan biaya (cost), 

• Keuntungan tidak langsung (indirect benefit), yaitu 

manfaat yang secara tidak langsung dirasakan 

sebagai akibat kegiatan proyek dan umumnya 

dirasakan oleh orang yang berada di luar proyek, 

seperti: adanya efek multiplier seperti pendapatan 

masyarakat yang tinggal sekitar pabrik karena buka 

warung makan, rumah kos, persewaan kendaraan, 

dll. Seringkali keuntungan ini disebut sebagai 

secondary benefits. 

• Keuntungan tak langsung yang tidak bisa dinilai 

dalam bentuk uang (intangible benefits), seperti 

perbaikan lingkungan (environment changes), ada 

pemandangan baru, meningkatnya ketahanan 

masyarakat, dll. 

Bila dilihat berdasarkan sifatnya, keuntungan kegiatan 

proyek terbagi atas 2 (dua) kategori yaitu:  

• Proyek yang berorientasi keuntungan (profit-oriented 

project) atau manfaat finansial yang umumnya 

adalah proyek yang dimiliki swasta (sektor privat), 

dalam arti mencari keuntungan yang semaksimal 

mungkin (pendapatan). 
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• Proyek yang tidak berorientasi keuntungan (non 

profit oriented project) atau manfaat ekonomis, yaitu 

proyek yang diselenggarakan badan-badan atau 

lembaga pemerintah (negara) karena manfaatnya 

lebih dirasakan oleh masyarakat luas (externality 

benefit), seperti tingkat konsumsi yang lebih besar, 

penambahan lapangan kerja, perbaikan kesehatan 

dan tingkat pendidikan, termasuk perbaikan sistem 

atau struktur kerja serta perbaikan dimensi sosial 

ekonomi yang lainnya.  

Terdapat bermacam jenis proyek berdasarkan pada 

aktifitas kegiatan utama dan produk akhirnya, yang 

dapat diringkas dalam 3 kategori yaitu:   

• Proyek konstruksi dan industri (manufaktur), yang 

umumnya berkaitan dengan pekerjaan membangun 

dan membuat produk fisik, termasuk infrastruktur. 

• Proyek penelitian dan pengembangan dengan 

kegiatan utama melakukan penelitian dan 

pengembangan dalam menghasilkan produk 

tertentu, menemukan bentuk atau model baru, serta 

bagaimana meningkatkan produk, pelayanan atau 

metode produksinya. 

• Proyek pelayanan manajemen (jasa/konsultan) yang 

bisa berupa jasa perancangan struktur organisasi, 

perbaikan sistem informasi, produktifitas dan 

pelatihan (training). 

 

b. Kedudukan Program dan Proyek dalam Pembangunan 

Nasional 

Kegiatan atau aktifitas proyek tidak dapat 

dipisahkan dari konsep pembangunan nasional, karena 

pada dasarnya proyek merupakan realisasi dari makna 

pembangunan itu sendiri. Keberhasilan suatu proyek 

akan menggambarkan keberhasilan pembangunan. 

Proyek adalah indikator yang paling logis untuk 

mengukur keberhasilan pembangunan nasional dan 

menjadi wujud nyata yang menunjukkan apakah 

pembangunan dapat berjalan sukses ataukah berhenti. 
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Konsep pembangunan pada dasarnya mempunyai 3 

(tiga) dimensi pemahaman yaitu: (a) suatu perubahan 

pada kondisi yang (dianggap) lebih baik; (b) dilakukan 

atau berlangsung secara terus menerus, dan (c) terencana. 

Hakikat pembangunan yaitu mewujudkan tujuan 

nasional dengan pemerintah adalah penyelenggara 

sekaligus penggeraknya (sebagai fasilitator dan 

dinamisator). Pembangunan dilakukan secara terencana 

karena merupakan upaya maksimalisasi penggunaan 

sumberdaya yang terbatas (manusia, dana, alam, 

teknologi & modal) dengan tetap mempertimbangkan 

pada pola keseimbangan masyarakat dan lingkungannya 

(sistem ekologis). Inilah yang dimaksud dengan konsep 

pembangunan berencana. 

Konsep pembangunan nasional berencana secara 

hierarki hanya berisi rencana-rencana indikatif dan 

terbatas pada garis besar tujuan yang akan dicapai. 

Hanya memberikan indikasi terhadap arah 

perkembangan menurut skala prioritas. Karena sifatnya 

yang indikatif itulah maka pengukuran keberhasilan 

pembangunan relatif susah (tidak operasional). Oleh 

karena itu dibutuhkan suatu alat yang dapat digunakan 

untuk merealisasikannya dalam bentuk nyata, riil dan 

fokus. Disinilah proyek mempunyai peran penting dalam 

merealisasikan tujuan tersebut karena kegiatan-kegiatan 

proyek menjadi indikatornya.  

Pembangunan nasional hanya terbatas pada garis-

garis besar dan indikasi terhadap arah perkembangan 

menurut skala prioritas, sehingga harus dituangkan 

secara sektoral ke dalam program-program operasional 

dengan satuan usaha (kegiatan) yang tersimpul dalam 

proyek-proyek (Djamin, 1993). Dengan demikian proyek 

merupakan alat menerjemahkan rencana pembangunan 

nasional menjadi aktifitas nyata (realitas) yang bertujuan 

menanggulangi masalah nasional sesuai lingkup proyek 

yang bersangkutan. Secara hirarki kedudukan proyek 

dalam konsep pembangunan nasional dapat dilihat 

melalui Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1. 

Kedudukan Proyek dalam Hierarki Pembangunan 

 

 

c. Program dan Proyek Kesehatan 

Program kesehatan merupakan sekumpulan proyek-

proyek dalam bidang kesehatan, baik proyek jangka 

pendek maupun berjangka panjang. Menurut Project 

Management Institute (PMI), proyek adalah bagian dari 

program yang dilaksanakan oleh organisasi atau lembaga 

pemerintah maupun swasta (privat). Pengertian program 

relatif sama dengan proyek karena yang berbeda adalah 

kedudukannya. Oleh karena itu konsep dasar mengelola 

program yang baik tetaplah sama dengan konsep dasar 

pengelolaan proyek. 
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kenyataan (yang dapat diukur) 

Bersifat indikatif dan 
hanya garis besar 
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Program kesehatan diselenggarakan sebagai realisasi 

rencana pembangunan bidang kesehatan yang bertujuan 

pada peningkatan dampaknya yaitu peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu 

program/proyek kesehatan memiliki aspek “hulu” yaitu 

rencana program kesehatan. Melalui rencana tersebut 

dikembangkan berbagai usulan kegiatan dengan variasi 

jenis, bentuk dan volumenya. Dimensi aktifitas inilah 

yang dikenal sebagai program/proyek kesehatan. 

Untuk memastikan bahwa program kesehatan dapat 

direalisasikan sesuai rencana program yang ditentukan di 

awal, dibutuhkan kemampuan manajerial tertentu yang 

mampu mengendalikan secara tepat dan cepat segala 

peluang, potensi, risiko dan kemungkinan yang terjadi 

sebagaimana prinsip dasar aktifitas proyek. Karena pada 

umumnya program kesehatan dilaksanakan berbarengan 

dengan program-program bidang yang lainnya (ekonomi, 

industri, pendidikan, infrastruktur, pertanian, dll), maka 

peluang terjadinya benturan sumberdaya yang akhirnya 

dapat memicu konflik diantara para pelaksana. 

Ukuran keberhasilan program kesehatan dilihat dari 

3 (tiga) perspektif dasar meliputi: perspektif budget, 

perspektif spesifikasi dan perspektif waktu. Ketiga 

perspektif ini dipakai sebagai acuan penilaian untuk 

melihat apakah program kesehatan sukses atau tidak. 

Program/proyek kesehatan dinyatakan berhasil bilamana 

memenuhi kriteria on budget, on scope/spec dan on time.  

Perspektif budget menitikberatkan pada kesesuaian 

biaya yang dikeluarkan dengan rencana anggarannya. 

Dalam implementasinya, kondisi tidak on budget dapat 

terjadi dan menimbulkan kesenjangan (gap) karena dana/ 

biaya yang diserap untuk program kesehatan tidak sesuai 

dengan dana yang dianggarkan. Gap positif terjadi ketika 

biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dari anggaran yang 

tersedia sehingga memunculkan sisa lebih anggaran. Gap 

negatif terjadi ketika biaya yang dikeluarkan melebihi 

(lebih besar dari) pagu anggaran yang tersedia sehingga 

memunculkan kekurangan atau minus anggaran.  
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Perspektif spesifikasi (scope/spec) menekankan pada 

kesesuaian hasil program dengan spesifikasi awal yang 

disepakati (dalam rencana program). Program kesehatan 

tetap dikatakan tidak berhasil meskipun program/proyek 

diselesaikan sesuai anggaran (on budget) dan tepat waktu 

(on time) namun tidak sesuai spesifikasi awalnya, baik 

dalam spesifikasi bahan material, bentuk, ukuran, volume 

dan hasil akhirnya. Harus diingat bahwa sifat pelayanan 

kesehatan adalah jasa sehingga hasil akhir tetap dipakai 

sebagai indikator keberhasilan. Misalnya dalam program 

KIA, meski semua aktifitas sudah dilaksanakan on budget 

dan on time, namun ketika tetap terjadi kematian ibu saat 

hamil dan melahirkan, menunjukkan bahwa program 

tersebut belum berhasil/sukses.   

Perspektif waktu (time) merujuk pada kemampuan 

program/proyek dapat diselesaikan sesuai rencana waktu 

yang telah dibuat. Dapat terjadi waktu penyelesaian lebih 

cepat ataupun lebih lambat dari yang direncanakan. 

Kondisi tersebut tetap dianggap sebagai gap/kesenjangan 

yang perlu dievaluasi oleh manajemen untuk mengetahui 

mengapa pelaksanaan program/proyek dapat berjalan 

lebih cepat ataupun lebih lambat. Harus dipahami bahwa 

setiap gap/kesenjangan yang terjadi baik gap positif atau 

negatif tetap merupakan bentuk penyimpangan sehingga 

harus diketahui faktor apa saja yang berkontribusi pada 

terjadinya gap tersebut. Keberhasilan setiap program dan 

proyek harus mengacu pada ketiga indikator tersebut dan 

harus terpenuhi semua unsurnya. 

 

d. Kegiatan Proyek dan Kegiatan Operasional 

Kegiatan proyek muncul karena adanya sesuatu 

yang belum pernah dikerjakan dan dianggap perlu untuk 

dikerjakan. Sifat kegiatan proyek adalah pembaharuan, 

sehingga hal inilah yang membedakannya dengan 

aktifitas/pekerjaan rutin yang sifatnya berulang. 

Umumnya setelah kegiatan proyek usai, dilanjutkan 

dengan kegiatan rutin atau kegiatan operasional. 

 



11 

 

Karakteristik Kegiatan Proyek: 

• Bercorak dinamis dan non rutin (tidak berulang-

ulang) 

• Siklus waktunya tertentu dan relatif pendek dengan 

batas awal dan batas akhir yang jelas 

• Intensitas kegiatan dalam periode siklus proyek yang  

berubah-ubah (naik-turun) atau dinamis 

• Kegiatan harus diselesaikan berdasarkan anggaran & 

jadwal yang sudah ditentukan 

• Terdiri dari bermacam-macam kegiatan yang 

memerlukan berbagai disiplin ilmu  (multidisiplin) 

• Keperluan sumberdaya selalu berubah, baik macam 

maupun volumenya 

Karakteristik Kegiatan Operasional: 

• Sifatnya terus menerus (berulang/rutin) 

• Berlangsung dalam jangka panjang dan selalu ada 

• Intensitas kegiatan relatif  tetap, sama  dan stabil. 

• Batasan anggaran & jadwal tidak setajam seperti 

dalam kegiatan proyek 

• Macam kegiatannya tidak terlalu banyak 

• Macam, jenis dan volume keperluan sumberdaya 

yang dibutuhkan juga relatif konstan 

 

e. Triple Constraint Project 
Dalam memahami pengelolaan proyek, ada 3 (tiga) 

kendala yang membatasi setiap keputusan yang akan 

diambil, yaitu biaya (cost), waktu (time) dan mutu 

berdasar ruang lingkupnya (scope). Ketiga kendala 

tersebut bersifat independen dan saling tarik menarik 

satu dengan lainnya. Namun di sisi lain, kendala tersebut 

juga memberikan fleksibilitas. Setiap proyek selalu 

dibatasi oleh kendala-kendala yang sifatnya saling 

mempengaruhi (constraint-project), dimana keseimbangan 

dari ketiga “constraint” yang ada akan menentukan 

kualitas suatu proyek. Atau dengan kata lain, performance 

proyek (menyangkut kualitas dan mutu) akan dilihat 

pada elaborasi ketiga dimensi tersebut. Pelaksanaan 

proyek selalu ada tawar-menawar (trade-off) diantara 
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berbagai pembatas atau constraint yang ada dengan segala 

konsekuensinya. 

 

 
 

Gambar 1.2. 

Triple Constraint Project 

 

Dimensi biaya (cost) proyek berkaitan dengan 

ketersediaan dan kecukupan anggaran dan pagunya 

(budget). Menjadi faktor kunci dalam menjamin 

penyelesaian proyek sesuai kualitas yang diharapkan. 

Faktor biaya ini menentukan seberapa besar biaya akan 

dikeluarkan untuk sebuah proyek, baik biaya langsung 

dan biaya tidak langsung. Faktor biaya dipengaruhi oleh 

2 faktor lain yang juga menjadi constraint, yaitu scope dan 

waktu (time). Semakin besar scope proyek dan makin lama 

waktu pengerjaan, otomatis biaya dan anggaran juga 

akan semakin membesar.  

Dimensi waktu (time) menjadi target utama dalam 

suatu proyek. Menyangkut lama dan durasi waktu yang 

dibutuhkan untuk setiap aktifitas proyek, terutama pada 

identifikasi waktu-waktu krusial (tidak boleh terjadi 

keterlambatan) karena akan berdampak pada 

keterlambatan pekerjaan berikutnya sehingga 

penyelesaian proyek secara keseluruhan juga terlambat. 

Hal ini tentu sangat merugikan karena pelaksana bisa 

terkena pinalti dan denda yang harus dibayarkan. 
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Pengelolaan waktu berkaitan dengan mekanisme 

penjadwalan yang ketat.   

Dimensi ruang lingkup proyek (scope) intinya 

membahas jenis dan batasan-batasan yang ada pada 

suatu proyek, karena akan memberikan dampak pada 

faktor-faktor proyek lainnya, terutama menyangkut biaya 

dan waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek. 

Scope berkaitan dengan besaran aktifitas proyek yang 

harus diselesaikan. Semakin besar scope-nya, akan 

semakin lama waktu yang dibutuhkan dan semakin besar 

pula biaya yang harus disediakan.  

 

f. Kriteria Proyek Pilihan 

Untuk menentukan kelayakan suatu proyek (proyek 

pilihan) harus melalui suatu analisis atau kajian yang 

dilakukan secara terstruktur dan menyeluruh dengan 

menyoroti semua aspek kelayakan proyek yang dikenal 

sebagai studi kelayakan proyek (project feasibility study).  

Ketika suatu proyek diusulkan, ada asumsi yang 

secara implisit merujuk bahwa proyek tersebut 

merupakan pilihan terbaik untuk menyelesaikan masalah 

dan memenuhi tuntutan yang diharapkan. Namun 

demikian ada beberapa kriteria umum yang seringkali 

dipakai dalam menentukan proyek-proyek pilihan 

sebagai bahan pertimbangannya, seperti: 

• Apakah proyek tersebut merupakan prioritas 

masalah sehingga tersedia pembiayaan & 

penganggarannya. 

• Bidang sasaran yang jelas yaitu jumlah sasaran dan 

atau produktifitasnya yang dapat diidentifikasi 

• Ada potensi untuk pengembangan institusional 

dalam jangka panjang (seperti: pemberdayaan dan 

kemandirian institusi) 

• Partisipasi masyarakat yang tinggi dan biaya yang 

rendah (cost-benefit), melalui teknik analisis BCR 

(Benefit Cost Ratio), IRR (Internal Rate of Return), NPV 

(Net Present Value), dll. 
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• Pendayagunaan tenaga kerja yang optimal terutama 

untuk proyek-proyek padat karya 

• Motivasi dari berbagai sektor masyarakat dan target 

group proyek yang berkaitan dengan kesuksesan 

proyek yang dikerjakan (ada dukungan kuat 

masyarakat) 

• Hubungan intersektoral yang kuat dan adanya saling 

ketergantungan antar berbagai sektor dan program-

program lainnya guna menjamin keberhasilan 

• Kelestarian lingkungan, terutama yang tidak 

merusak lingkungan dan ekosistem-nya 

Menurut Kadariah dkk (1978), ada beberapa kriteria 

yang sering dipakai untuk menentukan diterima atau 

tidaknya suatu usulan dalam proyek, atau untuk 

menentukan pilihan antara berbagai macam usulan 

proyek, yaitu manfaat (benefit) maupun biaya (cost) 

dinyatakan dalam nilai sekarang (the present value). 

 

7. Latihan 

a. Apakah yang dimaksud dengan kegiatan proyek? 

b. Apa sajakah ciri-ciri (karakteristik) kegiatan proyek? 

c. Apakah beda antara program dan proyek? 

d. Bagaimana kedudukan, peran dan fungsi proyek dalam 

hirarki pembangunan nasional? 

e. Apa sajakah keuntungan dari penyelenggaraan proyek? 

f. Apa dan bagaimanakah perbedaan kegiatan proyek dan 

kegiatan operasional? 

g. Jelaskan tentang kendala atau constraint proyek! 

h. Apa sajakah kriteria yang seringkali dipakai untuk 

menentukan proyek pilihan? 

 

8. Rangkuman 

Proyek adalah suatu aktifitas yang bersifat sementara, 

unik dengan tujuan dan sasaran jelas dan konkrit 

menggunakan tenaga dan sumberdaya yang terbatas. Sifat 

proyek adalah pembaharuan (investasi) baik dalam bentuk 

membangun, memperluas maupun memperbaiki. Proyek juga 

harus memberikan keuntungan (benefit) baik manfaat yang 
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bersifat langsung maupun tidak langsung, bersifat finansial 

mapun ekonomis, termasuk manfaat eksternalitas. 

Kegiatan proyek merupakan terjemahan atau realisasi 

nyata dari konsep pembangunan nasional yang dapat diukur, 

dirasakan dan dilihat secara langsung bentuk akhirnya 

(produknya). Namun demikian, dalam pelaksanaannya selalu 

dihadapkan pada berbagai kendala (constraint) yang saling 

berkaitan yaitu kendala waktu, kendala biaya dan kendala 

ruang lingkup (spesifikasi). Ketiga constraint tersebut sekaligus 

menjadi indikator keberhasilan proyek. Suatu program 

ataupun proyek dinyatakan berhasil bilamana memenuhi tiga 

perspektif, yaitu on budget, on time dan on specification (scope). 

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi semua dan tidak terjadi 

kesenjangan/gap. Umumnya pelaksanaan proyek selalu ada 

konsep tawar-menawar (trade-off) diantara ketiga constraint 

(kendala) yang ada dengan segala konsekuensinya. 

Berbeda dengan kegiatan operasional yang bersifat rutin 

dan berulang, kegiatan proyek bersifat dinamis, non rutin dan 

intensitas yang selalu berubah. Umumnya setelah proyek 

berakhir, dilanjutkan dengan kegiatan operasional yang 

bersifat pemeliharaan. Penentuan proyek pilihan terutama 

ditentukan oleh apakah proyek tersebut termasuk prioritas 

anggaran, dapat mengembangkan institusi dalam jangka 

panjang, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan serta 

mampu menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistemnya. 

 

9. Tes Formatif 

1) Termasuk karakteristik kegiatan proyek, yaitu: 

A. Berorientasi investasi dan keuntungan semata 

B. Bersifat sementara dengan titik awal dan akhir 

waktu pelaksanaan yang jelas batasannya 

C. Merupakan realisasi rencana pembangunan nasional 

yang bersifat indikatif dan tidak operasional 

D. Semua jawaban di atas salah 
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2) Pernyataan di bawah ini benar untuk pengertian proyek: 

A. Rangkaian aktifitas unik yang saling terkait untuk 

mencapai hasil tertentu dan dilakukan dalam 

periode waktu tertentu 

B. Ukuran proyek dilihat dari jumlah kegiatan dan 

biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek 

C. Kegiatan proyek tidak berbeda dengan kegiatan 

operasional karena sifatnya sama-sama rutin dan 

berkelanjutan 

D. Semua jawaban di atas benar 

 

3) Kendala (constraints) proyek meliputi:  

A. Waktu (time), biaya (cost) dan bahan (material) 

B. Biaya (cost), mutu (quality) dan sumberdaya 

(resources) 

C. Waktu (time), ruang lingkup (specs) dan biaya (cost) 

D. Biaya (cost), mutu (quality) dan ruang lingkup (specs) 

 

4) Kegiatan proyek yang berkaitan dengan pekerjaan 

membangun dan membuat produk fisik, termasuk 

infrastruktur: 

A. Proyek industri dan teknologi 

B. Proyek penelitian dan pengembangan 

C. Proyek konstruksi dan manufaktur 

D. Proyek jasa administrative dan konsultasi 

 

10. Umpan Balik 

Setelah menyelesaikan sub pokok bahasan ini semua 

mahasiswa Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dapat menjelaskan 

dan memahami pengertian, batasan, ciri, syarat suatu proyek 

serta kedudukan dan hubungannya dalam pembangunan 

nasional. Peserta kuliah dapat mencari penyelesaian soal 

dengan tingkat kebenaran minimal 90%. 

 

11 Kunci Jawaban 

1). B 3). C 

2). A 4). C 
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BAB II 

SIKLUS KEGIATAN PROYEK 

 

1. Pendahuluan 

Kemampuan mengelola berbagai program/proyek secara 

baik menjadi indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. 

Mengelola proyek memerlukan kemampuan dalam 

mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif guna 

merealisasikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang 

dinamis ditengah keterbatasan sumberdaya dan waktu. 

Pemahaman terhadap dinamika dan siklus kegiatan proyek 

adalah kunci bagi setiap manajer proyek dalam menentukan 

setiap prioritas kegiatan secara tepat sesuai dengan tahapan 

proyeknya yang tentunya berhubungan dengan sumberdaya 

yang harus disediakan. 

 

2. Deskripsi Singkat 

Pada bagian ini akan dibahas tentang tahapan kegiatan 

suatu proyek atau siklus hidup proyek (project life cycle) yang 

berurutan secara logis, yang dimulai dari tahap identifikasi, 

formulasi, analisis, implementasi dan evaluasi. Setiap tahapan 

akan mempengaruhi keberhasilan tahapan berikutnya karena 

setiap fase mempunyai ciri-ciri yang berbeda, serta 

memerlukan waktu dan sumberdaya yang berbeda pula.  

 

3. Relevansi 

Pokok bahasan ini merupakan salah satu bagian dari 

kurikulum pada mata kuliah Administrasi Program/Proyek 

Kesehatan yang berhubungan erat dengan pokok bahasan 

tentang karakteristik proyek dan bentuk organisasi proyek. 

 

4. Kompetensi 

C.1.  Standar Kompetensi 

Dengan mempelajari topik ini, mahasiswa diharapkan 

mampu menjelaskan dan memahami profil kegiatan 

proyek dan tahapan-tahapan (fase) atau siklus yang harus 

dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan proyek, 

termasuk pada setiap sub-sub tahapan aktifitasnya. 
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C.2.  Kompetensi Dasar 

Setelah menyelesaikan bab ini mahasiswa diharapkan: 

a. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kegiatan 

proyek melalui profilnya. 

b. Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan/fase yang 

harus dilakukan secara runtut untuk melakukan 

kegiatan proyek secara runtut (project life cycle) 

c. Mahasiswa mampu menjelaskan tahap/fase 

identifikasi dalam siklus kegiatan proyek. 

d. Mahasiswa mampu menjelaskan tahap/fase 

formulasi dalam siklus kegiatan proyek. 

e. Mahasiswa mampu menjelaskan tahap/fase analisis 

atau appraisal dalam siklus kegiatan proyek. 

f. Mahasiswa mampu menjelaskan tahap/fase 

implementasi dalam siklus kegiatan proyek. 

g. Mahasiswa mampu menjelaskan tahap atau fase 

evaluasi dalam siklus kegiatan proyek. 

 

5.   Petunjuk Belajar 

Agar lebih mudah memahami materi ini, mahasiswa harus: 

a. Mempelajari karakteristik kegiatan proyek 

b. Mempelajari berbagai bentuk dan profil proyek yang juga 

mempengaruhi pelaksanaan setiap tahapan kegiatannya. 

c. Mempelajari tahapan penyelenggaraan proyek mulai dari 

tahap identifikasi sampai dengan evaluasinya.  

d. Mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan pada akhir 

bab ini. 

 

6.  Uraian Isi  

a.     Profil Kegiatan Proyek 

Kegiatan proyek adalah kegiatan yang bersifat 

sementara yang berlangsung dalam jangka waktu 

terbatas dengan alokasi sumberdaya tertentu (dan, modal, 

waktu dan sarana prasarana) untuk melaksanakan tugas 

yang sasarannya telah digariskan dengan jelas (target 

kinerjanya). Menurut Gray & Larson (2006), karakteristik 

utama proyek meliputi: 
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• Memiliki sasaran yang spesifik 

• Ada rentang waktu tertentu (titik awal dan akhir) 

• Melibatkan banyak lintas departemen dan 

professional (multidisipliner) 

• Waktu, biaya dan persyaratan kinerja yang spesifik 

• Melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan 

sebelumnya (bersifat pembaharuan) 

Timbulnya suatu proyek biasanya diawali dengan 

adanya kebutuhan yang mendesak karena tuntutan 

pengembangan dan tingkat pertumbuhan sosial ekonomi 

dari suatu daerah tertentu. Proyek, termasuk proyek 

kesehatan merupakan bentuk operasionalisasi dari proses 

pembangunan nasional sehingga semuanya harus 

dipersiapkan dengan baik. Ketidakcermatan pengelolaan 

proyek akan mengurangi daya guna dan hasil guna 

proses pembangunan yang berlangsung.  

Ide proyek dapat timbul dari bermacam-macam cara, 

antara lain yaitu (Santosa, 2009): 

• Dari klien langsung ke konsultan/kontraktor 

• Karena adanya tawaran pendanaan dari instansi/ 

lembaga tertentu, yang biasanya untuk proyek 

penelitian (kajian)  

• Melalui proses lelang (penawaran) sehingga para 

pelaksana proyek harus berkompetisi untuk 

memenangkan proyek tersebut (akan berhadapan 

dengan pesaing) 

• Dari dalam organisasi (perusahaan) itu sendiri 

dengan sumber pendanaan dari perusahaan tersebut, 

terutama untuk proyek yang berorientasi pada 

perbaikan proses, fasilitas maupun manajemen 

produksinya. 

• Melalui penawaran kepada perusahaan dan atau 

organisasi yang membutuhkannya (umumnya untuk 

proyek jasa konsultasi & pengerjaan) 

Secara sederhana dipahami bahwa proyek adalah 

aktifitas yang berlangsung dengan batas waktu dan hasil 

akhir tertentu sesuai target dan rencana yang ditetapkan.  

Untuk mencapai tujuan proyek secara keseluruhan, maka 
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aktifitas proyek dibagi dalam sub-sub pekerjaan yang 

harus diselesaikan. Setiap tahap atau fase mempunyai 

karakteristik yang berbeda dengan waktu dan 

sumberdaya berbeda pula. Proyek seperti halnya produk, 

dimana setiap tahapannya terdapat karakteristik tertentu 

dalam hal besarnya usaha (termasuk biaya yang 

dikeluarkan), tingkat ketidakpastian, potensi konflik dan 

potensi resiko yang ada. Karena aktifitas proyek bersifat 

kompleks, sehingga dibutuhkan koordinasi dan 

pengendalian terhadap setiap sub-sub pekerjaan dalam 

hal waktu, urutan pekerjaan, biaya dan performansi. 

Sampai saat ini memang belum ada kriteria baku 

penentuan besar kecilnya suatu proyek (ukuran proyek) 

secara kuantitatif. Angka besaran dana tidak menjamin 

besar kecilnya proyek yang dikerjakan, termasuk juga 

dalam menentukan ukuran proyek.  Kompleksitas tidak 

tergantung dari besar kecilnya ukuran suatu proyek, 

karena bisa saja proyek kecil dapat lebih kompleks 

daripada proyek dengan ukuran yang lebih besar. 

Menurut Soeharto (1997), kompleksitas ukuran proyek 

bergantung pada: 

• Jumlah (volume) dan macam kegiatan di dalam 

proyek yang dikerjakan. 

• Macam dan jumlah (volume) hubungan antar 

kelompok atau tim kerja (organisasi) di dalam 

kegiatan proyek yang dilaksanakan. 

• Macam dan jumlah (volume) hubungan antar 

kegiatan dalam tim kerja (organisasi) proyek dengan 

pihak luar yang terlibat. 

Lebih lanjut oleh Husen (2011) dikatakan bahwa 

kompleksitas proyek dapat ditunjukkan berdasarkan 

skala proyek, modal yang diinvestasikan, sumberdaya, 

tingkat keunikan, hubungan internal dan eksternal pada 

proyek, serta tingkat toleransi penyimpangan yang dapat 

diterima oleh semua pihak. 
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b.   Tahapan atau Fase Penyelenggaraan Proyek (Project Life 

Cycle) 

Siklus hidup proyek (project life cycle) merupakan 

suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan 

sebuah proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak 

proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir 

proyek tercapai dan dapat memberikan manfaat yang 

diharapkan (dievaluasi). Pengelolaan proyek terbagi 

dalam berbagai tahapan yang berurutan secara logis 

mengikuti fase tertentu dan membentuk suatu siklus 

yang dikenal dengan project life cycle. Istilah ataupun 

penamaan fase bisa berbeda antara para ahli, namun 

secara logis setiap tahapannya mempunyai tata urutan 

yang relatif sama. 

Beberapa faktor penting dalam project life cycle antara 

lain meliputi: 

• Ketersediaan resources atau sumber daya, meliputi 

man-hour, dana, biaya, material serta metode 

• Stage atau tahapannya 

• Kualifikasi tenaga yang tersedia, mencakup jenis 

tenaga, kemampuan, kualifikasi serta keahlian & 

ketrampilannya (skill and competencies) 

Meskipun proyek berbeda-beda kompleksitas dan 

ukurannya, namun setiap proyek memiliki pola-pola 

tertentu yang melekat dan membedakannya dengan 

proyek lainnya. Ciri ini menjadi dinamika tersendiri 

dalam mengelola setiap kegiatan proyek. Secara garis 

besar, tahapan proyek dibagi menjadi: 

1) Tahap Konsepsi, yang meliputi tahap Inisiasi proyek 

dan Kelayakan. Tahap inisiasi berkaitan dengan 

adanya ide (pemikiran) untuk mengatasi masalah, 

kebutuhan dan kesempatan sebagai alternatifnya. 

Tahap kelayakan merupakan proses investigasi 

terhadap masalah melalui pengembangan solusi 

secara lebih detil untuk dilihat apakah proyek 

bermanfaat  dan menguntungkan secara ekonomis 

atau tidak. Hasil kelayakan proyek ini selanjutnya 

dikembangkan dalam bentuk proposal proyek. 
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2) Tahap Perencanaan, yang meliputi kegiatan 

penyiapan rencana proyek secara detil dan 

penentuan spesifikasi proyek secara rinci yang 

mencakup: jadwal pekerjaan, anggaran dan sistem 

pengendalian biaya, struktur kerja dan pembagian 

kerja yang terinci, identifikasi risiko dan 

pencegahannya, serta penyediaan dan alokasi 

sumberdaya, pengujian dan dokumentasi proyek. 

3) Tahap Eksekusi, yang sepenuhnya mencakup 

pekerjaan teknis proyek seperti: spesifikasi disain, 

pengembangan, pengadaan, konstruksi/produksi 

dan pelaksanaan. Hasil akhirnya berupa luaran 

dalam bentuk produk fisik. 

4) Tahap Operasi, yaitu tahap penyerahan proyek 

kepada user untuk dioperasionalkan yang biasanya 

dilanjutkan dengan evaluasi dan pemeliharaan. 

Mengacu model siklus proyek dari Payaman 

Simanjuntak tersebut (lihat Gambar 2.1), siklus kegiatan 

proyek mencakup 6 (enam) tahapan yang berurutan 

secara logis yaitu: 

 

 
 

Gambar 2.1. 

Tahapan Siklus Proyek (Project Life Cycles) 

 

SIKLUS PROYEK 
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1) Tahap Identifikasi 

Merupakan tahap penentuan calon-calon 

proyek yang dapat dipertimbangkan untuk 

dilaksanakan. Calon-calon proyek tersebut berawal 

dari adanya ide-ide atau gagasan tertentu (project 

ideas). Terdiri dari berbagai aktifitas yaitu: 

perumusan gagasan, menyusun kerangka acuan, 

dimensi, ukuran dan perkiraan besar biayanya. 

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan pada 

tahapan ini antara lain:  

o Apakah proyek tersebut termasuk dalam skala 

prioritas pemerintah atau tidak, karena akan 

berkaitan dengan ketersediaan alokasi dan 

anggarannya;  

o Apakah proyek tersebut secara garis besarnya 

memberikan keuntungan atau tidak, karena 

adanya keuntungan/benefit merupakan salah 

satu unsur dan karakteristik suatu proyek;  

o Apakah tersedia bantuan pemerintah untuk 

menjamin keberhasilan proyek tersebut, 

misalnya ketersediaan regulasi dan kebijakan, 

fasilitas akomodasi dan infrastruktur, termasuk 

adanya kemudahan-kemudahan lainnya seperti 

bantuan finansial; serta  

o Melihat bagaimana kondisi pesaing, karena 

biasanya berkaitan dengan kemampuan 

organisasi pelaksana proyek, apakah lebih baik 

ataukah sebaliknya. 

 

2) Tahap Formulasi 

Yaitu tahap persiapan yaitu dengan melakukan 

pra-studi kelayakan dan studi-studi pendukung 

lainnya untuk meneliti sejauh mana proyek secara 

riil dapat dilaksanakan. Tujuan pra-studi kelayakan 

proyek adalah menemukan faktor-faktor 

penghambat kritis (critical factors) yang dapat 

menghalangi kelancaran operasi proyek nantinya, 

dengan keputusan: apakah gagasan proyek tersebut 
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dibatalkan? apakah rencana pembangunan proyek 

perlu direvisi (misalnya dengan mengubah lokasi 

proyek); atau meneruskan pada tahap lanjutannya 

yaitu melakukan studi kelayakan proyek. 

Pembatalan gagasan proyek diputuskan bilamana 

diketahui ada faktor penghambat kritis yang 

kemungkinan besar tidak dapat diatasi karena risiko 

kegagalannya sangat tinggi. Tahap formulasi akan 

menentukan apakah (rencana) proyek diteruskan 

ataukah dibatalkan. 

Pada tahap formulasi ini mencakup 4 (empat) 

aspek kritis yang perlu diperhatikan yaitu: 

o Aspek Teknis 

o Aspek Institusional 

o Aspek Sosial 

o Aspek Eksternalitas 

 

3) Tahap Analisis (Appraisal) 

Yaitu tahap dimana harus melakukan analisis 

atau penilaian (appraisal) terhadap laporan hasil studi 

kelayakan yang ada untuk menentukan solusi dan 

langkah terbaik. Tujuan studi kelayakan proyek 

adalah mendapatkan keputusan tentang kelanjutan 

investasi pada proyek yang direncanakan. Pada 

umumnya studi kelayakan (feasilibity study) ditinjau 

dari aspek ekonomi, finansial, sosial, budaya, legal, 

teknis, pasar dan pemasaran, serta aspek 

administratif yang komprehensif. Untuk aspek-aspek 

tertentu diperlukan pula analisis mengenai dampak 

lingkungan (AMDaL). 

Studi kelayakan proyek adalah penelitian 

tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan 

dan berhasil (terutama untuk proyek investasi). 

Meskipun konsep keberhasilan bisa dimaknai secara 

berbeda oleh orang yang berbeda, namun dalam 

aktifitas proyek lebih menekankan pada manfaat 

yang diperoleh, baik manfaat finansial maupun 

ekonomis. Prinsip kehati-hatian diterapkan dalam 
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analisis kelayakan proyek supaya terhindar dari 

kerugian setelah menanamkan investasi dan dana 

yang sangat besar nantinya. Terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi intensitas analisis / studi 

kelayakan proyek, antara lain: 

• Besaran dana yang diinvestasikan (ditanamkan) 

• Tingkat ketidakpastian proyek 

• Kompleksitas elemen yang mempengaruhi 

proyek yang akan dilakukan  

Hasil studi kelayakan mengacu pada 3 elemen 

penilaian dan evaluasi yaitu: 1) apakah proyek dapat 

(layak) untuk dilaksanakan; 2) apakah proyek layak 

dilaksanakan namun dengan perbaikan dan koreksi 

pada beberapa aspek tertentu dan 3) apakah proyek 

tidak layak untuk dilaksanakan atau tidak layak 

ditindaklanjuti. Dari ketiga alternatif rekomendasi 

tersebut harus diambil salah satu pilihan sebagai 

keputusan akhirnya. 

 

4) Tahap Implementasi 

Merupakan tahap pelaksanaan suatu proyek 

(eksekusi) dan diikuti dengan mekanisme 

pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan 

pembangunan fisik proyek apakah sesuai dengan 

final design-nya. Tahap ini merupakan realisasi dari 

rencana proyek yang tertuang dalam project 

management plan dalam bentuk action atau tindakan, 

yang dikenal juga sebagai eksekusi proyek (project 

execution). Tujuan dari eksekusi atau implementasi 

ini adalah: merealisasikan rencana proyek final; 

mengkoordinasikan kinerja tim proyek serta upaya 

optimalisasinya, serta merealisasikan perubahan 

rencana yang telah disetujui sebelumnya. Pada tahap 

ini, tujuan proyek secara fisik akan dibangun 

(deliverables), seluruh aktifitas yang sudah 

direncanakan dalam rencana dokumentasi proyek 

(project master plan) akan dieksekusi. Beberapa proses 

manajemen juga akan dilakukan guna memantau 
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dan mengontrol penyelesaian deliverables sebagai 

hasil akhir proyek (output). 

Tahap implementasi proyek merupakan 

tahapan paling krusial karena menentukan hasil 

akhir capaian produk dan kinerja yang diharapkan. 

Beberapa persoalan yang harus diantisipasi manajer 

proyek pada tahapan ini antara lain:  

• Persoalan alokasi dan distribusi sumberdaya, 

karena tahap implementasi merupakan puncak 

(inti) aktifitas proyek dengan realisasi dan 

penggunaan sumberdaya terbesar, termasuk 

pembagian dan bagaimana pemanfaatan semua 

jenis sumberdaya tersebut, adanya risiko dan 

kemungkinan konflik atau rangkap jabatan 

sehingga mengganggu aktifitas proyek, situasi 

tidak terduga yang terjadi sehingga perlu dana 

ekstra untuk hal-hal yang sifatnya dadakan. 

• Persoalan pengawasan, sebagai upaya meneliti 

apakah yang dikerjakan dan dihasilkan sesuai 

dengan standar yang direncanakan (kuantitas 

dan kualitasnya) 

• Persoalan lain-lain, terutama berkaitan dengan 

perubahan-perubahan anggaran karena adanya 

perubahan dimensi kegiatan, durasi & volume 

proyek, serta tuntutan lingkungan yang dapat 

mengakibatkan keterlambatan. 

 

5) Tahap Operasi 

Tahap operasi sering juga disebut tahap 

penerimaan manfaat dari keberadaan proyek, dalam 

arti produk proyek sudah diserahkan pada user, 

operasional dan memberikan manfaat. Meski sudah 

diserahkan, namun pelaksana proyek secara 

administratif masih harus melakukan pemantauan & 

pengawasan untuk melihat apakah hasil proyek 

memenuhi persayaratan kinerja dan memberikan 

hasil sesuai yang diharapkan. Pada tahap ini, 

pelaksana proyek juga harus membuat laporan 
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proyek secara keseluruhan, karena akan berkaitan 

dengan penyelesaian pembayaran kontrak proyek. 

 

6) Tahap Evaluasi 

Sering juga disebut sebagai tahap terminasi 

yang artinya pengakhiran. Pada tahap ini, pelaksana 

proyek bersama user melakukan evaluasi untuk 

menilai performasi proyek yang sudah dikerjakan 

dengan cara membandingkan kesesuaian antara apa 

yang direncanakan dengan hasil yang dicapai. 

Tahap evaluasi adalah tahap penilaian yang 

hasilnya juga dapat digunakan sebagai masukan 

(input) bagi rencana proyek yang akan datang. 

Evaluasi proyek ini umumnya dilakukan oleh team 

dan bersifat inter dan multidipliner. Hasilnya 

dipakai sebagai rekomendasi. Melalui evaluasi ini, 

rencana-rencana untuk pelaksanaan proyek dapat 

diperbaiki bila proyek sedang berjalan (on progress) 

dan proyek- yang akan datang dapat direncanakan 

lebih baik lagi.   

 

c.     Kendala dan Hambatan Implementasi Proyek 

Karena bermacam-macam sebab dan alasan, 

dimungkinkan proyek yang sudah direncanakan tidak 

dapat dilaksanakan atau bisa dilaksanakan namun tidak 

memberikan hasil/dampak sesuai harapan, sehingga 

dapat diartikan sebagai kegagalan. Akibatnya pada 

kerugian yang harus ditanggung oleh investornya.  

Beberapa kemungkinan yang turut mempengaruhi 

gagalnya suatu proyek dan menjadi faktor hambatannya 

antara lain yaitu: 

• Rencana proyek (master plan) kurang matang 

• Timbul peristiwa (terutama ekonomi/moneter) yang 

tidak terduga dan tidak menguntungkan pada saat 

aktifitas proyek sedang berlangsung (umumnya 

bersifat uncontrollable dan unpredictable) 
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• Timbul gejolak-gejolak politik dan sosial (termasuk 

isu-isu negative yang terjadi) secara nasional atau di 

lokasi proyek berlangsung (skala lokal) 

• Terjadi musibah dan bencana alam yang secara 

teknis mengganggu keberlanjutan proyek 

• Terjadi pembengkakan biaya dan jumlah dana untuk 

proyek tidak mencukupi (cost overrun) 

• Pengelolaan proyek tidak dilakukan melalui suatu 

mekanisme life cycle project 

• Tidak ada monitoring dan pengontrolan terhadap 

jadwal proyek, anggaran proyek, kualitas proyek 

dan risiko yang terjadi dalam aktifitas proyek (sisi 

kelemahan manajemen proyek) 

• Kelemahan dalam mengintegrasikan, memadukan 

dan mengelola perangkat (tools) dan metode 

manajemen proyek untuk upaya meningkatkan 

produktifitas, kinerja tim dan komunikasinya. 

• Lemahnya komitmen manajemen dalam proyek 

• Kurangnya kemampuan dan kompetensi pelaksana 

proyek, serta terjadi conflict of interest diantara para 

pelaksana (personal kelompok dan organisasi) 

 

7.  Latihan 

a.  Jelaskan tahapan dalam siklus hidup proyek! 

b.  Apakah yang dimaksud dengan aspek kritis? Sebutkan 

dan jelaskan aspek-aspek ktitis yang harus 

dipertimbangkan pada tahap formulasi proyek! 

c.  Apakah yang dimaksud dengan studi kelayakan proyek? 

Indikator apa saja yang dipakai dalam analisis tersebut? 

d.  Mengapa suatu proyek bisa gagal (tidak berhasil)? 

e.  Apa sajakah faktor-faktor penting dalam project life cycle? 

f.  Jelaskan apa yang saudara pahami tentang tahap 

implementasi proyek? Mengapa tahap tersebut dalam 

proyek merupakan tahap terpenting? 

g.  Sebutkan beberapa kendala yang mengakibatkan 

kegagalan atau ketidakberhasilan suatu proyek! 

h.  Apa sajakah faktor yang mempengaruhi kompleksitas 

suatu proyek, khususnya proyek kesehatan? 
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8. Rangkuman 

Aktifitas proyek dimulai dari adanya ide-ide atau 

gagasan yang kemudian dikembangkan menjadi suatu 

rancangan proyek yang bisa memberikan manfaat dan 

keuntungan. Timbulnya ide proyek sendiri biasanya diawali 

dari keberadaan masalah dan kebutuhan yang mendesak 

karena adanya tuntutan pengembangan dan tingkat 

pertumbuhan sosial ekonomi di masyarakat/daerah tertentu. 

Aktifitas proyek sangatlah kompleks, sehingga perlu 

koordinasi dan pengendalian pada setiap sub-sub pekerjaan 

dalam hal waktu, urutan pekerjaan, biaya dan performansi. 

Kompleksitas tersebut dapat dilihat berdasarkan skala proyek, 

modal yang diinvestasikan, sumberdaya, tingkat keunikan, 

hubungan internal dan eksternal, serta tingkat toleransi 

penyimpangan yang dapat diterima. 

Siklus hidup proyek (project life cycle) merupakan suatu 

metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana 

suatu proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak 

proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir 

proyek tercapai dan memberikan manfaat. Pengelolaan proyek 

terbagi dalam berbagai tahapan yang berurutan secara logis 

mengikuti fase tertentu dan membentuk suatu siklus yang 

dikenal dengan project life cycle.  Faktor penting dalam project 

life cycle antara lain: ketersediaan sumberdaya, meliputi man-

hour, dana, biaya, material serta metode; tahapannya (project 

stage); serta kualifikasi tenaga yang tersedia, mencakup jenis 

tenaga, serta keahlian & ketrampilannya (skill and competencies).  

Tahapan siklus proyek menurut Payaman Simanjuntak 

meliputi 6 fase dengan peran dan aktifitas masing-masing di 

dalam setiap tahapan yaitu tahap: a) Identifikasi; b) Formulasi; 

c) Analisis (appraisal); d) Implementasi; e) Operasi; f). Evaluasi.  

Tahap identifikasi adalah tahap untuk menentukan 

calon-calon proyek yang dapat dipertimbangkan untuk dapat 

dilaksanakan. Tahap formulasi menekankan pada pra analisis 

pada dimensi aspek kritis meliputi aspek teknis, institusional, 

sosial dan eksternalitas. Tujuan pra-studi kelayakan ini 

menemukan faktor penghambat kritis (critical factors) yang 
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dapat menghalangi kelancaran operasi nantinya. Tahap 

analisis yaitu pelaksanaan studi kelayakan proyek secara 

komprehensif, melihat aspek ekonomi, legal, finansial, sosial, 

budaya, teknis, pasar, pemasaran, dan dampak lingkunganyan 

(AMDaL). Tahap implementasi berfokus pada pelaksanaan 

proyek (project execution) setelah dinyatakan layak, disetujui 

dan kontrak kerja ditandatangani. Tahap ini akan diikuti 

dengan mekanisme pengawasan dan monitoring terhadap 

pelaksanaan pembangunan fisik proyek apakah sudah sesuai 

dengan final design-nya.  

Tahap operasi adalah tahap pasca proyek selesai dan 

produk sudah diberikan kepada user untuk operasionalisasi, 

meski pelaksana proyek masih bertanggungjawab dalam 

pemantauan & pengawasan untuk melihat apakah hasil 

proyek sudah memenuhi persayaratan kinerja dan 

memberikan hasil sesuai harapannya (termasuk pembuatan 

laporan proyek keseluruhan). Merupakan tahap penilaian 

akhir, dilakukan oleh tim yang inter dan multi disipliner guna 

menilai performasi proyek. Hasilnya menjadi masukan dan 

rekomendasi bagi rencana proyek mendatang. 

Terdapat berbagai kendala dan hambatan dalam 

implementasi proyek yang secara umum dikategorikan dalam 

kendala teknis, administratif dan manajerial, serta kendala 

daei faktor lingkungan (misalnya faktor bencana). Semuanya 

harus dapat diidentifikasikan sebelum pelaksanaan proyek. 

 

9. Tes Formatif 

1)   Termasuk karakteristik kegiatan proyek, kecuali: 

A.  Bersifat sementara dan rutin 

B.  Sasaran dan tujuan digambarkan secara jelas 

C.  Melibatkan lintas disiplin ilmu dan professional 

D.  Semua jawaban di atas benar (tanpa kecuali) 

 

2)  Kajian terhadap berbagai aspek merupakan bagian 

analisis yang umumnya dilalui dalam analisis proyek 

(project cycle) yaitu pada tahap ......... 

A.  Identifikasi 

B. Formulasi 
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C.  Implementasi 

D.  Evaluasi 

 

3)  Faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas studi 

kelayakan proyek adalah sebagai berikut: 

A.  Tingkat ketidakpastian proyek 

B.  Besaran dana yang diinvestasikan 

C.  Kompleksitas elemen-elemen pengaruhnya 

D.  Semua jawaban di atas benar 

 

4)  Pernyataan di bawah ini salah untuk pengertian siklus 

hidup proyek (project life cycle): 

A.  Pengelolaan proyek terbagi dalam berbagai tahapan 

yang berurutan logis mengikuti fase tertentu dan 

membentuk suatu siklus 

B.  Meskipun proyek berbeda kompleksitas dan 

ukurannya, namun setiap proyek tidak memiliki 

pola-pola tertentu yang sama dengan proyek lainnya 

C.  Kompleksitas proyek tidak tergantung dari besar 

kecilnya ukuran, tetapi tergantung pada macam dan 

volume kegiatan 

D.  Siklus hidup proyek adalah metode yang digunakan 

untuk menggambarkan bagaimana suatu proyek 

direncanakan, dikontrol, dan diawasi. 

 

10.  Umpan Balik 

Setelah menyelesaikan sub pokok bahasan ini semua 

mahasiswa Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dapat menjelaskan 

dan memahami profil suatu proyek dan tahapan siklus hidup 

proyek secara berurutan dan benar. Peserta kuliah dapat 

memberikan jawaban dengan tingkat kebenaran minimal 90%. 

 

11.  Kunci Jawaban 

1). A 3). D 

2). B 4). B 
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BAB III 

ORGANISASI PROYEK 

 

1. Pendahuluan 

Sebagai suatu bentuk kegiatan dengan berbagai aktifitas 

yang “khusus” dan kompleks, semua aktifitas proyek juga 

memerlukan struktur dan wadah untuk menampung semua 

bentuk aktifitas tersebut. Organisasi akan menjadi sarana bagi 

manajer proyek dalam mencapai keberhasilan proyek melalui 

berbagai aktifitas manajerial yang harus dilakukan, sehingga 

penentuan bentuk organisasi proyek yang paling tepat sesuai 

karakteristik menjadi hal yang sangat penting. 

 

2. Deskripsi Singkat 

Pada bagian ini akan dibahas tentang berbagai bentuk 

organisasi proyek yang menjadi wadah dari berbagai aktifitas 

proyek (termasuk proyek kesehatan) yang diperlukan, dengan 

identifikasi kelebihan dan kelemahan masing-masing.  

 

3. Relevansi 

Pokok bahasan tentang organisasi proyek ini merupakan 

bagian dari kurikulum MK Administrasi Program/Proyek 

Kesehatan yang berkaitan erat dengan topik siklus hidup 

proyek dengan manajemen dan prinsip pengelolaan proyek. 

 

4. Kompetensi 

C.1.  Standar Kompetensi 

Dengan mempelajari topik ini, mahasiswa diharapkan 

mampu menjelaskan dan memahami serta membedakan 

setiap bentuk organisasi proyek, serta menganalisis 

model dan bentuk organisasi proyek yang paling tepat 

untuk setiap jenis proyek berdasarkan karakteristiknya.   

 

C.2.  Kompetensi Dasar 

Setelah menyelesaikan bab ini mahasiswa diharapkan: 

a. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan 

mendasar antara pengertian organisasi dan fungsi 

pengorganisasian 
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b. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik 

organisasi proyek fungsional, serta mengidentifikasi 

kelebihan dan kelemahannya. 

c. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik 

organisasi proyek murni, serta mengidentifikasi 

faktor kelebihan dan kelemahannya. 

d. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik 

organisasi proyek matrik, serta mengidentifikasi 

faktor kelebihan dan kelemahannya. 

e. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik 

organisasi dalam bentuk tim kerja (task-force), serta 

mengidentifikasi kelebihan dan kelemahannya 

 

5. Petunjuk Belajar 

Agar lebih mudah memahami materi ini, mahasiswa harus: 

a. Mempelajari dan memahami konsep dasar organisasi dan 

fungsi manajemen (terutama fungsi pengorganisasian) 

b. Mempelajari karakteristik dari berbagai bentuk organisasi 

proyek, termasuk kelebihan dan kelemahannya. 

c. Mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan pada akhir 

bab ini. 

 

6. Uraian Isi 

a. Konsep Dasar Organisasi dan Fungsi Pengorganisasian 

Organisasi (organization) dalam pengertian sederhana 

dapat didefinisikan sebagai bentuk kerjasama dua orang 

atau lebih dalam mencapai tujuannya. Menurut Chester I 

Barnard (1938) “organization as a system of cooperative of two 

or more persons”, dan Gitosudarmo (2000) mendefinisikan 

organisasi sebagai sistem yang terdiri dari pola-pola 

aktifitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan 

berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Kerjasama tersebut secara formal 

seringkali dimaknai sebagai struktur.  

Dalam pengertian statis, organisasi adalah wadah & 

tempat berhimpunnya sejumlah manusia yang memiliki 

kepentingan yang sama. Disebut statis karena setiap 

organisasi memiliki struktur yang cenderung tetap, tidak 
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berubah dan permanen. Sedangkan organisasi dalam 

pengertian dinamis adalah proses kerjasama sejumlah 

manusia (dua orang atau lebih) untuk mencapai tujuan 

bersama. Bersifat dinamis karena kerjasama dapat 

berlangsung secara berkelanjutan dengan intensitas yang 

berubah-ubah, serta interaksi yang terjalin dalam 

kerjasama antara manusia tersebut juga tidak pernah 

sama dari waktu ke waktu. Makna organisasi dalam arti 

dinamis ini juga sering dikenal sebagai manajemen. 

Beberapa ciri yang menunjukkan karakteristik 

organisasi meliputi: ada kerjasama, orang-orang, tujuan 

yang ingin dicapai dan pembagian tugas. Sifat organisasi 

cenderung tetap/statis (tidak dinamis) dan berdasarkan 

unsur yang dimiliki, diketahui ada 4 (empat) unsur dari 

organisasi yang meliputi: 

• Sistem organisasi, yang memiliki elemen-elemen 

(sub sistem) yang saling berkaitan satu dan lainnya 

• Pola-pola aktifitas yang dilakukan secara berurutan, 

teratur, rutin dan berulang-ulang 

• Ada kumpulan orang-orang (dan atau kelompok) 

yang saling berinteraksi dan bekerjasama satu dan 

lainnya (saling terikat), serta 

• Tujuan yang ingin dicapai 

 

Organisasi adalah struktur/wadah/tempat dalam 

melakukan berbagai aktifitas manajerial. Oleh karena itu 

organisasi secara langsung juga menentukan “model dan 

bentuk” pelaksanaan berbagai fungsi manajemen. 

Beberapa keuntungan yang dapat diidentifikasi dari 

keberadaan struktur organisasi atau wadah ini antara lain: 

• Memungkinkan pencapaian tujuan yang tidak 

mungkin bisa dilakukan sendiri (individual) 

• Memberikan pengetahuan secara kontinyu 

• Dapat menjadi sarana pengembangan karier bagi 

para anggota organisasi 

Adapun prinsip-prinsip organisasi yang baik yaitu: 

• Adanya tujuan yang jelas 

• Tujuan organisasi harus dipahami semua anggota 
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• Tujuan organisasi harus diterima oleh semua 

individu dalam organisasi 

• Adanya kesatuan arah dalam organisasi 

• Adanya struktur organisasi yang jelas, termasuk 

tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap 

individu dan kelompok dalam organisasi tersebut 

(pembagian kerja, pendelegasian wewenang, 

mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban) 

• Adanya kejelasan atas jaminan jabatan (jenjang 

karier), termasuk aturan masa kerja, kewenangan, 

gaji/insentif dan sebagainya 

• Adanya koordinasi yang baik 

 

Fungsi pengorganisasian (organizing) merupakan 

salah satu fungsi manajemen yang menekankan pada 

proses atau aktifitas yang mengarahkan pada upaya 

persiapan, penyusunan dan pengalokasian sumberdaya 

organisasi sehingga tujuan dapat dicapai secara lebih 

efektif dan efisien melalui sinkronisasi dan kombinasi 

sumberdaya. Menurut Barnard (1938), organizing adalah 

fungsi yang fokus terhadap penentuan posisi yang sesuai 

pekerjaan dan koordinasi antara kewenangan dan 

tanggung jawab. Oleh karena itu konsep dan prinsip 

“siapa mengerjakan apa, dimana, kapan, dengan siapa dan 

bagaimana” menjadi sangat relevan, karena di dalam 

fungsi pengorganisasian tersebut juga mencakup aspek 

dan proses memerinci dan membagi pekerjaan, serta 

koordinasi setiap pekerjaan dalam suatu struktur 

tertentu. Beberapa manfaat yang diperoleh dalam fungsi 

pengorganisasian yaitu: 

• Mempermudah koordinasi antar pihak (individu) 

dalam kelompok dan antar bagian dalam organisasi 

• Ada pembagian tugas yang tepat sesuai kebutuhan 

dan kondisi organisasi  

• Ada kejelasan tugas bagi setiap individu sehingga 

dapat mengetahui apa yang harus dikerjakan dan 

bagaimana mengerjakannya dengan baik 
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• Ada spesialisasi pekerjaan (maksimalisasi potensi 

dan keahlian masing-masing individu) 

• Mempermudah pengawasan karena adanya 

kejelasan mekanisme pelaporan dan pertanggung 

jawaban pada setiap jenis pekerjaan (span of control) 

• Efisiensi biaya 

• Hubungan dan interaksi antar individu dapat 

semakin baik dalam organisasi 

 

b. Mengapa Organisasi Proyek? 

Setiap aktifitas dan kerjasama yang dilakukan selalu 

perlu wadah (organisasi). Semua kegiatan tersebut juga 

perlu diatur dan diorganisasikan sedemikian rupa 

sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif 

efisien melalui proses perincian pekerjaan, pembagian 

pekerjaan dan koordinasi pekerjaan yang dikenal dengan 

istilah fungsi pengorganisasian (organizing function). 

Mengorganisir adalah mengatur/mengelola sumberdaya 

(tenaga kerja, material, uang/dana, sarana, metode) dalam 

suatu gerak langkah yang saling sinkron guna mencapai 

tujuan organisasi, sedang organisasi (struktur organisasi) 

sebagai sarananya. Dalam organisasi ini terdapat dasar-

dasar pedoman dan acuan petunjuk kegiatan, jalur 

pelaporan, pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab 

setiap kelompok (departemen) dan pimpinan. 

Aktifitas proyek merupakan aktifitas yang bersifat 

khusus, spesifik, sementara dan non rutin, sehingga 

diperlukan suatu struktur yang berbeda dengan struktur 

rutin yang sudah ada selama ini. Diperlukan garis-garis 

kekuasaan, kewenangan dan pola-pola kerjasama dan 

koordinasi yang berlainan agar semua tugas bisa 

diselesaikan secara sukses. Dibutuhkan bentuk struktur 

lain yang mampu menjamin perubahan yang terkendali 

dalam mengerjakan dan merealisasikan tugas-tugas 

khusus proyek yang melibatkan keahlian khusus pula. 

Membuat suatu bentuk organisasi yang diarahkan ke 

suatu proyek berarti bahwa perhatian sepenuhnya 

ditujukan kepada satuan-satuan struktur organisasi yang 
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diberikan tugas khusus melaksanakan suatu atau 

beberapa tugas lain yang jelas berbeda batasannya 

dengan fungsi operasioanl biasa. Kesuksesan dan 

kegagalan proyek seringkali berkaitan dengan ketepatan 

pilihan bentuk organisasi dan tempat kedudukan proyek 

di organisasi tersebut. Yang menjadi titik tolak penentuan 

tempat/kedudukan proyek secara organisatoris dalam 

organisasi terutama dilihat dari tugas pemimpin proyek, 

struktur nyata dalam organisasi, suasana kerja, dan iklim khas 

organisasi (Koolma & van de Schoot, 1988). 

Pilihan bentuk organisasi proyek sangat dipengaruhi 

oleh situasi dan kadang-kadang bersifat intuitif. Beberapa 

kriteria yang mendasari pemilihan bentuk organisasi 

proyek menurut Santosa (2009) antara lain: 

• Frekuensi adanya proyek baru, seberapa sering suatu 

perusahaan (organisasi) mendapat proyek dan 

sejauh mana keterlibatannya dalam berbagai aktifitas 

proyek tersebut. 

• Berapa lama proyek berlangsung (jangka waktu) 

• Ukuran-ukuran proyek, misalnya tingkat pemakaian 

tenaga kerja, dana, modal dan sumberdaya lain yang 

dibutuhkan untuk proyek tersebut. 

• Kompleksitas hubungan yang terjadi dalam aktifitas 

proyek, seperti berapa banyak jumlah bidang 

fungsional yang terlibat dalam proyek dan 

bagaimana hubungan ketergantungannya. 

Selain kriteria di atas, beberapa kriteria lain yang juga 

sseringkali dipakai sebagai pertimbangan pemilihan 

bentuk organisasi proyek yaitu tingkat ketidakpastian, 

keunikan, faktor biaya dan waktu.  

Lebih lanjut disampaikan oleh Syah (2004) tentang 

kriteria dan pertimbangan yang juga seringkali dipakai 

dalam memilih bentuk organisasi proyek antara lain: 

• Besaran nilai proyek 

• Tingkat teknologi dan kompleksitas proyek 

• Luasnya area dan jangkauan proyek 

• Macam, volume dan jenis pekerjaan proyek 
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• Besar dan ragam sumberdaya yang harus dikelola 

untuk kepentingan proyek 

• Kebutuhan dan “selera” manajer proyek dan 

organisasi pelaksana proyek dengan tetap 

mempertimbangkan efektifitas operasional proyek 

yang dikerjakan 

 

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dipahami 

bahwa aktifitas-aktifitas proyek sebagai bentuk “kegiatan 

khusus dan spesifik” memerlukan struktur organisasi 

sebagai landasan atau wadah melaksanakan fungsi 

organizing bagi manajer proyek. Fokus perhatian pada 

kesatuan-kesatuan organisasi (unit) yang diberikan tugas 

khusus untuk melaksanakan berbagai kegiatan (aktifitas) 

proyek, yang jelas berbeda batasannya dengan fungsi 

operasional biasa yang cenderung statis dan rutin (fungsi 

lini). Oleh karena itu kesuksesan atau kegagalan proyek 

seringkali berkaitan dengan “kekeliruan” pilihan bentuk 

organisasi proyek yang tepat dan kejelasan bagaimana 

“posisi atau kedudukan proyek” dalam organisasi 

tersebut. Terdapat 5 (lima) pertanyaan mendasar yang 

berkaitan dengan pemahaman pentingnya organisasi 

proyek yaitu: 

• Siapa dan mana unit/struktur/bagian/personil dalam 

organisasi yang melaksanakan aktifitas proyek? 

• Siapakah penanggung jawab dalam kegiatan proyek 

di organisasi? 

• Bagaimana sistem dan mekanisme kerja proyek? 

• Bagaimana pembagian kerja diatur? 

• Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi 

proyek dilakukan? termasuk pertanggungjawaban 

proyek tersebut. 

Secara konseptual terdapat beberapa bentuk organisasi 

proyek yang mewadahi aktifitas proyek berdasarkan 

karakteristik bentuk, jenis, volume dan intensitasnya 

masing-masing proyek, seperti model fungsional, proyek 

murni, matriks, koordinator, tim kerja dan sebagainya. 
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c. Organisasi Proyek Fungsional 

Organisasi fungsional adalah organisasi yang 

membagi unit/ departemennya berdasarkan fungsi-fungsi 

yang dilakukannya untuk menangani pekerjaannya 

masing-masing (Santosa, 2009). Di sisi lainnya, aktifitas 

proyek merupakan tugas-tugas khusus yang harus 

direalisasikan yang akan melibatkan banyak pihak, unit 

dan bagian dalam organisasi.  

Ciri utama organisasi fungsional yaitu memiliki 

struktur yang berbentuk piramid (pyramidal) dengan 

otoritas dan hirarki kewenangan vertikal (fungsi lini). 

Umumnya struktur organisasi fungsional ini berhasil baik 

pada instansi atau lembaga yang melaksanakan kegiatan 

yang bersifat operasional, rutin dan stabil. Model struktur 

organisasi fungsional ini lebih banyak ditemukan pada 

institusi/lembaga milik pemerintah daripada lembaga 

swasta karena karakteristik pekerjaannya cenderung rutin, 

formal dan tetap (statis), termasuk lembaga pemerintah 

bidang kesehatan. Beberapa sifat dari struktur ini yaitu: 

• Prinsip komando tunggal (satu atasan) 

• Wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada 

setiap personil pada setiap struktur (unit) dan atau 

sub unit organisasi. 

• Arus informasi dan pelaporan bersifat vertikal 

• Hubungan kerja horisontal diatur dengan prosedur 

kerja, kebijakan, aturan dan juklak/juknis yang jelas 

• Mekanisme koordinasi dalam bentuk rapat-rapat 

atau pertemuan (umumnya formal) 

 

Dalam model proyek fungsional, bentuk organisasi 

proyek diarahkan pada kesatuan-kesatuan organisasi 

(fungsional) yang diberikan tugas untuk melaksanakan 

satu atau beberapa tugas lain yang khusus dan jelas 

berbeda batasan-batasannya dengan fungsi operasional 

biasa (Koolma & Schoot, 1998). Aktifitas proyek 

merupakan bagian dari divisi fungsional dalam suatu 

organisasi. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa 

dalam bentuk organisasi fungsional, semua 
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kegiatan/aktifitas proyek diserahkan dan dikelola 

sepenuhnya pada struktur fungsional tertentu yang 

“dianggap cocok” dengan aktifitas fungsionalnya tersebut. 

Personil proyek bisa berasal dari satuan fungsional dari 

unit tersebut dan atau bisa berasal dari unit fungsional 

lainnya bilamana diperlukan.  

Pada organisasi proyek fungsional, lingkup kegiatan 

proyek diserahkan sepenuhnya dan menjadi bagian dan 

atau tambahan pekerjaan bagian fungsional, serta 

dipimpin oleh manajer lini yang telah ada. Pengelolaan 

proyek “dirangkap” oleh hierarki fungsional yang ada. 

Tanggung jawab pekerjaan proyek juga dirangkap 

dengan tugas sehari-hari pada struktur fungsional, 

sehingga aktifitas proyek yang besar-besar berisiko 

mengganggu kegiatan keseluruhan dari struktur 

fungsional tersebut. 

 
 

 

Gambar 3.1. 

Contoh Organisasi Proyek Fungsional 
(Sumber Bagan: Struktur Dinas Kesehatan Kab Kediri by Google Images) 

 

Setiap struktur fungsional mengerjakan tugas “proyeknya” masing-
masing sesuai bidang fungsional / kompetensinya 
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Aktifitas proyek dalam organisasi yang beraneka 

ragam dikerjakan atau diserahkan pada setiap struktur 

fungsi yang berbeda-beda. Misalnya: proyek yang 

berkaitan dengan Bidang A akan dikerjakan oleh struktur 

fungsional A, proyek B akan dikerjakan oleh sturuktur 

fungsional B, proyek C dikerjakan oleh struktur 

fungsional C dan seterusnya. Personil pada setiap 

struktur fungsional akan mengerjakan 2 tugas bersamaan, 

yaitu tugas rutin (sesuai struktur fungsionalnya) dan 

tugas proyek. Manajer fungsional juga mengemban peran 

sebagai manajer proyek sesuai lingkup kerjanya.  

Beberapa keuntungan dan kelebihan menggunakan 

model struktur organisasi proyek fungsional antara lain: 

1) Adanya fleksibilitas dan efisiensi yang tinggi dalam 

penggunaan staf/tenaga/karyawan serta sumberdaya 

lainnya, karena sudah memiliki keahlian dan 

spesialisasi yang dibutuhkan proyek 

2) Karena aktifitas proyek diserahkan kepada 

bagian/unit fungsional yang mempunyai jenis 

kegiatan serupa, diharapkan dapat memberikan 

kontribusi teknis yang besar karena lebih memahami 

teknis dan persoalannya  

3) Memudahkan koordinasi kegiatan diantara staf, 

personil dan tenaga operasional lainnya (menjadi 

lebih cepat dan efisien karena tidak terbentur dengan 

masalah birokrasi) 

4) Memudahkan pengawasan (supervisi) karena 

personil hanya perlu melapor pada 1 (satu) atasan 

saja sehingga terjadi pemusatan dan pengawasan 

sumberdaya (untuk melaporkan kegiatan rutin 

maupun kegiatan proyek) 

5) Ada potensi peningkatan keahlian dan ketrampilan 

personil/individu (spesialisasi bidang) 

6) Memudahkan manajer dalam mengendalikan kinerja 

personil, biaya, jadwal dan mutu produk 

7) Divisi fungsional mempunyai jalur-jalur karier bagi 

personil dengan keahlian tertentu dan aktifitas 

proyek dapat sekaligus menjadi ajang menunjukkan 
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prestasi dan keberhasilan untuk promosi dan 

pengembangan karier di organisasi tersebut. 

8) Tidak perlu melakukan restrukturisasi atau 

modifikasi struktur organisasi yang sudah ada yang 

membutuhkan sumberdaya mahal, apalagi sifat 

pekerjaan proyek yang cenderung sementara dan 

tidak rutin. 

 

Di sisi lain, organisasi proyek fungsional ternyata 

juga mempunyai kelemahan dan keterbatasan, antara lain: 

1) Tidak efektif untuk melaksanakan aktifitas proyek 

yang berskala besar, kompleks, multidiplin dengan 

integrasi ketat antara staf/personil dan komponen 

pekerjaan yang bersangkutan karena adanya 

“rangkap” pekerjaan. 

2) Pekerjaan menjadi tidak fokus karena pekerjaan 

proyek bukan merupakan prioritas atau sebaliknya 

proyek menjadi prioritas, sehingga ada pekerjaan 

yang menjadi terbengkalai atau dinomorduakan, 

baik untuk aktifitas proyek maupun aktifitas 

fungsionalnya. 

3) Seringkali kegiatan proyek dianggap sebagai 

aktifitas rutin biasa sehingga dorongan atau motivasi 

cenderung rendah atau bahkan dianggap sepele 

karena “proyek” bukan menjadi minat utama. 

4) Tidak ada tenaga yang bertanggung jawab penuh 

untuk pencapaian tujuan proyek secara utuh 

(dedicated) karena adanya rangkap jabatan dengan 

manajer lini (struktural). 

5) Tidak ada pengaturan formal yang mengatur 

interaksi dan arus horizontal karena masing-masing 

unit/struktur fungsional melaksanakan aktifitas 

proyeknya sendiri. 

6) Dapat terjadi konflik/pertentangan dalam pembagian 

sumberdaya yang sama (bilamana waktu kerja 

antara aktifitas proyek dan fungsional bersamaan) 

7) Satuan unit fungsional sudah terbiasa dalam 

pekerjaan rutin sehingga kurang tanggap/tidak 
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fleksibel terhadap kebutuhan proyek yang seringkali 

berubah secara cepat dan dinamis 

8) Kurang memberikan pendekatan yang holistik 

terhadap suatu proyek karena aktifitas proyek 

membutuhkan totalitas penuh dari semua anggota.  

 

Salah satu upaya yang sering dilakukan guna 

menjembatani kelemahan model organisasi fungsional ini 

yaitu dengan model “koordinator” yang merupakan 

pengembangan dari organisasi proyek fungsional. 

Ditunjuk seorang “koordinator” yang berasal dari unit itu 

sendiri dan kedudukannya di bawah pimpinan unit 

fungsional dengan tugas sepenuhnya untuk menangani 

aktifitas proyek sepenuhnya (full time). Koordinator ini 

berfungsi sebagai anggota staf lini/fungsional dan 

melaksanakan kepemimpinan atas semua aktifitas proyek 

di unit tersebut dengan prosedur tertentu. Fungsi 

utamanya yaitu membebaskan manajer lini dari masalah-

masalah detil proyek.  

Koordinator proyek bertindak sebagai “pusat dan 

sumber informasi” untuk semua aktifitas proyek. Seorang 

koordinator juga mengkoordinasikan semua pekerjaan 

yang berhubungan dengan proyek, meski secara vertikal 

tidak mempunyai otoritas (sebagaimana manajer lini), 

tetapi semua keputusan tentang anggaran, jadwal dan 

performasi proyek ada di tangannya. Intinya bahwa 

seorang koordinator bertanggung jawab penuh atas 

pengelolaan proyek. Meski punya tanggung jawab penuh 

terhadap semua aktifitas proyek dalam struktur unit 

fungsional, namun koordinator memiliki kewenangan 

terbatas, sehingga umumnya hanya dapat menghimbau 

dan menganjurkan saja, karena fungsinya yang terbatas 

pada koordinasi saja. Untuk mengetahui struktur dan 

kedudukan KOORDINATOR dalam aktifitas proyek 

dapat dilihat pada Gambar 3.2.  
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Gambar 3.2. 

Contoh Organisasi Proyek “Koordinator” 
(Sumber Bagan: Struktur Dinas Kesehatan Kab Kediri by Google Images) 

 

 

d. Organisasi Proyek Murni 

Seringkali disebut sebagai organisasi proyek murni, 

karena struktur proyek “berstatus mandiri” yang terpisah 

namun sejajar dengan unit/struktur fungsional lainnya 

dalam organisasi. Struktur proyek juga tidak tergantung 

pada dukungan bagian fungsional dan merupakan bagian 

tersendiri dari organisasi fungsional secara keseluruhan 

yang dipimpin oleh seorang manajer proyek yang 

mempunyai otoritas penuh terhadap proyek. Menjadi 

organisasi tersendiri dengan staf/personil, sumberdaya 

yang tersendiri. Status tim proyek secara struktur jelas, 

formal, serta semua anggota tim proyek juga memiliki 

komitmen serta wewenang mandiri meski tetap dalam 

koordinasi struktur organisasi induk. 

KOORDINATOR berperan menggantikan fungsi Manajer Lini dan 
secara khusus melaksanakan dan mengelola aktifitas proyek 
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Organisasi proyek murni mempunyai kewenangan 

penuh dan secara operasional dikendalikan seorang 

manajer proyek dengan struktur tersendiri. Manajer 

proyek mengendalikan dan mengerjakan semua aktifitas 

proyek dalam organisasi tersebut. Kedudukan manajer 

proyek setara dengan manajer lini. Seorang manajer 

proyek juga dapat merekrut orang-orang atau personil 

dari unit fungsional tertentu atau merekrut orang luar 

untuk bekerja sepenuhnya mengelola proyek. Beberapa 

ciri khusus dalam organisasi proyek murni antara lain: 

• Kedudukan dan fungsi pimpinan (manajer) proyek 

sama dan setara dengan manajer lini lainnya 

• Manajer proyek mempunyai kewenangan penuh 

dalam pengelolaan semua aktifitas proyek 

• Tenaga pelaksana atau personil proyek dipindahkan 

ke dalam struktur organisasi proyek dan mereka 

hanya khusus mengerjakan pekerjaan proyek sesuai 

keahlian, kewenangan dan tanggung jawabnya 

dalam organisasi. 

• Hanya memerlukan sedikit dukungan unit 

fungsional karena strukturnya sudah mandiri. 

 

Beberapa keuntungan dalam penggunaan bentuk 

atau model organisasi proyek murni antara lain:  

1) Terbentuk suatu tim proyek dengan bagian atau sub-

sub bidang yang lengkap dengan susunan komando 

tunggal dan memiliki wewenang sepenuhnya atas 

sumberdaya yang tersedia untuk mencapai sasaran 

proyek yang sudah ditentukan. 

2) Mempermudah dalam mengantisipasi perubahan 

dan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat 

3) Staf dan personil proyek sejak awal sudah diarahkan 

untuk mencapai tujuan khusus (tujuan proyek) 

4) Status yang mandiri akan menumbuhkan identitas 

tim, kebanggaan dan komitmen para anggota/ 

personil untuk menyelesaikan proyek 

5) Dengan dipindahkannya tenaga-tenaga spesialis dari 

unit fungsional ke dalam unit proyek tersendiri, 
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maka jalur/rantai komunikasi dan arus kegiatan 

lebih pendek, serta supervisi dan pengendaliannya 

menjadi lebih efektif 

6) Memudahkan koordinasi dan integrasi personil dan 

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya  

7) Orientasi sangat kuat pada kepentingan-kepentingan 

proyek dan lebih fokus dalam pengerjaannya 

8) Manajer proyek mempunyai wewenang penuh atas 

kegiatan proyek dan adanya kesatuan komando 

karena semua personil/anggota tim proyek hanya 

bertanggung jawab pada satu atasan saja. 

 

 
Gambar 3.3. 

Contoh Organisasi Proyek Murni 

 

Sedangkan beberapa kelemahan, kendala atau 

keterbatasan dalam model organisasi proyek murni yang 

dapat diidentifikasi antara lain: 

1) Dari sudut pandang organisasi secara keseluruhan, 

model ini dianggap sangat mahal dan tidak efisien 

untuk membagi-bagi dan memecah penggunaan 

Semua aktifitas proyek dikerjakan oleh struktur tersendiri dan dipimpin oleh 
Manajer Proyek yang setara kedudukannya dengan Manajer Lini lainnya 
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sumberdaya (fragmentasi), terutama tenaga, fasilitas, 

dan sarana prasarana.  

2) Umur efektif dari unit/struktur/departemen proyek 

sangat tergantung umur proyek karena sifat proyek 

yang tidak permanen dan terbatas (saat ada proyek 

atau saat tidak ada proyek) 

3) Bertambahnya jumlah proyek maka akan semakin 

besar biaya untuk melengkapi sumberdaya proyek 

yang dibutuhkan. 

4) Kemungkinan terjadi duplikasi fungsi, sarana, 

tanggung jawab dan sumberdaya antara unit proyek 

dengan unit fungsional (untuk item kegiatan yang 

mungkin sama dan sejenis). 

5) Sifat keterbatasan usia proyek dapat menimbulkan 

perasaan tidak menentu bagi staf/personil proyek 

6) Seringkali terjadi inkonsistensi prosedur standar 

dengan alasan untuk “memenuhi permintaan klien” 

7) Dapat menimbulkan kecemburuan/rasa iri dari 

personil unit fungsional terhadap personil proyek 

karena fasilitas dan “keuntungan” yang berbeda 

 

e. Organisasi Proyek Matriks 

Organisasi proyek matriks ini merupakan gabungan 

model organisasi proyek fungsional dengan organisasi 

proyek murni, dengan menekankan pada sisi positif dari 

kedua model tersebut dengan titik temu pada paket kerja 

proyek yang ada. Pada model matriks ini, keberadaan 

unit/bagian/departemen proyek tetap ada (sejajar dengan 

unit fungsional lainnya) namun tidak memiliki 

personil/staf dan sumberdaya proyek tersendiri karena 

memanfaatkan personil/staf dan sumberdaya unit 

fungsional. Pekerjaan proyek dilakukan di bawah 

komando manajer proyek khusus dan pekerjaan rutin/ 

operasional di bawah komando manajer unit fungsional. 

Organisasi proyek matriks adalah organisasi proyek 

murni yang melekat pada unit fungsional dari organisasi 

induk (merupakan kombinasi keduanya). 
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Model organisasi proyek matriks ini memanfaatkan 

staf dan personil dengan keahlian khusus dari 

unit/struktur fungsional yang berbeda-beda sesuai jenis 

proyeknya. Unit fungsional tidak mempunyai proyek dan 

tidak mempunyai kendali atas proyek, namun tetap 

dilibatkan dalam pengerjaan proyek-proyek tertentu 

sesuai bidang keahlian dan spesifikasi unit fungsional. 

Secara administratif tetap terikat dengan unit fungsional 

sebagai induk organisasinya, namun mereka terikat ke 

manajer proyek bila berkaitan dengan pengerjaan proyek.  

Mekanisme tersebut memunculkan mekanisme arus 

kerja, wewenang, tanggung jawab dan komunikasi secara 

vertikal dan horisontal. Struktur vertikal mengandung 

hierarki fungsional, sedangkan manajer proyek mengatur 

alur kewenangan dan tanggung jawab proyek secara 

horisontal dengan menggunakan fasilitas kerja fungsional 

dan berbagai aktifitas kerja proyek. Pelaporan pekerjaan 

rutin/ operasional kepada manajer unit fungsional dan 

untuk aktifitas proyek, pelaporan dilakukan kepada 

manajer proyek. Metode ini dianggap lebih efisien dalam 

penggunaan sumberdaya. 

Beberapa keuntungan dari model organisasi proyek 

matriks yang dapat diidentifikasi antara lain: 

1) Aktifitas proyek tetap mendapatkan perhatian penuh 

karena keberadaan seorang manajer proyek yang 

bertanggung jawab mengelola proyek secara penuh 

sesuai standar kinerjanya. 

2) Menjaga mutu teknis pekerjaan sesuai spesialisasi di 

bidang fungsional, namun pekerjaan dan pencapaian 

tujuan proyek juga dapat terjamin 

3) Koordinasi dilakukan melintasi unit / bagian 

fungsional dari organisasi sehingga lebih efektif dan 

cepat tanpa terganggu aturan birokrasi 

4) Manajer proyek dapat menimbulkan perhatian yang 

besar terhadap tujuan-tujuan proyek diantara bagian 

atau unit-unit fungsional yang ikut memberikan 

sumbangan pada kegiatan/pekerjaan proyek 
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5) Adanya mekanisme pembagian (sharing) 

sumberdaya dari berbagai disiplin dan unit dalam 

organisasi untuk menangani multiproyek sehingga 

lebih efisien (efisiensi penggunaan sumberdaya) 

6) Kepentingan proyek yang cenderung dinamis dapat 

dijaga, dipelihara dan dikerjakan terus menerus 

karena adanya seorang penanggung jawab tunggal 

(manajer proyek) 

7) Memungkinkan tanggapan dan respon terhadap 

suatu persoalan secara cepat 

8) Staf/personil proyek memiliki posisi yang jelas 

karena bila proyek selesai, mereka tetap dapat 

kembali pada posisinya di unit/bagian fungsional. 

 

 
Gambar 3.4. 

Contoh Organisasi Proyek Matriks 

 

Sedangkan kelemahan atau keterbatasan model 

organisasi proyek matriks yang dapat diidentifikasi yaitu:  

1) Terjadi dilema “kepemimpinan ganda” diantara 

manajer fungsional dan manajer proyek yang bisa 
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menimbulkan pertentangan diantara personil 

fungsional yang terlibat, termasuk juga pelanggaran 

prinsip utama manajemen yaitu kesatuan komando 

(unity of command) 

2) Seringkali menimbulkan kebingungan karena 

adanya 2 (dua) jalur pelaporan bagi anggota tim 

proyek karena harus melaporkan ke manajer 

fungsional untuk aktifitas rutinnya dan ke manajer 

proyek untuk aktifitas proyek 

3) Bila sistemnya tidak lancar dapat menimbulkan 

konflik dan pertentangan dalam pembagian 

sumberdaya (antar organisasi dan antar individu) 

karena kompleksitas struktur organisasi, arus 

kegiatan yang multiarah dan banyaknya jumlah 

personil yang terlibat  

4) Seringkali ada ketidakjelasan batas kewenangan 

dalam organisasi karena prosedur, garis komunikasi 

dan komando yang ruwet dalam dualisme struktur 

manajemen organisasi. 

5) Ada kecenderungan staf/personil organisasi lebih 

patuh (mematuhi) perintah manajer proyek daripada 

manajer fungsional karena adanya “benefit” yang 

diterima ketika melaksanakan pekerjaan proyek 

(cenderung mengabaikan aktifitas rutin/fungsional 

yang harus dilakukannya)  

6) Adanya sifat ketergantungan yang tinggi antara 

struktur proyek dan struktur organisasi lain 

pendukung proyek (karena ada tugas lain yang 

harus dikerjakan atau ketika banyak proyek harus 

dikerjakan dalam waktu sama). 

 

Mengenal dan Memahami Tingkatan “Kemandirian 

Proyek” dalam Organisasi Proyek 

Telah dijelaskan di atas bahwa organisasi proyek 

matriks merupakan gabungan dari organisasi proyek 

fungsional dengan organisasi proyek murni, dengan 

mengambil segi-segi positif dari kedua bentuk organisasi 

tersebut, sehingga diperoleh sifat-sifat yang berkaitan 
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dengan efisiensi penggunaan sumberdaya organisasi 

yang terbatas. Sifat efisiensi sumberdaya diperoleh dari 

model proyek yang berbentuk fungsional, sedangkan sifat 

efektifitas cenderung diperoleh dari struktur organisasi 

proyek yang bersifat murni. 

Mekanisme penggabungan tersebut dilakukan 

dengan cara menggalang kerjasama antara unit/bidang/ 

struktur fungsional dengan unit/bidang/struktur proyek 

melalui pengaturan porsi kewajiban, tanggung jawab dan 

otoritas dari masing-masing pihak sehingga dapat 

mencerminkan status kemandirian atau status 

otonominya. Semakin besar tingkat kemandirian proyek, 

maka statusnya akan mendekati ke arah bentuk struktur 

organisasi “proyek murni” dan semakin kecil 

kemandirian akan cenderung bergeser ke bentuk struktur 

organisasi “proyek fungsional”. 

Analisis dan penentuan status kemandirian proyek 

ini tentu sangat penting karena hasilnya akan menjadi 

dasar penyusunan tim inti proyek, jumlah personil yang 

direkrut dan sumberdaya lain yang harus dipersiapkan 

sesuai sifat dan kondisi spesifik serta penyiapan 

organisasi dalam mengelola proyek nantinya. Untuk itu 

perlu dilakukan kajian berdasar faktor obyektif dan 

subyeknya yang saling berkaitan satu dengan lainnya. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat 

kemandirian proyek berdasarkan struktur organisasi 

yang digunakan dapat dibagi dalam 2 (dua) dimensi, 

terbagi dalam beberapa variabel dan sub variabel yaitu: 

1) Faktor Obyektif 

a. Dimensi (Volume) Kegiatan Proyek, yaitu ukuran 

pekerjaan lingkup proyek yang berkaitan 

dengan kemampuan bidang/unit menangani 

beban kerja tambahan (work-load) terbatas 

apakah mengganggu tugas-tugas rutinnya 

ataukah tidak. 

b. Kompleksitas Proyek, yang dipengaruhi jumlah 

dan jenis atau variasi kegiatan yang harus 

dikerjakan, serta hubungan antara organisasi 
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internal dan eksternal personil proyek yang 

akan memunculkan jumlah interface yang terjadi 

dan ketergantungan dengan organisasi dan 

external factors lainnya. 

c. Jenis Kegiatan Proyek, dimana semakin berbeda 

jenis kegiatan/aktifitas dan lingkup proyek 

dengan jenis kegiatan yang dikerjakan selama 

ini, tentunya kemandirian proyek akan semakin 

diperlukan. 

d. Lokasi Proyek, apakah di lokasi dekat pusat kota 

dan juga dekat dengan sumber fasilitas atau 

sebaliknya ada di area terpencil dan jauh dari 

ketersediaan fasilitas (infrastruktur dan jaringan 

komunikasi yang dibutuhkan proyek). 

e. Sumberdaya Proyek, terutama SDM sebagai 

tenaga ahli yang trampil dan sarana 

prasarana/fasilitas atau peralatan untuk 

keperluan operasional kerja proyek. 

2) Faktor Subyektif 

a. Kebijakan Organisasi, yang menyangkut 

hubungan kepentingan proyek dengan 

kepentingan organisasi secara menyeluruh, 

yang berupa penerapan strategi usaha, 

penguasaan dan penggunaan teknologi, serta 

peningkatan spesialisasi personil organisasi dan 

otonomi pembiayaannya. 

b. Kultur atau Budaya Organisasi, yang membentuk 

pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan tertentu 

dalam organisasi yang tentu saja dapat 

menimbulkan rasa antipati, kecurigaan dan 

preferensi negatif terhadap dukungan yang 

diperlukan untuk proyek. 
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Gambar 3.5. 

Tingkat Kemandirian Proyek 

 

f. Organisasi Proyek “Tim Kerja” (Task Force) 

Merupakan salah satu bentuk struktur proyek yang 

simpel dan umumnya dimanfaatkan untuk mengatasi 

proyek-proyek yang muncul tiba-tiba (mendadak) dan 

belum direncanakan, serta sifatnya yang cenderung 

sementara (ad hoc) dan berjangka waktu pendek. Anggota 

tim proyek ini dipilih dari internal organisasi dengan 

kriteria seperti senioritas dan keahlian tertentu, namun 

mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan rutinnya. Model 

tim kerja atau task-force ini juga lebih tepat untuk 

menangani proyek-proyek dalam skala kecil, dan 

umumnya bersifat sementara dan berbentuk seperti 

kepanitiaan kerja (kepanitiaan), tim kerja dan sejenisnya. 

Bila ada proyek, mereka akan mengerjakan proyek 

tersebut, sebaliknya mereka akan membubarkan diri 

bilamana kegiatan proyek sudah berakhir.  
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7.  Latihan 

a.  Apakah yang dimaksud dengan organisasi dan 

perbedaannya dengan fungsi pengorganisasian? 

b.  Sebutkan unsur-unsur organisasi yang diketahui dan apa 

saja prinsip-prinsip dasar suatu organisasi? 

c.  Jelaskan secara ringkas alasan mengapa suatu aktifitas 

proyek memerlukan organisasi? 

d. Sebutkan dan jelaskan macam-macam organisasi proyek 

yang saudara ketahui! 

e.  Apa sajakah yang menjadi perbedaan mendasar antara 

organisasi proyek fungsional dengan organisasi proyek 

yang murni? 

f.  Apakah ciri-ciri dan karakteristik khas dari struktur 

organisasi proyek matriks? Jelaskan secara ringkas. 

g.  Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor apa yang mendasari 

tingkat kemandirian suatu proyek berdasarkan struktur 

organisasi yang mewadahinya? 

h.  Sebutkan dan jelaskan secara ringkas apa sajakah 

kelemahan organisasi proyek fungsional? 

 

8. Rangkuman 

Pengertian organisasi berbeda dengan pengorganisasian, 

karena organisasi lebih menekankan pada struktur yang 

mewadahi suatu aktifitas kerjasama, sedangkan 

pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen 

yang menekankan pada bagaimana alokasi dan distribusi 

sumberdaya organisasi serta pola-pola koordinasi yang akan 

dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. 

Sebagai suatu aktifitas yang bersifat khusus, spesifik, 

sementara dan non rutin, aktifitas proyek memerlukan wadah 

dalam bentuk struktur yang berbeda dari struktur rutin yang 

sudah ada dalam organisasi. Struktur tersebut harus mampu 

menampilkan garis-garis kekuasaan, kewenangan dan pola-

pola kerjasama dan koordinasi yang berlainan agar semua 

tugas bisa diselesaikan secara sukses. Selain itu, struktur 

tersebut juga mampu menjamin perubahan yang terkendali 

dalam pengerjaan dan realisasi tugas khusus proyek yang 

otomatis akan melibatkan keahlian-keahlian khusus pula. 
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Kesuksesan dan kegagalan proyek berkaitan dengan 

ketepatan memilih bentuk organisasi proyek yang dapat 

dipengaruhi oleh frekuensi proyek baru, jangka waktu yang 

dibutuhkan, dan ukuran proyek yang berkaitan dengan 

penggunaan tenaga kerja, modal dan sumberdaya serta 

kompleksitas hubungan yang terjadi di dalamnya. Kriteria lain 

yang juga dipakai sebagai pertimbangan pemilihan bentuk 

organisasi proyek yaitu tingkat ketidakpastian, keunikan, faktor 

biaya dan waktu. Ahli lainnya mengemukakan pertimbangan 

memilih bentuk organisasi proyek dengan berdasarkan 

besaran nilai proyek; teknologi dan kompleksitas; luasnya area 

dan jangkauan proyek; macam, volume dan jenis pekerjaan 

proyek; serta besar dan ragam sumberdaya yang harus 

dikelola untuk kepentingan proyek. 

Dikenal ada beberapa model organisasi proyek yaitu 

organisasi proyek fungsional, organisasi proyek murni, 

organisasi proyek matriks dan tim kerja (task-force). Berdasar 

karakteristiknya, masing-masing bentuk organisasi proyek 

tersebut mempunyai kekuatan dan kelemahannya, sehingga 

penentuan struktur organisasi proyek tentunya juga harus 

memperhatikan semua aspek tersebut.  

Organisasi proyek fungsional adalah bentuk tradisional 

dalam pengerjaan berbagai aktifitas proyek. Bentuk organisasi 

proyek yang diarahkan pada kesatuan fungsional organisasi 

yang diberikan tugas khusus dan berbeda dengan tugas rutin. 

Aktifitas proyek menjadi bagian dari divisi fungsional dan 

dikelola sepenuhnya oleh struktur fungsional tertentu yang 

“sesuai” aktifitas fungsionalnya. Personil proyek juga dari 

satuan fungsional unit tersebut. Model ini lebih tepat dipakai 

untuk aktifitas proyek yang tidak terlalu kompleks. 

Organisasi proyek murni merupakan sisi sebaliknya dari 

model organisasi proyek fungsional. Strukturnya berstatus 

mandiri, sejajar dan sama kedudukannya dengan struktur 

fungsional (lini) lainnya. Tidak ada ketergantungan pada 

struktur fungsional, serta dipimpin oleh manajer proyek 

dengan otoritas penuh terhadap proyek. Status tim dan 

personil proyek juga jelas, formal dan punya kemandirian 

meski tetap dalam koordinasi organisasi induk. Manajer 
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proyek mengendalikan dan mengerjakan semua aktifitas 

proyek, serta dapat merekrut personil dari unit fungsional 

tertentu atau dari luar untuk sepenuhnya mengelola proyek. 

Organisasi proyek matriks adalah gabungan organisasi 

proyek fungsional dengan organisasi proyek murni, dengan 

penekanan pada sisi positif kedua model tersebut dengan titik 

temu pada paket kerja proyek yang ada. Keberadaan struktur 

proyek tetap ada sejajar dengan unit fungsional (lini) lainnya, 

namun tidak memiliki personil dan sumberdaya tersendiri 

karena menggunakan sumberdaya unit fungsional. Pekerjaan 

proyek dilakukan di bawah komando manajer proyek dan 

pekerjaan rutin/operasional di bawah komando manajer unit 

fungsional. Organisasi proyek matriks adalah organisasi 

proyek murni yang melekat pada unit fungsional dari 

organisasi induk (merupakan kombinasi keduanya). 

Tingkat kemandirian organisasi proyek matriks 

ditentukan pada kecenderungan arah diantara kedua dimensi 

kutub yang berbeda. Kemandirian semakin tinggi menuju 

pada bentuk proyek murni dan kemandirian akan semakin 

rendah yang menuju pada bentuk proyek fungsional. Faktor 

penting yang mempengaruhi kemandirian tersebut yaitu 

faktor obyektif dan faktor subyektif. Faktor obyektif meliputi: 

volume kegiatan, kompleksitas, jenis kegiatan, lokasi dan 

sumberdaya yang tersedia, sedangkan faktor subyektif meliputi: 

pola-pola kebijakan dan kultur/budaya organisasi. 

Organisasi proyek yang berbentuk tim kerja (task force) 

adalah bentuk struktur proyek yang simple dan bersifat 

sementara (ad-hoc). Dibentuk ketika muncul proyek yang 

mendadak (tiba-tiba) tanpa direncanakan sebelumnya. 

Bentuknya seperti kepanitiaan, panitia kerja dan sejenisnya. 

Anggota tim dipilih dari internal organisasi dengan kriteria 

tertentu seperti senioritas dan atau dengan keahlian tertentu, 

namun mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan rutinnya.  

 

9. Tes Formatif   

1)  Termasuk unsur-unsur penting organisasi, yaitu: 

A.  Sistem organisasi dan elemen-elemennya 

B. Aktifitas yang bersifat sementara dan komprehensif 
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C. Dapat memberikan keuntungan atau benefit bagi 

semua anggotanya 

D. Sebagai wadah untuk melakukan aktifitas bersama 

 

2)  Pernyataan ini benar untuk pengertian fungsi 

pengorganisasian 

A.  Merupakan fungsi manajemen yang menekankan 

koordinasi antar personil dan monitoring evaluasi 

kinerja organisasi 

B.  Fungsi yang berfokus pada penentuan posisi yang 

sesuai pekerjaan dan koordinasi kewenangan dan 

tanggung jawab yang harus dipenuhi. 

C.  Fungsi manajemen dalam pengaturan mekanisme 

pelaporan dan pertanggungjawaban 

D.  Semua jawaban benar 

 

3) Merupakan salah satu kekuatan model organisasi proyek 

yang fungsional: 

A. Ada mekanisme pembagian sumberdaya (sharing) 

dari sehingga lebih efisien penggunaannya 

B. Staf dan personil proyek sejak awal sudah diarahkan 

untuk mencapai tujuan khusus proyek 

C. Sebagai struktur dengan unit lengkap dan komando 

tunggal yang mempunyai wewenang penuh 

terhadap pengaturan sumberdaya organisasi 

D. Memudahkan koordinasi kegiatan menjadi lebih 

cepat dan efisien karena tidak terbentur birokrasi 

 

4) Pernyataan di bawah ini benar untuk karakteristik 

organisasi proyek murni: 

A. Struktur proyek “berstatus mandiri” dan terpisah 

dengan unit/struktur fungsional dalam organisasi. 

B. Manajer proyek hanya dapat merekrut orang-orang 

atau personil dari unit fungsional luar organisasi. 

C. Bisa menimbulkan konflik dalam pembagian 

sumberdaya karena kompleksitas, arus kegiatan dan 

jumlah personil  
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D. Paling tepat digunakan pada organisasi yang 

mempunyai aktifitas proyek yang tidak terlalu besar 

 

10.  Umpan Balik 

Setelah menyelesaikan sub pokok bahasan ini semua 

mahasiswa Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dapat menjelaskan 

dan memahami karakteristik berbagai organisasi proyek. 

Peserta kuliah juga dapat menyelesaikan soal organisasi 

proyek dengan tingkat kebenaran minimal 90%. 

 

11. Kunci Jawaban 

1). A 3). D 

2). B 4). A 
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BAB IV 

MANAJEMEN DAN PRINSIP PENGELOLAAN PROYEK 

 

1. Pendahuluan 

Aktifitas proyek yang bersifat sementara, khusus dan 

kompleks memerlukan proses pengelolaan (manajemen) yang 

khusus dan juga berbeda yang sesuai tuntutan dan dinamika 

kegiatan dan karakteristik proyek guna mencapai keberhasilan 

proyek secara efektif dan efisien. 

 

2. Deskripsi Singkat 

Pada bagian ini dibahas tentang pengertian manajemen 

proyek dan prinsip dasar mengelola berbagai aktifitas proyek 

melalui peran dan fungsi manajer dalam menentukan proyek-

proyek pilihan, termasuk juga proyek dalam bidang kesehatan.  

 

3. Relevansi 

Pokok bahasan tentang manajemen dan prinsip 

pengelolaan proyek ini merupakan bagian dari kurikulum MK 

Administrasi Program dan Proyek Kesehatan yang berkaitan 

erat dengan topik tentang organisasi proyek dan berbagai 

fungsi manajemen proyek 

 

4. Kompetensi 

C.1.  Standar Kompetensi 

Dengan mempelajari topik ini, mahasiswa diharapkan 

mampu menjelaskan dan memahami mekanisme 

pengelolaan proyek (manajemen proyek) melalui peran 

dan fungsi manajer proyek guna mencapai keberhasilan 

pencapaian tujuan proyek   

 

C.2. Kompetensi Dasar 

Setelah menyelesaikan materi bab ini mahasiswa 

diharapkan: 

a. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian 

manajemen dan fungsi-fungsi manajemen 
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b. Mahasiswa mampu menjelaskan driving force 

manajemen proyek dan indikator keberhasilan 

manajemen proyek 

c. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar 

mengelola aktifitas proyek, termasuk mengelola 

sumberdaya yang meliputi SDM, peralatan, material 

dan modal/keuangan 

d. Mahasiswa mampu menjelaskan peran dan fungsi 

manajer proyek dalam pengembangan tim proyek 

dan perangkat instrumen proyek 

e. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, menyebutkan 

dan menjelaskan kriteria proyek-proyek pilihan  

 

5.   Petunjuk Belajar 

Agar lebih mudah memahami materi ini, mahasiswa harus: 

a. Mempelajari dan memahami konsep dasar manajemen 

proyek (kesehatan) dan prinsip mengelola berbagai 

sumberdaya proyek bidang kesehatan khususnya. 

b. Mempelajari berbagai indikator dalam menentukan 

proyek pilihan dan keberhasilan kinerja proyek 

c. Mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan pada akhir 

bab ini. 

 

6.  Uraian Isi  

a.  Pengertian Manajemen dan Manajemen Proyek 

Manajemen (management) berasal dari kata “to 

manage” yang artinya mengelola atau mengatur, sehingga 

istilah manajemen dimaknai pengaturan atau pengelolaan. 

Aspek yang diatur atau dikelola tentunya adalah 

sumberdaya organisasi (6M yaitu: man, money, material, 

machine, method, market) yang terbatas sifatnya melalui 

implementasi berbagai fungsi manajemen yang menurut 

Terry meliputi POAC yaitu Planning (perencanaan), 

Organizing (pengorganisasian), Actuating (pelaksanaan) 

dan Controlling (pengawasan, pengendalian dan 

penilaian). Tugas manajer yaitu memberikan arahan agar 

bertindak sistematis dalam mencapai apa yang menjadi 

tujuannya secara tepat, efektif dan efisien. 
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Manajemen seringkali juga dimaknai sebagai ilmu 

dan seni memimpin organisasi dan mengatur berbagai 

sumberdaya yang terbatas melalui kegiatan/fungsi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengendalian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran 

yang diharapkan oranisasi. Mengatur bagaimana metode 

yang paling tepat diterapkan guna mencapai target yang 

optimal dalam hal ketepatan kualitas, kecepatan, 

penghematan dan keselamatan kerja secara komprehensif. 

Dikaitkan dengan aktifitas proyek dengan segala 

karakteristik dan kekhasannya, maka manajemen proyek 

dapat didefinisikan sebagai upaya penerapan ilmu 

pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan cara teknis 

terbaik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah 

ditentukan agar diperoleh hasil yang optimal dalam hal 

kinerja biaya, waktu dan mutu, serta keselamatan kerja 

melalui pengaturan sumber daya proyek yang terbatas 

(Husen, 2011). 

Menurut PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge) dalam Project Management Institute (PMI), 

manajemen proyek adalah aplikasi pengetahuan 

(knowledge), ketrampilan (skill), perangkat (tools) dan 

teknik (techniques) dalam aktifitas proyek dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan tujuan suatu proyek (Heryanto 

& Triwibowo, 2016). Definisi lain manajemen proyek 

yaitu ilmu dan seni memimpin dan mengkoordinir 

sumberdaya proyek (tenaga dan material) guna mencapai 

sasaran yang telah ditentukan (mencakup lingkup, mutu, 

jadwal, biaya dan memenuhi keinginan stakeholders). 

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa manajemen 

proyek adalah pengaturan semua pekerjaan teknis serta 

perangkat yang diaplikasikan selama pelaksanaan proyek 

berlangsung (mulai perencanaan sampai dengan evaluasi 

dan penyerahan).  Harus diakui bahwa manajemen 

proyek adalah manajemen yang penerapannya lebih 

banyak menggunakan pendekatan sarana dan prasarana 

sesuai karakteristik, sifat dan ciri khas proyek. Bidang 
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utama aktifitas manajemen proyek (Syah, 2004) dengan 

demikian meliputi: 

• Memahami sifat dan ciri khas proyek 

• Memahami rencana dan tujuan proyek yang paling 

khusus, paling rawan dan paling kritis supaya dapat 

diantisipasi secara dini dan tepat 

• Merencanakan pelaksanaan proyek 

• Menentukan penggunaan peralatan dan sumberdaya 

sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan berbagai 

aktifitas proyek 

• Melaksanakan tindakan kontrol dan perbaikan 

secara terus menerus saat diperlukan 

• Memahami dan mengembangkan kualitas pribadi 

• Memahami dan melaksanakan peran manajer proyek 

 

Manajemen program/proyek juga dipahami sebagai 

aktifitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

pembaharuan (ouput, outcome dan impact) dari suatu 

program/proyek melalui berbagai upaya tertentu dengan 

melibatkan tenaga dan sumberdaya lainnya (Longest Jr, 

2004). Seorang manajer program dan proyek haruslah 

melakukan berbagai aktifitas untuk: 

• Menjabarkan dan mengidentifikasi tujuan program 

atau proyek yang diharapkan (mencakup output, 

outcome dan impact)  

• Mengumpulkan dan merangkai semua faktor input 

dan sumberdaya yang dimiliki organisasi untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan tersebut 

• Menjabarkan berbagai aktifitas yang dianggap perlu 

dan harus dilakukan guna mencapai tujuan tersebut, 

serta meyakinkan bahwa semua proses yang 

dilakukan sudah efektif dan efisien 

• Melakukan analisis terhadap semua variabel 

lingkungan (baik internal dan eksternal) yang dapat 

mempengaruhi program dan proyek, menilai 

kepentingan dan relevansinya, serta menanggapinya 

secara tepat. 
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Beberapa aspek dan scope kerja teknis manajemen 

proyek yang berdampak pada keberhasilan mencapai 

tujuan dan dapat sekaligus diidentikasi sebagai sumber 

masalah yang mungkin timbul dalam pengelolaan proyek 

dan berkaitan satu dengan lainnya antara lain: aspek 

keuangan; aspek anggaran biaya; aspek manajemen SDM; 

aspek manajemen produksi; aspek harga; aspek efektifitas 

dan efisiensi; aspek pemasaran; aspek mutu/kualitas dan 

aspek waktu. 

Dalam pengelolaan program dan proyek kesehatan, 

ada 3 (tiga) jenis pekerjaan berdasarkan sifat-sifatnya 

(Charns & Gittel, 2000) yaitu : direct work, yaitu berbagai 

aktifitas dalam bentuk pelayanan langsung sebagai 

bentuk produk (luaran) riil dari keberadaan program atau 

proyek; support work, yaitu berbagai aktifitas pekerjaan 

yang sifatnya mendukung dan memfasilitasi kelancaran 

direct work, seperti penggalangan dana dan fasilitas, 

penyediaan konsultan dan penasihat hukum, pemasaran 

dan promosi proyek serta hubungan masyarakat yang 

terjalin untuk mendukung kelancaran program/proyek; 

serta management work, yaitu pekerjaan yang berkaitan 

dengan upaya melibatkan dan meningkatkan partisipasi 

langsung orang lain melalui aktifitas direct work dan 

support work yang mengarah pada pencapaian hasil kerja 

yang diinginkan. 

Dalam kerangka kerja manajemen proyek (lihat 

Gambar 4.1) terlihat bahwa keberhasilan proyek 

ditentukan oleh bagaimana manajer proyek mampu 

mengelola dan mengatur semua aspek manajemen 

menggunakan semua perangkat dan teknik/metode 

secara tepat sesuai tahapan fungsi manajemen 

(perencanaan, penggerakkan, pelaksanaan dan evaluasi). 

Aspek manajemen proyek atau komponen proyek 

mencakup knowledge area yang harus dikelola dengan baik 

seorang manajer proyek yaitu: aspek scope (besar dan 

luasnya pekerjaan), time (waktu), cost (biaya), quality 

(kualitas), human resources (sumberdaya manusia dan 
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ketenagaan), communication (komunilasi), risks (risiko) dan 

procurement (pengadaan).  

 
Gambar 4.1. 

Kerangka Kerja Manajemen Proyek 

 

Beberapa manfaat yang bisa diperoleh melalui 

penerapan manajemen proyek secara tepat antara lain: 

• Diperoleh efisiensi sumberdaya, baik sumberdaya 

tenaga, modal, biaya dan waktu 

• Adanya kontrol yang lebih baik pada aktifitas 

proyek, sehingga sesuai dengan ketentuan yang 

diharapkan (dalam scope, biaya, mutu, sumberdaya 

dan waktu yang tersedia) 

• Meningkatkan kualitas dari semua aktifitas proyek 

yang dikerjakan 

• Meningkatkan produktifitas 

• Risiko dapat ditekan seminimal mungkin 

• Koordinasi internal dapat berlangsung lebih baik 

• Meningkatkan semangat kerja, komitmen, tanggung 

jawab dan loyalitas tim/personil terhadap proyek. 
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b.  Mengapa Perlu Manajemen Proyek? 

Proyek muncul oleh karena sesuatu yang belum 

pernah dikerjakan dan perlu dikerjakan. Oleh karena itu 

diperlukan model manajemen tertentu yang berbeda 

karena karakteristik aktifitas proyek berbeda dengan 

aktifitas rutin lain, baik dalam organisasinya, pengelolaan, 

pemanfaatan sumberdaya, waktu, kompleksitas dan 

ketidakpastian. Diperlukan cara penanganan tertentu 

terhadap proyek yang berbeda dengan penanganan 

kegiatan yang lainnya. Penerapan manajemen proyek 

secara benar akan mendatangkan keuntungan (benefit) 

dari segi waktu dan biaya sehingga berbeda dengan 

pekerjaan regular.  

Pengelolaan bidang dan sektor kesehatan juga 

memerlukan kemampuan dan kompetensi manajemen 

program dan proyek karena adanya beberapa alasan 

antara lain: semakin besarnya proporsi pembelanjaan 

proyek dalam pembelanjaan sektor kesehatan, semakin 

banyaknya jumlah dan variasi proyek dalam sektor 

kesehatan, dinamika lingkungan yang berubah dan 

cenderung berorientasi pada aspek kesehatan dan 

dukungan pada kesehatan, serta keputusan bahwa 

proyek kesehatan menjadi indikator tujuan strategis 

pembangunan global. 

Mengapa kegiatan proyek perlu di-manage dengan 

baik? Selain faktor kompleksitas aktifitas proyek, alasan 

lain terutama pada tingkat kesulitan yang makin 

meninggi dalam tugas-tugas atau pekerjaan yang 

diperintahkan dan adanya pengaruh dari banyak faktor 

(multi-dimensional). Tuntutan inovasi pada setiap 

aktifitas proyek (karena sifat investasi pada proyek) 

menjadikan kemampuan manajer dalam pengelolaan 

berbagai aspek kritis proyek sebagai kebutuhan utama. 

Menurut Koolma & van de Schoot (1998), beberapa alasan 

pentingnya “manajemen proyek” dalam suatu 

pengelolaan proyek yaitu: 

• Percepatan perkembangan dan kemajuan teknik 

(teknologi) sehingga kurun waktu (jeda) antara teori 
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dan aplikasi praktek yang semakin pendek (semakin 

singkat jedanya). 

• Biaya-biaya perkembangan produk inovasi baru 

yang semakin besar namun lama “nilai waktu bisa 

dipakai” atau kemanfaatannya makin kecil dan 

hilangnya nilai barang (unit produksi). 

• Kebebasan untuk membuat “keputusan” yang 

semakin berkurang, terutama bila dihadapkan 

dengan pesaing lainnya (mis: tantangan membuat 

biaya produksi lebih rendah, memperpendek waktu 

serta meningkatkan inovasi dan kualitas produk/jasa 

yang dihasilkan) 

• Risiko-risiko dan biaya-biaya proyek yang semakin 

besar (yang tentunya harus dipertimbangkan dan 

ditanggung). 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Santosa (2009) tentang 

driving force untuk timbulnya manajemen proyek yaitu: 

• Proyek kapital dimana organisasi harus menangani 

berbagai proyek dengan modal yang besar dalam 

waktu bersamaan sehingga perlu model manajemen 

tersendiri yang khusus mengelola proyek 

• Harapan customer yang berkaitan dengan hasil 

produk yang selalu meningkat dan terus meningkat 

• Competitiveness terutama dengan para pesaing 

• Pemahaman manajemen & organisasi dalam 

kebutuhan adaptasi perubahan supaya tidak resisten 

terhadap perubahan yang terjadi 

• Pengembangan produk baru guna memenuhi 

tuntutan customers dan stakeholders 

• Tuntutan dan kebutuhan akan prinsip efektifitas dan 

efisiensi pada setiap tahapan dan prosedur kerja 

Dalam siklus proyek dipahami bahwa proyek 

diawali dari ide-ide yang merupakan hasil pemikiran 

untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Ide-ide 

tersebut selanjutnya direalisasikan dalam formulasi yang 

tepat agar tujuan tercapai. Pertanyaan yang sering dalam 

konsep ini yaitu “darimana” timbulnya ide-ide proyek 
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tersebut? Menurut Santosa (2009), ada beberapa cara 

untuk munculnya ide proyek yaitu: 

• Dari klien langsung ke konsultan atau kontraktor 

melalui penawaran kerja yang bersifat langsung dan 

umumnya untuk proyek berskala kecil nilainya 

• Adanya penawaran dana dari lembaga dan instansi 

tertentu sehingga harus dibuat proposal yang 

diajukan guna mendapatkan alokasi dana tersebut 

• Melalui proses lelang sehingga harus berkompetisi 

untuk memenangkan lelang atau tender tersebut dan 

model ini umumnya untuk proyek berskala besar 

• Muncul dari dalam organisasi itu sendiri (internal), 

terutama berkaitan dengan proyek perbaikan dan 

pengembangan baik proyek manufaktur atau riset 

• Melalui penawaran produk/jasa kepada pihak lain 

yang membutuhkannya (marketing) 

 

c.  Indikator Keberhasilan Manajemen Proyek  

Keberhasilan suatu proyek sangat bergantung pada 

pilihan metodologi manajemen proyek yang baik, 

termasuk juga dalam kemampuan mengidentifikasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proyek 

antara lain yaitu: 

• Pengelolaan proyek melalui mekanisme siklus hidup 

proyek (life cycle project) 

• Mekanisme monitoring dan pengontrolan ketat 

terhadap jadwal proyek, biaya/anggaran proyek, 

mutu/kualitas dan risiko dalam suatu proyek 

• Integrasi/keterpaduan semua perangkat (tools) dan 

metode manajemen proyek yang berorientasi pada 

peningkatan produktifitas, kinerja tim dan proses 

komunikasi yang berlangsung 

• Komitmen manajemen untuk keberhasilan proyek 

 

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu 

aktifitas manajemen proyek dikatakan berhasil yaitu 

antara lain: 
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• Pekerjaan diselesaikan sesuai biaya yang 

dianggarkan atau tepat biaya (wajar, efisien dan 

sesuai kontrak) 

• Tepat mutu/kualitas (proses kerja dan hasil kerja 

sesuai standar, spesifikasi dan performansi yang 

sudah ditentukan sehingga diterima dengan baik 

oleh customer dan stakeholders) 

• Tepat waktu penyelesaian sesuai waktu yang 

dialokasikan (efektif dan sesuai dengan kontrak) 

• Lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan 

prinsip-prinsip K3 yang dilaksanakan dengan baik 

• Memuaskan semua pihak terkait (stakeholders) 

• Tidak mengganggu aliran pekerjaan utama dari 

organisasi bersangkutan 

• Memberi keuntungan (benefit) dalam bentuk 

finansial maupun non finansial sesuai dengan 

rencana dan target 

• Meningkatnya citra organisasi sehingga menjadi 

lebih baik (dari perspektif lingkungan internal dan 

lingkungan eksternal) 

• Pekerjaan proyek diharapkan tidak akan mengubah 

budaya positif organisasi 

 

d. Mengelola Sumberdaya Proyek 

Dalam aktifitas proyek, sumberdaya merupakan 

subyek sekaligus obyek dalam mencapai keberhasilan 

proyek, sehingga keputusan yang berkaitan dengan 

kuantitas dan kualitas sumber daya yang dibutuhkan 

dalam mengelola proyek harus dapat dipikirkan dan 

dipertimbangkan secara tepat. Beberapa aspek yang perlu 

diperhatikan dalam menentukan alokasi sumberdaya 

proyek antara lain: jumlah dan ketersediaan sumberdaya 

sesuai kebutuhan proyek; kemampuan keuangan untuk 

membayar dan membiayai sumberdaya yang digunakan; 

produktifitas sumber daya; kemampuan dan kapasitas 

sumberdaya; serta efektifitas dan efisiensinya. Beberapa 

sumberdaya penting dalam aktifitas proyek adalah 

sebagai berikut: 
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1)  Sumberdaya Manusia 

Sumberdaya manusia (SDM) dalam pekerjaan 

proyek dapat dikategorikan dalam 2 kriteria yaitu 

tenaga kerja tetap dan tenaga kerja tidak tetap. 

Umumnya SDM tidak tetap itu dibutuhkan 

mengngat sifat proyek yang sementara. Secara 

jumlah, ternyata tenaga kerja juga umumnya lebih 

besar. Pengaturan sumberdaya tenaga dalam proyek 

dilakukan melalui pembagian tugas, wewenang dan 

tanggung jawab sesuai beban kerja masing-masing. 

2)  Sumberdaya Material 

Pengelolaan material proyek harus dilakukan 

dengan sebaik-baiknya agar kebutuhannya tercukupi 

pada waktu dan tempat yang ditetapkan. Ketepatan 

waktu, ketersediaan dan kesesuaian jumlah yang 

diinginkan akan berpengaruh pada jadwal kerja 

yang direncanakan (keterlambatan yang berdampak 

pada pemborosan). Pengelolaan material proyek juga 

harus memenuhi spesifikasi, harga dan kualitas. 

3)  Sumberdaya Peralatan dan Sarana 

Merupakan upaya mengelola semua peralatan 

yang akan digunakan, kondisi kerja dan kondisi 

peralatan supaya dapat dipergunakan sebaik-

baiknya dalam aktifitas proyek sesuai tahapan 

pekerjaannya. Beberapa aspek yang harus dipahami 

manajer proyek dalam pengelolaan sarana dan 

peralatan antara lain: identifikasi kondisi medan 

kerja apakah mudah, sedang atau berat; cuaca/iklim; 

mobilisasi peralatan menuju lokasi proyek; 

komunikasi antar operator peralatan dengan 

pengendali proyek; fungsi peralatan; serta kelaikan 

dari kondisi peralatan itu sendiri. Peralatan yang 

digunakan dalam proyek dikategorikan dalam 

kategori alat-alat berat, peralatan ringan dan juga 

peralatan yang dibutuhkan lainnya. 

4)  Sumberdaya Dana (Biaya) 

Pengelolaan keuangan proyek harus dilakukan 

secara berhati-hati agar pada akhir proyek, proyeksi 
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keuntungan yang direncanakan dapat dicapai sesuai 

harapan. Aliran kas (cashflow) masuk maupun keluar 

harus terlaporkan dengan benar dan teliti sehingga 

memberikan informasi akurat dan dapat diaudit 

dengan tingkat kewajaran tertentu yang baik. 

 

e. Peran Manajer Proyek dalam Pengembangan Tim 

Proyek dan Instrumen Proyek 

Peran manajer proyek terutama memahami kegiatan 

utama proyek dan melaksanakan fungsi manajemen 

sesuai kebutuhan dan tujuan proyek. Aktifitas proyek 

diatur dan dikendalikan oleh seorang manajer proyek 

(project manager) dengan beban tugas dan tanggung jawab 

sebagai berikut: 

1) Mendefinisikan dan membatasi proyek dengan 

benar melalui aktifitas koordinasi dengan pemilik 

proyek sehingga tersusun definisi proyek yang jelas 

sehingga ruang lingkup (scope) proyek juga tidak 

menjadi kabur. 

2) Mengidentifikasi dan memilih sumberdaya proyek 

yaitu sumberdaya manusia dan material yang 

dipergunakan untuk mengerjakan proyek. 

Menentukan sumberdaya manusia yang handal, 

memiliki kapasitas untuk proyek tersebut. 

Penentuan sumberdaya material yang tepat dan 

sesuai sangat mempengaruhi kualitas output yang 

dihasilkan dari pengerjaan suatu proyek. 

3) Memimpin tim proyek pada setiap fase/tahapan 

proyek karena memang aktifitas proyek terbagi 

dalam beberapa tahap/fase. Kemampuan 

mendayagunakan sumberdaya yang tersedia dan 

mengarahkannya secara disiplin dan terarah sesuai 

tujuan proyek menjadi suatu kebutuhan. 

4) Membuat estimasi dan menyusun anggaran belanja 

proyek karena harus diperhitungkan secermat 

mungkin, termasuk mengidentifikasi kebutuhan 

anggaran yang bersifat tidak terduga dan non teknis 

yang berdampak pada pembengkakan anggaran. 
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5) Mengidentifikasi dan mengelola semua isu dan 

risiko yang timbul dari proyek, sehingga manajer 

proyek juga dituntut peka terhadap lingkungan 

sekitarnya, termasuk kemampuan memprediksi 

risiko dan isu-isu yang akan terjadi bilamana suatu 

proyek dilaksanakan, bagaimana mitigasi dan 

penanggulangannya, serta meminimalisir semua 

risiko yang ada tersebut. 

6) Menyusun, merumuskan dan me-maintain 

perencanaan dan pengendalian proyek karena akan 

berkaitan dengan peluang suksesnya proyek 

tersebut. Manajer proyek juga harus dapat 

memastikan apakah perencanaan proyek yang 

dibuat dapat terimplementasikan dengan baik 

melalui fungsi pengawasan dan pemantauan rutin. 

7) Mengelola semua perubahan yang terjadi pada 

aktifitas proyek melalui pengembangan scenario-

skenario dan penentuan skala prioritas perubahan 

serta mengambil keputusan untuk perubahannya. 

8) Meyakinkan bahwa semua aktifitas dan penugasan 

proyek (yang sudah dibagikan) tetap berada pada 

track dan jalurnya dengan tidak melebihi anggaran 

yang telah ditetapkan 

9) Mengelola semua berkas dan dokumentasi terkait 

proyek yang menjadi bukti dukung semua aktifitas 

yang sudah dilakukan dalam mengerjakan proyek. 

10) Melakukan komunikasi dan memelihara (maintain) 

kemajuan proyek yang dihasilkan secara rutin dan 

terus menerus melalui mekanisme rapat/pertemuan 

(meeting) dan pelaporan (reporting) sebagai bentuk 

tanggung jawab pelaksana maupun manajer proyek. 

 

Seorang manajer proyek yang baik dapat dibentuk 

melalui latihan dan pengalaman dalam menghadapi dan 

mengambil keputusan terbaik atas berbagai kesulitan 

yang timbul. Untuk memenuhi peran tersebut, beberapa 

keahlian (skill) yang harus dimiliki seorang manajer 



74 

 

proyek menurut Heryanto & Triwibowo (2016) adalah 

sebagai berikut: 

• Kemampuan leadership atau kepemimpinan 

• Keahlian dalam memecahkan masalah yang terjadi 

(problem solving skills) 

• Keahlian menulis (written skills) 

• Keahlian melakukan presentasi (presentation skills) 

• Keahlian berkomunikasi (communication skills) 

• Keahlian menggerakkan tim kerja (team player skills) 

• Profesional (professionalism) 

• Memiliki kemampuan handal dalam mengatur 

(strong administration skills) 

• Pengetahuan tentang manajemen proyek (knowledge 

of project management) 

 

Lebih lanjut oleh Santosa (2009) dijelaskan bahwa 

setidaknya terdapat 4 (empat) kategori kualifikasi yang 

harus dimiliki seorang manajer proyek yaitu: 

• Karakteristik personal, yang berkaitan dengan ciri dan 

karakteristik personal manajer proyek, antara lain 

yaitu: mempunyai kemampuan beradaptasi dan 

fleksibilitas yang tinggi, kemampuan memimpin dan 

berinisiatif, percaya diri, mampu meyakinkan orang 

lain, disiplin kerja positif serta berani mengambil 

keputusan yang dianggap tepat. 

• Ketrampilan perilaku, yang berkaitan dengan pola 

perilaku yang dimiliki manajer proyek, seperti 

memiliki kemauan dan kemampuan mendengarkan 

secara aktif, komunikator yang baik, bersemangat, 

bisa menjalin dan menjaga jejaring komunikasi 

informal, dan mampu membangun kepercayaan 

dalam tim kerja, serta mampu menumbuhkan 

semangat kerja semua anggota tim. 

• Ketrampilan bisnis, yaitu ketrampilan manajer proyek 

yang menjadi kemampuan penunjang keberhasilan 

mengelola proyek, antara lain yaitu: kemampuan 

dalam memahami organisasi dan masalah bisnis, 

kemampuan manajerial secara umum, mampu 
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mengubah kebutuhan bisnis menjadi kebutuhan 

proyek, serta mempunyai kemauan kuat untuk 

belajar, mengajari, melatih dan mengembangkan 

kemampuan staf. 

• Kemampuan teknis, yang tentunya lebih berkaitan 

dengan kemampuan menyelesaikan semua 

permasalahan teknis yang mungkin terjadi dalam 

aktifitas proyek, termasuk memiliki pengetahuan 

sesuai yang dibutuhkan proyek 

 

f. Kriteria Proyek Pilihan 

Ketika suatu proyek diusulkan, maka dapat 

diasumsikan bahwa proyek tersebut merupakan pilihan 

terbaik untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang 

muncul sebelumnya dan mampu memenuhi sasaran-

sasaran pembangunan keseluruhan. Namun demikian, 

ada beberapa pertimbangan yang menjadi kriteria pilihan 

tersebut antara lain: 

• Kejelasan prioritas masalah dan kesesuaiannya 

dengan alokasi anggaran (penganggarannya) 

• Kejelasan sasaran, termasuk jumlah sasaran dan 

produktifitas yang dihasilkan dari proyek 

• Pengembangan institusional dalam jangka panjang 

• Partisipasi masyarakat yang tinggi dengan biaya 

yang rendah (cost-benefit) 

• Pendayagunaan tenaga kerja yang tinggi 

• Menggambarkan peningkatan motivasi dari berbagai 

sektor masyarakat, baik yang menjadi target sasaran 

maupun bagi pelaksana proyek itu sendiri 

• Hubungan intersektoral yang terjalin dengan kuat 

• Mampu menjamin kelestarian lingkungan dan 

ekologisnya, tidak merusak lingkungan fisik dan 

ekosistem (sesuai standar kelayakan lingkungan) 

 

7. Latihan 

a. Apakah yang dimaksud dengan manajemen proyek? Dan 

menurut saudara, faktor apakah yang membedakannya 

dengan pengertian manajemen umumnya? 
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b. Sebutkan beberapa alasan pentingnya proyek dikelola 

secara baik melalui bentuk manajemen proyek, termasuk 

apa saja yang menjadi driving-force manajemen proyek? 

c. Berikan beberapa alasan singkat mengapa sektor 

kesehatan saat ini juga sangat membutuhkan kemampuan 

manajemen proyek ? 

d. Jelaskan perbedaan antara direct work dan support work 

dalam aktifitas manajemen proyek ! 

e. Sebutkan beberapa komponen knowledge area yang harus 

diketahui, dipahami dan dikelola seorang manajer proyek  

f. Sebutkan dan jelaskan sumberdaya proyek mencakup apa 

saja! Berikan ulasan ringkasnya. 

g. Kriteria dan kemampuan apa yang sebaiknya harus 

dimiliki seorang manajer proyek? 

h. Sebutkan kriteria-kriteria untuk menentukan proyek 

pilihan, terutama untuk proyek kesehatan! 

 

8. Rangkuman 

Manajemen proyek adalah pengaturan semua pekerjaan 

teknis serta perangkat yang diaplikasikan selama pelaksanaan 

proyek berlangsung (mulai perencanaan sampai dengan 

evaluasi dan penyerahan). Manajemen proyek merupakan 

aktifitas manajerial yang lebih menggunakan pendekatan 

sarana dan prasarana sesuai karakteristik, sifat dan ciri khas 

proyek yang sedang dikerjakan. 

Manajemen proyek timbul karena adanya kebutuhan 

dalam pengelolaan proyek yang aktifitasnya cenderung 

berbeda dengan aktifitas pekerjaan “rutin” antara lain dalam 

organisasinya, pengelolaan, pemanfaatan sumberdaya, waktu, 

kompleksitas dan ketidakpastian. Penerapan manajemen 

proyek secara benar akan mendatangkan keuntungan (benefit) 

dari segi waktu dan biaya sehingga berbeda dengan pekerjaan 

regular yang cenderung statis sifatnya.  

Aktifitas dan kegiatan proyek perlu di-manage dengan 

baik karena selain faktor kompleksitas aktifitas proyek, juga 

karena tingkat kesulitan yang makin meninggi dalam tugas-

tugas atau pekerjaan yang diperintahkan dan adanya 

pengaruh dari banyak faktor (multi-dimensional). Tuntutan 
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inovasi pada setiap aktifitas proyek (karena sifat investasi 

pada proyek) menjadikan kemampuan seorang manajer dalam 

pengelolaan berbagai aspek kritis proyek sebagai kebutuhan 

utama yang harus dicermati guna mencapai keberhasilan dan 

kesuksesan kinerja proyek. 

Beberapa kiteria yang menjadi pertimbangan dalam 

menentukan proyek-proyek pilihan antara lain: kejelasan 

prioritas masalah, kesesuaian dengan plafon anggaran, target 

dan sasaran jelas, adanya kesempatan untuk pengembangan 

institusi dalam jangka panjang, peran dan partisipasi tinggi 

dari masyarakat, serta tingginya pendayagunaan tenaga kerja. 

Indikator lainnya yaitu cost-benefit, meningkatkan motivasi 

masyarakat, hubungan intersektoral yang kuat, serta mampu 

menjaga dan menjamin kelestarian lingkungan ekologisnya. 

 

9. Tes Formatif 

1) Termasuk aktifitas utama dalam manajemen proyek: 

A. Memahami rencana dan tujuan proyek yang paling 

rawan dan penting saja supaya dapat diantisipasi 

B. Merencanakan dan mengerjakan aktifitas teknis 

proyek secara mandiri. 

C. Melakukan tindakan kontrol dan perbaikan secara 

terus menerus ketika diperlukan 

D. Semua jawaban di atas adalah benar 

2) Di bawah ini merupakan driving-force untuk timbulnya 

manajemen proyek, yaitu: 

A. Harapan customer yang dinamis dan cenderung 

terus meningkat 

B. Adanya konsekuensi logis dari makin besarnya 

sumberdaya proyek yang dipergunakan 

C. Kemajuan teknologi yang memudahkan persaingan 

diantara users dan stakeholder 

D. Pola-pola perubahan ekologi dan lingkungan yang 

terjadi sehingga memunculkan kebijakan baru 

3) Termasuk kualifikasi yang harus dimiliki bagi seorang 

manajer proyek yaitu: 

A. Ketrampilan perilaku 

B. Ketrampilan bisnis 
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C. Kemampuan personal 

D. Semua jawaban di atas benar 

4) Yang dimaksudkan “proyek pilihan” dalam manajemen 

proyek harus memenuhi syarat: 

A. Adanya pengembangan institusional dalam jangka 

panjang. 

B. Proyek dengan aktifitas yang sangat terinci dan detil 

dengan waktu aktifitas yang lama. 

C. Proyek yang telah berjalan sesuai track dan jalurnya 

dengan tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. 

D. Proyek yang belum pernah dikerjakan dan dianggap 

perlu dikerjakan. 

 

10. Umpan Balik 

Setelah menyelesaikan sub pokok bahasan ini, semua 

mahasiswa peserta mata kuliah ini dapat menjelaskan dan 

memahami dinamika manajemen dan pengelolaan proyek dan 

sekaligus menentukan proyek-proyek pilihan dengan berbagai 

indikatornya. Peserta kuliah juga dapat menyelesaikan soal 

yang diberikan dengan tingkat kebenaran minimal 90%. 

 

11. Kunci Jawaban 

1) C   3)      D 

2) A   4)      A 
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BAB V 

MEKANISME PERENCANAAN & PENJADWALAN PROYEK 

 

1.  Pendahuluan 

Keberhasilan manajemen proyek ditentukan antara lain 

oleh ketepatan memilih bentuk organisasi, memilih pimpinan 

yang cakap dan pembentukan tim proyek yang terintegrasi 

dan terorganisasi. Hal lain yang cukup penting diperhatikan 

yaitu apa yang harus dikerjakan tim proyek dan manajer 

proyek. Penentuan apa yang akan dikerjakan ini merupakan 

fungsi dari perencanaan (planning). Sedangkan tindakan 

memastikan bahwa rencana dikerjakan dengan benar sesuai 

rencana merupakan fungsi pengendalian (controlling function). 

Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam 

manajemen proyek. Dengan perencanaan yang baik, maka apa 

yang menjadi tujuan proyek akan dapat tercapai. Perencanaan 

merupakan dasar dari kegiatan dan fungsi untuk melakukan 

monitoring dan pengendalian proyek. 

 

2.  Deskripsi Singkat 

Pada bagian ini akan dibahas tentang siklus perencanaan 

proyek dan tahapannya, asumsi dan kemampuan dasar dalam 

perencanaan proyek, keahlian dalam manajemen proyek, 

fungsi dan masalah dasar perencanaan dan penjadwalan 

proyek, serta metode-metode penjadwalan proyek.  

 

3. Relevansi 

Pokok bahasan ini merupakan bagian dari materi 

kurikulum administrasi proyek kesehatan yang berkaitan erat 

dengan topik siklus dalam kegiatan proyek dan pengendalian, 

monitoring serta penilaian pelaporan proyek. 

 

4. Kompetensi 

C.1.  Standar Kompetensi 

Dengan mempelajari topik ini, mahasiswa diharapkan 

mampu menjelaskan dan memahami perencanaan dan 

penjadwalan dalam kegiatan proyek. 
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 C.2.  Kompetensi Dasar 

Setelah menyelesaikan bab ini mahasiswa diharapkan: 

a. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

siklus perencanaan proyek dan tahapannya 

b. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

asumsi dan kemampuan dasar dalam merencanakan 

suatu proyek (bidang kesehatan) 

c. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

keahlian manajemen proyek 

d. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

fungsi dan masalah dasar perencanaan dan 

penjadwalan proyek  

e. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

metode-metode dalam penjadwalan proyek 

 

5. Petunjuk Belajar 

Agar lebih mudah memahami materi ini, mahasiswa harus: 

a. Mempelajari materi perencanaan dan penjadwalan dalam 

kegiatan proyek 

b. Mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan pada akhir 

bab ini 

 

6. Uraian Isi  

a. Siklus Perencanaan Proyek dan Tahapannya. 

Setelah kontrak proyek disetujui dan ditandatangani, 

maka manajemen puncak dari perusahaan/organisasi 

yang mendapatkan pekerjaan proyek harus memberi 

wewenang untuk melakukan perencanaan, membuat 

jadwal kerja dan anggaran kepada tim proyek. Tahapan 

perencanaan proyek yaitu sebagai berikut:  

• Menentukan tujuan proyek beserta kebutuhannya. 

Dalam hal ini perlu ditentukan hasil akhir proyek, 

waktu, biaya dan performansi yang ditargetkan.  

• Mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan apa sajakah 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek 

tersebut (diuraikan dan didaftar).  

• Merancang organisasi proyek yang paling tepat 

dengan menentukan departemen-departemen yang 
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ada, sub kontraktor yang diperlukan dan manajer-

manajer yang bertanggungjawab terhadap aktivitas 

pekerjaan (aktifitas proyek) yang ada.  

• Menjadwalkan setiap aktivitas pekerjaan proyek 

yang secara jelas memperlihatkan kebutuhan waktu 

setiap aktivitasnya, baik waktu memulai dan batas 

waktu selesai serta milestonenya. 

• Mempersiapkan rencana anggaran dan sumberdaya 

yang dibutuhkan, yang memberikan informasi jelas 

mengenai jumlah sumberdaya dan waktu yang 

dibutuhkan untuk setiap aktivitas pekerjaan.  

• Melakukan estimasi mengenai kebutuhan waktu, 

biaya dan performansi penyelesaian proyek. 

 

Tujuan pembuatan rencana proyek atau project plan 

tersebut antara lain untuk: memberikan petunjuk kepada 

manajer dan tim proyek selama siklus hidup suatu 

proyek; untuk memberitahukan mengenai sumberdaya 

apa yang diperlukan, kapan dan berapa besar biaya yang 

dikeluarkan, serta memungkinkan dalam mengukur 

kemajuan yang telah dibuat dan keterlambatan yang 

terjadi, sekaligus mengidentifikasi apa yang perlu 

dilakukan untuk mengejar kelambatan yang terjadi 

tersebut. Kegagalan proyek seperti molornya jadwal dan 

pembengkakan biaya operasional proyek dapat dihindari 

dengan adanya perencanaan yang baik. 

Lingkup pekerjaan yang harus diidentifikasi selama 

proses perencanaan dan pengendalian proyek mencakup:  

5) Sebelum proyek dimulai, yaitu pada tahap konsepsi 

dan pendefinisan, sebuah rencana yang matang 

perlu dipersiapkan untuk menentukan tujuan/luaran 

proyek, tugas-tugas yang akan dikerjakan, jadwal 

waktu dan anggaran yang dibutuhkan.  

6) Selama proyek berlangsung (dalam tahap akuisisi), 

rencana yang telah dibuat dibandingkan dengan 

performansi, waktu dan biaya yang sebenarnya 

terjadi (kondisi aktualnya).  
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7) Jika terdapat perbedaan antara yang direncanakan 

dengan yang terjadi sebenarnya (aktual), maka 

tindakan koreksi perlu dilakukan, sekaligus estimasi 

biaya dan waktu yang bisa diperbarui. 

 

Tahap perencanaan dalam siklus hidup suatu proyek 

meliputi kegiatan: penyiapan rencana proyek secara detail 

dan penentuan spesifikasi proyek secara rinci. Rencana 

proyek yang disusun umumnya berisi penjelasan tentang:  

3) Jadwal pekerjaan  

4) Anggaran dan sistem pengendalian biaya  

5) Work Breakdown Structure secara rinci  

6) Bagian-bagian yang berisiko tinggi dan cukup sulit 

dalam pengerjaannya. serta rencana tentang 

bagaimana mengatasi semua kemungkinan-

kemungkinan yang akan muncul.  

7) Rencana sumberdaya manusia (SDM) dalam 

pengerjaan dan pemakaian sumberdaya lainnya.  

8) Rencana pengujian hasil proyek  

9) Rencana dokumentasi  

10) Rencana peninjauan pekerjaan  

11) Rencana pelaksanaan hasil proyek 

 

b. Asumsi dan Kemampuan Dasar dalam Aktifitas 

Perencanaan Proyek  

Perencanaan proyek bertujuan untuk memberikan 

petunjuk kepada manajer dan tim proyek selama siklus 

hidup proyek. Oleh karena itu menjadi penting sekali 

untuk memberikan perhatian pada perencanaan proyek 

melalui pemahaman unsur-unsur perencanaan proyek. 

Beberapa unsur dalam perencanaan proyek antara lain:   

1) Perencanaan Lingkup Proyek  

Perencanaan lingkup proyek adalah proses 

memberikan deskripsi atau gambaran perwujudan 

proyek dan batas-batasnya (lingkupnya) secara 

tertulis. Perencanaan lingkup proyek mendapatkan 

masukan dari perencanaan mutu, biaya dan jadwal 

agar diperoleh altematif lingkup proyek terbaik 
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dengan mengingat hambatan-hambatan yang ada. 

Setelah lingkup proyek disetujui, sebagai output 

dikeluarkan suatu "works statement" dan daftar 

"deliverable" yang selanjutnya diikuti oleh pembuatan 

perkiraan sumber daya berupa material, peralatan, 

dan tenaga kerja untuk mewujudkan lingkup di atas.  

 

 

 
 

Gambar 5.1. 

Lingkup Perencanaan Proyek 

 

2) Perencanaan Mutu 

Merupakan proses untuk menentukan standar 

dan kriteria mutu yang akan dipakai dalam proyek, 

serta usaha untuk dapat memenuhinya. Parameter 

standar dan kriteria menjadi masukan penting saat 

menentukan definisi lingkup proyek. Ketentuan 

standar mutu besar pengaruhnya terhadap biaya dan 

anggaran proyek. Oleh karena itu, perlu ada 

kebijakan mutu (quality policy) dari pihak pimpinan 

pemilik proyek untuk dipakai sebagai pegangan 
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pelaksanaan. Output perencanaan mutu adalah 

suatu dokumen yang memuat semua kebijakan dan 

prosedur menyeluruh tentang masalah quality 

assurance atau quality control (jaminan kualitas dan 

mutu pengawasan). 

Quality assurance meliputi semua kegiatan 

dalam quality system yang bertujuan memberikan 

kepercayaan kepada semua pihak yang 

berkepentingan bahwa semua tindakan yang 

diperlukan untuk mencapai standar mutu proyek 

telah dilaksanakan dengan berhasil. 

Quality control mencakup semua kegiatan yang 

langsung  berhubungan dengan pemantauan dan 

pengkajian hasil proyek (hasil antara dan hasil 

akhir/final) untuk menentukan apakah telah 

memenuhi persyaratan yang ditentukan, kemudian 

mengidentifikasi cara untuk menghilangkan sebab 

terjadinya penyimpangan. Output dari proses ini 

adalah adanya perbaikan (bila terjadi penyimpangan) 

dan keputusan persetujuan atau acceptance (bila 

rencana sesuai dengan spesifikasi). 

 

3) Perencanaan Organisasi Proyek dan Personil  

Perencanaan organisasi proyek merupakan 

kegiatan menyusun struktur/wadah organisasi yang 

tepat, termasuk membuat uraian tugas posisi kunci, 

tanggung jawab, dan alur komunikasi dan pelaporan. 

Karena aktifitas proyek umumnya mengikutsertakan 

organisasi dari luar organisasi pemilik (kontraktor, 

konsultan, dsb), maka penyusunan jalur komunikasi 

dan pelaporan juga harus mempertimbangkan hal-

hal tersebut. Untuk perencanaan pengisian personil 

(staffing plan) umumnya menekankan pada kegiatan 

penyusunan dan penataan personil yang dibutuhkan 

dan terlibat dalam proyek, meliputi pengadaan 

sumber daya manusia (tenaga) sesuai kebutuhan 

proyek, dalam arti jumlah, kualitas dan jadwalnya. 
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4) Perencanaan Sumberdaya  

Perencanaan sumberdaya proyek terbagi dalam 

dua kategori, yaitu: perencanaan sumberdaya non 

manusia dan sumberdaya manusia (SDM). 

Perencanaan sumber daya non manusia dapat 

diartikan sebagai upaya pengkajian dan identifikasi 

kebutuhan proyek akan sumber daya non manusia, 

serta bagaimana, kapan, berapa banyak, dan dari 

mana memperolehnya. Hasilnya berupa lembaran 

atau dokumen yang memuat deskripsi kebijakan, 

daftar bahan, material, dan peralatan utama serta 

jadwal pengadaannya. Untuk perencanaan sumber 

daya manusia (SDM) mencakup dokumen yang 

berisi rancangan struktur organisasinya (termasuk 

unit dan sub unit), pengisian personil, mobilisasi 

personil dan pelatihan tenaga kerja yang dibutuhkan 

dan harus disiapkan untuk aktifitas lapangan.  

 

5) Perencanaan Biaya, Waktu dan Jadwal  

Perencanaan (perkiraan) biaya proyek 

mencakup serangkaian langkah memperkirakan 

besar biaya dari sumberdaya yang diperlukan oleh 

proyek tersebut. Faktor risiko proyek sangat besar 

pengaruhnya terhadap perencanaan biaya, yang 

mengharuskan disediakan sejumlah kontingensi dan 

asuransi. Perkiraan biaya dalam proyek akan selalu 

dikaitkan dengan unsur jadwal pemakaiannya, 

sehingga tersusun anggaran biaya proyek yang 

berbasis waktu (time phased budget). Melalui rincian 

jadwal pemakaian dan jumlah alokasi per kegiatan, 

maka rencana anggaran biaya ini sekaligus menjadi 

sarana pengendalian kemajuan proyek. 

Perencanaan waktu proyek atau jadwal proyek 

meliputi langkah-langkah atau tahapan yang 

bertujuan supaya proyek dapat diselesaikan sesuai 

target waktu yang ditetapkan. Perencanaan waktu 

juga memberikan masukan bagi perencanaan sumber 

daya agar siap pada waktu diperlukan. Perencanaan 
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waktu proyek tersebut terdiri dari penentuan definisi 

komponen kegiatan, urutan pelaksanaan komponen 

kegiatan, dan perkiraan lama/kurun waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan masing-masing 

komponen kegiatan. Hasil setiap tahapan tersebut 

kemudian dianalisis dengan metode dan teknik 

tertentu yang selanjutnya akan dipakai dalam 

penyusunan jadwal proyek. 

 

6) Pengelolaan Risiko 

Pengelola proyek perlu memiliki perencanaan 

atau program pengelolaan risiko, terutama masalah 

tanggapan (response) terhadap risiko tersebut. Setelah 

mengidentifikasi dan mengkuantifikasi semua jenis, 

frekuensi dan bobot risiko, langkah berikutnya 

adalah merencanakan tindakan untuk memperkecil 

dampak negatif yang mungkin terjadi. Perencanaan 

tanggapan terhadap risiko sekaligus memberikan 

masukan pada perkiraan biaya dan juga jadwal. 

Output program pengelolaan risiko adalah dokumen 

berupa project risk management plan. 

 

7) Perencanaan Kontrak dan Pembelian  

Perencanaan kontrak dan pembelian adalah 

proses menyusun kebijakan kontrak dan pembelian 

yang harus dilakukan, kemudian mengidentifikasi, 

dan mendokumentasikan semua material, peralatan, 

dan tenaga kerja untuk keperluan proyek dengan 

cara kontrak atau pembelian. Outputnya berupa 

dokumen kebijakan perihal kontrak dan pembelian 

serta daftar/jenis material dan peralatan yang akan 

diadakan selama proyek berlangsung.  

 

8) Perencanaan Komunikasi  

Perencanaan komunikasi meliputi upaya 

penentuan dan pemilihan jenis informasi dan sarana 

komunikasi yang diperlukan untuk proyek, serta 

kapan dan seberapa banyak frekuensinya. Informasi 
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sebagai bagian dari komunikasi dapat berupa lisan 

(rapat) dan tertulis (laporan). Sarana lain komunikasi 

adalah Sistem Informasi Manajemen Proyek (SIMP). 

Sarana atau sistem ini besar peranannya dalam 

proses pengendalian kegiatan proyek. Output 

perencanaan komunikasi adalah dokumen project 

communication plan yang antara lain memuat 

keperluan perangkat yang diperlukan seperti SIMP, 

tata cara komunikasi yang akan digunakan (laporan, 

rapat) serta frekuensi dan distribusinya.  

 

c. Keahlian Manajemen Proyek  

Seorang manajer proyek bekerja pada interface antara 

top management dan para teknolog atau pelaksana teknis 

sehingga harus mempunyai kemampuan manajerial dan 

sekaligus kompetensi teknis serta beberapa kualifikasi 

lainnya. Bagi proyek-proyek riset dan pengembangan 

sangat dituntut manajer proyek dengan kemampuan 

teknis yang tinggi karena kompleksitas dan orientasi 

teknik dari aktifitas proyek dan orang-orangnya. 

Sedangkan dalam proyek pengembangan produk, perlu 

manajer proyek dengan kemampuan manajerial yang 

lebih menonjol karena adanya keterlibatan beberapa area 

fungsional yang berbeda. Secara umum keahlian yang 

dimiliki seorang manajer proyek adalah sebagai berikut:  

• Merencanakan kegiatan-kegiatan dalam proyek, 

tugas-tugas dan hasil akhir yang diharapkan, 

termasuk pemecahan atau pembagian pekerjaan, 

penjadwalan dan penganggaran.  

• Mengorganisasikan, memilih dan menempatkan 

orang-orang dalam tim proyek serta mengalokasikan 

sumberdaya lainnya yang dibutuhkan.  

• Memonitor status proyek.  

• Mengidentifikasi masalah-masalah teknis.  

• Mencari dan menemukan titik temu dari para 

kunstituen: sub kontraktor, user, konsultan, top 

manajemen dan semua pihak terkait lainnya.  

• Menyelesaikan konflik yang terjadi dalam proyek.  
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• Merekomendasikan perlunya penghentian proyek 

atau pengerahan kembali sumberdaya tertentu bila 

tujuan proyek tidak/belum tercapai. 

 

d. Masalah Dasar Perencanaan dan Penjadwalan Proyek  

Permasalahan-permasalahan yang biasanya muncul 

dalam tahap perencanaan proyek antara lain:  

• Tujuan dan sasaran proyek tidak bisa diterima atau 

disetujui semua pihak yang terlibat dalam proyek.  

• Tujuan proyek terlalu kaku sehingga tidak fleksibel 

dan tidak mampu mengakomodasi perubahan-

perubahan yang ada dalam kenyataannya.  

• Tidak cukup untuk menentukan tujuan secara baik.  

• Tujuan tidak cukup terkuantifikasi atau terukur. 

• Sumberdaya yang terbatas untuk suatu aktivitas atau 

kegiatan dalam proyek bisa membuat waktu 

pengerjaan aktivitas tersebut menjadi lebih panjang. 

• Karena berbagai alasan, pada awal proyek banyak 

informasi yang diperlukan untuk menyusun biaya, 

jadwal dan kriteria mutu belum cukup tersedia. 

Dengan demikian, terdapat risiko bahwa proyek 

tidak mencapai sasaran.  

• Kesulitan mengantisipasi situasi di masa depan 

mengenai persoalan, kesempatan maupun peluang 

untuk memperoleh suatu perencanaan yang realistis. 

 

e. Metode-Metode Penjadwalan Proyek 

Seorang pengelola proyek harus selalu berusaha 

mencari metode dan strategi yang dapat meningkatkan 

kualitas perencanaan waktu dan jadwal menghadapi 

variasi jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek yang 

juga cenderung bertambah.  

Setelah pekerjaan proyek dipecah-pecah menjadi 

paket-paket pekerjaan tertentu, selanjutnya dapat dibuat 

penjadwalannya. Yang perlu diperhatikan disini adalah 

waktu pengerjaan tiap paket pekerjaan dan kejadian apa 

yang dihasilkan dari serangkaian paket kerja tertentu. 

Yang perlu dijadwalkan adalah paket pekerjaan atau 
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aktivitas yang perlu dilakukan. Sedangkan kejadian 

(events) dan milestone hanyalah akibat dari selesainya 

aktivitas. Milestone digunakan untuk menandai telah 

selesainya beberapa aktivitas yang kritis dan sulit. Bagi 

manajemen puncak, jadwal proyek mungkin tidak perlu 

sedetail apa yang diperlukan oleh personel operasional di 

lapangan. Berikut ini beberapa metode-metode yang 

umum dipakai dalam penjadwalan proyek: 

 

1. Metode Gantt Charts / Bar Charts 

Metode ini disebut juga sebagai metode balok 

(bar) yang dapat memperlihatkan semua aktivitas, 

sekaligus aktifitas mana yang harus mulai dulu dan 

aktivitas mana yang berikutnya. Metode Gantt Charts 

mempunyai kelemahan yaitu tidak bisa menunjukan 

secara eksplisit keterkaitan antar aktivitas yang 

berlangsung dan bagaimana satu aktivitas berakibat 

(efek) pada aktivitas lain bila waktunya terlambat 

ataupun bila harus dipercepat.  

Keunggulan metode bagan/balok (Gantt Chart) 

yaitu sederhana, mudah dibuat dan dipahami. 

Secara teknis metode ini sangat mudah dan dapat 

dipakai sebagai alat perencanaan dan komunikasi. 

Metode ini juga merupakan metode yang paling 

banyak digunakan, khususnya kegiatan proyek yang 

sederhana (tidak terlalu kompleks). Namun 

demikian beberapa kelemahan dari penggunaan 

metode ini antara lain yaitu: 

• Tidak dapat menunjukkan secara spesifik 

hubungan ketergantungan antara satu kegiatan 

dengan yang lain, sehingga sulit untuk 

mengetahui dampak yang diakibatkan oleh 

keterlambatan satu kegiatan terhadap jadwal 

keseluruhan proyek.  

• Sulit untuk melakukan perbaikan/pembaharuan 

(updating), karena umumnya harus dilakukan 

dengan membuat bagan balok baru, padahal 

seringkali tanpa adanya pembaharuan segera 



91 

 

dapat menurunkan daya gunanya (perubahan 

jadwal baru), sehingga terkesan merepotkan. 

• Untuk proyek berukuran sedang dan besar, 

apalagi yang bersifat kompleks, penggunaan 

bagan balok akan menghadapi kesulitan karena 

harus menyusun jumlah kegiatan yang sangat 

besar dan bahkan bisa mencapai ribuan aktifitas 

dan memiliki saling keterkaitan.  

 

 
 

 
 

Gambar 5.2  

Contoh Penjadwalan Model  Gantt Chart 
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2. Metode Jaringan Kerja (Networking) 

Dari segi penyusunan jadwal, metode jaringan 

kerja dipandang sebagai penyempurnaan metode 

balok, karena dapat memberikan jawaban pada 

pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dipenuhi 

metode Gantt Chart, seperti: perkiraan berapa lama 

waktu penyelesaian proyek, kegiatan-kegiatan mana 

yang bersifat kritis dalam hubungannya dengan 

penyelesaian proyek apabila terjadi kelambatan, dan 

bagaimana pengaruhnya terhadap sasaran jadwal 

penyelesaian proyek secara menyeluruh. Metode 

jaringan kerja (networking) juga berguna untuk:  

• Menyusun urutan berbagai kegiatan/aktifitas 

proyek dengan sejumlah besar komponen dan 

hubungan ketergantungan yang kompleks;  

• Membuat perkiraan jadwal proyek yang paling 

efisien dan ekonomis  

• Mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan 

sumber daya yang ada dalam proyek.  

 

 
 

Gambar 5.3  

Simbol dalam Jaringan Kerja (Networking) 
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Jaringan kerja (networking) merupakan metode 

yang dianggap mampu menyuguhkan teknik dasar 

dalam menentukan urutan waktu dan kurun waktu 

kegiatan unsur proyek, dan pada giliran selanjutnya 

dapat dipakai untuk memperkirakan berapa lama 

waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. 

Di antara berbagai versi analisis model jaringan 

kerja, yang amat luas pemakaiannya atau yang 

sering digunakan dalam pengelolaan proyek adalah: 

 

a) Metode Jalur Kritis (Critical Path Method)  

Menurut Schroeder (1996) dalam Dimyati 

dan Nurjaman (2014), Critical Path Method 

(CPM) merupakan metode jalur kritis yang 

menggunakan jaringan dengan keseimbangan 

linear antara waktu dan biaya. Teknik CPM ini 

dilakukan dengan cara menyusun jaringan kerja 

yang sudah diidentifikasikan ke arah aktivitas-

aktivitas tertentu menggunakan simple time 

estimates pada tiap aktivitas yang menunjukkan 

jangka waktu pelaksanaannya.   Beberapa istilah 

dalam penggunaan metode CPM ini antara lain:  

• Earliest Start Time (ES) yang merupakan 

waktu tercepat suatu kegiatan/aktivitas 

dapat dimulai, yang tentunya tetap 

memperhatikan waktu kegiatan dan 

persyaratan urutan pengerjaan kegiatan.  

• Latest Start Time (LS) merupakan waktu 

paling lambat untuk memulai suatu 

kegiatan/aktifitas.  

• Earliest Finish Time (EF) merupakan waktu 

tercepat suatu kegiatan dapat diselesaikan.   

• Latest Finish Time (LF) merupakan waktu 

paling lambat dalam menyelesaikan suatu 

kegiatan/aktifitas tertentu.   

Pada model CPM ini dikenal istilah critical path 

atau jalur kritis yang bertujuan mengetahui 

kegiatan-kegiatan yang dianggap penting/kritis 
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dan memiliki tingkat kepekaan (pengaruh) 

tinggi terhadap keterlambatan pelaksanaan dan 

penyelesaian proyek. Bentuk CPM memberikan 

informasi terkait kegiatan mana yang harus 

dilaksanakan lebih dahulu atau sesudahnya, 

serta lama durasi kegiatannya. 

 

 
 

Gambar 5.4  

Contoh Jaringan CPM dengan 6 komponen kegiatan. 

 

Untuk mengidentifikasi jalur kritis dapat 

dipakai suatu cara yang disebut hitungan maju. 

Berikut ini adalah contoh sederhana dengan 

memakai visualisasi proyek (lihat Gambar 4.4). 

Pertama-tama perlu diingat kembali aturan 

atau kaidah dalam menyusun jaringan kerja 

berikut ini: 

• Suatu kegiatan baru dapat dimulai bila 

kegiatan yang mendahuluinya (predecessor) 

telah selesai. Peristiwa 1 menandai 

dimulainya proyek. Di sini berlaku 

pengertian bahwa waktu paling awal 

peristiwa terjadi adalah = 0 atau E(1) = 0. 
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Aturan selanjutnya untuk hitungan maju 

adalah Waktu selesai paling awal suatu 

kegiatan adalah sama dengan waktu mulai 

paling awal, ditambah kurun waktu 

kegiatan yang bersangkutan.  

• EF = ES + D atau EF(i-j)= ES(i-j) + D(i-j).  

• Jadi, untuk kegiatan 1-2 didapat: EF(1-2) = 

ES(1-2) + D = 0 + 2 = 2. Analog dengan 

perhitungan di atas maka waktu selesai 

paling awal kegiatan 2-3 adalah hari ke-2 

plus ke-3, sama dengan hari ke-5.  

• Berikutnya kegiatan 2-4, kegiatan ini 

dimulai segera setelah kegiatan 1-2 selesai. 

Dengan kata lain, waktu mulai paling awal 

bagi kegiatan 2-4 adalah sama dengan 

waktu selesai paling awal dari kegiatan 1-2, 

sehingga waktu selesai paling awal 

kegiatan 2-4 adalah: EF(2-4) = 2 + 5 = 7.  

• Mulainya kegiatan 3-5 ditentukan oleh 

selesainya kegiatan 2-3, dan waktu selesai 

paling awal kegiatan 3-5 adalah: EF(3-5) = 5 

+ 4 = 9. Sedangkan untuk kegiatan 4-5 

didapat: EF(4-5) = 7 + 6 = 13. Kemudian 

sampai pada kegiatan 5-6, di mana 

sebelumnya didahului oleh 2 kegiatan, 

yaitu 4-5 dan 3-5.  

• Kaidah dasar jaringan kerja menyatakan 

bahwa kegiatan 5-6 baru dapat dimulai bila 

semua kegiatan yang mendahuluinya telah 

selesai. Pada contoh ini kegiatan 3-5 selesai 

pada hari ke-9, tetapi kegiatan 4-5 baru 

selesai pada hari ke-13, sehingga hari ke13 

adalah waktu mulai paling awal (ES) bagi 

kegiatan 5-6. Atau dapat dinyatakan bahwa 

untuk node 5 berlaku aturan sebagai 

berikut: Bila suatu kegiatan memiliki dua 

atau lebih kegiatan-kegiatan terdahulu 

yang bergabung, maka waktu mulai paling 
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awal (ES) kegiatan tersebut adalah sama 

dengan waktu selesai paling awal (EF) 

yang terbesar dari kegiatan terdahulu. 

 

b) Teknik Evaluasi & Review Proyek (Project 

Evaluation and Review Technique ) atau PERT 

Selain metode CPM, kualitas perencanaan 

dan pengendalian proyek dapat diperoleh 

menggunakan metode PERT (Project Evaluation 

& Review Technique). Bila CPM memperkirakan 

waktu komponen kegiatan proyek dengan 

pendekatan deterministik satu angka yang 

mencerminkan adanya kepastian, maka metode 

PERT direkayasa untuk menghadapi situasi 

dengan kadar ketidakpastian (uncertainty) yang 

tinggi pada kurun waktu kegiatan. Situasi ini, 

misalnya dijumpai pada proyek penelitian dan 

pengembangan sampai harus menjadi produk 

benar-benar yang sama sekali baru.  

Pendekatan model PERT menganggap 

bahwa kurun waktu kegiatan sangat tergantung 

pada banyak faktor dan variasi, sehingga lebih 

baik perkiraan diberi rentang (range), yaitu 

dengan memakai tiga angka estimasi. Selain itu 

PERT juga memperkenalkan parameter lain 

yang mencoba "mengukur" ketidakpastian yang 

terjadi secara kuantitatif seperti "deviasi 

standar" dan varians.  

Penggunaan cara model PERT juga sama 

dengan CPM, yaitu dengan diagram anak panah 

(activity on arrow) yang menggambarkan 

kegiatan/aktifitas proyek. Juga pengertian dan 

perhitungan mengenai kegiatan kritis, jalur 

kritis dan float yang dalam model PERT disebut 

sebagai SLACK. Perbedaan substansial kedua 

model ini pada estimasi kurun waktu kegiatan, 

di mana model PERT menggunakan tiga angka 
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estimasi, yaitu, a, b, dan m yang mempunyai 

arti sebagai berikut:  

• a = kurun waktu optimistik (optimistic 

duration time), yaitu waktu tersingkat 

untuk menyelesaikan kegiatan bila segala 

sesuatunya berjalan mulus. Waktu 

demikian diungguli hanya sekali dalam 

seratus kali bila kegiatan tersebut 

dilakukan berulang-ulang dengan kondisi 

yang hampir sama.  

• m = kurun waktu paling mungkin (most 

likely time) yaitu kurun waktu yang paling 

sering terjadi dibanding dengan yang lain 

bila kegiatan dilakukan berulang-ulang 

dengan kondisi yang hampir sama.  

• b = kurun waktu pesimistik (pessimistic 

duration time), yaitu waktu yang paling 

lama untuk menyelesaikan kegiatan, yaitu 

bila segala sesuatunya serba tidak baik. 

Waktu demikian dilampaui hanya sekali 

dalam seratus kali, bila kegiatan tersebut 

dilakukan berulang-ulang dengan kondisi 

yang hampir sama. 

 

c) Metode Preseden Diagram (Preceden Diagram 

Method) atau PDM 

Preceden Diagram Method (PDM) adalah 

jaringan kerja dengan kegiatan-kegiatan terletak 

di dalam node (AON), sedangkan anak panah 

berfungsi menunjukkan hubungan antara node 

yang bersangkutan. Berbeda dengan CPM 

maupun PERT, maka PDM mengenal adanya 

konstrain antara kegiatan SS, SF, FS dan FF, 

yang menggambarkan kegiatan tumpang tindih 

yang sederhana dan tidak memerlukan dummy.   

Konstrain menunjukkan hubungan antar 

kegiatan dengan satu garis dari node terdahulu 

menuju node berikutnya. Harus dipahami 
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bahwa satu (1) konstrain hanya dapat 

menghubungkan dua node. Karena setiap node 

memiliki dua ujung, yaitu ujung awal atau 

mulai = (S) dan ujung akhir atau selesai = (F), 

maka ada 4 macam konstrain, yaitu awal ke 

awal (SS), awal ke akhir (SF), akhir ke akhir (FF) 

dan akhir ke awal (FS). 

Untuk mengidentifikasi jalur kritis dan float, 

serta mencari kurun waktu penyelesaian proyek 

tercepat, digunakan cara hitungan “maju-

mundur” dengan memasukkan faktor konstrain. 

Karena dalam model PDM menampung 

kemungkinan kegiatan boleh mulai sebelum 

kegiatan yang mendahuluinya selesai 100%, 

maka dapat terjadi waktu penyelesaian proyek 

lebih pendek dibandingkan dengan metode 

CPM atau PERT, terkecuali bila kegiatan-

kegiatan tersebut harus dipecah-pecah yang 

memerlukan banyak dummy atau aktifitas semu. 

Dalam model ini juga dikenal adanya 

interupsi kegiatan, yaitu karena adanya dampak 

hubungan-hubungan konstrain, maka kegiatan 

harus dihentikan sementara dan pelaksanaan 

sisa kegiatan tersebut perlu ditunda dulu. 

 

7.    Latihan 

a. Jelaskan tahapan-tahapan dalam perencanaan proyek? 

b. Jelaskan pengelolaan risiko dalam perencanaan proyek? 

c. Jelaskan dan sebutkan berbagai masalah mendasar yang 

seringkali terjadi dalam perencanaan proyek  

d. Jelaskan kelebihan dan kelemahan metode penjadwalan 

proyek Gantt Chart? 

e. Jelaskan perbedaan metode penjadwalan proyek antara 

model CPM dan PERT? 

 

8. Rangkuman 

Memahami perencanaan proyek sangat penting dalam 

aktifitas manajemen proyek. Dengan perencanaan yang baik, 
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maka apa yang menjadi tujuan proyek akan dapat tercapai. 

Perencanaan merupakan dasar dari kegiatan untuk 

memonitoring dan pengendalian proyek. Tahapan 

perencanaan proyek terdiri dari penentuan tujuan proyek dan 

kebutuhan-kebutuhannya, menentukan pekerjaan apa yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan, merancang organisasi 

proyek, membuat jadwal untuk setiap aktivitas pekerjaan, 

membuat rencana anggaran dan sumberdaya yang 

dibutuhkan, serta membuat perkiraan atau estimasi mengenai 

waktu, biaya dan performansi penyelesaian proyek. 

Dalam perencanaan proyek dibutuhkan kemampuan 

manajer proyek dalam menyusun berbagai jenis perencanaan, 

yaitu dalam perencanaan ruang lingkup, perencanaan mutu, 

perencanaan organisasi dan sumberdaya, perencanaan 

kontrak, perencanaan komunikasi dan pengelolaan risiko. 

Selain itu seorang manajer proyek juga bekerja pada interface 

antara top management dan para teknolog atau pelaksana. Oleh 

karena itu manajer proyek dituntut selain harus mempunyai 

kemampuan manajerial, sekaligus juga kompetensi teknis 

serta beberapa kualifikasi lainnya.  

Berbagai permasalahan yang umumnya terjadi dalam 

tahap perencanaan proyek antara lain yaitu: tujuan dan 

sasaran proyek tidak bisa disetujui oleh semua pihak, 

sumberdaya yang terbatas untuk suatu aktivitas atau kegiatan 

dalam proyek sehingga bisa membuat waktu pengerjaan 

berbagai aktivitas tersebut semakin panjang dan 

membutuhkan waktu lebih lama. Masalah lainnya yaitu dalam 

mengantisipasi situasi di masa depan, mencari peluang untuk 

memperoleh perencanaan yang realistis, serta masalah 

keterbatasan informasi yang dibutuhkan.  

Metode Gantt Chart dalam suatu penjadwalan proyek  

dapat memperlihatkan aktivitas mana yang harus mulai dulu 

dan aktivitas mana yang menyusulnya. Metode Gantt Charts 

tidak bisa secara eksplisit menunjukkan keterkaitan antar 

aktivitas dan bagaimana satu aktivitas berakibat pada aktivitas 

lain bila waktunya terlambat atau dipercepat. Sedangkan 

metode CPM atau critical path atau jalur kritis bertujuan untuk 

mengetahui kegiatan-kegiatan mana yang memiliki tingkat 
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kepekaan tinggi terhadap keterlambatan pelaksanaan, 

sehingga dapat menentukan tingkat prioritas kebijakan dalam 

penyelenggaraan proyek. Bentuk CPM memberikan informasi 

kegiatan mana yang bisa dilakukan dulu dan durasi kegiatan.  

Metode penjadwalan Teknik Evaluasi dan Review 

Proyek atau PERT (Project Evaluation and Review Technique) 

merupakan metode penjadwalan yang dapat direkayasa untuk 

menghadapi situasi dengan kadar ketidakpastian (uncertainty) 

yang tinggi pada aspek kurun (lama) waktu kegiatan. Model 

PERT juga memperkenalkan parameter untuk "mengukur" 

ketidakpastian tersebut secara kuantitatif seperti "deviasi 

standar" dan varians. Metode PDM (Preseden Diagram) 

adalah model jaringan kerja dengan kegiatan terletak di dalam 

node (AON), dengan anak panah yang berfungsi sebagai 

penunjuk adanya hubungan antara node yang bersangkutan. 

Berbeda dengan CPM maupun PERT, maka PDM mengenal 

adanya konstrain antara kegiatan yaitu SS, SF, FS dan FF, yang 

memungkinkan menggambarkan kegiatan tumpang tindih 

lebih sederhana dan tidak memerlukan dummy. 

 

9. Tes Formatif 

1. Berikut ini merupakan masalah dasar dalam perencanaan 

dan penjadwalan proyek. 

A. Menyelesaikan konflik yang terjadi dalam proyek. 

B. Sumberdaya yang tidak terbatas untuk suatu 

aktivitas atau kegiatan dalam proyek 

C. Tujuan proyek terlalu kaku 

D. Tujuan terkuantifikasi atau terukur dengan baik 

 

2. Metode penjadwalan proyek dimana menampung 

kemungkinan kegiatan boleh mulai sebelum kegiatan 

yang mendahuluinya selesai 100%, sehingga terjadi 

waktu penyelesaian lebih pendek:  

A. CPM (Critical Path Methode) 

B. Gantt Chart 

C. Project Evaluation and Review Technique – PERT 

D. Preceden Diagram Methode (PDM)  
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3. Waktu tersingkat menyelesaikan kegiatan bila segala 

sesuatunya berjalan mulus dalam metode penjadwalan 

PERT disebut: 

A. Konstrain 

B. Kurun waktu optimistik 

C. Kurun waktu pesimistik 

D. Dummy  

 

4. Kegiatan pengadaan sumber daya manusia sesuai dengan 

kebutuhan proyek, dalam arti jumlah, kualitas dan 

jadwalnya dalam perencanaan proyek disebut sebagai..  

A. Project Risk Management 

B. Staffing plan  

C. Scope plan  

D. Quality plan  

 

10. Umpan Balik 

Setelah menyelesaikan sub pokok bahasan ini semua 

mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami perencanaan 

dan penjadwalan dalam proyek. Peserta kuliah dapat mencari 

penyelesaian soal perencanaan dan penjadwalan proyek 

dengan tingkat kebenaran minimal 90%. 

 

11. Kunci Jawaban 

1. C  3.       B 

2. D  4.       B 
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BAB VI 

MEKANISME MONITORING-PENGENDALIAN PROYEK  

DAN EVALUASI-PELAPORAN PROYEK 

 

1. Pendahuluan 

Mekanisme monitoring dan pengendalian dalam proyek 

perlu dilakukan agar proyek tetap berjalan dalam batas waktu, 

biaya dan kinerja yang ditetapkan dalam rencana proyek. 

Proses monitoring dan pengendalian proyek adalah hal yang 

sangat penting dalam memantau kinerja proyek yang sedang 

berjalan. Perencanaan proyek yang baik selalu diikuti langkah 

monitoring dan pengendalian sehingga akan menghasilkan 

output proyek yang bagus dalam hal jadwal, biaya dan 

performansi proyek. Mekanisme evaluasi dan pelaporan 

proyek harus dilaksanakan setelah proyek selesai sebagai 

suatu bentuk penilaian atas performansi/kinerja proyek 

sebagai hasil akhirnya. 
 

2. Deskripsi Singkat 

Pada bagian ini dibahas tentang pengertian dan langkah-

langkah dalam monitoring proyek, pengendalian proyek, 

metode pengendalian proyek, audit proyek, evaluasi proyek, 

kriteria penilaian keberhasilan proyek dan pelaporan proyek.  

 

3. Relevansi 

Pokok bahasan ini merupakan bagian dari kurikulum 

administrasi proyek kesehatan yang materinya berkaitan erat 

dengan topik bahasan tentang mekanisme perencanaan dan 

penjadwalan proyek, kelayakan proyek dan bagaimana pola 

kepemimpinan dan komunikasi proyek  

 

4. Kompetensi 

C.1.  Standar Kompetensi 

Dengan mempelajari topik ini, mahasiswa diharapkan 

mampu menjelaskan dan memahami perihal mekanisme 

monitoring dan pengendalian proyek, serta bagaimana 

proses/ mekanisme evaluasi serta pelaporan proyek.  
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C.2.  Kompetensi Dasar 

Setelah menyelesaikan bab ini mahasiswa diharapkan: 

a. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

langkah-langkah dalam monitoring proyek. 

b. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

berbagai metode dalam monitoring kegiatan proyek 

c. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

langkah- langkah dalam pengendalian proyek  

d. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan 

memahami berbagai metode pengendalian proyek. 

e. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

audit proyek dan manfaatnya dalam kesuksesan 

kegiatan proyek.  

f. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

evaluasi proyek dan prosedur evaluasinya.  

g. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

berbagai kriteria penilaian keberhasilan proyek. 

h. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan 

memahami mekanisme pelaporan proyek.  
 

5. Petunjuk Belajar 

Agar lebih mudah memahami materi ini, mahasiswa harus: 

a. Mempelajari berbagai materi, literatur & pustaka tentang 

mekanisme monitoring dan pengendalian proyek, 

evaluasi proyek serta pelaporan dalam proyek. 

b. Mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan pada akhir 

bab ini. 
 

6. Uraian Isi  

a.  Pengertian Monitoring dan Pengendalian Proyek 

George R. Tery (2006:395) mengartikan pengawasan 

atau monitoring sebagai upaya untuk mendeterminasi 

apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi 

prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-

tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan Tabrani 

Rusyani (1997) menyatakan pengawasan adalah 

pengendalian yang dilakukan dengan melaksanakan 
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pemeriksaan, penilaian kemampuan, upaya 

meningkatkan dan menyempurnakan, baik pada dimensi 

manajemen maupun bidang operasionalnya. 

Clayton dan Petry (1983) mendefinisikan monitoring 

sebagai proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, 

memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk 

membantu pengambilan keputusan manajemen 

program/proyek. Sedangkan menurut WHO, monitoring 

adalah suatu proses untuk pengumpulan dan 

menganalisis informasi dari penerapan suatu program 

termasuk mengecek secara regular (rutin) untuk melihat 

apakah kegiatan /program sudah berjalan sesuai rencana 

sehingga masalah yang dilihat atau ditemui dapat diatasi.  

Monitoring adalah kegiatan untuk mengikuti suatu 

program dan pelaksanaanya secara mantap, teratur dan 

terus menerus dengan cara mendengar, melihat dan 

mengamati dan mencatat keadaan serta perkembangan 

program tersebut. Dengan demikian monitoring adalah 

upaya yang dilakukan secara rutin untuk 

mengidentifikasi pelaksanaan dari berbagai komponen 

program sebagaimana telah direncanakan, waktu 

pelaksanaan program sebagaimana telah dijadwalkan, 

dan kemajuan dalam mencapai tujuan program 

sebagaimana definisi UNESCO. 

Berdasarkan pemahaman tersebut, monitoring 

merupakan fungsi manajemen yang berkesinambungan 

dan mempunyai tujuan utama menyediakan umpan balik 

dan indikasi awal tentang bagaimana kegiatan 

dilaksanakan, perkembangan atau pencapaian kinerja 

dari waktu ke waktu serta pencapaian hasil yang 

diharapkan kepada manajer dan stakeholders. Monitoring 

juga dapat digunakan untuk melacak kinerja yang nyata 

terhadap apa yang direncanakan atau diharapkan dengan 

menggunakan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Monitoring meliputi kegiatan pengumpulan dan analisis 

data tentang proses dan hasil dari pelaksanaan program 

atau kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk 

melakukan tindakan koreksi.  
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Aspek penting dalam pelaksanaan monitoring atau 

pengawasan seorang manajer yaitu: 

• Menetapkan cara supaya pengawasan dilaksanakan 

secara efektif (tata cara, alur dan urutannya). 

• Mekanisme pengawasan dilakukan secara berjenjang 

dari unit kerja terkecil dan seterusnya. 

• Menetapkan waktu kapan pengawasan dilakukan 

karena berkaitan dengan sifat pengawasannya: 

o Preventive-control, yang bersifat pencegahan dan 

menghindari kesalahan 

o Repressive-control, yang bersifat kuratif untuk 

mengatasi penyimpangan yang sudah terjadi. 

• Dispatching (perintah pelaksanaan), termasuk proses 

dan operasionalnya sampai dengan selesai 

• Follow-up (tindakan lebih lanjut). 

 

Pengendalian adalah aktifitas tindak lanjut dari 

monitoring. Monitoring lebih ditekankan pada kegiatan 

mencermati proses pelaksanaan kegiatan serta adanya 

perubahan lingkungan organisasi. Hasil monitoring akan 

memberikan umpan balik, apakah kegiatan dapat 

berjalan semestinya, ataukah terjadi adanya 

penyimpangan dari yang direncanakan, atau bahkan 

perencanaan yang tidak tepat atau menjadi tidak tepat 

oleh adanya perubahan lingkungan. Hasil monitoring 

dipakai sebagai dasar tindakan manajemen, mulai dari 

penjaminan kegiatan tetap pada track-nya sampai pada 

tindakan koreksi dan/ atau penyesuaian. Pengertian 

inilah yang dimaksud sebagai pengendalian, sehingga 

sering pengendalian tidak dapat dipisahkan atau bahkan 

sulit dibedakan dengan monitoring itu sendiri. 

Monitoring dan pengendalian adalah sebuah kesatuan 

kegiatan, yang sering juga disebut sebagai on-going 

evaluation atau former evaluation. 

 

b. Fungsi dan Tujuan Monitoring dan Pengendalian 

Monitoring dan pengendalian merupakan fungsi 

manajemen yang berkesinambungan untuk memberikan 
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rekomendasi dalam melakukan tindakan koreksi kepada 

pemegang program/proyek dan atau stakeholders lainnya. 

Bila kemudian tindakan koreksi dilakukan maka fungsi 

pengendalian akan terlaksana secara lengkap. Hasil 

monitoring dan pengendalian yang telah dianalisis dan 

diolah dapat menjadi informasi yang dapat dipahami 

dengan mudah oleh manajer/stakeholder untuk dasar 

pengambilan keputusan tindak lanjut, baik menyangkut 

kegiatan yang sedang berjalan maupun kegiatan yang 

akan datang. Tujuan monitoring dan pengendalian yaitu:  

• Menjamin kegiatan yang dilakukan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan, yang mencakup 

standar input (waktu, biaya, SDM, tehnologi, 

prosedur, dan sebagainya). 

• Memberikan informasi kepada para pengambil 

keputusan tentang adanya penyimpangan dan 

penyebabnya, sehingga dapat mengambil keputusan 

untuk melakukan koreksi pada pelaksanaan kegiatan 

atau program berkait, baik yang sedang berjalan 

maupun pengembangan di masa datang. 

• Memberikan informasi dan laporan kepada para 

pengambil keputusan tentang perubahan-perubahan 

lingkungan yang harus ditindak lanjuti dengan 

penyesuaian kegiatan. 

• Memberikan informasi tentang akuntabilitas 

pelaksanaan dan hasil kinerja program/kegiatan 

kepada pihak yang berkepentingan, secara kontinyu 

dan dari waktu ke waktu. 

• Informasi dari hasil monitoring dan pengendalian 

dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang 

tepat dan akuntabel, untuk menjamin pencapaian 

hasil/tujuan yang lebih baik, efektif & efisien dalam 

penggunaan sumberdaya. 

• Pembelajaran untuk mengetahui mengapa program 

kegiatan dapat terlaksana dengan baik atau tidak 

baik, apa penyebab yang mempengaruhi serta 

bagaimana koreksi dilakukan. 
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• Untuk melakukan verifikasi dan meningkatkan 

kualitas dari manajemen program, sekaligus untuk 

mengidentifikasi strategi yang berhasil dalam rangka 

ekstensi/ekspansi dan replikasi. 

• Untuk memodifikasi strategi yang kurang berhasil. 

• Mengukur keberhasilan dan manfaat dari suatu 

intervensi yang dilakukan. 

• Memberi informasi kepada stakeholder agar para 

stakeholders tersebut dapat menyebutkan hasil dan 

kualitas program. 

• Memberikan justifikasi dan validasi kepada donor, 

mitra dan atau konstituen yang berkepentingan. 
 

Dalam aplikasinya pada program/proyek kesehatan, 

salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan 

adalah pengendalian. Fungsi pengendalian mengikuti 

hasil monitoring yang dilakukan sebelumnya. Tujuan 

pengendalian terutama untuk memastikan bahwa semua 

kegiatan/aktifitas dijalankan sesuai koridor dan batasan 

internal dan eksternal yang diharapkan organisasi. Dalam 

melakukan pengendalian, manajer program/proyek tetap 

harus melakukan evaluasi terhadap beberapa pertanyaan 

mendasar yang harus dijawab antara lain: 

• Apakah program bergerak ke arah yang benar?  

• Apakah ada hal - hal penting yang menyimpang?  

• Apakah asumsi yang digunakan dalam pelaksanaan 

program kesehatan masih relevan dengan kondisi 

lingkungan yang ada?  

• Apakah program kesehatan sudah mengerjakan hal-

hal penting yang memang perlu dikerjakan?  

• Perlukah program kesehatan dapat menyesuaikan 

atau bahkan membatalkan proyek-proyek atau 

kegiatan yang telah dipilih?  

• Bagaimana kinerja program/proyek kesehatan yang 

sedang dijalankan saat ini?  

• Apakah sasaran dan jadual pelaksanaan tercapai? 

• Apakah biaya, scope/spesifikasi, dan waktu sudah 

sesuai dengan proyeksi?  
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• Apakah manajer program dirasa perlu melakukan 

perubahan-perubahan operasional?  
 

Pada dasarnya pengendalian program kesehatan 

adalah proses yang dilakukan manajer untuk memonitor 

aktifitas program yang sedang berlangsung, sekaligus 

mengevaluasi apakah aktifitas-aktifitas tersebut sudah 

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Manajer program 

juga harus mengambil tindakan korektif dalam upaya 

memperbaiki kinerja bilamana diperlukan. Pengendalian 

program kesehatan tidak hanya bersifat reaktif terhadap 

suatu aktifitas yang sudah dilaksanakan, namun juga 

bersifat preventif dengan menjaga semua aktifitasnya 

selalu/tetap on the track. Dengan demikian, pengendalian 

program juga merupakan suatu upaya untuk memotivasi, 

memfokuskan pada problem penting yang dihadapi saat 

ini dan di masa mendatang terkait berbagai program 

kesehatan yang dilaksanakan.  

 

c. Langkah dan Tahapan Monitoring Proyek  

Langkah-langkah utama monitoring dan evaluasi adalah:  

1) Menetapkan standar dan indikator untuk menilai 

proses pelaksanaan program/ kegiatan. Standar biasa 

mencakup semua input yang digunakan (dana, 

materi/bahan, cara atau metode, SDM, prosedur, 

teknologi dan sebagainya). 

2) Mengumpulkan data dan melakukan investigasi 

kinerja (pengamatan) dari pelaksanaan kegiatan/ 

proses kegiatan yang dipilih untuk dibandingkan 

dengan standar/indikator (baik kualitatif maupun 

kuantitatif) yang telah ditentukan. 

3) Mengamati perubahan lingkungan yang terjadi dan 

mengumpulkan data-data untuk melakukan 

pengkajian pengaruh lingkungan tersebut terhadap 

kegiatan yang sedang dilaksanakan. 

4) Pengolahan, analisis data dan sistesis hasil. Data 

yang sudah dikumpulkan (termasuk data perubahan 

lingkungan) diolah dan dianalisis untuk membuat 
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penilaian akhir dan kesimpulan tentang proses 

pelaksanaan kegiatan. Hasil analisis dan kesimpulan 

akan digunakan lebih lanjut untuk perumusan 

rekomendasi tindak lanjut. 

5) Pengambil keputusan melakukan tindakan koreksi 

dan penyesesuai kegiatan, maupun bila perlu dapat 

melakukan perencanaan ulang. 

6) Menyampaikan semua hasil monitoring dan 

pengendalian serta tindak lanjutnya kepada pihak 

yang berkepentingan sebagai wujud akuntabilitas 

dan proses pengambilan keputusan lebih lanjut. 

 

 
 

Gambar 6.1. 

Bagan Monitoring dan Evaluasi 

 

Perbedaan pengendalian dengan monitoring hanya pada 

kewenangan manajer untuk melakukan intervensi ketika 

hasil monitoring tidak sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. Jadi pengendalian pada dasarnya adalah 
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kegiatan monitoring ditambah tindakan intervensi yang 

dilakukan oleh manajer sebagai pengendali/ supervisor/ 

pelaksana aktifitas monitoring.  

d. Langkah-Langkah dalam Pengendalian Proyek 

Dijelaskan R. J. Mockler (1972) bahwa pengendalian 

adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar 

yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang 

sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan 

standar, serta menganalisis kemungkinan adanya 

penyimpangan antara pelaksanaan dan standar, 

kemudian dilanjutkan dengan mengambil tindakan 

pembetulan yang diperlukan agar sumberdaya dapat 

digunakan secara efektif efisien dalam rangka mencapai 

sasaran. Langkah-langkah pengendalian proyek yaitu: 

1) Menentukan sasaran.  

Sasaran pokok proyek adalah menghasilkan produk 

dengan batasan lingkup anggaran, jadwal, dan mutu 

yang telah ditentukan. Sasaran ini dihasilkan dari 

satu perencanaan dasar dan menjadi salah satu 

faktor pertimbangan utama dalam mengambil 

keputusan melakukan investasi atau membangun 

proyek, sehingga sasaran tersebut merupakan 

tonggak tujuan dari kegiatan pengendalian. 

2) Menentukan standar dan kriteria sebagai patokan dalam 

rangka mencapai sasaran.  

Standar, kriteria, dan patokan yang dipilih dan 

ditentukan harus bersifat kuantitatif, demikian pula 

metode pengukuran dan perhitungannya harus 

dapat memberikan indikasi terhadap pencapaian 

sasaran. Terdapat bermacam-macam standar dan 

kriteria, di antaranya adalah sebagai berikut:  

• Berupa satuan uang 

• Berupa jadwal,  

• Berupa unit pekerjaan yang berhasil diselesaikan. 

• Berupa standar mutu, kriteria, dan spesifikasi, 

misalnya yang berhubungan dengan kualitas 

materiat dan hasil uji coba peralatan. 
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3) Merancang/menyusun sistem informasi, pemantauan, dan 

pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan.  

Proses pengendalian proyek memerlukan sistem 

informasi dan pengumpulan data yang mampu 

memberikan keterangan yang tepat, cepat, dan 

akurat. Suatu perangkat sistem inforrnasi 

manajemen proyek-SIMP (management information 

system), yaitu komputer yang dapat mengumpulkan, 

menganalisis, menyimpan data, dan memrosesnya 

menjadi informasi yang diperlukan akan amat 

membantu proses pengendalian. 

4) Mengumpulkan data informasi hasil implementasi.  

Pada akhir suatu kurun waktu yang ditentukan, 

diadakan pelaporan dan pemeriksaan, pengukuran 

dan pengumpulan data serta informasi hasil 

pelaksanaan pekerjaan. Agar memperoleh gambaran 

yang realistis, pelaporan semestinya didasarkan atas 

pengukuran penyelesaian fisik.  

5) Mengkaji dan menganalisis hasil-hasil pekerjaan terhadap 

standar, kriteria, dan sasaran yang telah ditentukan.  

Melakukan analisis terhadap indikator yang 

diperoleh dan mencoba membandingkan dengan 

kriteria dan standar yang ditentukan. Hasil analisis 

ini penting karena menjadi landasan dan dasar 

tindakan pembetulan/koreksi. Oleh karena itu, 

metode yang digunakan harus tepat dan peka 

terhadap adanya kemungkinan penyimpangan. 

6) Mengadakan tindakan pembetulan. 

Bila hasil analisis menunjukkan ada indikasi 

penyimpangan yang cukup berarti, maka perlu 

diadakan langkah-langkah pembetulan/ koreksi, 

yang dapat berupa:  

• Realokasi sumber daya (memindahkan 

peralatan, tenaga kerja dan kegiatan)  

• Menambah tenaga kerja, pengawasan dan atau 

biaya atas kontinjensi yang dilakukan 

• Mengubah metode, cara, prosedur kerja, atau 

mengganti peralatan yang digunakan. 
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Gambar 6.2 

 Pola Umum Proses Perencanaan dan Pengendalian Proyek  

 
 

e. Metode Pengendalian Proyek  

1) Pengendalian Proyek Dengan Metode Crashing 

Menurut Ervianto (2004) proses crashing adalah 

dengan mereduksi durasi suatu pekerjaan yang akan 

berpengaruh terhadap waktu penyelesaian proyek 

secara keseluruhan. Metode crashing ini merupakan 

suatu proses yang disengaja, sistematis dan analitik 

dengan cara melakukan pengujian dari semua 

kegiatan dalam suatu proyek yang dipusatkan pada 

kegiatan yang berada pada jalur kritis. Proses 

crashing adalah cara melakukan perkiraan dari 

variabel cost dalam menentukan pengurangan durasi 

yang paling maksimal dan paling ekonomis dari 

suatu kegiatan yang masih mungkin untuk direduksi.  

Dalam metode ini dipahami bahwa kegiatan 

dalam proyek dapat dipercepat pelaksanaannya 

dengan berbagai cara antara lain:  

• Menambah tenaga kerja  

• Menambah waktu kerja  

• Mengubah metode kerja  
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• Menggunakan alat konstruksi yang membantu 

percepatan proyek 

Untuk menganalisis lebih lanjut hubungan antara 

biaya dengan waktu dari suatu kegiatan, seringkali 

dalam proyek dipakai beberapa istilah yaitu:  

• Kurun waktu normal / Normal Duration (ND)  

• Kurun waktu dipersingkat / Crash Duration (CD)  

• Biaya normal / Normal Cost (NC),  

• Biaya untuk waktu yang dipersingkat / Crash 

Cost (CC).  

• Kemiringan / Slope segment (S) 

Salah satu cara menghitung Slope (S) menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

   S = (CC – NC) / (ND – CD) 
 

 

Grafik hubungan antara biaya dengan durasi 

dapat dilihat seperti gambar 6.3.  

 

 

Gambar 6.3  

Grafik Hubungan Waktu-Biaya Normal dan Dipersingkat 

untuk Satu Kegiatan 
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Pada Gambar 6.3 terlihat titik A menunjukkan 

titik normal, sedangkan titik B adalah titik yang 

dipersingkat. Garis yang menghubungkan titik A 

dengan titik B disebut kurva waktu biaya. Pada 

umumnya garis ini dapat dianggap sebagai garis 

lurus. Seandainya diketahui bentuk kurva waktu-

biaya suatu kegiatan, artinya dengan mengetahui 

berapa slope atau sudut kemiringannya, maka bisa 

dihitung berapa besar biaya untuk mempersingkat 

waktu per satu harinya. Penambahan biaya langsung 

(direct cost) yang mempercepat suatu aktivitas 

persatuan waktu disebut cost slope. 

 

2) Pengendalian Waktu dan Tenaga Kerja dengan 

Metode Resource Leveling 

Sumber daya yang digunakan selama proses 

produksi adalah manusia, uang, metode, material 

dan mesin. Manusia dalam hal ini sebagai pekerja 

adalah salah satu sumber daya yang sangat sulit 

dilakukan pengontrolannya. Upah yang diberikan 

sangat bervariasi tergantung dari kecakapan masing-

masing pekerja, karena tidak ada satu pekerja yang 

sama karakteristiknya.  

Dalam pengendalian waktu konstruksi peranan 

sumber daya tenaga kerja ini sangat penting, 

penyediaannya sering terbatas, baik karena faktor 

kualitas maupun hal-hal lain. Merekrut, menyeleksi 

dan melatih tenaga kerja memerlukan biaya mahal 

dan waktu lama sebelum mereka siap pakai. Setelah 

mereka bergabung dengan proyek, tidak mudah 

untuk melepas dan memanggil kembali untuk 

bekerja sesuai dengan naik turunnya pekerjaan yang 

tersedia. Adapun menahan mereka untuk tetap 

bertahan dalam proyek akan membutuhkan biaya 

yang dipandang tidak efisien. Oleh karena itu, 

diusahakan jangan terjadi keperluan yang bersifat 

naik turun secara tajam (fluctuation). 
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Sering terjadi pada saat tertentu proyek terlalu 

banyak menyedot sumber daya (tenaga kerja) dan 

pada saat yang lain terlalu sedikit membutuhkan 

sumber daya sehingga pemakaian sumber daya tidak 

merata. Untuk itu harus dilakukan perataan agar 

tidak ada sumber daya yang sia-sia dibiarkan 

(terutama tenaga kerja) setelah pada saat tertentu 

diperlukan. Perataan sumber daya ini sering disebut 

dengan istilah Resource Leveling.  

Resource Leveling adalah kegiatan untuk 

meminimalkan fluktuasi penggunaaan sumber daya 

manusia/tenaga dalam keseluruhan aktivitas proyek. 

Prinsipnya adalah dengan cara menggeser aktivitas-

aktivitas non kritis dalam waktu tenggang yang 

tersedia. Untuk melakukan resource leveling ada 

beberapa langkah yang bisa membantu:  

• Buatlah jaringan kerja, sertakan waktu untuk 

setiap aktivitas.  

• Plot atau tentukan penggunaan sumber daya 

untuk setiap aktivitas, kemudian gambarkan 

jaringan kerja dan sumber daya yang 

dibutuhkan dalam grafik waktu-sumber daya, 

dengan menggunakan waktu paling awal ES 

(Earliest Start) dan paling cepat berakhir EF 

(Earliest Finish)).  

• Bilamana sumberdaya yang dibutuhkan tidak 

tersedia, kegiatan dapat ditunda dengan cara 

memanfaatkan perhitungan Total Float (TF) 

yang ada untuk kegiatan yang bersangkutan.  

Menurut (Dimyati, 2014), penghitungan pemerataan 

sumber daya dengan pendekatan CPM (Critical Path 

Method) dapat dikerjakan dengan grafik. Pertama-

tama membuat koordinat X dan Y, pada Y 

dicantumkan sumber daya, misalnya tenaga kerja, 

sedangkan sumbu X menunjukkan kurun waktu. 

Dicari jalur kritis dan float jaringan kerja dari proyek 

yang diteliti, kemudian komponen-komponen 

kegiatan proyek digambarkan pada koordinat yang 
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telah disiapkan. Komponen kegiatan yang bersifat 

non-kritis diatur dengan cara menggeser-geser 

(sebatas float yang tersedia) dan diupayakan tidak 

terjadi fluktuasi yang tajam. 

 

3) Pengendalian Waktu dan Biaya dengan Metode 

Earned Value 

Metode Earned Value (EV) adalah salah satu 

teknik untuk menentukan keuntungan dan kerugian 

yang nyata pada proyek-proyek, dan menyediakan 

sarana menyeimbangkan keuntungan/ kerugian dan 

memaksimalkan keuntungan. Model EV merupakan 

alat untuk mengontrol kinerja secara simultan antara 

fisik, biaya, dan jadwal (waktu) secara terpadu, 

kemajuan biaya dan manajemen informasi yang 

berkaitan dengan lingkup pengadaan, kualitas dan 

risiko serta metode yang luas untuk mengevaluasi, 

menganalisis dan memprediksi kinerja biaya proyek. 

Mengelola proyek dengan metode EV seringkali 

disebut sebagai “mengelola proyek secara terbuka”, 

karena manajer proyek dengan jelas dapat melihat 

apa yang direncanakan, apa yang dilakukan dan 

berapa biaya yang sebenarnya dibutuhkan/ 

digunakan dalam kegiatan proyek. 

 

f. Audit Proyek 

Audit proyek adalah suatu aktifitas pemeriksaan 

yang menyeluruh terhadap manajemen proyek meliputi 

metodologi, prosedur, anggaran, pengeluaran dan tingkat 

penyelesaiannya. Isi dari laporan audit proyek setidaknya 

akan berisi hal-hal mengenai:  

1) Pendahuluan yang menjelaskan mengenai tujuan 

dan latar belakang dari proyek yang dikerjakan.  

2) Status sekarang proyek yang dilaporkan berdasar 

waktu dilakukan audit dan umumnya mencakup 

ukuran-ukuran performansi meliputi:  
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a) Biaya  

Perlu dibandingkan antara biaya aktual dan 

biaya yang dianggarkan. Periode waktu 

pembandingan biaya juga harus jelas.  

b) Jadwal  

Kejadian-kejadian tertentu yang telah 

direncanakan juga harus dilaporkan. Berapa 

bagian dari proyek yang sudah diselesaikan 

juga perlu diidentifikasi, berapa persen tugas-

tugas lain yang belum selesai dan berapa 

estimasi waktu penyelesaiannya.  

c) Kemajuan  

Merupakan perbandingan antara pekerjaan 

yang sudah selesai dengan sumberdaya yang 

digunakan untuk menyelesaikannya. Alat bantu 

berupa grafik yang menggambarkan hubungan 

antara waktu dengan biaya aktual (ACWP), 

biaya yang dianggarkan (BCWS) dan biaya yang 

dianggarkan untuk pekerjaan yang terselesaikan 

(BCWP) dapat membantu dalam analisisnya. 

Dari sini bisa dibuat ramalan waktu dan biaya 

untuk penyelesaian proyek.  

d) Kualitas  

Pengertian kualitas adalah tingkat pemenuhan 

produk terhadap spesifikasi yang ditetapkan 

sebelumnya. Jika memang sudah ditetapkan 

spesifikasi secara detail maka perlu 

diuangkapkan bagaimana prosedur 

pengendalian kualitas serta bukti-bukti hasil 

pengujian kualitas yang sudah dilakukan.  

3) Status proyek di waktu akan datang, dimana bagian 

ini berisi kesimpulan auditor berkenaan dengan 

kemajuan proyek. Juga disertai dengan rekomendasi 

yang berupa saran-saran perubahan mengenai aspek 

teknis, jadwal dan atau anggaran terhadap 

pekerjaan-pekerjaan yang tersisa.  

4) Isu-isu manajemen yang penting, yang berhubungan 

dengan pencapaian tujuan proyek yang oleh auditor 
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perlu mendapat pemantauan intensif dari 

manajemen senior. Pembahasan singkat mengenai 

tawar-menawar waktu, biaya dan performansi akan 

memberi informasi yang penting bagi manajemen 

senior untuk pengambilan keputusan mengenai 

nasib proyek di masa mendatang.  

5) Analisis Risiko, yang berkaitan dengan penjelasan 

risiko-risiko yang ada dalam proyek serta akibat-

akibatnya pada biaya, waktu dan performansi 

(kinerja) proyek, termasuk berbagai alternatif yang 

bisa menghilangkan atau mengurangi risiko tersebut.  

6) Keterbatasan, dimana asumsi terkait keterbatasan ini 

bisa ditempatkan pada pendahuluan atau di bagian 

akhir laporan. Auditor bertanggungjawab mengenai 

akurasi dan ketepatan waktu laporan, sedangkan 

manajemen senior bertanggungjawab 

menginterpretasi isi dan bagian-bagian laporan, 

sehingga perlu adanya asumsi dan keterbatasan 

yang mendasari pembuatan laporan.  

 

Anggota Tim Auditor dan pemilihan anggota tim 

merupakan hal penting demi keberhasilan proses audit. 

Ukuran besar kecilnya tim disesuaikan dengan 

kompleksitas dan ukuran proyek. Biasanya ada beberapa 

wakil dari berbagai bagian yaitu:  

• Proyek  

• Bagian akuntansi  

• Bagian teknis  

• Klien/ user  

• Bagian pemasaran  

• Manajemen senior  

• Bagian personalia  

• Bagian contract administrator  

Pada umumnya hasil audit akan dilaporkan kepada 

manajer proyek dan manajemen perusahaan. Dari hasil 

ini bisa dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek. 
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g. Evaluasi Proyek 

Tujuan utama evaluasi untuk mengungkapkan apa, 

bagaimana dan dimana telah terjadi permasalahan dan 

sekaligus membuka semua potensi masalah yang ada. 

Evaluasi menghasilkan pemahaman bagi semua pihak 

mengenai status proyek. Dengan demikian bisa dipahami 

sebelum diadakan evaluasi perlu adanya tindakan 

pelaporan, karena dari data, bahan-bahan dan informasi 

yang dilaporkan akan bisa dievaluasi. Evaluasi juga 

berguna untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik 

terhadap proyek di masa yang akan datang.  

Ada dua macam evaluasi menurut sifat dan bentuk 

dari dilaksanakannya evaluasi tersebut, yaitu : 

1) Evaluasi Formatif.  

Evaluasi ini dilaksanakan di setiap tahap dalam 

siklus proyek. Tujuannya memberi tanda perlu 

tidaknya dilakukan tindakan koreksi. Frekuensi 

evaluasi sangat bergantung pada kondisi yang 

dihadapi, tidak ada pedoman khusus. Yang pokok, 

dari kegiatan ini bisa diperoleh informasi perlu 

tidaknya melakukan tindakan perbaikan.  

2) Evaluasi Ringkas (Summary Evaluation).  

Adalah evaluasi yang dilakukan setelah proyek 

selesai. Ini sangat penting sebagai masukan untuk 

pengelolaan proyek yang serupa di masa datang. 

Kalau pun proyeknya tidak mirip orang-orang yang 

terlibat bisa mendapatkan informasi mengenai 

bagian-bagian, kapan dari proyek yang sering harus 

mendapatkan perhatian khusus. Salah satu media 

atau alat  evaluasi adalah audit proyek. 

 

h. Kriteria Penilaian Keberhasilan Proyek 

Manajemen proyek akan dianggap sukses jika bisa 

mencapai tujuan proyek yang diinginkan dan menjadi 

target dengan memenuhi syarat berikut: 

• Dalam waktu yang dialokasikan  

• Dalam biaya yang dianggarkan  

• Pada performansi atau spesifikasi yang ditentukan  
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• Diterima customer  

• Dengan perubahan lingkup pekerjaan minimum 

yang telah disetujui  

• Tidak mengganggu aliran dan mekanisme pekerjaan 

utama dalam organisasi  

• Tanpa merubah budaya (positif) perusahaan 

 

i. Pelaporan Proyek  

Manajemen perusahaan sudah seharusnya tahu 

mengenai perkembangan pelaksanaan proyek, karena 

proyek-proyek itu akan menjadi penentu keberhasilan 

perusahaan. Untuk itu perlu adanya Laporan dari 

pelaksana proyek kepada manajemen perusahaan tentang 

jalannya proyek. Selain itu pihak user perlu juga untuk 

secara periodik diberitahu mengenai kemajuan proyek. 

Manajer proyek dibantu staf proyek mempersiapkan 

laporan untuk manajemen perusahaan yang berisi:  

a. Ringkasan mengenai status proyek  

b. Bagian-bagian dimana koreksi yang telah atau yang 

perlu dilakukan sebelumnya. 

c. Perubahan jadwal yang mungkin diperlukan, 

termasuk ramalan mengenai jadwal dan biaya  

d. Kemungkinan masalah yang akan timbul, cara 

mengatasi dan akibatnya  

e. Situasi biaya saat ini  

f. Rencana tenaga kerja dan keterbatasan yang ada 

 

Seorang manajer proyek harus selalu menerima 

laporan dari bawahan mengenai perkembangan proyek. 

Laporan itu berisi perkembangan untuk setiap paket 

kerja: sampai dimana pekerjaan sudah selesai, ramalan 

mengenai biaya yang sudah diperbaiki, jadwal yang 

diperbaiki. Manajer proyek juga perlu mengetahui 

perkembangan kondisi keuangan, laporan keuangan 

terutama mengenai biaya yang sudah dikeluarkan 

dibandingkan dengan rencana. Sedangkan laporan 

kepada user harus memuat perkembangan pekerjaan, 

perkembangan pekerjaan sebagai respon terhadap 
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perubahan yang dikehendaki user, perubahan yang tidak 

bisa dihindari, dan pengaruhnya terhadap lingkup 

pekerjaan, jadwal dan biaya. Periode waktu yang umum 

adalah bulanan. Formatnya harus dibuat jelas dan mudah 

dipahami oleh user sebagai orang awam. 

 

7. Latihan 

a. Jelaskan berbagai tahap atau langkah-langkah yang harus 

dilakukan dalam pengendalian proyek? 

b. Jelaskan beberapa kriteria penilaian keberhasilan proyek? 

c. Jelaskan laporan proyek apa saja yang harus diberikan 

kepada user dan bagaimana mendapatkannya? 

d. Jelaskan perbedaan antara evaluasi formatif dengan 

evaluasi sumatif dalam evaluasi proyek? 

e. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan kualitas pada 

status proyek dalam suatu audit proyek! 

 

8. Rangkuman 

Pengendalian merupakan usaha yang sistematis untuk 

menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, 

merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan 

dengan standar serta menganalisis kemungkinan adanya 

penyimpangan antara pelaksanaan dan standar, kemudian 

mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan agar 

sumber daya digunakan secara efektif dan efisien dalam 

rangka mencapai sasaran. 

Metode pengendalian proyek diantaranya yaitu metode 

pengendalian dengan Metode crashing yaitu mereduksi durasi 

suatu pekerjaan yang akan berpengaruh terhadap waktu 

penyelesaian proyek. Selain itu terdapat metode Resource 

Leveling merupakan kegiatan untuk meminimalkan fluktuasi 

penggunaaan sumber daya manusia dalam keseluruhan 

aktivitas proyek. Prinsipnya adalah dengan menggeser 

aktivitas-aktivitas non kritis dalam waktu tenggang yang 

tersedia. Sedangkan Metode Earned Value (EV) adalah salah 

satu teknik untuk menentukan keuntungan dan kerugian yang 

nyata pada proyek dan menyediakan sarana menyeimbangkan 

keuntungan/kerugian dan memaksimalkan keuntungan.  
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Audit proyek adalah suatu pemeriksaan menyeluruh 

terhadap manajemen proyek: metodologi, prosedur, anggaran, 

pengeluaran dan tingkat penyelesaiannya. Hasil audit 

dilaporkan kepada manajer proyek dan manajemen 

perusahaan. Dari hasil ini bisa dilakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan proyek. 

Evaluasi proyek adalah mengungkapkan di mana telah 

terjadi permasalahan yang harus diketahui dan diselesaikan, 

serta untuk membuka semua potensi masalah yang ada. 

Evaluasi proyek dapat dilakukan dengan evaluasi formatif 

dan evaluasi ringkas.  

Dalam pelaporan proyek, seorang manajer proyek 

dibantu staf proyek mempersiapkan laporan untuk 

manajemen perusahaan yang berisi ringkasan status proyek, 

bagian-bagian dimana koreksi telah atau perlu dilakukan, 

perubahan jadwal, ramalan mengenai jadwal dan biaya, 

kemungkinan masalah yang akan timbul, cara mengatasi dan 

akibatnya, situasi biaya saat ini, rencana tenaga kerja dan 

keterbatasan yang ada. 

 

9. Tes Formatif 

1) Salah satu teknik menentukan keuntungan dan kerugian 

yang nyata pada proyek-proyek dan menyediakan sarana 

untuk maksimalisasi keuntungan dan kerugian proyek 

merupakan metode pengendalian proyek… 

A. Resource levelling  

B. Crashing 

C. Earned Value 

D. Staffing 

 

2) Evaluasi proyek yang dilaksanakan di setiap tahap dalam 

siklus proyek dengan tujuan memberi tanda untuk perlu 

tidaknya dilakukan tindakan koreksi disebut:  

A. Evaluasi formatif 

B. Evaluasi ringkas 

C. Pelaporan proyek  

D. Audit Proyek 
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3) Manajer proyek dibantu staf proyek mempersiapkan 

laporan proyek yang berisi:  

A. Rencana tenaga kerja dan keterbatasan yang ada 

B. Penentuan sasaran proyek 

C. Penentuan standar proyek  

D. Penentuan kriteria proyek 

 

4) Suatu proyek dianggap berhasil jika dinilai dengan 

kriteria berikut:  

A. Diterima pelaksana proyek  

B. Merubah budaya positif perusahaan 

C. Mengganggu aliran pekerjaan utama organisasi 

D. Sesuai dengan performansi dan spesifikasi proyek 

yang ditentukan 

 

10. Umpan Balik 

Setelah menyelesaikan sub pokok bahasan ini semua 

mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat dapat menjelaskan 

dan memahami pengendalian/monitoring proyek, evaluasi 

proyek dan pelaporan proyek. Peserta kuliah dapat mencari 

penyelesaian soal perencanaan dan penjadwalan proyek 

dengan tingkat kebenaran minimal 90%. 

 

11.  Kunci Jawaban 

1. C   3.  A 

2. A   4.  D 
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BAB VII 

ASPEK KELAYAKAN PROYEK BIDANG KESEHATAN 

 

1.  Pendahuluan 

Sebagai kegiatan yang bersifat investasi tentunya proyek 

diharapkan tidak membawa kerugian dan bahkan kegagalan. 

Untuk itu perlu strategi yang harus dilakukan pada tahap 

awal perencanaan proyek melalui studi kelayakan proyek. 

Dari hasil kajian mendalam tersebut akan dapat ditentukan 

dan diambil keputusan apakah proyek dapat dilanjutkan, 

ditunda atau bahkan dibatalkan. Berbagai indikator penting 

harus dipahami seorang manajer proyek ketika melakukan 

analisis kelayakan proyek (feasibility study). 

 

2.  Deskripsi Singkat 

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai studi kelayakan 

proyek yang harus dilakukan sebagai upaya mencegah risiko 

kerugian dalam aktifitas proyek sesungguhnya, yang meliputi 

pengertian dan manfaat studi kelayakan, indikator mengukur 

kelayakan proyek dari aspek hukum, pasar dan pemasaran, 

keuangan, teknis dan operasional, manajemen dan organisasi, 

ekonomi dan sosial serta aspek lingkungan, termasuk analisis 

mengenai dampak lingkungan (AMDAL). 

 

3.  Relevansi 

Pokok bahasan ini merupakan bagian dari kurikulum 

administrasi proyek kesehatan yang berkaitan erat dengan 

topik perencanaan evaluasi proyek serta topik monitoring dan 

evaluasi dalam proyek. 

 

4.  Kompetensi 

 C.1.  Standar Kompetensi 

Dengan mempelajari topik ini, mahasiswa diharapkan 

mampu menjelaskan dan memahami berbagai aspek yang 

dapat menentukan kelayakan suatu kegiatan proyek. 
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C.2. Kompetensi Dasar 

Setelah menyelesaikan bab ini mahasiswa diharapkan: 

a. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

pentingnya studi kelayakan dalam proyek 

b. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

berbagai indikator guna mengukur kelayakan suatu 

kegiatan proyek 

c. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan 

memahami pengaruh karakteristik lingkungan 

dalam keberhasilan program/proyek kesehatan 

d. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

indikator kelayakan proyek yang mencakup teknis, 

sosial, lingkungan pasar/pemasaran, dan lain-lain 

e. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

analisis dan resiko dampak lingkungan terhadap 

implementasi program/proyek kesehatan 

 

5.  Petunjuk Belajar 

Agar lebih mudah memahami materi ini, mahasiswa harus: 

1. Mempelajari perihal studi kelayakan dalam proyek 

2. Mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan pada akhir 

bab ini. 

 

6. Uraian Isi  

a. Pengertian Studi Kelayakan Proyek dan Manfaatnya 

Studi kelayakan proyek merupakan penelitian atau 

kajian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan 

dan berhasil (terutama untuk proyek investasi). Menurut 

Soeharto (1997), studi kelayakan adalah pengkajian yang 

bersifat menyeluruh dan yang mencoba menyoroti semua 

aspek kelayakan proyek (investasi) dengan menghasilkan 

hasil analisis kuantitatif tentang manfaat yang diperoleh 

dibandingkan dengan sumberdaya yang diperlukan. 

Suatu usulan proyek akan dipelajari secara profesional 

dari semua segi agar pelaksanaannya dapat mencapai 

hasil yang diharapkan (sesuai target dan rencana).  

Kriteria berhasil dalam konteks ini dapat dimaknai 

secara berbeda diantara para pihak yang terlibat dalam 
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kegiatan proyek, baik dari segi manfaat (benefit) finansial, 

ekonomis maupun manfaat eksternalitas lainnya, seperti 

penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan 

masyarakat, peningkatan status kesehatan, penghematan 

devisa dan sebagainya. Pada dasarnya studi kelayakan 

proyek harus menjawab apa sajakah keuntungan (benefit) 

yang dapat diperoleh dari kesempatan (investasi) tersebut 

dan bagaimana dampaknya (secara ekonomis dan sosial). 

Semakin besar proyek diinvestasikan maka akan semakin 

besar pula risiko dampak yang ditimbulkan. 

Banyak faktor yang dapat mengakibatkan suatu 

proyek tidak berhasil (gagal) atau tidak menguntungkan. 

Beberapa kesalahan dapat terjadi untuk ketidakberhasilan 

tersebut, seperti kesalahan dalam perencanaan, kesalahan 

menaksir pasar dan sasaran target, penggunaan teknologi 

yang tepat, pemilihan dan penggunaan bahan baku serta 

penyimpanannya, termasuk kesalahan dalam pemilihan 

atau kebutuhan tenaga kerja. Semua kesalahan tersebut 

berdampak pada pelaksanaan proyek yang tidak dapat 

dikendalikan, waktu yang melebihi target, serta biaya 

yang membengkak akibat penundaan dan keterlambatan. 

Kegagalan juga bisa terjadi karena faktor lingkungan 

yang berubah, baik lingkungan ekonomi, sosial, politik 

dan situasi lingkungan yang tidak bisa diduga dan tidak 

bisa dikendalikan seperti bencana alam. Alasan-alasan 

itulah yang mendasari pemahaman mengapa dibutuhkan 

suatu studi kelayakan untuk aktifitas proyek, terutama 

untuk proyek berskala besar dan berjangka waktu lama 

yang notabene membutuhkan investasi yang besar pula. 

Tujuan dilakukan studi kelayakan proyek adalah 

menghindari risiko kerugian yang ditimbulkan dari nilai 

investasi besar yang digunakan untuk membiayai proyek. 

Selain itu juga menghindari terjadinya keterlanjuran 

investasi yang tidak menguntungkan karena suatu usaha 

yang tidak layak atau tidak feasible (Subagyo, 2008). 

Beberapa aspek yang harus diketahui dalam pelaksanaan 

studi kelayakan proyek antara lain: 
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• Ruang lingkup kegiatan proyek (scope of project) 

• Cara kegiatan proyek dilakukan 

• Evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan 

keberhasilan proyek secara keseluruhan (termasuk 

mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan) 

• Sarana prasarana yang diperlukan proyek, termasuk 

material, bahan, alat-alat, tenaga kerja, dan fasilitas 

pendukung lainnya, seperti jalan/transportasi, pasar, 

gudang, jaringan internet/komunikasi, dll. 

• Hasil kegiatan proyek dan biaya-biaya yang harus 

ditanggung untuk memperoleh hasil-hasil tersebut. 

• Akibat-akibat yang ditimbulkan dari keberadaan 

proyek tersebut (akibat positif maupun negatif). 

• Langkah-langkah rencana yang dilakukan, termasuk 

jadwal waktu dan tahapan dari setiap item kegiatan 

sampai pengerjaan proyek secara keseluruhan. 

 

Intensitas studi kelayakan proyek dapat dilakukan 

berbeda-beda tergantung besar kecilnya nilai dan jenis 

proyek, tujuan proyek dan risiko dampak proyek pada 

masyarakat dan lingkungan. Beberapa faktor yang sering 

digunakan dalam menentukan intensitas studi kelayakan 

proyek antara lain: 

• Besarnya dana/investasi yang ditanamkan 

• Tingkat “ketidakpastian” proyek 

• Kompleksitas berbagai elemen yang mempengaruhi 

proyek secara langsung maupun tidak langsung. 

 

Mengapa studi kelayakan proyek penting dilakukan? 

Terutama untuk melihat prospek investasi proyek yang 

ditanamkan; melihat dan mengidentifikasi risiko yang 

harus ditanggung investor; mempersiapkan perencanaan 

proyek secara lebih teliti dan detil; serta mempersiapkan 

masalah-masalah kritis yang harus/akan dihadapi dalam 

pengerjaan proyek sesungguhnya. Secara umum dapat 

diidentifikasi tujuan dan manfaat dari studi kelayakan 

proyek, antara lain: 
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• Menghindari risiko kerugian 

• Memudahkan perencanaan 

• Memudahkan pelaksanaan pekerjaan 

• Memudahkan pengawasan 

• Memudahkan pengendalian 

 

b. Unsur Penting dan Indikator dalam Kelayakan Proyek 

1) Aspek Hukum 

Aspek hukum dalam studi kelayakan proyek 

berkaitan dengan keabsahan secara legal (legalitas) 

proyek dan kegiatan proyek secara keseluruhan, 

mulai dokumen perijinan lokasi proyek investasi 

akan dibangun, keabsahan dan kelengkapan semua 

dokumen kerjasama proyek, termasuk keabsahan 

pihak pelaksana proyek dan segala bentuk perijinan 

yang harus dimiliki sesuai aturan perundangan yang 

berlaku. Semua dokumen legalitas ini sangat penting 

karena menjadi landasan hukum bilamana terjadi 

permasalahan hukum di kemudian hari. Juga harus 

dipastikan bahwa semua perijinan dikeluarkan oleh 

pihak/institusi yang berwenang menerbitkan atau 

mengeluarkan dokumen tersebut, antara lain: ijin 

lokasi, ijin kegiatan, ijin gangguan, ijin usaha, akte 

pendirian, NPWP, dan sebagainya. 
 

2) Aspek Pasar dan Pemasaran  

Aspek pasar dan pemasaran ini berkaitan 

dengan adanya potensi pasar dan produk yang nanti 

akan dipasarkan melalui analisis kekuatan pesaing, 

antara lain mencakup program/metode pemasaran 

yang akan dilakukan dan estimasi penjualan yang 

mungkin diraih (market-share). Analisis ini mencoba 

mengidentifikasi potensi pasar untuk produk yang 

ditawarkan dan besaran market-share yang dikuasai 

pesaing saat ini. Bagaimana strategi pemasaran akan 

dijalankan untuk menangkap peluang pasar yang 

ada. Untuk menentukan besarnya pasar nyata dan 

pasar potensial, perlu dilakukan riset pasar secara 
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langsung atau tidak langsung menggunakan data-

data sekunder dari berbagai sumber, sehingga dapat 

disusun strategi pemasaran yang paling tepat.  

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam 

analisis aspek pasar dan pemasaran antara lain: 

• Potensi pasar, yang tentunya akan dinilai dari 

bentuk konsumen atau pasar yang dipilih. 

• Jumlah konsumen potensial, yang jumlahnya 

dihitung berdasarkan pengukuran dan prediksi 

permintaan serta penawaran atas dasar produk 

sejenis dari pesaing yang ada sekarang ini. 

• Daya beli masyarakat dan kemampuan finansial 

juga menjadi pertimbangan, dihitung dengan 

memperhitungkan laju pertumbuhan ekonomi 

dan laju perkembangan penduduk. 

• Situasi persaingan dalam lingkungan industri 

(barang dan jasa) saat ini, berkaitan dengan 

kondisi dan kemampuan pesaing. 

• Target pasar, segmentasi pasar serta posisi 

produk dalam pasar. 

• Perilaku, sikap, serta kepuasan konsumen pada 

produk sejenis (dari pesaing) yang sudah ada 

karena akan berkaitan dengan loyalitas pasar.  

• Aktifitas manajemen pemasaran, terutama yang 

mencakup analisis dan strategi bauran serta 

persaingan pemasaran. 

 

3) Aspek Keuangan  

Analisis keuangan dalam studi kelayakan 

proyek bertujuan untuk menilai biaya-biaya apa saja 

yang akan dihitung dan seberapa besar biaya-biaya 

yang dikeluarkan. Kemudian juga meneliti seberapa 

besar pendapatan yang akan diterima jika proyek 

jadi dijalankan. Analisis dilakukan untuk melihat 

seberapa lama investasi (modal) yang ditanamkan 

akan kembali, serta identifikasi sumber pembiayaan 

proyek tersebut dan bagaimana tingkat suku bunga 

yang berlaku, sehingga jika dihitung dengan formula 
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penilaian investasi akan sangat menguntungkan. 

Pada umumnya analisis keuangan ini menggunakan 

metode capital budgeting, yaitu metode payback period 

(PP), average rate of return (ARR), net present value 

(NPV), internal rate of return (IRR) dan profitability 

index serta dengan rasio-rasio keuangan lainnya. 

Aspek keuangan ini erat kaitannya dengan 

penilaian seberapa besar modal dan sumber dana 

akan diperoleh dan harus dikeluarkan, serta kapan 

modal tersebut akan kembali (return of investment). 

 

4) Aspek Teknis dan Operasional 

Aspek ini terutama berkaitan dengan kejelasan 

dan kemudahan akses dalam pelaksanaan pekerjaan 

proyek nantinya, antara lain lokasi proyek, kantor 

(pusat-cabang), gudang, pasar, perumahan dan lain-

lain. Juga menyangkut penentuan lay-out gedung, 

mesin dan peralatan serta lay-out ruangan. Beberapa 

pertimbangan lokasi berkaitan dengan kedekatannya 

dengan pasar, mendekati bahan baku, dekat dengan 

tenaga kerja, dekat dengan pemerintahan, dekat 

lembaga keuangan, dekat dengan pelabuhan, atau 

pertimbangan lainnya, seperti struktur jalan raya 

dan kemudahan transportasi, serta akses komunikasi 

dan jaringan internet yang tersedia, serta teknologi 

pengerjaannya padat modal atau padat karya.   

 

5) Aspek Manajemen-Organisasi  

Aspek manajemen-organisasi berkaitan dengan 

pengelolaan pembangunan proyek sekaligus aspek 

operasionalnya secara teknis. Yang dinilai dalam 

aspek ini adalah para pengelola usaha dan struktur 

organisasi yang ada. Proyek yang dijalankan akan 

berhasil apabila dijalankan oleh orang-orang yang 

profesional dan memiliki kapabilitas mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proyek 

agar tidak terjadi penyimpangan. Demikian pula 

dengan bentuk dan struktur organisasi yang dipilih 
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harus tepat disesuaikan dengan bentuk dan tujuan 

usahanya (tujuan proyek), termasuk SDM. Beberapa 

materi yang dianalisis pada aspek ini antara lain: 

bentuk struktur organisasi, job analysis, job description, 

kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, proses 

rekrutmen, kompensasi, mekanisme pelaporan dan 

pertanggungjawaban, dan sebagainya. 

 

6) Aspek Ekonomi dan Sosial  

Analisis aspek ekonomi dan sosial kelayakan 

proyek bertujuan melihat seberapa besar pengaruh 

yang ditimbulkan jika proyek tersebut dijalankan, 

terutama terhadap dimensi ekonomi secara makro 

dan dampak sosialnya terhadap masyarakat beserta 

lingkungannya secara keseluruhan 

Dampak ekonomi umumnya dilihat dari sisi 

peningkatan pendapatan dan kemampuan daya beli 

masyarakat sekitar proyek Dampak sosial terwujud 

dalam bentuk tersedianya infrastruktur, sarana dan 

prasarana dan dukungan sosial lainnya, seperti jalan, 

jembatan, penerangan, telepon, jaringan komuniaksi, 

air bersih, tempat kesehatan, pendidikan dan sarana 

olahraga serta sarana ibadah dan keselarasan budaya 

dan adat istiadat setempat. Aspek sosial ekonomi 

umumnya juga mencakup bagaimana pengaruh 

proyek terhadap pendapatan nasional, penambahan 

dan pemerataan lapangan kerja dan lain sebagainya.  

 

7) Aspek Lingkungan dan Eksternalitas 

Merupakan analisis yang paling dibutuhkan 

pada saat ini, karena setiap proyek yang dijalankan 

akan sangat besar dampaknya terhadap lingkungan 

dan kehidupan ekologis sekitarnya, baik lingkungan 

darat, air dan udara, yang pada akhirnya akan 

berdampak terhadap kehidupan manusia, binatang 

dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. 
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c. Karakteristik Lingkungan dalam Proyek  

Satuan sistem ekologi atau ekosistem / lingkungan 

tidak dapat dibatasi oleh batas administratif, tetapi 

dibatasi oleh kesamaan karakteristik dari satu satuan 

ekosistem tersebut. Oleh karena itu, karakteristik yang 

menonjol di suatu wilayah ekosistem akan menentukan 

bagaimana pola pengelolaannya. Secara umum diketahui 

ada 5 (lima) karakteristik lingkungan yaitu: 1) selalu 

berubah, 2) mengandung ketidakpastian, 3) kompleks, 4) 

mengundang konflik dan 5) terbatas. Agar lingkungan 

hidup dapat dikelola secara baik dan benar, maka perlu 

diketahui permasalahan lingkungannya terlebih dahulu 

dan selanjutnya ditangani sesuai dengan permasalahan 

yang terjadi. Masalah lingkungan hidup secara sederhana 

dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu permasalahan 

lingkungan alam, permasalahan lingkungan buatan dan 

permasalahan lingkungan sosial. Lingkungan alam 

mencakup: sumberdaya lahan, air, hutan, udara, pesisir 

dan lautan, serta keanekaragaman hayati. Lingkungan 

buatan menyangkut kualitas pemukiman di perkotaan, 

ruang terbuka hijau, tempat bermain dan olahraga, serta 

pemukiman kumuh, sampah kota dan pencemaran udara. 

Sedangkan lingkungan sosial berkaitan dengan pranata-

pranata sosial di masyarakat (adat istiadat, norma, agama, 

budaya, keluarga, pendidikan, dll), nilai-nilai (gotong 

royong, kesetiakawanan sosial, loyalitas, kebersamaan), 

dan keanekaragaman kelompok, serta kontrol sosial. 

 

d. Analisis Risiko dan Dampak Lingkungan Terhadap 

Keberhasilan Proyek 

Analisis lingkungan dalam studi kelayakan proyek 

mengacu pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL). Suatu proses studi formal yang digunakan 

untuk memperkirakan dampak/risiko dampak terhadap 

lingkungan oleh adanya rencana kegiatan proyek yang 

bertujuan memastikan ada tidaknya masalah dampak 

lingkungan yang perlu dianalisis pada tahap awal proyek 

terutama tahap perencanaan dan perancangan proyek, 
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yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat 

keputusan. Dampak adalah perubahan lingkungan yang 

amat mendasar yang diakibatkan oleh kegiatan proyek. 

Menurut PP No.27 tahun 1999, AMDAL merupakan 

kajian mengenai dampak besar dan penting untuk bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan pada suatu 

usaha (investasi) yang direncanakan terhadap lingkungan 

hidup yang diperlukan bagi proses penyelenggaraan 

usaha atau investasi. Tujuan dilakukan AMDAL terutama 

agar kualitas lingkungan dapat terjaga dengan baik dan 

tidak mengalami kerusakan dengan berdirinya proyek. 

Pada dasarnya AMDAL hanya dilakukan untuk suatu 

perencanaan proyek yang menimbulkan dampak atau 

efek penting terhadap terjadinya perubahan lingkungan. 

Indikasi dampak penting suatu kegiatan terhadap 

lingkungan umumnya ditandai dari: 

• Jumlah manusia dan atau semua mahluk hidup 

lainnya yang akan terkena dampak  

• Luas wilayah penyebaran dampak  

• Lamanya dampak berlangsung  

• Intensitas dampak  

• Banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena  

• Sifat kumulatif dampak  

• Berbalik atau tidak berbaliknya dampak 

 

Analisis dampak lingkungan merupakan analisis 

yang meliputi berbagai faktor yaitu: faktor fisik, kimia, 

biologi, sosial ekonomi dan sosial bidaya yang dilakukan 

secara terintegrasi dan menyeluruh. Hasil dan manfaat 

analisis tersebut antara lain: 

• Dapat menunjukkan tempat pembangunan yang 

layak pada suatu wilayah beserta pengaruhnya, 

• Digunakan sebagai masukan dan pertimbangan 

yang luas bagi proses perencanaan dan pengambilan 

keputusan pembangunan sejak awal,  

• Digunakan sebagai arahan/pedoman pelaksanaan 

rencana kegiatan pembangunan/proyek termasuk 

bagaimana rencana pengelolaan lingkungan dan 
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rencana pemantauan lingkungannya. Oleh karena itu 

AMDAL merupakan instrumen untuk pengendalian 

pembangunan dan lingkungan yang komprehensif 

dan situasional sifatnya. 

 

Meskipun AMDAL penting dalam analisis kelayakan 

proyek dari aspek lingkungan, namun dalam prakteknya 

diketahui beberapa kelemahan dan keterbatasan dari 

aktifitas AMDAL itu sendiri antara lain: 

• AMDAL hanya bersifat reaktif terhadap suatu 

rencana kegiatan saja (bukan proaktif) 

• AMDAL hanya mengenai proyek saja 

• AMDAL secara khusus tidak ditujukan untuk 

pengendalian masalah lingkungan secara parsial 

• AMDAL tidak dapat digunakan untuk pengendalian 

kegiatan yang berkembang atau tumbuh secara terus 

menerus (yang berkelanjutan) 

• AMDAL hanya untuk kegiatan yang berada dalam 

suatu kesatuan ruang yang khusus. 

 

7.   Latihan 

a. Jelaskan apakah studi kelayakan proyek dan sebutkan 

manfaat yang diperoleh dalam studi kelayakan tersebut. 

b. Sebutkan 3 (tiga) faktor yang sering digunakan dalam 

menentukan intensitas studi kelayakan proyek. 

c. Sebutkan semua indikator yang harus dinilai yang 

saudara ketahui dalam aktifitas studi kelayakan proyek? 

d. Jelaskan secara ringkas apa yang dimaksud aspek pasar 

dan pemasaran dalam studi kelayakan proyek, serta 

unsur-unsur apa saja yang menjadi pertimbangan. 

e. Apakah AMDAL itu? Berikan penjelasannya. 

 

8. Rangkuman 

Studi kelayakan proyek adalah kajian profesional yang 

bertujuan menilai dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan 

dan berhasil, yang bersifat menyeluruh dengan menyoroti 

semua aspek kelayakan untuk mengidentifikasi manfaat yang 

diperoleh dibandingkan dengan sumberdaya yang diperlukan. 
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Studi kelayakan proyek harus menjawab keuntungan (benefit) 

apa yang diperoleh dari proyek tersebut dan dampak 

ekonomis dan sosial yang diterima. Semakin besar proyek 

maka semakin besar pula risiko dampak yang ditimbulkan. 

Terdapat beberapa indikator atau aspek yang harus dikaji 

detil kelayakannya untuk menentukan keputusan apakah 

proyek tersebut dapat dilakukan, dapat ditunda ataukah harus 

dibatalkan karena dampaknya lebih besar ke arah kerugian. 

Aspek-aspek tersebut antara lain: aspek hukum dan legalitas; 

aspek pasar dan pemasaran; aspek teknis dan operasional; 

aspek manajemen dan organisasi; aspek keuangan; aspek 

ekonomi dan sosial; serta aspek lingkungan dan eksternalitas. 

Intensitas studi kelayakan yang dilakukan umumnya mengacu 

pada faktor: besaran dana/investasi yang ditanamkan; tingkat 

ketidakpastian proyek; dan tingkat kompleksitas berbagai 

elemen yang mempengaruhi proyek baik secara langsung atau 

secara tidak langsung. Dalam studi kelayakan proyek untuk 

aspek lingkungan, umumnya menggunakan analisis khusus 

yaitu AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang 

bertujuan menganalisis dampak atau risiko proyek terhadap 

perubahan lingkungan yang amat mendasar yang diakibatkan 

oleh kegiatan proyek tertentu. 

 

9. Tes Formatif 

1) Menentukan intensitas dalam studi kelayakan proyek 

umumnya dilihat berdasarkan faktor: 

A. Tingkat kepastian proyek yang akan dikerjakan 

B. Besarnya dana atau investasi yang ditanamkan 

C. Elemen sederhana yang mempengaruhi proyek  

D. Semua jawaban di atas benar 

 

2) Berikut ini adalah manfaat studi kelayakan dalam proyek: 

A. Dapat menghindari risiko kerugian yang timbul 

B. Memudahkan pengawasan proyek 

C. Memudahkan pelaksanaan proyek 

D. Semua jawaban di atas benar 
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3) Berkaitan dengan kejelasan dan kemudahan akses dalam 

pelaksanaan pekerjaan proyek nantinya: 

A. Aspek hukum dan legalitas 

B. Aspek pasar dan pemasaran 

C. Aspek teknis dan operasional 

D. Aspek lingkungan dan eksternalitas 

 

4) Berkaitan dengan upaya menilai biaya-biaya yang harus 

dihitung dan yang harus dikeluarkan dalam pekerjaan 

proyek, termasuk analisis kelayakan proyek aspek: 

A. Aspek keuangan 

B. Aspek legalitas 

C. Aspek manajemen 

D. Aspek lingkungan 

 

10. Umpan Balik 

Setelah menyelesaikan sub pokok bahasan ini semua 

mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat dapat menjelaskan 

dan memahami perihal studi kelayakan dalam proyek. Peserta 

kuliah dapat mencari penyelesaian soal studi kelayakan 

proyek dengan tingkat kebenaran minimal 90%. 

 

11. Kunci Jawaban 

1) B  3)     C 

2) D  4)     A 
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BAB VIII 

KEPEMIMPINAN & KOMUNIKASI DALAM PROYEK 

 

1. Pendahuluan 

Kepemimpinan dan komunikasi adalah hal yang sangat 

penting dalam pengelolaan proyek. Ancaman terbesar yang 

mengakibatkan proyek tidak berhasil adalah kegagalan 

membangun koordinasi antara project stakeholder. Kemampuan 

project manager dalam berkomunikasi secara efektif sangat 

menentukan keberhasilan proyek. Komunikasi dan informasi 

yang salah mengakibatkan kinerja yang kurang baik 

diantaranya : pembengkakan biaya proyek, buruknya mutu 

pekerjaan dan terjadinya keterlambatan waktu pekerjaan dari 

jadwal yang semestinya. 

 

2. Deskripsi Singkat 

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai kepemimpinan 

dan ciri-ciri ideal pimpinan proyek, model kepemimpinan 

terbaik dalam kegiatan proyek, peran dan fungsi pemimpin 

dalam aktivitas proyek, tipe dan model komunikasi ideal 

dalam proyek, dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan komunikasi dalam kegiatan proyek.  

 

3. Relevansi 

Pokok bahasan tentang kepemimpinan dan komunikasi 

dalam proyek ini merupakan bagian dari kurikulum MK 

Administrasi Program/Proyek Kesehatan yang berkaitan erat 

dengan topik prinsip manajemen proyek termasuk mekanisme 

perencanaan proyek dan penjadwalan proyek. 

 

4. Kompetensi 

C.1.  Standar Kompetensi 

 Dengan mempelajari topik ini, mahasiswa diharapkan 

mampu menjelaskan dan memahami konsep dan model 

kepemimpinan serta komunikasi yang berlangsung 

dalam kegiatan proyek. 
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C.2.  Kompetensi Dasar 

Setelah menyelesaikan bab ini mahasiswa diharapkan: 

a. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

tentang kepemimpinan dan ciri-ciri ideal pimpinan 

proyek, termasuk proyek kesehatan. 

b. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

tentang model kepemimpinan terbaik dalam lingkup 

kegiatan proyek. 

c. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

tentang peran dan fungsi pemimpin dalam berbagai 

aktifitas proyek. 

d. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

tentang tipe dan komunikasi ideal dalam proyek.  

e. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan komunikasi dalam kegiatan proyek. 

 

5. Petunjuk Belajar 

Agar lebih mudah memahami materi ini, mahasiswa harus: 

a. Mempelajari dan memahami konsep dasar dari 

kepemimpinan dalam organisasi dan kegiatan proyek 

b. Mempelajari dan memahami konsep dasar komunikasi, 

peran dan fungsinya dalam organisasi dan dalam 

kegiatan proyek 

c. Mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan pada akhir 

bab ini. 

 
6. Uraian Isi  

a. Kepemimpinan dan Ciri-Ciri Ideal Pimpinan Proyek  

1) Kepemimpinan dalam proyek 

Kegiatan proyek dapat diartikan sebagai satu 

kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka 

waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu 

dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk atau 

deliverable yang kriteria mutunya telah digariskan 

dengan jelas (Soeharto, 1999). Keterbatasan sumber 

daya dalam proyek memunculkan kebutuhan akan 

manajemen proyek agar semua aktifitas proyek 
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dapat dijalankan secara efektif dan efisien. 

Manajemen proyek merupakan suatu tata cara 

mengorganisir dan mengelola sumber penghasilan 

yang penting untuk menyelesaikan proyek dari awal 

sampai selesainya proyek tersebut. Manajer proyek 

sebagai pimpinan dalam keberlangsungan proyek 

memiliki berbagai macam tugas untuk dapat 

mendukung keberhasilan proyek.  

Kepemimpinan menjadi salah salah satu unsur 

penting dalam manajemen proyek. Kepemimpinan 

merupakan kemampuan untuk mempengaruhi 

orang lain agar bekerja sesuai dengan tujuan 

tertentu. Kepemimpinan memiliki peran penting 

dalam meningkatkan inovasi, daya kreatifitas 

pengembangan produk baru, dan daya saing di 

pasar. Fungsi dasar dan peran pemimpin adalah 

mengorganisasikan dan mengarahkan timnya untuk 

bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Pemimpin proyek berperan menciptakan visi, 

strategi, etos kerja, dan suasana tim yang kuat dan 

kompak, juga sebagai penghubung berbagai 

stakeholder. Selain itu, pemimpin juga bertugas 

memperhatikan penggunaan anggaran dan tenggat 

waktu proyek agar terlaksana sesuai rencana awal 

(Jeffrey et al, 1998 ).  

Komunikasi juga turut andil mewujudkan 

keberhasilan proyek. Komunikasi dalam proyek 

dapat membantu dalam memfasilitasi pertukaran 

ide, visi dan solusi (Cheng et al, 2000). Komunikasi 

dalam proyek harus dilakukan secara berkelanjutan 

dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Seorang 

pemimpin perlu melakukan komunikasi untuk 

menyampaikan visi dan strategi yang dibawa 

kepada timnya dan tim perlu melakukan komunikasi 

sebagai interaksi secara horizontal maupun vertikal 

untuk mengomunikasikan kemajuan atau kebutuhan 

proyek. Komunikasi juga menjadi penting karena 

dapat menjadi metode utama dalam memastikan 
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bahwa tim memiliki kesatuan dalam visi (Jeffrey et 

al, 1998). Buruknya komunikasi dalam proyek dapat 

menimbulkan kecurigaan dan kesalahpahaman yang 

nantinya dapat berdampak pada kinerja pegawai 

yang buruk dan penyelesaian proyek yang tidak 

sesuai degan rencana awal.  

Kepemimpinan dan komunikasi menjadi kunci 

keberhasilan penyelenggaraan kegiatan proyek. Hal 

tersebut dikarenakan dengan diberlakukannya 

kepemimpinan dan komunikasi yang baik akan 

meningkatkan efektifitas proyek, meningkatkan 

kreatifitas tim yang akan menunjang keberhasilan 

proyek. Sebaliknya, jika kepemimpinan dan 

komunikasi tidak dilakukan dengan benar maka 

akan menyebabkan kesalahpahaman didalam tim 

dan kinerja tim yang menurun yang nantinya akan 

berdampak pada proyek yang tidak mencapai target 

anggaran ataupun waktu yang telah ditetapkan. 

Secara sederhana kepemimpinan adalah suatu 

kemampuan memimpin yang dimiliki seorang 

pimpinan terkait bagaimana menjalankan 

kepemimpinannya. Kemampuan ini dimiliki untuk 

mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, 

dan menggerakkan, mengarahkan orang lain atau 

kelompok tertentu untuk melakukan sesuatu untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah 

ditetapkan secara bersama. Organisasi dalam bentuk 

apapun tentu membutuhkan pemimpin dan semua 

aspek yang diarahkan oleh pemimpin harus searah 

dengan jalur tujuan organisasi. Dalam menggerakan 

orang lain, kelompok atau organisasi ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan, yaitu:  

• Memperhatikan secara jelas dan logis posisi, 

karena ini akan sangat membantu orang lain 

dalam memahami cara pandang 

• Mendengarkan setiap reaksi orang lain baik 

berupa pujian maupun kritik  
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• Melibatkan semua anggota dalam diskusi dan 

menemukan alternatif dari suatu permasalahan 

• Memecahkan perbedaan-perbedaan yang ada 

dengan argumen-argumen yang benar 

• Tidak merubah pikiran hanya untuk menghindari 

konflik yang terjadi 

• Tidak terpaku dengan pilihan situasi win- lose  

Dalam memahami konsep kepemimpinan perlu juga 

mempelajari perilaku, karakteristik dan gaya dari seorang 

pemimpin. Meskipun tidak jarang dalam penerapannya 

akan berbeda antara satu dan yang lain, akan tetapi 

secara esensi tetap sama. Pemimpin adalah katalis yang 

bertanggung jawab atas berbagai hal yang terjadi di 

dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan memiliki peran 

sangat vital dalam organisasi karena seorang pemimpin 

harus memimpin, memberikan arah dan motivasi 

anggota kelompok selain menentukan visi, misi, tujuan 

dan strategi dalam memcapai tujuan. 

 

2) Tipe dan Ciri Kepemimpinan Manajemen 

Berikut ini adalah berbagai macam tipe dan 

kepemimpinan manajemen: 

a) Kepemimpinan Karismatik 

Tipe kepemimpinan karismatik dapat diartikan 

sebagai kemampuan menggunakan keistimewaan 

atau kelebihan sifat kepribadian dalam 

mempengaruhi pikiran, perasaan dan tingkah laku 

orang lain, sehingga dalam suasana batin 

mengagumi dan mengagungkan pemimpin bersedia 

berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin. 

Pemimpin disini dipandang istimewa karena sifat-

sifat kepribadiannya yang mengagumkan dan 

berwibawa. Pemimpin karismatik adalah pemimpin 

yang mewujudkan atmosfir motivasi atas dasar 

komitmen dan identitas emosional pada visi, filosofi, 

dan gaya mereka dalam diri bawahannya 

(Ivancevich, dkk, 2007:209). 
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Pemimpin karismatik menekankan tujuan-

tujuan ideologis yang menghubungkan misi 

kelompok kepada nilai-nilai, cita-cita, serta aspirsi-

aspirasi yang berakar dalam yang dirasakan bersama 

oleh para pengikut. Kepemimpinan kharismatik 

menginginkan anggota organisasi sebagai 

pengikutnya untuk mengadopsi pandangan 

pemimpin tanpa atau dengan sedikit perubahan. 

Pemimpin karismatik cenderung muncul di dunia 

politik, agama, saat perang, atau saat perusahaan 

masih dalam tahap awal atau menghadapi krisis 

yang mengancam kelangsungan hidup.  

Menurut Yuki (1994) pemimimpin karismatik 

memiliki perilaku-perilaku berikut ini, yaitu:  

• Pemimpin karismatik memiliki perilaku yang 

dipercaya anggotanya bahwa pemimpin 

merupakan orang yang memiliki kompetensi 

sehingga semua keputusan yang diambil 

seorang pemimpin akan memberikan kesan dan 

kepercayaan bagi anggotanya yang pada 

akhirnya anggota menjadi lebih patuh dan taat.  

• Pemimpin karismatik berperilaku lebih 

menekankan pada tujuantujuan ideologis yang 

berkaitan dengan tujuan bersama/kelompok 

berdasarkan nilai-nilai, cita-cita, serta aspirasi-

aspirasi anggotanya.  

• Pemimpin karismatik memiliki visi yang 

menarik mengenai gambaran masa depan 

organisasi sehinggga anggota menjadi memiliki 

ikatan emosional dan termotivasi serta merasa 

pekerjaannya bermakna, kemudian hal tersebut 

mendorong para anggota berkomitmen untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

• Pemimpin karismatik memberikan contoh 

perilaku agar para anggotanya mengikutinya. 

Ketika para anggota telah mengikutinya, 

pemimpin mampu memberikan pengaruh lebih 

karena anggota memiliki kesamaan keyakinan 
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dan nilai-nilai, sehingga mengakibatkan 

kepuasan dan motivasi anggota lebih besar. 

• Pemimpin karismatik mengkomunikasikan 

semua harapannya kepada anggota dan pada 

saat yang bersamaan pemimpin juga akan 

memberikan kepercayaan kepada anggotanya. 

Tujuan dilakukannya hal itu adalah agar 

anggota memiliki percaya diri sehingga anggota 

memiliki kinerja dan komitmen tinggi terhadap 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 

 

Pemimpin karismatik berperilaku yang dapat 

menimbulkan motivasi untuk pencapaian tujuan 

kelompok. Pemimpin karismatik memberikan 

motivasi dengan memberikan tugas-tugas kompleks, 

menantang, inisiatif, berisiko sehinggga anggota 

menjadi lebih bertanggung jawab dan tekun. Untuk 

memberikan motivasi, pemimpin karismatik juga 

memberikan wejangan atau pengetahuan yang dapat 

menginspirasi anggota dengan lebih menekankan 

pada nilai-nilai dan kesetiaan. 

Menurut Achua dan Lussier (2010) 

kepemimpinan karismatik merupakan gaya 

kepemimpinan yang memiliki pengaruh luar biasa 

kepada anggotanya. Pengaruh besar yang 

ditimbulkan kepemimpinan karismatik adalah 

mampu mengubah fokus anggota dari fokus pribadi 

menjadi fokus kolektif. Delbecq et-al (2013) juga 

menyatakan bahwa kepemimpinan karismatik 

berpengaruh positif terhadap motivasi karyawan, 

kinerja dan teamwork.  

Harus diakui bahwa tidak semua pemimpin 

yang karismatik selalu bekerja demi kepentingan 

organisasi. Banyak dari pemimpin ini menggunakan 

kekuasaan mereka untuk membangun perusahaan 

sesuai citra mereka sendiri. Hal ini berakibat buruk 

bagi organisasinya, karisma yang egois ini membuat 
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pemimpin menempatkan kepentingan dan tujuan-

tujuan pribadi diatas tujuan organisasi. 

 

b) Kepemimpinan Transaksional  

Kepemimpinan transaksional merupakan model 

yang mengenalkan apa yang diinginkan atau 

disenangi para pengikut dan membantu mereka 

mencapai tingkat pelaksanaan yang menghasilkan 

penghargaan yang memuaskan mereka (Gibson dkk, 

1997). Mereka memuji dan memberikan imbalan 

kepada anggota bila mereka patuh dan dapat 

mencapai target, tetapi akan mendisiplinkan mereka 

dengan memberi hukuman untuk memotivasi 

anggota jika mereka tidak patuh (Dessler, 1997). Bass 

(2003: 56) menyatakan kepemimpinan transaksional 

adalah kepemimpinan yang di dalamnya terdapat 

suatu proses pertukaran yang menyebabkan anggota 

mendapat imbalan dan membantu anggotanya 

mengidentifikasikan apa yang harus dilakukan guna 

mencapai tujuan yang diharapkan seperti kualitas 

pengeluaran yang baik, penjualan atau pelayanan 

yang lebih dari karyawan, serta bagaimana 

mengurangi biaya produksi.  

Menurut Yoga (2006: 33), pola kepemimpinan 

transaksional yaitu hubungan antara pemimpin 

dengan bawahan yang berlandaskan pada adanya 

pertukaran (exchange process) atau adanya tawar 

menawar antara pimpinan dan bawahannya. Dalam 

teori Kepemimpinan Transaksional, leader dan/atau 

bawahan dapat saling melaksanakan power dan 

pengaruh, yang dilaksanakan dalam suatu proses 

pertukaran yang saling menguntungkan. Untuk 

memotivasi agar bawahan melakukan tanggung 

jawab mereka, para pemimpin transaksional sangat 

mengandalkan sistem pemberian penghargaan dan 

hukuman kepada bawahannya (Daryanto, 2005: 8).  

Pemimpin transaksional menghubungkan diri 

dengan orang-orang yang dipimpinnya, atasannya, 
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serta dirinya sebagai pemainpemain dalam suatu 

proses transaksi. Ia ini lebih cocok disebut sebagai 

seorang manajer yang selalu berusaha melakukan 

pekerjaan dan fungsinya dengan benar (do things 

right). Ciri khas seorang pemimpin transaksional 

adalah hubungannya dengan bawahan didasarkan 

pada azas mutually beneficial (Ruky, 1997). 

Tiga unsur utama dalam kepemimpinan 

transaksional menurut Ratnaningsih (2009: 125) yaitu 

sebagai berikut:  

• Imbalan Kontingensi (Contingent Reward), yaitu 

pemberian imbalan sesuai dengan pekerjaan 

yang telah dilakukan bawahan sesuai dengan 

kesepakatan, biasanya disebut juga sebagai 

bentuk pertukaran yang aktif. Artinya bawahan 

akan mendapatkan imbalan atas tujuan yang 

dapat dicapainya dan tujuan tersebut telah 

disepakati bersama pemimpin dan bawahan.  

• Manajemen Eksepsi (Management by Exception), 

yaitu merupakan transaksi yang aktif dan pasif. 

Aktif yaitu pemimpin secara terus menerus 

melakukan pengawasan terhadap bawahannya 

untuk mengantisipasi adanya kesalahan. 

Sedangkan pasif berarti intervensi dan kritik 

dilakukan setelah kesalahan terjadi, pemimpin 

menunggu semua proses dalam tugas selesai, 

selanjutnya menentukan ada tidak kesalahan. 

• Laissez–Faire, yaitu kepemimpinan gaya 

kebebasan atau gaya liberal, yang memberikan 

kebebasan luas terhadap kelompok yang secara 

esensial, dan seringkali terlihat sebagai 

kelompok yang tidak punya kepemimpinan. 

Tipe kepemimpinan seperti ini cenderung 

menghasilkan tindakan agresif paling besar 

dalam kelompok. 

 

Berbasis pada social learning theory (Bandura, 

1977) dan social exchange theory (Hollander, 1979), 
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teori kepemimpinan transaksional mengakui adanya 

sifat leadership dengan hubungan deterministik 

timbal balik (reciprocal) (Bass, 1985; Burns, 1978; 

Hollander, 1978; Tichy & Devanna, 1986). Pemimpin 

dan bawahan dipandang sebagai agen-agen yang 

membuat kesepakatan, dan mengatur kekuatan 

kekuatan relatif dalam sebuah proses pertukaran 

yang saling menguntungkan. Lebih lanjut Bass (1985) 

menyatakan ada dua karakteristik pembentuk 

kepemimpinan transaksional: 

• Contingent reward yang menggambarkan bahwa 

sistem pembayaran sudah lazim dipakai sebagai 

aransemen untuk memengaruhi, yang mana ada 

kesepakatan secara eksplisit atau implisit atas 

tujuan yang akan dicapai dalam rangka untuk 

mendapatkan reward yang diinginkan.  

• Management-by-exception, yang dicirikan dengan 

bagaimana seorang pemimpin selalu memonitor 

penyimpangan negatif yang dilakukan oleh 

bawahan dan mengambil tindakan koreksi 

hanya jika bawahan gagal untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan.  

 

Pemimpin yang bersifat transaksional 

menghubungkan diri dengan orang-orang yang 

dipimpinnya, atasannya, serta dirinya sebagai 

pemain-pemain dalam suatu proses transaksi. Ia ini 

lebih cocok disebut sebagai seorang manajer yang 

selalu berusaha melakukan pekerjaan dan fungsinya 

dengan benar (do things right). Ciri khas seorang 

pemimpin transaksional adalah hubungannya 

dengan bawahan didasarkan pada asas mutually 

beneficial (Ruky, 1997). 

Menurut (Kartono, 2005: 24) pemimpin yang 

transaksional bisa melebihi dari fungsi manajemen 

karena beberapa alasan:  

• Pemimpin transaksional adalah pekerja keras, 

toleran dan adil, 
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• Pemimpin transaksional bangga dalam 

mempertahankan segala sesuatu berjalan 

dengan lancar dan efisien, 

• Pemimpin transaksional seringkali 

menitikberatkan aspek impersonal dari kinerja, 

seperti rencana, jadwal, dan anggaran,  

• Pemimpin transaksional memiliki kepekaan 

terhadap komitmen organisasi serta mampu 

menyesuaikan diri dengan norma dan nilai 

yang berlaku dalam organisasinya. 

 

Perilaku transaksional meliputi perilaku 

pemberian penghargaan, manajemen pasif dan 

manajemen aktif (Yuki, 2001:305-306) yaitu:  

• Perilaku pemberian penghargaan meliputi 

pemberian insentif dan penghargaan yang 

berhubungan dengan pekerjaan untuk 

mempengaruhi motivasi bawahan. 

• Perilaku manajemen pasif meliputi penggunaan 

hukuman dan tindakan korektif lainnya sebagai 

respon atas penyimpangan dari standar kinerja 

yang diterima. 

• Perilaku manajemen aktif merupakan perilaku 

pemimpin untuk mencari kesalahan bawahan, 

sehingga dengan perilaku tersebut diharapkan 

bawahan akan melaksanakan tugas-tugasnya 

dengan baik dan sesuai peraturan (kontrak) 

untuk menghindari kesalahan. 

Pemimpin transaksional juga menghubungkan diri 

dengan orang-orang yang dipimpinnya, atasannya, 

serta dirinya sebagai pemainpemain dalam suatu 

proses transaksi. Ia ini lebih cocok disebut sebagai 

seorang manajer yang selalu berusaha melakukan 

pekerjaan dan fungsinya dengan benar (do things 

right). Ciri khas seorang pemimpin transaksional 

adalah hubungannya dengan bawahan didasarkan 

pada asas mutually beneficial (Ruky, 1997). 

 



149 

 

c) Kepemimpinan Transformasional 

Pemimpin transformasional merupakan 

“modifikasi” dari pemimpin kharismatik, sehingga 

semua pemimpin transformasional adalah pemimpin 

kharismatik, namun tidak semua pemimpin 

kharismatik adalah pemimpin transformasional. 

Pemimpin transformasional mempunyai karakter 

kharismatik karena mereka mampu membangun 

ikatan emosional yang kuat dengan publik untuk 

mencapai tujuan tertentu. Namun, bagi pemimpin 

transformasional, ikatan yang dibangun dengan 

publik bersifat kesamaan sistem nilai daripada 

loyalitas personal. Sejarah dunia mencatat dengan 

tinta emas kiprah-kiprah pemimpin transformasional 

seperti Mahatma Ghandi, Nelson Mandela, dan 

Martin Luther King. 

Sarros dan Butchatsky (1996) menyatakan 

bahwa model kepemimpinan transformasional 

merupakan model/konsep kepemimpinan terbaik 

dalam menguraikan karakteristik seorang pemimpin 

sehingga para pemimpin lebih berkerakyatan dan 

berkeadilan sosial. Kepemimpinan transformasional 

membawa perubahan di dalam diri kita sendiri serta 

orang-orang yang terlibat dalam dan atau seluruh 

organisasi untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih 

tinggi. Kepemimpinan transformasional inilah yang 

sungguh-sungguh diartikan sebagai kepemimpinan 

yang sejati karena kepemimpinan ini sungguh 

bekerja menuju sasaran, serta tindakannya 

mengarahkan organisasi kepada tujuan yang tidak 

pernah diraih sebelumnya. Para pemimpin secara riil 

harus mampu mengarahkan organisasi menuju arah 

baru (Locke, 1997). 

Menurut Bass & Avolio (1990), dalam bukunya 

Utomo (2000), terdapat 4 unsur yang mendasari 

kepemimpinan transformasional yaitu:  

• Charisma, dimana pemimpin transformasional 

mendapatkan kharismanya dari pandangan 
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pengikut, dan pemimpin yang berkharisma akan 

selalu mempunyai banyak pengaruh dan sekaligus 

dapat menggerakkan bawahannya sesuai dengan 

kemauannya. 

• Inspiration motivation, seorang pemimpin yang 

inspirasional dapat mengartikulasikan tujuan 

bersama serta dapat menentukan suatu 

pengertian mengenai apa yang dirasa penting 

serta apa yang dirasakan benar. 

• Intellectual stimulation, pemimpin dituntut untuk 

dapat membantu bawahannya mampu 

memikirkan kembali mengenai masalah-

masalah lama dengan metode dan cara baru.  

• Individualized consideration, seorang pemimpin 

harus mampu untuk memperlakukan 

bawahannya secara berbeda-beda namun adil 

dan menyediakan prasarana dalam rangka 

pencapaian tujuan serta memberikan pekerjaan 

menantang bawahan yang menyukai tantangan. 

 

Kepemimpinan transformasional merupakan 

kepemimpinan yang mencoba meningkatkan 

kebutuhan dari tingkatan rendah sampai ke 

tingkatan yang lebih tinggi dan ke tingkatan yang 

lebih mapan. Dengan demikian, apabila dilihat dari 

prosesnya, melalui kepemimpinan tersebut akan 

diperoleh bawahan yang memiliki kemampuan 

untuk memimpin dirinya sendiri, mengambil 

tanggung jawab bagi tindakanya sendiri, dan 

memperoleh imbalan melalui kemandirian yang kuat. 

Ciri lain hasil kepemimpinan transformasional 

adalah bawahan memiliki kepercayaan, kebanggaan, 

loyalitas, dan rasa hormat kepada pimpinan, dan 

bawahan dapat berbuat melibihi apa yang 

ditargetkan atau diharapkan. Pada hakekatnya ini 

merupakan kepemimpinan yang memotivasi 

bawahan untuk berbuat (kinerja) lebih baik dari apa 

yang biasanya dilakukan oleh bawahan 



151 

 

Kepemimpinan transformasional secara khusus 

berhubungan dengan gagasan perbaikan. Ditegaskan 

oleh Bass bahwa kepemimpinan transformasional 

akan tampak apabila seorang pemimpin mempunyai 

kemampuan untuk:  

• Menstimulasi semangat para kolega dan 

pengikutnya untuk melihat pekerjaan mereka 

dari beberapa perspektif baru.  

• Menurunkan visi dan misi kepada tim dan 

organisasinya. 

• Mengembangkan kolega dan pengikutnya pada 

tingkat kemampuan dan potensi yang tentunya 

lebih tinggi. 

• Memotivasi kolega dan pengikutnya untuk 

melihat pada kepentingannya masing-masing, 

sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan 

organisasinya secara keseluruhan. 

 

Paradigma baru dari kepemimpinan 

transformasional mengangkat tujuh prinsip yang 

menciptakan kepemimpinan transformasional yang 

sinergis (Erik Rees dalam Mulsin Wijaya: 2005) yaitu:  

• Simplifikasi, keberhasilan dari kepemimpinan 

diawali dengan sebuah visi yang akan menjadi 

cermin dan tujuan bersama. Kemampuan serta 

keterampilan dalam mengungkapkan visi secara 

jelas, praktis dan tentu saja transformasional 

yang dapat menjawab “Kemana kita akan 

melangkah?” menjadi hal pertama yang penting 

untuk kita implementasikan. 

• Motivasi, kemampuan untuk mendapatkan 

komitmen dari setiap orang yang terlibat 

terhadap visi yang sudah dijelaskan adalah hal 

kedua yang perlu kita lakukan. Pada saat para 

pemimpin transformasional dapat menciptakan 

suatu sinergitas di dalam organisasi, berarti 

seharusnya dia dapat pula mengoptimalkan, 

memotivasi dan memberi energi kepada setiap 
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pengikutnya. Praktisnya dapat saja berupa 

tugas atau pekerjaan yang betul -betul 

menantang serta memberikan peluang bagi 

mereka pula untuk terlibat dalam suatu proses 

kreatif baik dalam hal memberikan usulan 

ataupun mengambil keputusan dalam 

pemecahan masalah, sehingga hal ini pula akan 

memberikan nilai tambah bagi mereka sendiri. 

• Fasilitasi, dalam pengertian kemampuan untuk 

secara efektif memfasilitasi “pembelajaran” 

yang terjadi di dalam organisasi secara 

kelembagaan, kelompok, ataupun individual. 

Hal ini akan berdampak pada semakin 

bertambahnya modal intektual dari setiap orang 

yang terlibat di dalamnya.  

• Inovasi, yaitu kemampuan untuk secara berani 

dan bertanggung jawab melakukan suatu 

perubahan bilamana diperlukan dan menjadi 

suatu tuntutan dengan perubahan yang terjadi. 

Dalam suatu organisasi yang efektif dan efisien, 

setiap orang yang terlibat perlu mengantisipasi 

perubahan dan seharusnya pula mereka tidak 

takut akan perubahan tersebut. Dalam kasus 

tertentu, pemimpin transformasional harus 

sigap merespon perubahan tanpa 

mengorbankan rasa percaya dan tim kerja yang 

sudah dibangun. 

• Mobilitas, yaitu pengerahan semua sumber 

daya yang ada untuk melengkapi dan 

memperkuat setiap orang yang terlibat di 

dalamnya dalam mencapai visi dan tujuan. 

Seorang pemimpin transformasional akan selalu 

mengupayakan pengikut yang tanggung jawab. 

• Siap Siaga, yaitu kemampuan untuk selalu siap 

belajar tentang diri mereka sendiri dan 

menyambut perubahan dengan paradigma baru 

yang lebih positif.  
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• Tekad, yaitu tekad bulat untuk selalu sampai 

pada akhir, tekad bulat untuk menyelesaikan 

sesuatu dengan baik dan tuntas. Untuk ini tentu 

perlu pula didukung pengembangan disiplin 

spiritualitas, emosi, dan fisik serta komitmen. 

 

3) Ciri-Ciri Pimpinan Ideal Proyek  

Pemimpin Proyek adalah seseorang yang menerima 

tanggung jawab mengemban tugasnya dengan didasari 

oleh keyakinan bahwa sumber daya tertentu yang 

diberikan kepadanya layak untuk dapat dikelola dan 

diproses menjadi keluaran-keluaran yang diharapkan. 

Selain menggunakan seperangkat alat-alat manajemen 

yang tersedia, diharapkan dapat mengerahkan 

kemampuannya untuk mempengaruhi, menyesuaikan, 

dan mengkoordinasi semua sumber daya tersebut dalam 

melaksanakan sebuah proyek atau lebih.  

Kepemimpinan diperlukan sepanjang siklus hidup 

proyek. Hal ini sangat penting ketika proyek mengalami 

gangguan, ketika perubahan diperlukan atau di mana 

ketidakpastian tentang tindakan. Sifat dari 

kepemimpinan adalah dinamis, yang merupakan 

kemampuan untuk mempengaruhi kelompok-kelompok 

untuk tujuan prestasi (Koontz dan Weihrich, 1990). 

Gaya kepemimpinan manajer proyek berbeda satu 

dan lainnya dalam memimpin karyawan, hal tersebut 

dapat berpengaruh terhadap performance karyawan yang 

mana juga akan berpengaruh terhadap sukses atau tidak 

nya suatu proyek. Dalam beberapa kasus gaya 

kepemimpinan yang kurang dapat memicu perselisihan 

antar karyawan dan atau dengan manajernya sehingga 

menimbulkan hubungan kurang baik dan dapat 

menghambat kinerja dari suatu proyek yang sedang 

dijalankan (Abdat, 2019). 

Gaya kepemimpinan yang diadopsi mencakup pola 

perilaku, metode komunikasi, sikap tentang konflik dan 

kritik, cara mengendalikan perilaku tim anggota, proses 

pengambilan keputusan, dan jumlah dan jenis delegasi. 
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Dalam fungsi penggerakan proyek, peran pemimpin 

proyek sangat penting sebab membawa arah ke mana 

organisasi dan pekerjaan proyek akan dibawa. Oleh sebab 

itu, internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai dalam 

organisasi proyek sangat bergantung pada peran 

pemimpin. Inovasi, kreativitas, profesionalisme, 

integritas, learning, rasa peduli dan loyalitas adalah 

beberapa nilai-nilai bersama (shared values) yang dapat 

berkembang baik manakala ada keteladanan dari sang 

pemimpin proyek.  

Terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi gaya 

kepemimpinan yang diterapkan: 

• Latar belakang personal: yaitu apa dan bagaimana 

kepribadian, pengetahuan, nilai, etika, dan 

pengalaman yang dimiliki oleh pimpinan. Apa hal 

yang dipikirkan akan berhasil? 

• Staf yang diawasi; yaitu staf individu dengan 

kepribadian yang berbeda dan latar belakang. Gaya 

kepemimpinan yang digunakan tergantung pada staf 

individu dan apa akan direspon dengan baik. 

• Organisasi, yang berkaitan tradisi, nilai, filsafat, dan 

kekhawatiran juga akan mempengaruhi bagaimana 

seorang pemimpin akan bertindak 

 

Dalam studinya, Keith Davis (1972) menyimpulkan 

ada 4 (empat) ciri atau sifat pemimpin ideal yang dapat 

menyebabkan keberhasilan dalam memimpin, yaitu: 

• Intelegensia , dimana, para pemimpin umumnya 

relatif lebih cerdas dari rata-rata pengikutnya 

• Mempunyai motivasi & keinginan berprestasi yang 

artinya pemimpin mempunyai dorongan yang lebih 

besar untuk dapat menyelesaikan sesuatu (proyek) 

• Kematangan dan keluasan pandangan sosial, dalam 

arti secara emosi pemimpin umumnya lebih matang, 

sehingga mampu mengendalikan keadaan yang 

kritis. Mereka umumnya juga mempunyai keyakinan 

dan kepercayaan pada diri sendiri 

• Mempunyai kemampuan mengadakan hubungan 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-motivasi-atau-motivation/129202
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-emosi/14958
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-matang/149431
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kepercayaan-atau-trust/120083
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antar manusia, artinya pemimpin itu tahu bahwa 

untuk mencapai sesuatu mereka amat tergantung 

dengan orang lain, oleh sebab itu mereka selalu ingin 

dapat mengerti orang lain. Mereka juga berorientasi 

kepada bawahan dan partner mereka. 

 

b. Model Kepemimpinan Terbaik Dalam Kegiatan Proyek 

Keefektifan seorang pemimpin sebuah proyek 

didasarkan pada keseluruhan keadaan khusus dari suatu 

situasi dan atribut tim (Larson & Gray, 2014). Namun, 

dalam buku Manajemen Proyek: Proses Manajerial (2014), 

Larson & Grey mendeskripsikan serangkaian delapan ciri 

inti yang mereka yakini dapat mengarah pada kesuksesan 

dalam manajemen proyek: 

1) Menjadi pemikir sistem,  

2) Memiliki integritas pribadi, 

3) Proaktif,  

4) Memiliki kecerdasan emosional (EQ) yang tinggi, 

5) Berwawasan bisnis secara umum, 

6) Menggunakan manajemen waktu yang efektif, 

7) Menjadi politisi yang terampil, dan  

8) Optimis. 

 

Larson & Gray (2014) juga menekankan pentingnya 

kemampuan manajer proyek yang efektif menjalankan 

dan mengendalikan semua aktifitas proyek. Gaya 

kepemimpinan, perilaku dan sikap yang dibuktikan oleh 

manajer proyek sangat penting karena tindakan sehari-

hari mereka memengaruhi perilaku dan keberhasilan 

anggota tim mereka. Pemimpin yang paling sukses 

merupakan pemimpin yang memiliki kompetensi 

emosional (EQ) yang tinggi, meskipun kompetensi 

manajerial juga penting. Kesadaran, kepekaan, dan 

komunikasi adalah faktor penting lain yang membawa 

pada hasil yang sukses (Muller & Turner, 2007). 

Dalam aktifitas manajemen proyek, keahlian dalam 

memahami hubungan antar manusia (human relationship) 

penting karena dalam aktifitas proyek membutuhkan 
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kemampuan bagaimana berkomunikasi, memotivasi, 

memimpin, dan menginspirasi bawahan dengan pujian, 

optimis, serta percaya pada bawahannya. Keahlian 

hubungan antar manusia ini sangat diperlukan pada tiap 

atau semua tingkatan manajemen proyek.  

Komunikasi  merupakan keterampilan dasar bagi 

seorang pemimpin, hal ini berkaitan dengan kemampuan 

pemimpin proyek untuk mendengarkan, membujuk, dan 

memahami apa yang dimaksud orang lain dengan 

perilakunya. Keterampilan komunikasi bagi pemimpin 

dalam mengelola proyek sangat dibutuhkan dalam 

mencapai tujuan suatu proyek. Sebagai pemimpin yang 

terampil dalam berkomunikasi dengan cara ini dapat 

mempermudah interaksi antara pemimpin proyek atau 

manajer proyek dengan pekerja, jika terjadi masalah yang 

terjadi pada proyek, yang dapat diselesaikan dengan 

cepat dan mudah (Mehta, 2012).  

Pengaruh pemimpin proyek sangat dominan pada 

keberhasilan kinerja proyek. Pemimpin proyek perlu 

meluangkan 90% waktunya untuk berkomunikasi kepada 

tim proyek, customer dan owner. Kemampuan komunikasi 

manajer proyek sangat mempengaruhi kinerja proyek. 

Setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan proyek 

harus memahami bagaimana komunikasi mempengaruhi 

kinerja proyek secara keseluruhan. Pemahaman 

komunikasi dalam pelaksanaan proyek merupakan suatu 

hal yang penting sebab seberapapun hebatnya suatu 

perencanaan tanpa dikomunikasikan secara terstruktural 

maka tidak akan tercapai tujuan akhir dari perencanaan 

tersebut (Prajogo, 2010). 

 

c. Peran dan Fungsi Pemimpin dalam Proyek 

Peran dan fungsi pemimpin dalam proyek 

melingkupi hal-hal sebagai berikut:  

1) Menguasai Lingkungan 

Lingkungan proyek memainkan peran penting 

dalam keberhasilan proyek (O'Brochta, 2006). Dalam 

konteks ini yang dimaksud dengan lingkungan 
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adalah budaya, norma, perilaku, dan nilai–nilai 

sosial psikologis yang berpengaruh terhadap 

keberjalanan proyek. Hal–hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap: 

• Bagaimana anggota tim diperlakukan 

• Tingkat otonomi  

• Akuntabilitas dalam pengambilan keputusan 

• Perkembangan ide – ide baru 

• Ketersediaan kekuatan dan informasi 

• Perilaku etis dan professional tim 

• Lingkungan proyek akan berpengaruh terhadap 

komitmen anggota tim terhadap tujuan proyek. 

Pemimpin harus mampu memperhatikan semua 

aspek dalam lingkungan dan juga kebutuhan tim. 

Keputusan yang dibuat dan tindakan yang diambil 

dengan mempertimbangkan kebutuhan anggota tim, 

memungkinkan anggota untuk fokus dan sukses 

pada tanggung jawab tugas proyek mereka. 

2) Bertindak Untuk Jangka Panjang 

Walaupun proyek bersifat sementara, namun 

seorang pemimpin proyek juga harus mampu 

mempertimbangkan dampak jangka panjang dari 

tindakan dan keputusan yang diambil. Pemimpin 

seperti ini akan memotivasi anggota menjadi inovatif 

dan mendorong perubahan di tempat kerja.  

3) Membangun Tim yang Berkinerja Tinggi 

Proyek akan berhasil melalui upaya kerjasama 

dari anggota tim proyek. Pemimpin proyek yang 

baik mampu menciptakan lingkungan yang 

mendukung anggota tim untuk mencapai prestasi 

bersama dan mencapai harapan. Bekerjasama 

dengan kemampuan tim lebih baik daripada bekerja 

sendiri-sendiri (Tuckman, 1965, hlm. 384-399). Tim 

yang berkinerja tinggi menghabiskan lebih banyak 

waktu untuk mempersiapkan proyek dengan baik, 

dan ketika dihadapkan dengan tantangan, mereka 

menghabiskan lebih sedikit waktu pemulihan. 

Pemenuhan kebutuhan anggota tim dan adanya 
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hirarki hubungan yang jelas dalam proyek 

merupakan salah satu upaya dalam membangun tim 

yang berkinerja tinggi. 

4) Membangun dan Menjaga Kepercayaan 

Inti kepemimpinan adalah kepercayaan (Covey, 

2006) karena tanpa kepercayaan, tidak ada pengaruh 

yang dapat diciptakan. Keterkaitan langsung antara 

kepemimpinan dan kepercayaan memungkinkan 

proyek memperoleh manfaat dari komitmen penuh 

dan kemampuan anggota tim. Proyek berhasil atau 

gagal merupakan fungsi dari hubungan antara 

pemimpin proyek dan anggota tim, para pemimpin 

membutuhkan penilaian dan pengambilan 

keputusan oleh anggota. Jika hubungan ini dibangun 

dan dijalankan atas dasar rasa saling percaya, maka 

akan berpotensi penuh terhadap penilaian dan 

keputusan yang sukses.  

5) Model Perilaku Etis 

Perilaku etis dan perilaku profesional adalah 

fondasi di mana kepercayaan, kepemimpinan, dan 

kesuksesan proyek dibangun (Hosmer, 1985, hlm. 

329). Bertindak tidak etis atau tidak profesional 

menyebabkan fondasi melemah dan hancur. Proyek 

pasti melibatkan keputusan dan tindakan semua 

anggota. Tanpa sistem moral / prinsip etika dan 

praktik profesional, perilaku akan menghasilkan 

keputusan dan tindakan yang berlawanan dengan 

keberhasilan proyek.  

 

Menurut Usman Effendi, fungsi kepemimpinan 

antara lain: memandu, menuntun, membimbing, 

membangun, memberi motivasi kerja, mengarahkan 

organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, 

memberikan pengawasan yang efisien, dan 

membawa para pengikutnya kepada sasaran yang 

ingin dicapai sesuai dengan target dan perencanaan. 

Agar kelompok berjalan dengan efektif, pemimpin 

harus melaksanakan fungsi utama, yaitu: 
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• Fungsi yang berhubungan dengan tugas untuk 

pemecahan masalah yaitu seperti pemberian 

saran penyelesaian, informasi dan pendapat. 

• Fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok atau 

sosial yaitu segala sesuatu yang dapat 

membantu kelompok berjalan lebih lancar, 

menggalang persetujuan dengan kelompok lain, 

menengahi perbedaan kelompok dan lainnya. 

 

Menurut Burt Nanus, seorang pemimpin diharapkan 

juga dapat berperan aktif sebagai: 

a) Pemberi arah  

Seorang pemimpin diharapkan mampu 

memberi pengarahan, sehingga dapat diketahui 

sampai sejauh mana efektifitas maupun efisiensi 

pelaksanaan dalam upaya pencapaian tujuan.  

b) Agen Perubahan  

Seorang pemimpin sebagai katalisator 

perubahan pada lingkungan eksternal. Untuk itu, 

pemimpin harus mampu mengantisipasi 

perkembangan dunia luar, serta menganalisis 

implikasinya terhadap organisasi, menetapkan visi 

yang tepat untuk menjawab hal yang utama dan 

prioritas atas perubahan tersebut, mempromosikan 

penelitian serta bagaimana karyawan diberdayakan 

guna menciptakan perubahan yang penting.  

c) Pembicara  

Pemimpin sebagai pembicara ahli, pendengar 

yang baik, dan penentu visi organisasi merupakan 

penasihat negosiator organisasi dari pihak luar, agar 

memperoleh informasi dukungan, ide dan sumber 

daya bermanfaat bagi perkembangan organisasi.  

d) Pembina 

Pemimpin adalah seorang pembina tim yang 

memberdayakan individu dalam organisasinya dan 

mengarahkan perilaku mereka sesuai visi yang telah 

dirumuskan. Dengan kata lain akan berperan sebagai 

mentor, yang menjadikan visi menjadi realitas. 
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d. Tipe Komunikasi Ideal dalam Proyek 

Komunikasi adalah penyampaian informasi, ide, 

emosi, ketrampilan dan lain sebagainya melalui 

penggunaan simbol baik berupa kata, gambar, angka, 

grafik dan lain-lain dari seseorang kepada orang lain. 

Komunikasi akan dapat berhasil apabila sekiranya timbul 

saling pengertian, yaitu jika kedua belah pihak, si 

pengirim dan penerima informasi dapat memahaminya. 

Hal ini senada apa yang diungkapkan oleh Harold 

sebagaimana dikutip oleh Susanto (1976: 22) bahwa 

pangkal komunikasi yang harmonis adalah berpikir 

secara analitis, logis dan kreatif. Hal ini tidak berarti 

bahwa kedua belah pihak harus menyetujui sesuatu 

gagasan tersebut, tetapi yang penting adalah kedua belah 

pihak sama-sama memahami gagasan tersebut. Dalam 

keadaan seperti inilah baru dapat dikatakan komunikasi 

telah berhasil baik (komunikatif). 

Desain sebuah proyek seharusnya memungkinkan 

terjadinya komunikasi dalam lima arah yang berbeda: 

komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi 

horizontal dan komunikasi diagonal. Karena arah-arah 

komunikasi ini menghasilkan kerangka untuk terjadinya 

komunikasi organisasi. Berikut ini beberapa pola arus 

komunikasi dalam proyek: 

1) Komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang 

mengalir dari individu yang berada pada kedudukan 

lebih tinggi dalam hierarki suatu proyek kepada 

mereka yang berada pada kedudukan lebih rendah. 

Bentuk paling umum dari komunikasi ke bawah 

adalah instruksi kerja, memo resmi, pernyataan 

kebijakan perusahaan, prosedur, manual kerja, atau 

publikasi perusahaan. 

2) Komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang 

mengalir pada individu dari hierarki kedudukan 

yang lebih rendah dalam struktur suatu proyek 

kepada mereka yang berada pada kedudukan yang 

lebih tinggi. Dalam situasi-situasi semacam ini, 
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komunikator berada pada tingkat yang lebih rendah 

dalam hierarki proyek daripada penerima pesan. 

Beberapa bentuk komunikasi ke atas yang paling 

umum melibatkan pemberian saran, pertemuan 

kelompok, dan protes terhadap prosedur kerja. 

Komunikasi ke atas penting dilakukan karena 

beberapa alasan, antara lain: 

a) Aliran informasi ke atas memberi informasi 

berharga untuk pembuatan keputusan oleh 

mereka yang mengarahkan proyek dan 

mengawasi kegiatan orang-orang lainnya. 

b) Komunikasi ke atas memberitahukan kepada 

penyelia (seseorang yang diberi kuasa dan 

tanggungjawab untuk merancang dan 

mengawal tugas-tugas dalam suatu proyek di 

bawah pengawasan beliau) kapan bawahan 

mereka siap menerima informasi dari mereka 

dan seberapa baik bawahan menerima apa yang 

dikatakan kepada mereka. 

c) Komunikasi ke atas memungkinkan bahkan 

mendorong omelan dan keluh kesah muncul 

kepermukaan sehingga penyelia tahu apa yang 

mengganggu mereka yang paling dekat dengan 

operasi-operasi sebenarnya. 

d) Komunikasi ke atas menumbuhkan apresiasi 

dan loyalitas kepada proyek dengan memberi 

kesempatan kepada pegawai untuk mengajukan 

pertanyaan dan menyumbang gagasan serta 

saran-saran mengenai operasi proyek. 

e) Komunikasi ke atas mengizinkan penyelia 

menentukan apakah bawahan memahami apa 

yang diharapkan dari aliran informasi bawah. 

f) Komunikasi ke atas membantu pegawai 

mengatasi masalah pekerjaan mereka dan 

dengan proyek tersebut. 

3) Komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang 

terjadi lintas fungsi yang berbeda-beda dalam 

sebuah proyek. Contoh bentuk komunikasi ini 
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adalah komunikasi antara departemen produksi dan 

penjualan dalam sebuah organisasi bisnis dan 

komunikasi antara berbagai jurusan dalam sebuah 

fakultas di sebuah universitas. Komunikasi ini 

diperlukan demi terjadinya kordinasi dan integrasi 

dari berbagai fungsi proyek yang beragam. 

Komunikasi horizontal terjadi paling sedikit karena 

enam alasan berikut: 

• Untuk mengkordinasikan penugasan kerja. 

• Berbagi informasi mengenai rencana dan 

kegiatan. 

• Untuk memecahkan masalah. 

• Untuk memperoleh pemahaman bersama. 

• Untuk mendamaikan, berunding dan sekaligus 

menengahi perbedaan. 

• Untuk menumbuhkan dan meningkatkan 

dukungan antar personal. 

4) Komunikasi diagonal, yaitu komunikasi yang 

terjadi lintas fungsi dan lintas tingkatan dalam 

sebuah proyek. Walaupun mungkin jenis 

komunikasi ini adalah jenis yang paling jarang 

digunakan, komunikasi diagonal penting dalam 

situasi-situasi dimana para anggotanya tidak dapat 

berkomunikasi dengan efektif melalui jalur-jalur 

komunikasi yang konvensional. Contohnya, 

pengawas dalam proyek besar dapat saja ingin 

melakukan analisis biaya distribusi. Salah satu dari 

bagian tugas tersebut dapat saja mengharuskannya 

meminta laporan khusus dari tenaga penjualan yang 

dikirimkan langsung kepada pengawas tesebut, alih-

alih melalui jalur komunikasi yang biasanya melalui 

departemen pemasaran. Karena itu aliran 

komunikasi menjadi diagonal dan bukan vertikal 

atau horizontal. Dalam hal ini, jalur komunikasi 

diagonal dapat menjadi pilihan yang paling efisien 

dalam segi waktu dan usaha. 
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5) Komunikasi eksternal, karena suatu sebuah proyek 

seringkali berkomunikasi dengan pihak luar untuk 

mempresentasikan produk dan layanan, untuk 

menampilkan citra perusahaan yang positif, untuk 

menarik karyawan dan untuk mendapatkan 

perhatian. Jenis komunikasi eksternal pada 

umumnya meliputi empat program yang berbeda, 

yang meliputi: 

• Hubungan masyarakat yang pada prinsipnya 

berusaha mengkomunikasikan citra positif, 

kesatuan antara organisasi perusahaan dengan 

warga setempat, dan promosi identitas 

organisasi sebagai salah satu kontributor yang 

berperan dalam masyarakat dan komunitas 

dimana organisasi itu berada. 

• Periklanan berusaha menggambarkan produk 

atau layanan perusahaan dalam cara-cara yang 

positif. Bentuk komunikasi seperti ini dirancang 

untuk mendatangkan pelanggan, klien dan atau 

pasien untuk berkunjung. 

• Promosi adalah budaya dan kesempatan yang 

tersedia bagin para calon karyawan. 

Komunikasi semacam ini digunakan untuk 

menarik perhatian talenta-talenta karyawan 

yang dibutuhkan untuk mempertahankan dan 

mengembangkan organisasi. 

• Survei konsumen yang digunakan untuk 

memperoleh umpan balik mengenai 

pengalaman konsumen. Informasi ini 

digunakan untuk membuat modifikasi yang 

positif dalam layanan produk, ataupun 

hubungan dengan konsumen. 

 

Kategori tipe komunikasi yang lainnya antara lain 

yaitu: komunikasi interpersonal atau interpersonal 

communication. Komunikasi model seperti ini bisa 

dikatakan sebagai komunikasi antara orang–orang 

yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap 



164 

 

reaksi orang lain secara langsung, baik verbal 

maupun non verbal. Komunikasi interpersonal 

merupakan proses pengiriman dan penerimaan 

pesan–pesan antara dua orang atau diantara 

sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek 

dan beberapa umpan balik sekaligus . 

Komunikasi interpersonal merupakan kegiatan 

aktif bukan pasif. Komunikasi interpersonal bukan 

hanya komunikasi dari pengirim pada penerima 

pesan, begitupula sebaliknya, melainkan komunikasi 

timbal balik antara pengirim dan penerima pesan. 

Komunikasi interpersonal bukan sekedar 

serangkaian rangsangan-tanggapan, stimulusrespon, 

akan tetapi serangkaian proses saling menerima, 

penyeraan dan penyampaian tanggapan yang telah 

diolah oleh masing-masing pihak. 

Ciri-ciri komunikasi interpersonal ini adalah 

pihak-pihak yang memberi dan menerima pesan 

secara simultan dan spontan, baik secara verbal 

maupun non verbal. Adapun ciri lain komunikasi 

interpersonal adalah sebagai berikut. 

• Arus pesan dua arah karena komunikasi 

interpersonal menempatkan sumber pesan dan 

penerima dalam posisi yang sejajar. Artinya 

komunikator dan komunikan dapat berganti 

peran secara cepat. Seorang sumber pesan, 

dapat berubah peran sebagai penerima pesan, 

demikian juga sebaliknya.  

• Suasana non formal karena komunikasi 

interpersonal biasanya juga berlangsung dalam 

suasana nonformal. Pesan juga umumnya 

dinayatkan atau dikomunikasikan secara lisan, 

bukan tertulis. Forum komunikasi yang dipilih 

biasanya juga cenderung bersifat nonformal. 

Seperti percakapan intim, bukan forum formal 

seperti rapat. 

• Umpan balik segera Komunikasi interpersonal 

biasanya mempertemukan para pelaku 
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komunikasi secara tatap muka, maka dapat 

segera memperoleh balikan atas pesan yang 

disampaikan dari komunikan, baik secara 

verbal maupun nonverbal.  

• Peserta komunikasi berada dalam jarak yang 

dekat Komunikasi interpersonal merupakan 

metode komunikasi antar individu yang 

menuntut agar peserta komunikasi berada 

dalam jarak dekat, baik jarak dalam arti fisik 

maupun psikologis. Jarak yang dekat dalam arti 

fisik, artinya para pelaku saling bertatap muka, 

berada pada satu lokasi tempat tertentu. 

Sedangkan jarak yang dekat secara psikologis 

menunjukkan keintiman hubungan antar 

individu. 

Selanjutnya Suranto mencoba mengidenfikasikan 

berbagai komponen penting agar komunikasi 

interpersonal dapat berjalan yaitu sebagai berikut: 

• Komunikator atau pengirim pesan. 

• Pesan atau informasi.  

• Media atau Saluran.  

• Komunikan atau Penerima.  

• Umpan balik atau feedback yang sering juga 

disebut sebagai respon.  

• Gangguan komunikasi. 

 

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan 

Komunikasi dalam Proyek 

Banyak hal yang menjadi faktor-faktor yang 

meningkatkan hubungan interpersonal, misalnya dari 

kualitas komunikasi itu sendiri. Faktor yang seringkali 

mempengaruhi keberhasilan komunikasi interpersonal 

antara lain yaitu:  

 

1) Percaya atau kepercayaan (Trust)  

Berbagai faktor yang paling mempengaruhi 

komunikasi antar pribadi adalah faktor kepercayaan. 

Apabila antara suami dan istri memiliki rasa saling 
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percaya maka akan terbina saling pengertian 

sehingga terbentuk sikap saling terbuka, saling 

mengisi, saling mengerti dan terhindar dari 

kesalahpahaman. Sejak tahap perkenalan dan tahap 

peneguhan, kepercayaan menentukan efektivitas 

komunikasi. Ada tiga faktor utama yang 

menumbuhkan sikap percaya yaitu:  

• Menerima, adalah kemampuan berhubungan 

dengan orang lain tanpa menilai dan tanpa 

berusaha mengendalikannya. Sikap menerima 

tidak semudah yang dikatakan. Kita selalu 

cenderung menilai dan sukar menerima. 

Akibatnya, hubungan interpersonal tidak dapat 

berlangsung seperti yang diharapkan.  

• Empati, hal ini dianggap sebagai memahami 

orang lain yang tidak mempunyai arti 

emosional bagi kita.  

• Kejujuran, menyebabkan perilaku kita dapat 

diduga, ini mendorong orang lain untuk dapat 

percaya pada kita. Dalam proses komunikasi 

interpersonal pada pasangan suami istri, 

kejujuran dalam berkomunikasi amat penting.   

Menurut psikologi humanistik, pemahaman 

interpersonal terjadi melalui self disclousure, feedback, 

dan sensitivity to the disclousure of other. 

Kesalahpahaman dan ketidakpuasan dalam suatu 

jalinan antar pribadi diakibatkan oleh ketidakjujuran, 

tidak adanya keselarasan antara tindakan dan 

perasaan, serta terhambatnya pengungkapan diri. 

 

2) Sikap Positif 

Sikap yang mengurangi sikap defensif dalam 

berkomunikasi yang dapat terjadi karena faktor-

faktor personal seperti ketakutan, kecemasan, dan 

lain sebagainya yang menyebabkan komunikasi 

interpersonal gagal, karena orang defensif akan lebih 

banyak melindungi diri dari ancaman yang 
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ditanggapinya dalam komunikasi dibandingkan 

memahami pesan orang lain. 

 

3) Sikap Terbuka 

Sikap ini amat besar pengaruhnya dalam 

menumbuhkan komunikasi interpersonal yang 

efektif. Dengan komunikasi yang terbuka 

diharapkan tidak aka nada hal-hal yang tertutup, 

sehingga apa yang ada pada diri suami juga 

diketahui oleh istri, demikian sebaliknya. Dengan 

sikap saling percaya dan supportif, sikap terbuka 

mendorong timbulnya saling pengertian, saling 

menghargai, dan paling penting saling 

mengembangkan kualitas hubungan interpersonal. 

Walaupun berkomunikasi merupakan salah satu 

kebiasaan dengan kegiatan sepanjang kehidupan, 

namun tidak selamanya akan memberikan hasil 

seperti yang diharapkan. 

 

4) Kesetaraan 

Kesetaraan (equality) ialah pengakuan bahwa 

kedua belah pihak memiliki kepentingan, kedua 

belah pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan 

saling memerlukan. Tidak pernah ada posisi yang 

benar-benar setara dan sama secara utuh dalam 

berkomunikasi. Pastilah yang satu lebih kaya, lebih 

pintar, lebih muda, lebih pengalaman dan 

sebagainya. Tetapi kesetaraan yang dimaksud adalah 

berupa pengakuan atau kesadaran serta kerelaan 

untuk menempatkan diri setara. Agar membuat 

perbedaan karena ketidaksetaraan tersebut maka 

komunikan harus bisa menghargai perbedaan yang 

ada dan tidak menjatuhkan posisi lawan bicara. 

 

Menurut Bovee dan Thilldan yang dikutip dan 

diterjemahkan oleh Purwanto, ada beberapa tujuan yang 

ingin dicapai dalam model komunikasi interpersonal, 

antara lain yaitu. 
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• Menyampaikan informasi.  

• Berbagi pengalaman.  

• Menumbuhkan simpati.  

• Melakukan kerjasama.  

• Menceritakan kekecewaan.   

• Menumbuhkan motivasi 

• Mengenal diri sendiri dan orang lain.  

• Komunikasi antar pribadi memungkinkan kita untuk 

mengetahui lingkungan kita secara baik. 

• Menciptakan dan memelihara hubungan baik antar 

personal.  

• Mengubah sikap dan perilaku.  

 

Komunikasi  merupakan keterampilan dasar bagi 

seorang pemimpin, hal ini berkaitan dengan kemampuan 

pemimpin proyek untuk mendengarkan, membujuk, dan 

memahami apa yang dimaksud orang lain dengan 

perilakunya. Keterampilan komunikasi bagi pemimpin 

dalam mengelola proyek sangat dibutuhkan dalam 

mencapai tujuan suatu proyek. Sebagai pemimpin yang 

terampil dalam berkomunikasi dengan cara ini dapat 

mempermudah interaksi antara pemimpin proyek atau 

manajer proyek dengan pekerja, jika terjadi masalah yang 

terjadi pada proyek, yang dapat diselesaikan dengan 

cepat dan mudah (Mehta, 2012).  

Pengaruh pemimpin sebuah proyek sangat dominan 

terhadap keberhasilan kinerja proyek. Pemimpin proyek 

meluangkan 90% waktunya untuk berkomunikasi kepada 

team proyek, customer dan Owner. Dengan demikian 

kemampuan komunikasi manajer proyek akan sangat 

mempengaruhi kinerja proyek. Setiap orang yang terlibat 

dalam pelaksanaan proyek harus memahami bagaimana 

komunikasi dapat mempengaruhi kinerja proyek secara 

keseluruhan. Pemahaman manajemen komunikasi dalam 

pelaksanaan proyek merupakan suatu hal yang penting 

sebab seberapapun hebatnya suatu perencanaan tanpa 

dikomunikasikan secara struktural tidak akan mencapai 

tujuan akhir perencanaan tersebut (Prajogo, 2010). 
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Menurut De Vito dalam Tenri (2003:21) “komunikasi 

organisasi merupakan proses pengiriman dan 

penerimaan pesan-pesan antara dua lembaga atay 

sekelompok orang dengan beberapa efek dan antara 

berapa umpan balik”. Maka dari itu ketika berkomunikasi 

pihak komunikator akan mengharapkan sebuah feed back 

dari pihak komunikan. 

Selanjutnya juga dikemukakan dalam Hal De Vito 

(1989) ada beberapa faktor yang berkaitan dengan 

komunikasi yaitu sebagai berikut:  

1) Keterbukaan  

Keterbukaan dapat dilihat melalui 2 aspek 

yaitu, seorang komunikator harus terbuka pada 

orang yang sedang diajak berinteraksi, ini seperti 

seorang komunikator harus bersedia untuk bereaksi 

secara jujur terhadap respon yang datang serta 

kepemilikan perasaan dan pikiran. Selain itu juga 

seorang komunikan harus memiliki keinginan untuk 

terbuka dan juga mau menanggapi semua respon 

yang datang untuknya. Sebagai contoh seorang 

pegawai harus mampu berkomunikasi secara 

terbuka, demi menciptakan suasana keterbukaan 

pegawai harus akrab satu sama lain. Dalam hal ini 

seorang pegawai harus memahami kesan bersahabat, 

simpati,  dan seorang pimpinan juga sebaiknya 

memberikan kebebasan pada pegawai dalam hal ini 

sebagai bawahannya untuk bisa mengemukaan 

pendapat, perasaan, saran dan pertanyaan secara 

bebas namun bertanggung jawab. Dengan adanya 

situasi ini akan menciptakan kondisi kerja yang lebih 

nyaman dalam berkomunikasi sehingga suasana 

kerja menjadi lebih berkualitas.  

2) Empati 

Agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, 

seorang komunikator harus memiliki kemampuan 

untuk mengevaluasi, menilai, menafsirkam dan 

mengkritik. Dalam komunikasi diperlukan sikap 

empati, yakni sikap dimana seseorang mampu 
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mengerti dan memahami kondisi orang lain 

sehingga mampu menyesuaikan cara berkomunikasi 

yang tepat dan juga dimaksudkan agar tidak ada 

hambatan dalam pemahaman.  

3) Sikap Mendukung  

Sebuah hubungan akan berjalan dengan baik 

ketika muncul sikap mendukung antara satu sama 

lain. Dalam berkomunikasi pun hal ini berlaku sama. 

Sikap mendukung dalam komunikasi adalah suatu 

hal yang sangat penting, hal ini karena sebuah 

dukungan akan menjadi sebuah motivasi. Seperti 

contoh bagi seorang pegawai kepada pimpinan sikap 

mendukung akan menghilangkan kekakuan yang 

bisa terjadi ketika keduanya sedang berkomunikasi.  

4) Sikap Positif  

Ada dua cara untuk menjaga sikap positif 

dalam komunikasi, yaitu dengan mengungkapkan 

sikap yang positif dan secara aktif mendorong orang 

untuk menjadi teman yang interaktif. Sikap positif 

artinya setidaknya harus ada dua aspek diri dalam 

komunikasi, yaitu jika orang memiliki sikap positif 

terhadap diri sendiri maka akan mendorong 

komunikasi. Pada hakikatnya sikap positif dalam 

komunikasi mengacu pada mampu mengambil 

pandangan positif terhadap lawan bicara dan 

keadaan diri sendiri, dan sikap positif tersebut dapat 

diwujudkan dalam bentuk dorongan. Sikap positif 

ini terkadang spontan. 

5) Kesamaan  

Menurut Thoha dalam Rakib (2002: 17), yang 

dimaksud dengan kesamaan (homophily) umumnya 

menunjukkan kepada suatu derajat kesamaan makna 

antara pihak-pihak yang terikat dalam komunikasi, 

antara pihak penyampai berita dan pihak penerima 

informasi. Dalam berbagai situasi kesetaraan sangat 

perlu perhatian, dalam hal ini dimaksudkan harus 

ada pengakuan bahwa kedua belah pihak sama-sama 

memiliki suatu hal yang berharga untuk dibagikan 



171 

 

satu dan lainnya. Dalam komunikasi, kesetaraan/ 

kesamaan memiliki peran penting menciptakan 

bentuk komunikasi yang efektif.  

 

7.  Latihan 

a. Jelaskan konsep kepemimpinan dalam proyek? 

b. Apakah yang dimaksud dengan kepemimpinan tipe 

transformasional? 

c. Jelaskan ciri-ciri pemimpin proyek yang ideal? 

d. Jelaskan signifikansi komunikasi dalam kepemimpinan 

suatu proyek? 

e. Ciri-ciri komunikasi yang seperti apakah yang ideal dan 

yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin dalam 

melakukan kegiatan proyek? 

f. Jelaskan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi 

keberhasilan komunikasi dalam suatu kegiatan proyek? 

  
8. Rangkuman 

Kepemimpinan memiliki peran yang sangat vital dalam 

sebuah organisasi karena seorang pemimpin harus memimpin, 

memberikan arahan, dan motivasi anggota kelompok selain 

menentukan visi, misi, tujuan dan strategi dalam mencapai 

tujuan. Setiap pemimpin dalam proyek memiliki gaya 

kepemimpinan masing-masing yang berpengaruh terhadap 

performance karyawan yang mana juga akan berpengaruh 

terhadap sukses atau tidaknya suatu proyek. Pemimpin 

proyek memiliki peran dan fungsi, seperti menguasai 

lingkungan, bertindak untuk jangka panjang, membangun tim 

yang berkinerja tinggi, membangun dan menjaga kepercayaan, 

serta memiliki perilaku yang etis dan profesional.  

Komunikasi juga memiliki peran dalam aktifitas proyek. 

Komunikasi adalah penyampaian informasi, ide-ide, emosi, 

ketrampilan dan lain sebagainya melalui penggunaan simbol 

baik berupa kata, gambar, angka, grafik dan lain-lain dari 

seseorang kepada orang lain. Desain sebuah proyek 

seharusnya memungkinkan terjadinya komunikasi dalam lima 

arah yang berbeda: komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, 
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komunikasi horizontal dan komunikasi diagonal dan juga 

menekankan pentingnya komunikasi interpersonal. 

Berbagai faktor memiliki pengaruh terhadap kesuksesan 

suatu proyek diantaranya seperti keaktifan pemimpin proyek, 

kemampuan manajer proyek yang efektif untuk menjalankan 

komunikasi dan keahlian pada hubungan antar manusia. 

 

9. Tes Formatif 

1) Yang bukan ciri-ciri dari tipe ideal kepemimpinan dalam 

proyek: 

A.  Memiliki intelegensia 

B. Mempunyai motivasi dan keinginan berprestasi 

C. Memiliki pandangan sosial yang terbatas 

D. Mempunyai kemampuan hubungan antar manusia 

 

2)  Penguasaan akan lingkungan merupakan salah satu 

bagian dari peran dan fungsi pemimpin dalam proyek. 

Yang dimaksud dengan lingkungan dalam hal ini adalah: 

A.  Budaya, norma, perilaku dan nilai-nilai sosial 

psikologi yang akan berpengaruh terhadap 

keberlangsungan proyek. 

B.  Keputusan-keputusan yang diambil diluar dari fokus 

keberlangsungan proyek 

C.  Kebijakan dan peraturan-peraturan yang sudah 

tergantikan dengan kebijakan dan peraturan baru 

D.  Semua jawaban benar 

 

3) Seorang pemimpin proyek harus memiliki keterampilan 

mengelola komunikasi interpersonal. Yang bukan 

merupakan konsep komunikasi interpersonal adalah 

sebagai berikut:  

A. Komunikasi antar orang-orang secara tatap muka 

B. Komunikasi pasif tanpa adanya timbal balik antara 

pihak-pihak 

C. Komunikasi dimana pihak yang berkomunikasi 

dapat menangkap reaksi orang lain seara langsung 

D. Komunikasi timbal balik antara pengirim dan 

penerima pesan 
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4) Menurut De-Vito terdapat faktor – faktor yang berkaitan 

dengan keberhasilan dalam berkomunikasi. Yang bukan 

merupakan faktor-faktor tersebut adalah: 

A. Keterbukaan 

B. Empati 

C. Sikap menentang 

D. Kesamaan 

 

10.  Umpan Balik 

Setelah menyelesaikan sub pokok bahasan ini semua 

mahasiswa Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dapat menjelaskan 

dan memahami konsep dasar kepemimpinan dan komunikasi 

dalam kegiatan proyek. Peserta kuliah juga dapat 

menyelesaikan soal kepemimpinan dan komunikasi dalam 

proyek dengan tingkat kebenaran minimal 90%. 

 

11.  Kunci Jawaban 

1). C 3). B 

2). A 4). C 
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BAB IX 

PENGELOLAAN KONFLIK DALAM PROYEK 

 

1. Pendahuluan 

Kegiatan proyek bersifat multidisplin dan melibatkan banyak 

pihak, mencakup banyak orang dengan karakteristik yang 

berbeda-beda. Perbedaan pandangan, cara dan metode kerja 

dalam kerjasama proyek rentan menimbulkan konflik diantara 

para personal proyek dalam segala tingkatannya. Pemahaman 

tentang konflik dan mekanisme pengendaliannya menjadi 

kebutuhan manajer proyek karena pada dasarnya konlik dapat 

terjadi dalam setiap aktifitas proyek. 

 

2. Deskripsi Singkat 

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai definisi konflik dan 

potensi konflik yang terjadi dalam aktifitas proyek, bagaimana 

mengelola konflik secara efektif berdasarkan karakteristik dan 

jenis konflik yang terjadi dalam organisasi, termasuk faktor-

faktor apa yang mempengaruhi timbulnya konflik tersebut. 

 

3. Relevansi 

Pokok bahasan ini merupakan bagian dari kurikulum MK 

Administrasi Proyek Kesehatan yang berkaitan erat dengan 

topik tentang siklus pengelolaan proyek, pengelolaan risiko 

dalam kegiatan proyek dan kepemimpinan proyek. 

 

4. Kompetensi 

C.1.  Standar Kompetensi 

Dengan mempelajari topik ini, mahasiswa diharapkan 

mampu menjelaskan dan memahami pengelolaan konflik 

dalam proyek. 

C. 2. Kompetensi Dasar 

Setelah menyelesaikan bab ini mahasiswa diharapkan: 

a. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

mengenai konflik, bentuk dan jenisnya, serta potensi 

timbulnya konflik dalam organisasi 
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b. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

mengenai manfaat konflik dalam pengelolaan 

proyek dan jenis-jenis  konflik yang efektif 

c. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

mengenai pengelolaan konflik (manajemen konflik) 

dalam berbagai program dan proyek kesehatan 

d. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

mengenai determinan konflik dan gaya pengelolaan 

dan pengendalian konflik yang efektif 

 

5. Petunjuk Belajar 

Agar lebih mudah memahami materi ini, mahasiswa harus: 

1. Mempelajari konsep dan dinamika konflik dalam proyek 

2. Mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan pada akhir 

bab ini. 

 

6. Uraian Isi  

Sumberdaya manusia atau tenaga merupakan salah satu 

unsur terpenting dalam aktifitas proyek. Namun harus diakui 

bahwa mengatur “orang-orang” merupakan hal paling sulit 

yang harus dilakukan karena variasi karakteristiknya yang 

sangat besar. Dalam setiap interaksi antar manusia dalam 

kehidupan sosial dan organisasi akan berisiko menimbulkan 

pertentangan satu dengan lain atau konflik karena perbedaan 

perilaku, cara pandang, persepsi, pemahaman, kepentingan, 

tujuan dan sebagainya. Ketika konflik tersebut tidak dikelola 

dengan baik maka sangat berpotensi menggagalkan upaya 

pencapaian tujuan proyek bahkan tujuan organisasi itu sendiri.  

Konflik dapat timbul antar dan inter personal, antara 

individu dengan kelompok, dengan organisasi maupun antar 

kelompok dan bahkan antar organisasi.  

 

a. Pengertian, Jenis, Bentuk dan Karakteristik Konflik 

Konflik pada dasarnya merupakan masalah sosial 

yang timbul karena adanya perbedaan pandangan di 

masyarakat. Menurut Robbins & Judge (2008), konflik 

merupakan sebuah proses yang dimulai ketika satu pihak 

memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi 
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secara negatif sesuatu yang menjadi kepedulian atau 

kepentingan pihak pertama. Lebih lanjut dinyatakan 

bahwa konflik itu merupakan persoalan persepsi karena 

menyangkut apa yang dirasakan oleh pihak-pihak yang 

terlibat. Selain itu, konflik juga berkaitan dengan adanya 

pertentangan atau ketidakselarasan dalam suatu interaksi 

yang menjadi titik awal munculnya konflik. 

Menurut Cummings, konflik merupakan interaksi 

sosial dmana dua orang atau lebih, dua kelompok atau 

lebih saling berbeda atau bertentangan dalam pendapat 

dan tujuan mereka. Stoner & Freeman menyatakan bahwa 

konflik organisasi mencakup ketidaksepakatan dalam hal 

alokasi sumberdaya yang langka atau perselisihan soal 

status, tujuan, nilai, persepsi maupun kepribadian. Lebih 

lanjut Dubrin mengartikan bahwa konflik mengacu pada 

pertentangan antar individu atau kelompok yang dapat 

meningkatkan ketegangan sebagai akibat adanya upaya 

saling menghalangi dalam pencapaian tujuannya. Dari 

beberapa pendapat tersebut dapat diidentifikasi bahwa 

konflik terjadi karena adanya pertentangan pendapat dan 

ketidaksepakatan yang terjadi dalam interaksi organisasi.  

Terdapat beberapa pandangan dan pemikiran yang 

saling berbeda berkaitan dengan konflik yang terjadi 

dalam organisasi. Menurut pandangan tradisional, 

konflik adalah sesuatu yang buruk dan negatif karena 

berkonotasi kekerasan, kerusakan dan irasionalitas. Oleh 

karena itu konflik harus dihindari karena berbahaya. 

Konflik tersebut terjadi sebagai akibat disfungsionalitas 

dari komunikasi yang buruk, tidak ada keterbukaan dan 

kepercayaan. ketidakmampuan dan ketidaktanggapan 

manajer terhadap kebutuhan dan aspirasi bawahan. 

Menurut sudut pandang hubungan manusia (human 

relation), konflik merupakan kejadian alamiah sekaligus 

konsekuensi dalam setiap kelompok dan organisasi. Oleh 

karena itu keberadaan konflik harus diterima dan tidak 

bisa dihindari. Beberapa alasan para pendukung mashab 

ini antara lain: bahwa konflik tidak bisa dihapuskan dan 

konflik justru baik dan bisa menguntungkan bagi kinerja 
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kelompok karena konflik terbukti mampu meningkatkan 

dan memperkuat interaksi, memunculkan inovasi serta 

kreatifitas untuk penyelesaiannya. 

Dalam pandangan interaksionis, konflik ternyata 

bukan hanya merupakan daya positif dalam kelompok, 

namun juga menjadi keniscayaan bagi kelompok untuk 

dapat berkinerja dengan lebih baik dan efektif. Mashab 

ini berpendapat bahwa kelompok yang tenang, damai, 

kooperatif dan harmonis biasanya cenderung menjadi 

statis, apatis dan tidak tanggap terhadap perlunya suatu 

perubahan dan inovasi. Oleh karena itu para manajer 

perlu mempertahankan terjadinya tingkat konflik yang 

minimum untuk menjadi kelompok dan organisasi tetap 

bisa bekerja, kritis sekaligus kreatif.  

Lebih lanjut Robbins & Judge (2008) menjelaskan 

bahwa bentuk-bentuk konflik bervariasi meliputi: 

1) Konflik fungsional (functional conflict), yaitu bentuk 

konflik yang bersifat konstruktif, bisa mendukung 

pencapaian tujuan kelompok dan meningkatkan atau 

memperbaiki kinerjanya. 

2) Konflik disfungsional (dysfunctional conflict), yaitu 

bentuk konflik yang menghambat kinerja kelompok 

dan cenderung destruktif. 

3) Konflik tugas (task conflict) yaitu yang berhubungan 

dengan muatan dan tujuan pekerjaan 

4) Konflik hubungan (relationship conflict) yaitu konflik 

yang berfokus pada hubungan antar personal yang 

terjalin dalam kelompok ataupun organisasi. 

5) Konflik proses (process conflict) adalah konflik yang 

berhubungan dengan cara/mekanisme bagaimana 

suatu pekerjaan dikerjakan. 

 

Berdasarkan tingkatannya, konflik dibagi menjadi 2 

(dua) jenis menurut Hendricks (2008), yaitu: 

1) Konflik intrapersonal (intrapersonal conflict), yaitu 

konflik yang terjadi dan dialami individu dengan 

dirinya sendiri. Umumnya terjadi karena adanya 

tekanan peran dan ekspektasi dari luar yang berbeda 
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dengan keinginan atau harapannya. Konflik jenis ini 

juga bisa terjadi ketika seseorang mempunyai dua 

atau lebih keinginan dalam waktu yang sama namun 

tidak dapat terpenuhi. Konflik ini bersifat psikologis 

yang nantinya memberikan dampak pada status 

kesehatan fisik dan mental (gangguan psikologis) 

karena harapan tidak sejalan dengan kenyataannya. 

2) Konflik interpersonal (interpersonal conflict), yang 

merupakan pertentangan antara seseorang dengan 

orang/pihak lain. Konflik ini terjadi dalam organisasi 

dikarenakan adanya perbedaan tujuan, nilai, status, 

persepsi, miskomunikasi, ketergantungan aktifitas 

kerja, serta hal-hal yang berkaitan dengan interaksi 

dalam organisasi yang saling berlawanan sehingga 

terjadi saling mengganggu diantara kedua pihak.  

 

 

 
 

Gambar 9.1. 

Proses Konflik  
(Sumber: Robbins & Judge, 2008) 

 

Konflik dalam organisasi dapat terjadi melalui suatu 

proses yang disebut dengan istilah proses konflik (conflict 

process) yang menurut Robbins & Judge (2008) terbagi 

dalam 5 (lima) tahapan yaitu:  
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1) Tahap I: Potensi Pertentangan/Ketidakselarasan 

Merupakan tahap awal proses konflik diawali 

munculnya kondisi-kondisi yang menciptakan 

peluang bagi pecahnya konflik, meski seringkali 

tidak mengarah langsung pada konflik, namun 

menjadi predisposisi terjadinya konflik (sebagai 

sumber konflik), seperti kurangnya komunikasi, 

faktor struktural (berkaitan dengan ukuran dan 

pembagian tugas beban kerja, kejelasan regulasi, 

reward system, gaya kepemimpinan dll), serta 

variabel-variabel pribadi (kepribadian, persepsi, 

emosi dan nilai-nilai). 

2) Tahap II: Kognisi dan Personalisasi 

Menyangkut persepsi yang menjadi salah satu 

syarat untuk terjadinya konflik. Jika kondisi yang 

terjadi pada tahap pertama berpengaruh negatif 

terhadap sesuatu yang menjadi focus perhatian atau 

kepedulian pada salah satu pihak, maka potensi 

perbedaan dan ketidakssesuaian tersebut akan 

diaktualisasikan pada tahap ini. Konflik tersebut 

akan dipersepsikan (perceived) karena ada kesadaran 

akan kondisi-kondisi pendahulu (anteseden). Setelah 

itu konflik akan masuk pada tingkat perasaan (felt) 

ketika orang mulai terlibat secara emosional dan 

merasa cemas, tegang, frustrasi, permusuhan, dll. 

3) Tahap III: Maksud 

Maksud (intention) pada tahap ini mencoba 

mengintervensi antara persepsi dan emosi seseorang 

dengan perilaku luaran mereka, dalam arti mereka 

menentukan keputusan untuk bertindak dengan cara 

tertentu (berkaitan dengan bagaimana salah satu 

pihak dalam memahami maksud pihak lainnya). 

Berdasarkan dimensi sifat kooperatif (kadar 

sampai mana salah satu pihak berupaya memuaskan 

kepentingan pihak lain) dan dimensi sifat tegas 

(kadar sampai mana salah satu pihak berupaya 

memperjuangkan kepentingannya sendiri), maka 
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bisa diidentifikasikan 5 (lima) maksud penanganan 

konflik yang meliputi: (lihat Gambar 9.2). 

• Bersaing (tegas dan tidak kooperatif) 

• Bekerjasama (tegas dan kooperatif) 

• Menghindar (tidak tegas dan tidak kooperatif) 

• Akomodatif (tidak tegas dan kooperatif) 

• Kompromis (tengah antara tegas & kooperatif) 

4) Tahap IV: Perilaku 

Tahap perilaku meliputi pernyataan, aksi dan 

reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik, 

yang pada dasarnya merupakan upaya kasat mata 

untuk menunjukkan maksud dari masing-masing 

pihak. Tahap ini sebagai suatu proses interaksi yang 

dinamis (aksi-reaksi) pada kontinum terendah yaitu 

“tidak ada konflik” sampai dengan kontinum paling 

atas yaitu “konflik destruktif” yang kemungkinan 

besar akan berimbas pada konflik disfungsional. 

5) Tahap V: Akibat 

Jalinan aksi dan reaksi yang terjadi antara pihak 

pihak yang berkonflik menghasilkan konsekuensi 

atau akibat pada dua sisi, yang bersifat fungsional 

atau disfungsional. Konflik fungsional menghasilkan 

perbaikan kinerja kelompok/organisasi, sedangkan 

konflik disfungsional justru menghambar kinerja 

kelompok/organisasi. 

Konflik bersifat konstruktif ketika hal tersebut 

mampu memperbaiki kualitas keputusan, mampu 

merangsang kreatifitas dan inovasi, menurunkan 

ketegangan dan menumbuhkan suasana yang 

mendorong evaluasi diri dan perubahan. Sedangkan 

konsekuensi konflik yang bersifat destruktif justru 

menimbulkan pertengkaran tidak terkendali, ikatan 

yang merenggang antar relasi yang menuntun pada 

kehancuran kelompok/organisasi.  
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Gambar 9.2. 

Dimensi-Dimensi “MAKSUD” Penanganan Konflik 
(Sumber: Robbins & Judge, 2008) 

 

Konflik juga memiliki tingkatan tertentu sesuai level 

permasalahannya yang terdiri atas:  

• Konflik tingkat kebijakan: yang pada umumnya 

memunculkan masalah adanya konflik kepentingan;  

• Konflik tingkat manajemen pelaksanaan kebijakan: 

yang memunculkan konflik menyangkut strategi 

penggunaan sumberdaya organisasi;  

• Konflik tingkat tingkat pelaksanaan program: yang 

memunculkan konflik prioritas alokasi sumber daya; 

• Konflik tingkat pelaksanaan kegiatan: yang berkaitan 

dengan konflik tatalaksana dan tatacara pelaksanaan. 

 

b. Manajemen Konflik dan Mengelola Konflik dengan 

Efektif 

Manajemen konflik berkembang karena kesadaran 

bahwa segala macam interaksi pertentangan atau adanya 

ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota kelompok 

atau organisasi yang timbul karena adanya kenyataan 

bahwa sumberdaya terbatas dan di sisi lainnya terdapat 

perbedaan status, tujuan, nilai, persepsi dan kepentingan 

yang harus dipenuhi.  
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Manajemen konflik (conflict management) adalah 

proses, seni, ilmu dan segala sumberdaya yang tersedia 

dalam individu, kelompok maupun organisasi untuk 

mengelola dan mengendalikan konflik (Santosa, 2000:6). 

Lebih lanjut Wirawan (2010) mendefinisikan manajemen 

konflik sebagai proses pihak-pihak yang terlibat konflik 

atau pihak ketiga dalam menyusun strategi konflik dan 

menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar 

menghasilkan resolusi yang diinginkan, dan sekaligus 

merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku 

ataupun pihak luar dalam suatu konflik. 

Menurut Howard Ross, manajemen konflik adalah 

langkah yang diambil pihak ketiga yang bertujuan untuk 

mengarahkan konflik pada hasil akhir yaitu penyelesaian 

konflik. Meski konflik itu sendiri tidak bisa benar-benar 

hilang, namun bisa memberikan ketenangan dan dikelola 

sedemikian rupa agar organisasi tetap berproses ke arah 

hasil yang positif. Tujuan manajemen konflik antara lain: 

• Mencegah kemungkinan terjadinya konflik 

• Menghindari konflik yang kemungkinan timbul dan 

tidak berkembang ke arah konflik yang destruktif. 

• Mengurangi dampak risiko yang diakibatkan oleh 

adanya konflik tersebut. 

• Menyelesaikan konflik yang terjadi dalam waktu 

yang cepat dan cara yang tepat. 

 

Dalam perspektif organisasi dan manajemen, asumsi 

dasar yang harus dipahami berkaitan dengan konflik 

mencakup beberapa hal yaitu: 

• Bahwa konflik adalah sesuatu yang tidak dapat 

dihindari dalam organisasi 

• Bahwa konflik dapat menimbulkan efek yang positif 

ataupun efek negatif. 

• Bila konflik ditangani dengan baik, meningkatkan 

kinerja dan kompetisi dalam organisasi. 

• Bila konflik tidak ditangani dengan baik, maka dapat 

mengakibatkan permusuhan, perpecahan, rasa saling 

curiga dan disintegrasi organisasi. 
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Konflik dalam organisasi harus dikelola dengan baik 

dengan tujuan untuk mengurangi, memperkecil sekaligus 

juga menghilangkan dampak negatif yang muncul dari 

konflik tersebut. Dampak negatif konflik destruktif yang 

tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan etos kerja, 

memperburuk kerjasama dan interaksi, merusak citra dan 

bahkan bisa menghancurkan organisasi. Beberapa hal 

yang harus diperhatikan seorang manajer dalam upaya 

mengatasi konflik di organisasinya antara lain: 

• Mengembangkan sistem dan komunikasi efektif. 

• Mencegah konflik berkembang ke arah konflik yang 

bersifat destruktif sebelum itu terjadi. 

• Menetapkan peraturan dan prosedur baku, terutama 

yang menyangkut hak-hak staf/karyawan. 

• Menguatkan peran pimpinan dalam penyelesaian 

konflik yang muncul. 

• Menciptakan iklim dan suasana kerja yang harmonis. 

• Membentuk tim kerja (team work) dan kerjasama bai 

kantar kelompok/unit kerja. 

• Menguatkan kesadaran bahwa semua unit/bidang 

organisasi merupakan satu mata rantai organisasi 

yang penting dan saling mendukung. 

• Membina dan mengembangkan rasa percaya diri, 

solidaritas, toleransi dan saling pengertian antar 

individu dan unit/bidang dalam organisasi. 

 

c. Mengatasi dan Mengendalikan Konflik dalam Proyek 

Adanya perbedaan opini, pendapat, tujuan, nilai dan 

harapan dalam organisasi seringkali akan memicu konflik 

dalam organisasi, termasuk dalam aktifitas proyek. Sesuai 

karakteristiknya, potensi munculnya konflik sangat besar, 

baik antara individu, unit/departemen atau bahkan antara 

tim proyek dengan user ataupun owner. Semua pihak 

yang terlibat dalam kegiatan proyek bisa mengalami 

konflik yang terjadi pada setiap tahapan yang dikerjakan. 

Adanya proyek baru, pergantian personil dan masalah-

masalah teknis yang terjadi dalam pengerjaan (termasuk 

egosentris antar unit dalam organisasi proyek) juga dapat 
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memperbesar potensi konflik. Hal inilah yang menjadikan 

alasan mengapa seorang manajer proyek harus memiliki 

kemampuan dalam mengatasi dan mengendalikan semua 

potensi konflik yang mungkin terjadi. 

Selain faktor perbedaan opini, nilai, pendapat serta 

egosentris bagian/unit, konflik dalam proyek juga dapat 

terjadi karena kurang jelasnya batas tugas dan tanggung 

jawab anggota tim proyek (ambiguitas), adanya konflik 

kepentingan dan inkonsistensi, hambatan komunikasi, 

pertentangan lama yang belum diselesaikan dan tidak 

adanya saling pengertian dan titik temu sebagaimana 

dinyatakan oleh AC Filey. Kendala dan masalah struktur 

organisasi yang tidak jelas menjadi faktor pemicunya. 

Prioritas pekerjaan, jadwal dan alokasi sumberdaya pada 

dasarnya adalah sumber-sumber potensial munculnya 

konflik dalam organisasi proyek. 

Konflik yang dikelola secara benar bisa berdampak 

positif dalam organisasi, antara lain: (Santosa, 2009) 

• Dapat menghasilkan ide-ide baru yang lebih baik 

(ide kreatif dan inovatif). 

• Memacu personil dan anggota tim proyek mencari 

dan menemukan pendekatan-pendekan baru dalam 

penyelesaian masalah. 

• Memunculkan masalah lama yang mungkin belum 

tertangani dan diperolehnya kesepakatan tentang 

permasalahan tersebut. 

• Memacu orang untuk menjelaskan pandangannya. 

• Menyebabkan tekanan yang akan menstimulasi 

perhatian dan kreatifitas individu dan tim proyek. 

• Memberikan kesempatan bagi individu dan anggota 

organisasi untuk menguji kapasitas kemampuannya. 

Sumber-sumber penyebab konflik yang seringkali terjadi 

dalam pelaksanaan proyek menurut Santosa (2009) yaitu: 

• Penjadwalan proyek 

• Prioritas proyek 

• Alokasi tenaga kerja 

• Masalah teknis dan trade off hasil fisik 

• Prosedur administrasi 
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• Perbedaan antar dan inter personal 

• Biaya dan penganggaran 

• Material, peralatan dan fasilitas. 

 

Hasil studi yang dilakukan Thamhain & Wilemon (dalam 

Santosa, 2009), ada tiga penyebab utama konflik dalam 

aktifitas proyek, yaitu: penjadwalan proyek, prioritas 

proyek dan masalah tenaga kerja. Sumber konflik ini 

akan berubah seiring tahapan proyek yang dilalui. Setiap 

tahapan proyek mempunyai sumber konflik yang bisa 

saling berbeda (lihat Gambar 9.3). 

 

Project 

Formation  
(Konsepsi) 

 

Project  

Build- Up 

(Perencanaan) 

Main Project 

Effort  
(Eksekusi) 

Project  

Phased-Out  
(Akhir) 

Prioritas 

proyek 

Prioritas 

proyek 

Jadwal Jadwal 

Prosedur 

Administrasi 

Jadwal Teknis Interpersonal/ 

perorangan 

Jadwal Prosedur 

Administrasi 

Tenaga kerja Tenaga kerja 

Tenaga kerja 

 

Teknis Prioritas 

proyek 

Prioritas 

proyek 

 
Gambar 9.3. 

Sumber Utama Konflik dalam Tahap-Tahap Proyek 
(Thamhain & Wilemon dalam Santosa, 2009) 

 

 

Berbagai metode pengendalian konflik yang dapat 

dipakai untuk mengurangi atau mengatasi konflik dalam 

proyek menurut Santosa (2009) antara lain: 

1) Konfrontasi 

Merupakan strategi menghadapi konflik dengan 

cara langsung setelah semua masalah dan potensi 

masalahnya dikenali terlebih dahulu. Strategi ini 
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dimulai dengan memberikan kesempatan semua 

pihak yang terlibat untuk mencapai konsensus 

bersama melalui pendapat masing-masing yang 

disampaikan dan diharapkan mereka juga bisa saling 

menerima perbedaan. Penggunaan cara berpikir 

analitis/logis dan tidak emosional harus didahulukan 

supaya kesepakatan dapat dilaksanakan. Metode 

konfrontasi ini cocok digunakan dalam situasi 

dimana: kedua belah pihak ingin menang, keinginan 

menurunkan biaya, tersedia cukup waktu dan ada 

rasa saling percaya. 

2) Kompromi 

Bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan 

tertentu pada semua pihak, karena pada umumnya 

kompromi adalah hasil dari konfrontasi. Dalam hal 

ini diperlukan kerelaan dari semua pihak menerima 

pendapat pihak lainnya. Model kompromi ini tidak 

harus kedua belah pihak mendapatkan keuntungan 

yang sama besar, namun berfokus pada kepentingan 

proyek yang harus diutamakan dan dioptimalkan. 

Model ini cocok untuk situasi dimana: kedua belah 

pihak ingin menang, tidak tersedia cukup waktu, 

ada keinginan menjaga hubungan baik semua pihak 

yang terlibat konflik, tidak akan mendapat apa-apa 

jika tidak kompromi, kedua belah pihak sama kuat 

posisinya dan kita tidak yakin kalua kita benar. 

3) Akomodasi 

Tujuannya mengurangi tingkat kepentingan 

kesepakatan (menganggap tidak ada konflik) atau 

dengan kata lain menganggap ketidaksepakatan 

yang terjadi tidak pernah ada, berusaha mengecilkan 

perbedaan yang ada dan menekankan kepentingan 

yang sama. Cara ini memang kemungkinan tidak 

harus menyelesaikan konflik, tapi tetap berusaha 

meyakinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk 

tetap berunding karena mungkin ada solusinya. Cara 

ini sesuai untuk situasi dimana: tujuan yang dicapai 

sangat sulit, ingin keharmonisan, menciptakan niat 
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baik (good will), solusi sederhana sudah mencukupi, 

untuk menciptakan suatu kewajiban bargaining 

(tawar menawar) di waktu mendatang. 

4) Menggunakan kekuasaan (Forcing) 

Cara ini menggunakan kekuasaan sehingga bisa 

terjadi ada pihak yang menang dan yang kalah, 

karena ada unsur memaksa. Model ini sesuai untuk 

situasi dimana: anda benar; situasi “do or die”, bila 

taruhannya sangat besar, termasuk bila taruhannya 

adalah prinsip yang penting, keputusan harus dibuat 

dengan cepat, hubungan baik pihak yang terlibat 

konflik tidak terlalu penting, serta posisi lebih kuat. 

5) Menghindar (Withdrawing) 

Cara ini seringkali dianggap sebagai solusi yang 

bersifat sementara untuk penyelesaian konflik, sebab 

bisa muncul kembali di masa mendatang. Umumnya 

cara ini digunakan dalam situasi dimana: anda ingin 

menjaga reputasi dan netralitas, pemikiran masalah 

akan hilang dengan sendirinya, nilai taruhan rendah, 

persepsi bisa menang melalui penundaan, keyakinan 

tidak bisa menang atau bila belum siap. 

 

Mengatasi dan menyelesaikan konflik yang terjadi 

dalam kegiatan proyek bukanlah hal yang sederhana. 

Kecepatan penyelesaian konflik sangat tergantung pada 

KESEDIAAN dan KETERBUKAAN PIHAK-PIHAK 

YANG BERSENGKETA untuk menyelesaikan konflik, 

berat ringannya bobot atau TINGKAT KONFLIK tersebut 

serta KEMAMPUAN CAMPUR TANGAN (INTERVENSI) 

PIHAK KETIGA yang ikut berusaha mengatasi konflik 

yang muncul. Namun demikian harus diakui ada banyak 

pihak yang anti perbedaan, bereaksi secara emosional dan 

cenderung tidak mau berpikir logis.  

Membangun dan memperkuat tim melalui kerjasama 

merupakan salah satu strategi menyelesaikan konflik 

dalam kelompok. Untuk membangun kerjasama tim serta 

mencegah timbulnya konflik dalam pekerjaan proyek 

dapat dilakukan dengan teknik “memperjelas peran” 
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baik peran untuk setiap tim (kelompok) dan peran untuk 

setiap orang/personil, sehingga setiap orang mengetahui 

dengan jelas posisi, kedudukan, tugas, tanggung jawab, 

hak dan kewajibannya masing-masing, serta memahami 

apa yang diharapkan orang lain terhadap dirinya.  

 

7. Latihan 

a. Apakah yang dimaksud dengan konflik dan bagaimana 

konflik dapat terjadi dalam organisasi? Jelaskan secara 

ringkas pemahaman saudara tersebut. 

b. Jelaskan yang saudara ketahui tentang perbedaan konflik 

intra-personal dan konflik inter-personal! 

c. Jelaskan bagaimana pandangan tradisional terkait konflik 

dalam organisasi dan faktor apa yang membedakannya 

dengan sudut pandang “hubungan antar manusia” dan 

pandangan “interaksional”? 

d. Apakah yang dimaksud dengan metode penyelesaian 

konflik yang “konfrontatif” dalam organisasi?  

e. Jelaskan dan sebutkan apa saja dampak positif yang bisa 

diperoleh organisasi ketika muncul “konflik”? 

f. Menurut saudara, apakah konflik dalam aktifitas proyek 

perlu diselesaikan ataukah dapat dibiarkan saja supaya 

dapat selesai dengan sendirinya? Berikan alasannya! 

 

8. Rangkuman   

Konflik pada dasarnya adalah masalah sosial yang terjadi 

dalam dinamika hubungan kehidupan masyarakat, termasuk 

dalam organisasi. Konflik timbul karena adanya perbedaan 

pendapat dan pertentangan diantara pihak-pihak yang saling 

berinteraksi, dan umumnya disebabkan perbedaan persepsi, 

ide, pemikiran, keinginan, tuntutan dan harapan diantara para 

personil, antar kelompok maupun organisasi. 

Terdapat beberapa pandangan berkaitan dengan konflik 

dalam organisasi, yaitu pandangan tradisional, pandangan 

hubungan antar manusia dan pandangan interaksionis. Dalam 

pandangan tradisional, konflik adalah sesuatu yang buruk dan 

negatif sehingga harus dihindari karena konotasinya pada 

kekerasan dan kerusakan sehingga membahayakan organisasi. 
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Dalam pandangan hubungan manusia (human relation), konflik 

merupakan kejadian alamiah sekaligus konsekuensi dalam 

organisasi, sehingga konflik harus diterima dan tidak bisa 

dihindari. Konflik justru baik dan bisa meningkatkan serta 

memperkuat interaksi, memunculkan inovasi serta kreatifitas 

untuk penyelesaiannya. Dalam pandangan interaksionis, 

konflik selain merupakan daya positif dalam kelompok, 

namun menjadi keniscayaan bagi kelompok untuk berkinerja 

lebih baik dan efektif karena kelompok yang tenang, damai, 

kooperatif biasanya cenderung menjadi statis, apatis dan tidak 

tanggap terhadap perlunya suatu perubahan dan inovasi.  

Konflik dapat dibagi dalam berbagai jenis dan bentuk 

berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Ada konflik yang 

bersifat konstruktif dan destruktif. Berdasarkan tingkatannya, 

ada konflik interpersonal dan intrapersonal. Berdasarkan 

bentuknya, ada konflik fungsional, konflik disfungsional, 

konflik tugas, konflik hubungan dan konflik proses. Masing-

masing mempunyai sisi kelebihan maupun kelemahan pada 

aktifitas organisasi, termasuk aktifitas proyek. 

Dalam aktifitas/pekerjaan proyek, konflik juga memiliki 

tingkatannya sesuai level permasalahan yang terjadi meliputi: 

a) konflik tingkat kebijakan yang umumnya memunculkan 

masalah adanya konflik kepentingan; b) konflik di tingkat 

manajemen pelaksanaan kebijakan yang memunculkan konflik 

menyangkut strategi penggunaan sumberdaya organisasi yang 

berhubungan dengan pekerjaan proyek; c) konflik tingkat 

pelaksanaan program yang memunculkan masalah konflik 

berkaitan prioritas alokasi sumberdaya; serta d) konflik tingkat 

pelaksanaan kegiatan yang pada umumnya berkaitan dengan 

konflik tatalaksana dan tatacara pelaksanaan kerja. 

Beberapa strategi yang dapat diterapkan organisasi dalam 

mengatasi atau mengendalikan konflik dalam pekerjaan 

proyek antara lain metode: a) konfrontasi antar kedua belah 

pihak; b) kompromi untuk mendapatkan kesepakatan, c) cara 

akomodasi melalui berbagi kepentingan; d) cara penggunaan 

kekuasaan atau pemaksaan; dan e) menghindari konflik yang 

terjadi. Semua metode dapat diterapkan sesuai situasi yang 

ada dan karakteristik konflik yang terjadi saat itu. 
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9. Tes Formatif   

1) Konflik merupakan suatu keniscayaan dalam organisasi 

karena implikasinya yang positif dalam meningkatkan 

kinerja organisasi: 

A. Pandangan tradisional 

B. Pandangan hubungan antar manusia 

C. Pandangan interaksionis 

D. Pandangan perfeksionis 

 

2) Merupakan salah satu strategi dalam pengendalian 

konflik dalam kegiatan proyek: 

A. Konfrontasi 

B. Akomodasi 

C. Pemaksaan 

D. Semua jawaban di atas benar 

3) Termasuk salah satu tujuan manajemen konflik: 

A. Mencegah supaya konflik yang timbul menjadi 

konflik yang bersifat positif 

B. Menghindari konflik supaya tidak berkembang 

menjadi konflik destruktif. 

C. Mengurangi dampak risiko kerugian akibat konflik 

melalui pengurangan jam kerja. 

D. Menghindari konflik yang terjadi dalam waktu 

secepatnya supaya tidak merugikan organisasi. 

4) Bentuk konflik yang bersifat konstruktif menurut 

pendapat Robbins & Judge yaitu: 

A. Konflik fungsional (functional conflict) 

B. Konflik disfungsional (dysfunctional conflict) 

C. Konflik tugas (task conflict) 

D. Konflik hubungan (relationship conflict) 

 

10. Umpan Balik 

Setelah menyelesaikan sub pokok bahasan ini semua 

mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat dapat menjelaskan 

dan memahami perihal pengelolaan konflik yang terjadi 

dalam proyek. Peserta kuliah dapat mencari penyelesaian soal 

konflik dalam proyek dengan tingkat kebenaran minimal 90%. 
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11. Kunci Jawaban  

1) C  3)     B 

2) D  4)     A 
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BAB X 

MANAJEMEN RISIKO DALAM PROYEK 

 

1. Pendahuluan 

Proyek tidak dapat diperlakukan sebagai sesuatu yang 

bersifat statis tetapi sebagai sebuah sistem yang bersifat 

dinamis, penuh ketidakpastian, memiliki risiko, dan penuh 

tekanan baik internal maupun eksternal. Dengan banyaknya 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek, maka 

suatu proyek tidak lepas dari risiko proyek.  

 

2. Deskripsi Singkat 

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai definisi risiko, 

toleransi risiko dalam proyek, perbedaan risiko, kepastian dan 

ketidakpastian, pengelolaan risiko dan analisa berbagai faktor 

risiko dalam kegiatan proyek dan konsekuensi risiko dalam 

suatu aktifitas atau kegiatan proyek.  

 

3. Relevansi 

Pokok bahasan tentang manajemen risiko dalam proyek 

ini merupakan bagian dari kurikulum MK Administrasi 

Program/Proyek Kesehatan yang berkaitan erat dengan topik 

studi kelayakan proyek dan pengelolaan proyek. 

 

4. Kompetensi 

C.1.  Standar Kompetensi 

 Dengan mempelajari topik ini, mahasiswa diharapkan 

mampu menjelaskan dan memahami manajemen risiko 

dan menganalisis berbagai faktor risiko kegiatan proyek.  

 

C.2.  Kompetensi Dasar 

Setelah menyelesaikan bab ini mahasiswa diharapkan: 

a. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

tentang definisi risiko. 

b. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

tentang toleransi risiko dalam proyek. 
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c. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

tentang perbedaan konsep risiko, kepastian dan 

ketidakpastian. 

d. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

tentang pengelolaan risiko dan analisis berbagai 

faktor risiko dalam kegiatan proyek.  

e. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami 

tentang konsekuensi risiko dalam kegiatan proyek 

 

5. Petunjuk Belajar 

Agar lebih mudah memahami materi ini, mahasiswa harus: 

a. Mempelajari dan memahami konsep dasar manajemen 

risiko dalam kegiatan proyek 

b. Mempelajari dan memahami konsep dasar toleransi 

risiko, pengelolaan risiko, faktor-faktor risiko dan 

konsekuensi dalam kegiatan proyek 

c. Mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan pada akhir 

bab ini. 

 
6. Uraian Isi  

a. Definisi Risiko 

Proyek merupakan suatu sistem yang bersifat 

kompleks, tidak rutin, dikerjakan pada satu titik waktu 

yang dibatasi oleh anggaran, sumberdaya, dan spesifikasi 

kinerja yang didesain untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan. Suatu proyek harus dapat memenuhi tiga 

tujuan yang saling berhubungan yaitu dapat selesai 

sesuai jadwal yang ditentukan, sesuai anggaran yang ada 

dan harus memenuhi spesifikasi untuk memuaskan 

pelanggan. Proyek tidak dapat diperlakukan sebagai 

sesuatu yang bersifat statis tetapi sebagai sebuah sistem 

yang bersifat dinamis, penuh ketidakpastian, memiliki 

risiko, dan penuh tekanan baik internal maupun 

eksternal. Dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan suatu proyek, maka suatu proyek tidak 

lepas dari risiko proyek.  

Risiko dapat memberikan pengaruh terhadap 

produktivitas, kinerja, kulaitas dan batasan biaya suatu 
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proyek. Risiko dapat dikatakan sebagai akibat yang dapat 

terjadi secara tidak terduga. Meskipun suatu kegiatan 

telah direncanakan sebaik mungkin, dalam berjalannya 

suatu proyek tetap mengandung ketidakpastian apakah 

dapat berjalan sesuai rencana. Apabila risiko terjadi, 

maka dapat berdampak pada terganggunya kinerja 

proyek secara keseluruhan sehingga dapat menimbulkan 

kerugian dari segi biaya, waktu dan kualitas pekerjaan.  

Manajemen risiko merupakan suatu praktek 

mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan 

faktor-faktor ketidakpastian yang secara signifikan dapat 

mempengaruhi pencapaian kinerja proyek untuk 

menghindari atau mengurangi potensi negatif. Dalam 

teori keputusan dikatakan bahwa risiko akan membawa 

konsekuensi negatif atau positif terhadap outcome, dan hal 

ini merefleksikan terdapatnya berbagai kemungkinan 

untuk terjadinya outcome. 

Manajemen risiko merupakan pendekatan yang 

dilakukan terhadap risiko yaitu dengan memahami, 

mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko suatu proyek, 

kemudian dipertimbangkan langkah yang akan 

dilakukan terhadap dampak yang ditimbulkan dan 

kemungkinan pengalihan risiko kepada pihak lain atau 

mengurangi risiko yang terjadi. Manajemen risiko 

merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan 

dengan risiko yaitu perencanaan (planning), penilaian 

(assesment), penanganan (handling), dan pemantauan 

(monitoring) risiko. Tujuan dari manajemen risiko adalah 

untuk mengenali risiko dalam suatu proyek dan 

mengembangkan startegi untuk mengurangi atau 

menghindarinya, dilain sisi juga harus dicari cara 

memaksimalkan peluang yang ada.  

Manajemen risiko merupakan aktivitas proaktif dan 

bukan reaktif dalam usaha untuk mencapai tujuan 

proyek. Kemampuan mengidentifikasi risiko proyek pada 

semua level manajemen proyek akan berpengaruh pada 

perbaikan performance proyek. Manajemen risiko dapat 

mengelola risiko sebelum proyek berjalan atau ketika 
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risiko terjadi, dapat meminimalkan biaya, penundaan, 

tekanan dan ketidaktahuan suatu proyek sehingga akan 

menjamin proyek dapat berjalan sesuai harapan atau 

memenuhi spesifikasi tertentu. Oleh karena itu, 

melakukan manajemen risiko dalam suatu proyek sangat 

penting dilakukan demi tercapainya tujuan proyek. 

Risiko adalah sesuatu hal dari aspek kehidupan dan 

aktivitas manusia yang tidak akan pernah lepas dari 

kehidupan semua manusia. Risiko adalah kombinasi 

kemungkinan dari peristiwa yang terjadi dengan 

konsekuensi, risiko juga dapat diartikan sebagai suatu 

aktivitas yang sangat rentan menimbulkan konsekuensi 

atau dampak negatif dengan mempertimbangkan 

probabilitas dan dampak dari kemunculan risiko tersebut 

sehingga perlu dipertimbangkan dalam manajemen 

risiko. Pertimbangan risiko dapat dilihat dari dua 

perspektif dengan semakin banyak mengetahui atau 

memahami dua aspek dalam risiko, yaitu aspek 

probabilitas atau kemungkinan dan aspek kerugian atau 

dampak. Pada umumnya pemahaman risiko dapat 

dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu : 

1) Risiko Spekulatif (speculative risk) 

Risiko spekulatif merupakan risiko yang 

mengandung dua kemungkinan yaitu kemungkinan 

yang menguntungkan atau positif dan keuntungan 

yang merugikan atau negatif. Risiko ini biasanya 

berkaitan dengan risiko usaha atau bisnis,  contoh: 

pembelian valuta asing, saving dalam bentuk emas. 

2) Risiko Murni (pure risk) 

Risiko murni adalah risiko yang hanya 

mengandung satu kemungkinan yaitu kemungkinan 

yang merugikan atau negatif. Seperti contohnya 

bencana alam, tsunami, kebaran, banjir, topan dan 

lain sebagainya. 
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Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan dan 

prosedur yang lengkap dimiliki oleh organisasi untuk 

mengelola, memonitor dan mengendalikan keterbukaan 

(eksposur) organisasi terhadap risiko yang akan terjadi. 

Manajemen risiko adalah suatu cara, metode atau ilmu 

pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis risiko 

seperti bagaimana risiko itu terjadi dan bagaimana 

mengelola risiko tersebut dengan tujuan agar terhindar 

dari kerugian. selain itu manajemen risiko juga dapat 

diartikan sebagai usaha untuk menggunakan sumber 

daya secara efektif untuk mencapai sasaran dan usaha 

seorang manajer untuk mengatasi kerugian secara 

rasional agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. 

 

b. Toleransi Risiko Dalam Proyek 

Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko 

yang secara maksimum dapat ditetapkan oleh suatu 

organisasi. Toleransi risiko merupakan penjabaran dari 

tingkat risiko yang akan diambil. Dalam menetapkan 

toleransi risiko, organisasi perlu mempertimbangkan 

berdasarkan strategi dan tujuan yang dimiliki dalam 

mengambil risiko (risk bearing capacity). 

Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko 

yang muncul disebut tindakan mitigasi/penanganan 

risiko (risk mitigation). Risiko yang muncul kadang-

kadang tidak dapat dihilangkan sama sekali tetapi hanya 

dapat dikurangi sehingga akan timbul residual risk (sisa 

risiko). Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam 

menangani risiko, yaitu (Flanagan dan Norman, 1993): 

1) Menahan Risiko (Risk Retention) 

Sikap menahan risiko sangat erat kaitannya 

dengan keuntungan (gain) yang terdapat dalam suatu 

risiko. Tindakan untuk menerima/menahan risiko ini 

karena dampak dari suatu kejadian yang merugikan 

masih dapat diterima (acceptable). 

2) Mengurangi Risiko (Risk Reduction) 

Mengurangi risiko dilakukan dengan cara 

mempelajari secara mendalam risiko itu sendiri, dan 
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melakukan usaha-usaha pencegahan pada sumber 

risiko atau mengkombinasikan usaha agar risiko yang 

diterima tidak terjadi secara simultan. Dengan 

melakukan tindakan ini kadang-kadang masih ada 

risiko sisa (residual risk) yang perlu dinilai (assessment). 

3) Memindahkan Risiko (Risk Transfer). 

Sikap pemindahan risiko dilakukan dengan cara 

mengasuransikan risiko yang dilakukan dengan 

memberikan sebagian atau seluruhnya kepada pihak 

lain. Usaha atau pekerjaan yang risikonya tinggi 

dipindahkan kepada pihak yang mempunyai 

kemampuan menangani dan mengendalikannya. 

4) Menghindari Risiko (Risk Avoidance) 

Sikap menghindari risiko adalah cara 

menghindari kerugian dengan menghindari aktivitas 

yang tingkat kerugiannya tinggi. Menghindari risiko 

dapat dilakukan dengan melakukan penolakan. Salah 

satu contoh penghindaran risiko pada proyek 

konstruksi, adalah dengan memutuskan hubungan 

kontrak (breach of contract). 

 

 
Gambar 10.1. 

Proses Manajemen Risiko 
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Besarnya suatu risiko adalah hasil perkalian atau 

kombinasi antara probability dengan consequences (National 

Patient Safety Agency, 2008), sehingga untuk itu dibutuhkan 

suatu standar yang digunakan untuk mengetahui nilai 

antara kombinasi probability dengan consequences. Standar 

yang biasa digunakan yaitu sebagai berikut:  

• AS/NZS 4360:2004 Risk Management 

• NHS Highland (Risk Management Steering Group) 

• PM-BOK Guide 3 rd Edition 2004 

 

Dibawah ini beberapa bentuk respon yang muncul 

terhadap suatu risiko:  

1) Risiko positif 

Risiko positif adalah risiko yang mungkin terjadi 

dan sekaligus merupakan peluang untuk memberikan 

manfaat terhadap suatu proyek. Menurut PM-BOK 

3rd Edition 2004 strategi untuk risiko positif yaitu: 

a) Exploit yaitu strategi untuk memastikan bahwa 

kesempatan (risiko positif) tersebut dapat 

terealisasi. 

b) Share yaitu alokasi kepemilikan kepada pihak ke 

tiga yang memiliki kemampuan terbaik untuk 

menangkap peluang manfaat proyek tersebut. 

c) Enchance yaitu bagaimana memodifikasi 

“ukuran” kesempatan dengan cara 

meningkatkan peluang dan dampak positif 

melalui identifikasi dan maksimalisasi 

pengendali kunci dari semua risiko yang 

memberikan dampak positif. 

2) Risiko Negatif  

Risiko negatif adalah risiko yang mungkin 

terjadi dan jika terjadi dapat memberikan dampak 

buruk dan merugikan untuk suatu proyek. Menurut 

PMBOK 3rd Edition 2004 strategi untuk risiko negatif 

antara lain yaitu:  

a) Avoid yaitu upaya untuk mencegah risiko 

dengan cara menghentikan aktivitas atau 

kondisi yang dapat memberikan risiko. Upaya 
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ini dilakukan jika tidak ada respon risiko yang 

sesuai untuk menangani risiko diperkirakan. 

b) Transfer berarti respon risiko yang dilakukan 

dengan upaya mengurangi frekuensi ataupun 

dampak risiko dengan cara mentransfer atau 

membagi porsi risiko dengan pihak lain dengan 

cara membuat asuransi atau melakukan 

outsource pada aktivitas yang diperkirakan 

dapat memberikan risiko. 

c) Mitigate adalah suatu upaya melakukan 

tindakan pengurangan peluang atau dampak 

dari aktivitas risiko yang dapat merugikan. 

 

c. Kepastian, Ketidakpastian dan Risiko 

1) Kepastian 

Kepastian merupakan suatu kemungkinan hasil 

yang sudah dapat diketahui pada waktu ini. 

2) Ketidakpastian 

Ketidakpastian adalah keadaan dimana terdapat 

beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian 

akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi, 

tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu 

sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Kata 

ketidakpastian berarti suatu keraguan, dan dengan 

demikian pengertian ketidakpastian dalam arti yang 

luas adalah suatu pengukuran dimana validitas dan 

ketepatan hasilnya masih diragukan. Ketidakpastian 

(uncertainty) mengacu pada pengertian risiko yang 

tidak diperkirakan (unexpected risk). Ketidakpastian 

disebabkan karena pengetahuan yang tidak 

sempurna (imperfect knowledge) dari manusia. 

3) Risiko 

Risiko adalah bentuk keadaan ketidakpastian 

tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya 

(future) sebagai akibat dari keputusan yang diambil 

berdasarkan berbagai pertimbangan saat ini. Risiko 

adalah sesuatu yang mengarah pada ketidakpastian 

atas terjadinya suatu hal selama selang waktu 
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tertentu yang mana hal tersebut menyebabkan suatu 

kerugian baik itu kerugian kecil yang tidak begitu 

berarti maupun kerugian besar yang berpengaruh 

terhadap kelangsungan suatu proyek. 

4) Perbedaan Ketidakpastian dan Risiko 

a) Ketidakpastian 

• Jenis subjek yang tidak kuantitatif 

• Tidak dapat mengukur fluktuasi dengan 

probabilitas 

• Tidak adanya data-data pendukung untuk 

mengukur kemungkinan kejadian 

b) Risiko 

• Ukuran kuantitas (quantity subject) sebagai 

ukuran empiris 

• Dapat mengukur kemungkinan nilai suatu 

kejadian dengan fluktuasi 

• Ada data-data pendukung (pengetahuan) 

mengenai kemungkinan kejadian 

 

d. Pengelolaan Risiko dan Analisis Berbagai Faktor Risiko 

dalam Kegiatan Proyek. 

Manajemen risiko proyek merupakan sebuah proses 

sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, 

menganalisis, dan merespon risiko proyek. Dengan 

tujuan untuk meningkatkan peluang dan dampak positif 

serta mengurangi peluang dan dampak yang merugikan. 

Dalam proyek, manajemen risiko proyek seringkali 

diabaikan, padahal manajemen proyek dapat membantu 

meningkatkan kesuksesan proyek dengan membantu 

proyek-proyek baik inisiasi, lingkup proyek, dan 

mengembangkan perkiraan realistis. 

Menurut Budi Santosa, terdapat tiga kunci yang 

perlu diperhatikan dalam manajemen risiko proyek agar 

bisa lebih efektif yaitu: 

• Identifikasi, analisis dan penilaian risiko pada awal 

proyek secara sistematis dan mengembangkan 

rencana untuk menanganinya; 
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• Mengalokasikan tanggungjawab kepada pihak yang 

paling sesuai untuk mengelola risiko 

• Memastikan bahwa biaya penanganan risiko cukup 

kecil dibanding dengan nilai proyeknya 

Dalam suatu proyek, manajemen risiko juga 

berhubungan dengan alokasi resource secara tepat dan 

biasa disebut opportunity cost. Resource yang dihabiskan 

untuk manajemen risiko bisa digunakan untuk aktivitas 

yang lebih profitable. Manajemen risiko yang ideal 

menghabiskan biaya paling rendah dan mengurangi 

sebesar mungkin efek negatif karena suatu risiko. 

 

e. Proses dalam Manajemen Risiko Proyek 

1) Perencanaan Manajemen Risiko 

Output dari rencana manajemen risiko adalah risk 

management plan yang berisi bagaimana identifikasi 

risiko, analisis kualitatif dan kuantitatif, rencana 

respon, monitoring dan pengendalian akan disusun 

dan dikerjakan selama siklus hidup proyek. Hal-hal 

yang tercakup dalam risk management plan adalah : 

a) Metodologi  

Mendefinisikan semua alat, pendekatan dan 

sumber data yang mungkin digunakan dalam 

manajemen  

b) Risiko proyek tertentu 

Peran dan tanggung jawab. Mendefinisikan 

tanggung jawab dan peran utama, pendukung 

dan keanggotaan tim manajemen risiko untuk 

setiap tindakan dalam risk management plan. 

c) Budget dan atau anggaran 

Berisi rencana anggaran untuk kebutuhan dan 

aktifitas manajemen risiko proyek 

d) Waktu 

Berisi rencana waktu pelaksanaan proses 

manajemen akan dilakukan selama siklus hidup 

proyek berlangsung, 
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e) Scoring dan interpretasi 

Metode scoring dan interpretasi yang sesuai 

untuk tipe dan dan waktu untuk analisis risiko 

kualitatif dan kuantitatif yang akan dilakukan. 

2) Identifikasi Risiko 

Merupakan rangkaian proses pengenalan yang 

seksama atas risiko dan komponen risiko yang 

melekat pada suatu aktivitas atau transaksi yang 

diarahkan kepada proses pengukuran serta 

pengelolaan risiko yang tepat. Identifikasi risiko 

adalah pondasi di mana tahapan lainnya dalam 

proses risk management dibangun. Metode dalam 

tahap identifikasi risiko yang umum adalah: 

a) Identifikasi Risiko berdasarkan Tujuan 

Perusahaan dan tim proyek mempunyai tujuan-

tujuan. Setiap kejadian yang membahayakan 

pencapaian tujuan secara perbagian atau 

menyeluruh diidentifikasikan sebagai risiko. 

b) Identifikasi Risiko berdasarkan Skenario 

Dalam analisis skenario, skenario yang berbeda 

diciptakan. Skenario-skenario mungkin menjadi 

jalan alternatif untuk mencapai tujuan, atau 

sebuah analisis dari hubungan kekuatan, 

sebagai contoh/ pasar atau perang. Setiap 

kejadian yang memicu sebuah skenario yang 

tidak diinginkan dan dapat diidentifikasikan 

sebagai risiko. 

c) Identifikasi risiko berdasarkan Taksonomi 

Taksonomi yang dimaksud merupakan 

breakdown sumber risiko yang mungkin. 

Berdasarkan taksonomi dan pengetahuan 

praktik yang ada, daftar pertanyaan disusun. 

Jawaban dari pertanyaan akan menunjukkan 

pada  risiko yang ada. 

3) Analisis Risiko 

Analisis Risiko adalah rangkaian proses yang 

dilakukan dengan tujuan untuk memahami 

signifikansi dari akibat yang akan ditimbulkan suatu 
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risiko, baik secara individual maupun portofolio, 

terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan 

proyek. Secara umum terdapat dua metode analisis 

risiko, yaitu: 

a) Analisis Risiko Kuantitatif 

Proses menganalisis secara numerik probabilitas 

dari setiap risiko dan konsekuensinya terhadap 

tujuan proyek. Analisis ini biasanya mengikuti 

analisis kualitatif. Apakah perlu dilakukan 

analisis kualitatif dan kuantitatif secara bersama 

tergantung pada ketersediaan biaya dan waktu, 

serta apakah perlu menyatakan risiko secara 

kualitatif dan kuantitatif dan impak-impaknya. 

b) Analisis Risiko Kualitatif 

Proses menilai (asssesment) impak dan 

kemungkinan dari risiko yang sudah 

diidentifikasi. Proses ini dilakukan dengan 

menyusun risiko berdasarkan efeknya terhadap 

tujuan proyek. Analisis ini merupakan salah 

satu cara menentukan bagaimana pentingnya 

memperhatikan risiko-risiko tertentu dan 

bagaimana resppn yang akan diberikan. 

Analisis kualitatif memerlukan teknik tertentu 

untuk bisa mengevaluasi risiko berdasarkan 

kemungkinan dan impaknya. 

4) Perencanaan Respons Risiko 

Risk response planning adalah suatu proses 

mengembangkan pilihan dan menentukan tindakan 

untuk meningkatkan kesempatan yang dilakukan 

untuk meminimalisasi tingkat risiko yang dihadapi 

sampai pada batas yang dapat diterima. Ini 

mengikuti analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. 

Strategi untuk risiko negatif yaitu melalui: 

a) Penghindaran, yaitu menghilangkan risiko 

dengan cara menghilangkan penyebabnya, 

menerima alternatif, mengubah desain, atau 

mengubah persyaratan. 
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b) Mitigasi, yaitu dengan cara mengurangi nilai 

kerugian (moneter) yang diharapkan dari risiko 

melalui pengurangan probabilitas dan atau 

dampak buruk melalui tindakan aktif. 

c) Transfer, transfer risiko secara total atau 

sebagian ke pihak lain. Pendekatan ini tidak 

sering digunakan dan cenderung lebih umum 

dalam proyek-proyek di mana ada beberapa 

pihak yang terlibat. Jika dilakukan dengan 

subkontrak maka pemindahan ini biasanya 

ditangani dalam kontrak. 

d) Penerimaan, yaitu dengan menerima semua 

konsekuensi risiko, mengambil tindakan saat 

pemicu terpenuhi. Hal ini sering dilakukan 

dengan mengembangkan rencana darurat untuk 

dilaksanakan seandainya peristiwa risiko 

terjadi, menyimpan simpanan anggaran dan 

waktu tambahan jika ada risiko yang dipilih. 

Selanjutnya strategi untuk risiko positif yaitu: 

a) Eksploitasi, yaitu dengan cara mengupayakan 

seluruh kemampuan untuk menfaatkan peluang 

semaksimal mungkin. 

b) Bagikan, yaitu dengan membagi ke pihak lain 

yang dapat meningkatkan peluang dan atau 

dampak peluang yang terjadi. 

c) Tingkatkan, yaitu dengan cara meningkatkan 

peluang dengan memainkan pemicunya. 

d) Terima, yaitu dengan cara menunggu dan 

melihat, mengambil sikap pasif sekaligus 

merencanakan tindakan jika peluang itu muncul 

5) Monitoring dan Controling 

Langkah ini adalah tahapan proses mengawasi 

risiko yang sudah diidentifikasi, memonitor risiko 

yarig tersisa, dan mengidentifiksikan risiko baru, 

memastikan pelaksanaan risk management plan dan 

mengevaluasi keefektifannya dalam mengurangi 

risiko. Tujuan monitoring risiko adalah memastikan: 
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a) Respons terhadap risiko apakah sudah 

dijalankan sesuai rencana 

b) Tindakan untuk respon terhadap risiko seefektif 

yang diharapkan atau respon baru yang perlu 

dikembangkan. 

c) Asumsi proyek masih valid 

d) Risk exposure sudah berubah 

e) Prosedur dan kebijaksanaan yang tepat sudah 

diikuti dan dipatuhi 

f) Risiko-risiko dapat terjadi tanpa teridentifikasi 

sebelumnya 

Pengendalian risiko mungkin juga melibatkan 

pemilihan strategi, pelaksanaan contingency plan, 

melakukan langkah koreksi, atau merencanakan 

kembali proyek. Penanggung jawab / pemilik setiap 

risiko sebaiknya melapor ke manajer proyek dan 

pemimpin tim risiko secara periodik mengenai 

pelaksanaan keefektifan risk management plan, 

adanya efek yang tidak sempat diantisipasi 

sebelumnya dan beberapa langkah koreksi yang 

dilakukan untuk mengurangi risiko. Empat strategi 

pengendalian risiko, yaitu:  

a) Menekan probability  

Pengendalian risiko yang pertama adalah 

dengan cara menekan kemungkinan terjadinya 

risiko. Pengurangan kemungkinan ini dapat 

dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik 

dengan cara teknis, administratif dan melalui 

pendekatan manusia (personal). 

b) Menekan consequences  

Pendekatan berikutnya untuk mengendalikan 

risiko adalah dengan menekan dampak yang 

ditimbulkan oleh risiko. Salah satu pilihan yang 

dapat dilakukan dengan mengendalikan risiko 

sehingga dampak yang ditimbulkan dapat 

ditekan seminimal mungkin. 
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c) Pengalihan risiko (risk transfer)  

Pengendalian risiko yang ketiga yaitu melalui 

pengalihan risiko ke pihak lain, sehingga beban 

risiko yang ditanggung bisa menurun. Hal ini 

dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu 

dengan kontraktual dan asuransi.  

d) Menghindari (avoid) yaitu cara pengendalian 

dengan mengambil keputusan menghentikan 

kegiatan atau penggunaan proses, bahan dan 

alat yang berbahaya. 

 

f. Konsekuensi Risiko dalam Kegiatan Proyek  

Manajemen risiko proyek merupakan suatu 

peristiwa atau kondisi yang tidak pasti, dan jika terjadi 

mempunyai pengaruh positif atau bisa juga negatif pada 

tujuan proyek. Suatu risiko mempunyai sebab dan bila 

terjadi akan membawa dampak, oleh karena itu risiko 

dapat dinyatakan sebagai fungsi dari kemungkinan, 

dampak dan konsekuensi yang akan terjadi (Supriono, 

2014). Berbagai kemungkinan dan dampak dapat 

dikombinasikan untuk status risiko tertentu.  

Kemungkinan dan konsekuensi dapat ditentukan 

dengan menggunakan analisis statistik dan perhitungan 

tertentu. Jika tidak ada data tersedia, estimasi subyektif 

dapat dibuat untuk mencerminkan tingkat keyakinan 

individu atau kelompok bahwa suatu kejadian atau 

hasilnya akan terjadi. Untuk mengetahui konsekuensi 

risiko maka dilakukan Analisa Risiko. 

Analisa risiko merupakan proses untuk mencari 

informasi/deskripsi lebih spesifik terhadap risiko yang 

telah diidentifikasi meliputi kuantifikasi risiko dalam 

probabilitas, penyebab terjadinya dan keterkaitan risiko. 

Sedangkan perkiraan dampak/konsekuensi risiko 

menyelidiki tentang efek yang potensial mempengaruhi 

kualitas konstruksi seperti waktu, harga dan mutu 

pekerjaan (Pustaka, 2004).  

Menurut Godfrey (1996) analisa risiko yang diolah 

secara sistematis dapat membantu untuk: 
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• Mengidentifikasi, menilai atau meranking risiko 

secara jelas. 

• Memusatkan perhatian pada risiko-risiko utama 

yang mungkin terjadi  (mayor risk). 

• Memperjelas tentang batasan kerugian dan 

mengontrol aspek ketidakpastian. 

• Meminimalkan potensi kerusakan apabila timbul 

keadaan yang paling buruk. 

• Memperjelas/ menegaskan setiap peran yang terlibat 

dalam manajemen risiko. 

Salah satu contoh indeks dari level risiko yang 

dinyatakan dalam matriks tingkat risiko berdasarkan 

kriteria Australian / New Zealand Standard ‘Risk Management’ 

dapat diperlihatkan sebagaimana gambar berikut: 

          

 

Gambar 10.2. 

Matriks Tingkatan Risiko 

Sumber: Collin Duffield (2003) & Ismeth Abidin (2010) 

 

Penjelasan dalam Gambar 7.1. menunjukkan bahwa 

indeks level risiko dapat dikelompokkan ke dalam empat 

tingkatan kelas yaitu: 

1) High-risk (H), yaitu variabel yang mempunyai 

tingkat risiko paling tinggi, Kesalahan yang terjadi 

berdampak pada hal yang lainnya dan perlu 
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pengamatan rinci serta penanganannya harus pada 

level pimpinan. 

2) Significant-risk (S), yaitu risiko yang menyebabkan 

kegagalan sehingga produktivitas menurun, perlu 

ditangani oleh manajer proyek. 

3) Medium-risk (M), yaitu variabel risiko yang dapat 

ditangani langsung ditingkat proyek. 

4) Low-risk (L) yaitu risiko rutin yang mempunyai 

tingkat risiko yang tidak terlalu penting bahkan 

cenderung dapat diabaikan. 

Harus dipahami bahwa evaluasi terhadap risiko 

dalam suatu kegiatan proyek (terutama konstruksi) 

tergantung pada probabilitas terjadinya risiko /frekuensi 

kejadian dan dampak dari risiko tersebut. Dalam 

membandingkan berbagai risiko untuk mengetahui 

tingkat nilai risiko yang ada (value-risk) maka digunakan 

persamaan sebagai berikut: 

 

 

              Nilai Risiko = Frekuensi x Dampak 

 

 

Frekuensi : Probabilitas untuk seringnya terjadi risiko 

  tersebut  

Dampak : Penilaian pengaruh risiko terhadap biaya 

  dan waktu proyek 

 

Probabilitas merupakan peluang atau kemungkinan 

terjadinya suatu risiko yang didasarkan pada tahapan 

proses analisis statistik (experience judgement). Rating 

probabilitas adalah dimulai dari yang sangat kecil sampai 

dengan sangat besar yakni berkisar antara nilai satu 

sampai dengan lima. Salah satu contohnya bisa dijelaskan 

pada tabel sebagai berikut: 
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Gambar 10.3. 

Kriteria Pengukuran Probabilitas atau Peluang (Frequency) 

 

Sedangkan skala dampak itu sendiri akan 

merefleksikan tingkat pengaruh/akibat yang bersifat 

negatif terhadap pencapaian sasaran sehingga dapat 

merugikan perusahaan/organisasi. Dasar penilaiannya 

umumnya dikonversi dalam nilai berskala satu sampai 

dengan lima. Kriteria penilaiannya dapat dilihat pada 

Gambar 10.3. berikut ini: 

 

Gambar 10.4. 

Kriteria Pengukuran / Rating Dampak (Consequencies) 
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7.  Latihan 

a. Jelaskan apakah dan bagaimana pemahaman saudara 

tentang manajemen risiko dalam proyek? 

b. Sebutkan dan jelaskan beberapa hal yang dapat dilakukan 

dalam menangani risiko? 

c. Jelaskan perbedaan antara ketidakpastian dan risiko? 

d. Jelaskan proses manajemen risiko dalam proyek? 

e. Sebutkan dan jelaskan indeks level risiko dalam suatu 

manajemen risiko dalam proyek. 

 

8. Rangkuman 

Risiko adalah sebagai suatu aktivitas yang sangat rentang 

menimbulkan konsekuensi atau dampak negatif dengan 

mempertimbangkan probabilitas dan dampak dari 

kemunculan risiko tersebut sehingga perlu dipertimbangkan 

dalam manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu cara, 

metode atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai 

jenis risiko seperti bagaimana risiko itu terjadi dan bagaimana 

mengelola risiko tersebut dengan tujuan agar terhindar dari 

kerugian. Suatu kemungkinan hasil yang sudah dapat 

diketahui pada waktu ini disebut kepastian adapaun 

ketidakpastian dan risiko yang ada dalam proyek. Dalam 

menetapkan toleransi Risiko (risk tolerance), Perusahaan perlu 

mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis Perusahaan 

serta kemampuan Perusahaan dalam mengambil Risiko (risk 

bearing capacity). Adapun proses manajemen risiko proyek 

dapat dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya yaitu 

dengan perencanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, 

analisis risiko, perencanaan respons risiko, serta monitoring 

dan pengendalian risiko.  

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa langkah pokok 

manajemen risiko dalam proyek mencakup: a) bagaimana 

manajer mengidentifikasi dan menentukan masalah/potensi 

risiko yang akan diatasi; b) memikirkan cara-cara terbaik 

untuk menanganinya; c) menentukan cara yang paling efisien; 

d) melaksanakan keputusan dan 5) menilai hasil-hasilnya. 

Dari kelima aktifitas tersebut dapat dirangkum dalam 3 (tiga) 

aspek yang menjadi tanggung jawab pokok manajer risiko 
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yaitu: 1) harus mengenal dan menilai kemungkinan kerugian 

terhadap risiko murni; 2) harus memilih metode terbaik untuk 

mengatasi kemungkinan kerugian, serta 3) harus mengawasi 

dilaksanakannya keputusan/metode tersebut dengan efisien. 

 

9. Tes Formatif 

1) Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam menangani 

risiko sebagaimana dibawah ini, kecuali: 

A.  Menahan risiko 

B. Mengurangi risiko 

C. Memindahkan risiko 

D. Menambah risiko 

 

2)  Bentuk respon terhadap risiko positif adalah sebagai 

berikut, kecuali: 

A.  Eksploitasi risiko 

B.  Mengalokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang 

memiliki kemampuan terbaik untuk menangkap 

peluang risiko 

C.  Memodifikasi kesempatan dengan meningkatkan 

peluang dan dampak positif risiko 

D.  Menghentikan aktifitas proyek 

 

3) Yang dimaksud dengan pengertian identifikasi risiko 

adalah sebagai berikut:  

A. Mendefinisikan alat, pendekatan dan sumber data 

yang mungkin digunakan dalam manajemen 

B. Rangkaian proses pengenalan seksama atas risiko 

dan komponen risiko yang melekat pada suatu 

aktifitas atau transaksi pengelolaan risiko yang tepat 

C. Mendefinisikan tanggung jawab dan peran utama, 

pendukung dan keanggotaan tim manajemen risiko  

D. Membuat anggaran untuk manajemen risiko proyek  

 

4) Yang bukan merupakan tujuan dari monitoring risiko 

adalah sebagai berikut: 

A. Memastikan respon terhadap risiko sudah dijalankan 

sesuai rencana 
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B. Memastikan asumsi proyek masih valid  

C. Memastikan proyek cepat tuntas 

D. Memastikan risk exposure sudah berubah 

 

10.  Umpan Balik 

Setelah menyelesaikan sub pokok bahasan ini semua 

mahasiswa Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dapat menjelaskan 

dan memahami konsep dasar manajemen risiko dalam 

proyek. Peserta kuliah juga dapat menyelesaikan soal 

manajemen risiko pada proyek dengan tingkat kebenaran 

minimal 90%. 

 

11.  Kunci Jawaban 

1). D 3). B 

2). D 4). C 
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