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ABSTRAK 

 

Manajemen proyek kini merupakan keharusan, bukan lagi sekedar pilihan. 
Ini berarti bahwa pekerjaan-pekerjaan tertentu akan lebih efisien dan efektif jika 
dikelola dalam kerangka proyek dan bukan diperlakukan sebagai pekerjaan biasa. 
Dengan demikian diperlukan penerapan manajemen proyek secara benar. Maka 
memahami manajemen proyek secara benar sangatlah penting untuk dapat 
melaksanakannya. 

Manajemen proyek dilaksanakan melalui aplikasi dan integrasi tahapan 
proses manajeman proyek yaitu initiating, planning, executing, monitoring dan 
controlling serta akhirnya closing keseluruhan proses proyek tersebut. Dalam 
pelaksanaannya, setiap proyek selalu dibatasi oleh kendala-kendala yang sifatnya 
saling mempengaruhi dan biasa disebut sebagai segitiga project constraint yaitu 
lingkup pekerjaan (scope), waktu dan biaya. Di mana keseimbangan ketiga 
konstrain tersebut akan menentukan kualitas suatu proyek. 

Lintasan Kritis merupakan lintasan dengan waktu penyelesaian terpanjang 
untuk menentukan lintasan kritis dapat dilakukan perhitungan ke depan (Forward 
Analysis) dan perhitungan ke belakang (Backward Analysis).  

Metode ini lebih menekankan pada ongkos proyek. Ini berbeda dengan 
Project Evaluation and Review Technique (PERT) yang lebih menekankan pada 
ketidakpastian waktu, dan untuk proyek-proyek riset dan pengembangan (R&D). 
Dalam Metode Lintasan Kritis atau CPM tidak ada pemberlakuan metode statistik 
untuk mengakomodasikan adanya ketidakpastian. 

 
 
Kata Kunci :  Manajemen Proyek, Lintasan Kritis 
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I. Pendahuluan 

Manajemen proyek kini merupakan keharusan, bukan lagi sekedar pilihan. 

Ini berarti bahwa pekerjaan-pekerjaan tertentu akan lebih efisien dan efektif jika 

dikelola dalam kerangka proyek dan bukan diperlakukan sebagai pekerjaan biasa. 

Dengan demikian diperlukan penerapan manajemen proyek secara benar. Maka 

memahami manajemen proyek secara benar sangatlah penting untuk dapat 

melaksanakannya. 

Pembuatan Jalan Tol Cipularang yang menghubungkan Jakarta- Bandung 

yang mempersingkat waktu tempuh kedua kota itu dilakukan dengan 

menggunakan cara pengelolaan pekerjaan yang berbeda dengan pengelolaan 

pekerjaan-pekerjaan reguler. Batasan waktu yang tersedia dan biaya yang 

dianggarkan serta kualitas jalan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi dalam 

penyelesaian pekerjaan tersebut. Begitu juga ketika Pemerintah Indonesia 

membangun kembali Provinsi Aceh dari kehancuran akibat bencana alam 

tsunami, pemerintah menugaskan tim khusus dengan manajemen khusus juga 

untuk melakukan pekerjaan tersebut. Pada kedua contoh itu telah berlangsung 

suatu pekerjaan besar yang perlu perencanaan dan pelaksanaan secara sungguh-

sungguh dan dalam waktu tertentu. 

 Salah satu metode perencanaan proyek yang dapat digunakan adalah 

Metode Lintasan Kritis yang akan penulis telaah dalam makalah ini. 

  

II. Definisi Proyek  

Proyek didefinisikan sebagai sebuah rangkaian aktivitas unik yang saling 

terkait untuk mencapai suatu hasil tertentu dan dilakukan dalam periode waktu 
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tertentu pula (Budi Santoso, 2009). Menurut Project Management Institute sebuah 

proyek memiliki beberapa karakteristik penting yang terkandung di dalamnya 

yaitu: 

Sementara (temporary), berarti setiap proyek selalu memiliki jadwal yang 

jelas kapan dimulai dan kapan diselesaikan. Sebuah proyek berakhir jika 

tujuannya telah tercapai atau kebutuhan terhadap proyek itu tidak ada lagi 

sehingga proyek tersebut dihentikan. 

Unik, artinya bahwa setiap proyek menghasilkan suatu produk, solusi, 

service atau output tertentu yang berbeda-beda satu dan lainnya. 

Progressive elaboration, adalah karakteristik proyek yang berhubungan 

dengan dua konsep sebelumnya yaitu sementara dan unik. Setiap proyek terdiri 

dari langkah-langkah yang terus berkembang dan berlanjut sampai proyek 

berakhir. Setiap langkah semakin memperjelas tujuan proyek. 

Karakteristik-karakteristik tersebut yang membedakan aktivitas suatu 

proyek terhadap aktivitas rutin operasional. Aktivitas operasional cenderung 

bersifat terus-menerus dan berulang-ulang, sementara aktivitas proyek bersifat 

temporer dan unik. Dari segi tujuannya, aktivitas proyek akan berhenti ketika 

tujuan telah tercapai. Sementara aktivitas operasional akan terus menyesuaikan 

tujuannya agar pekerjaan tetap berjalan. 

 

2.1. Definisi Manajemen Proyek 

Manajemen proyek adalah aplikasi pengetahuan (knowledge), Keterampilan 

(skill), alat (tool) dan teknik (technique) dalam aktivitas-aktivitas proyek untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan proyek (Budi Santoso, 2009). Manajemen 

proyek dilaksanakan melalui aplikasi dan integrasi tahapan proses manajeman 

proyek yaitu initiating, planning, executing, monitoring dan controlling serta 

akhirnya closing keseluruhan proses proyek tersebut. Dalam pelaksanaannya, 

setiap proyek selalu dibatasi oleh kendala-kendala yang sifatnya saling 

mempengaruhi dan biasa disebut sebagai segitiga project constraint yaitu lingkup 

pekerjaan (scope), waktu dan biaya. Di mana keseimbangan ketiga konstrain 

tersebut akan menentukan kualitas suatu proyek. Perubahan salah satu atau lebih 

faktor tersebut akan mempengaruhi setidaknya satu faktor lainnya (Budi Santoso, 

:: repository.unisba.ac.id ::



 
 

8 
 

2009). 

Untuk situasi sekarang, perusahaan perlu juga menjaga agar pencapaian 

yang diperoleh dalam pelaksanaan proyek tetap menjaga hubungan baik dengan 

pelanggan (Customer relation). Hal ini ditunjukkan dalam Gambar 2.1. Dalam 

gambar ini ditunjukkan bahwa dalam pencapaian tujuan proyek, kita perlu 

memperhatikan batasan waktu, biaya, lingkup pekerjaan dengan memanfaatkan 

resource yang kita punyai. 

 

Gambar 2.1 segitiga project constraint 

Di sini juga bisa dikemukakan bahwa dalam pelaksanaan proyek ada tawar-

menawar (trade off) antara berbagai pembatas. Jika kualitas hasil ingin dinaikkan, 

akan membawa konsekuansi kenaikan biaya dan waktu. Sebaliknya, jika biaya 

ditekan agar lebih murah dengan waktu pelaksanaan tetap sama, maka 

konsekuensinya, kualitas bisa turun. 

 

2.1.1 Macam-Macam Proyek   

Menurut jenisnya pekerjaanya, proyek bisa diklasifikasikan antara lain 

sebagai berikut: 

a. Proyek Konstruksi 

Proyek ini biasanya berupa pekerjaan membangun atau membuat produk 

fisik. Sebagai contoh adalah proyek pembangunan jalan raya, jembatan atau 

pembuatan boiler. 

b. Proyek Penelitian dan Pengembangan 
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Proyek ini bisa berupa penemuan produk baru, temuan alat baru, atau 

penelitian mengenai ditemukannya bibit unggul untuk suatu tanaman. Proyek ini 

bisa muncul di lembaga komersial maupun pemerintah. Setelah suatu produk baru 

ditemukan atau dibuat biasanya akan disusul pembuatan secara massal untuk 

dikomersialisasikan. 

c. Proyek yang berhubungan dengan manajemen jasa 

Proyek ini sering muncul dalam perusahaan maupun instansi pemerintah, 

proyek ini bisa berupa: 

1. Perancangan struktur organisasi 

2. Pembuatan sistem informasi manajemen 

3. Peningkatan produktivitas perusahaan 

4. Pemberian training 

Proyek bisa dilihat dari cara munculnya ide proyek. Cara munculnya ide ini 

akan membawa pengaruh bagaimana suatu pekerjaan proyek bisa didapatkan oleh 

suatu perusahaan. Ada bermacam-macam cara munculnya ide proyek, antara lain: 

a. Dari Klien langsung ke Konsultan/kontraktor 

Proyek yang berasal dari klien yang ditawarkan ke konsultan atau 

kontraktor, di mana sudah jelas macam pekerjaan yang harus ditangani. Dalam 

kondisi seperti ini biasanya tidak ada proses tender sehingga tidak ada suasana 

kompetitif dalam perebutan proyek. Hal ini terjadi jika terdapat hubungan baik 

antara pemberi dan penerima proyek. Banyak sekali proyek seperti ini, khususnya 

untuk proyek yang nilainya relatif kecil. Contoh, suatu perusahaan swasta 

meminta konsultan manajemen untuk membuat suatu corporate plan. 

b. Karena ada tawaran dana 

Ada proyek yang muncul karena adanya tawaran dana dari instansi atau 

lembaga tertentu. Dengan adanya tawaran itu kita bisa menyusun proposal proyek. 

Di dalam lembaga pendidikan sering ada tawaran dana penelitian untuk topik 

tertentu dengan alokasi dana tertentu. Dengan adanya ini suatu tim atau 

perorangan mengajukan suatu proposal penelitian. Jika proposal ini disetujui, 

maka terciptalah sebuah proyek penelitian. 

c. Lewat proses lelang 

Dalam hal ini ide proyek muncul karena adanya tawaran lelang. Di sini 
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suatu konsultan atau kontraktor harus berkompetisi untuk memenangkan 

tender/lelang. Proses yang harus dilalui biasanya lebih rumit dan panjang. 

Keprofesionalan suatu perusahaan bisa teruji di sini. Jika tender dilakukan secara 

fair maka hanya perusahaan yang profesional di bidangnya yang kemungkinan 

besar bisa memenangkan persaingan dan dipilih sebagai pelaksana proyek. 

Proyek-proyek pemerintah untuk pembangunan jalan, irigasi, fasilitas publik yang 

lain dan pengadaan alat biasanya masuk dalam kategori ini. 

d. Dari dalam perusahaan sendiri 

Ide proyek berasal dari dalam perusahaan sendiri dengan sumber dana dari 

perusahaan, dan dikerjakan sendiri oleh perusahaan. Proyek-proyek perbaikan 

proses, fasilitas ataupun manajemen produksi suatu perusahaan manufaktur atau 

riset dan pengembangan masuk dalam kategori ini. Misalkan suatu perusahaan 

membuat suatu tim untuk mendesain suatu statistical process control lalu 

diterapkan di salah satu lini produksi. Munculnya ide berasal dari dalam dan 

dikelola oleh orang-orang dari dalam perusahaan sendiri. 

e. Melalui penawaran 

Jika suatu perusahaan atau konsultan tidak mendapatkan pekerjaan, maka 

sangat mungkin perusahaan tersebut akan menawarkan produk jasa atau solusi 

dari suatu persoalan kepada parusahaan atau individu yang potensial 

memerlukannya. Dari situ mungkin calon Customer akan tertarik untuk membeli 

produk atau solusi yang ditawarkan, di sini pekerjaan proyek bisa muncul karena 

keaktifan pihak konsultan. Sebagai contoh, suatu konsultan bisa melakukan 

presentasi ke suatu perusahaan mengenai pekerjaan apa saja yang bisa dikerjakan 

oleh konsultan ini untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang didatanginya. 

Misalkan pekerjaan pembuatan sistem informasi manajemen. 

Proyek juga dapat dilihat dari sumberdaya yang dibutuhkan, biayanya dan 

waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Hal-hal ini digunakan sebagai 

kriteria ukuran proyek. Sehingga ukuran proyek bisa dilihat dari: 

1. Jumlah kegiatan 

2. Besarnya biaya 

3. Jumlah tenaga kerja 

4. Waktu yang diperlukan 

:: repository.unisba.ac.id ::



 
 

11 
 

Sedangkan tingkat kompleksitasnya suatu proyek ditandai dengan: 

1. Jumlah kegiatan dan hubungan antar kegiatan 

2. Jenis dan jumlah hubungan antar kelompok/organisasi dalam proyek 

3. Jenis dan jumlah hubungan antar kelompok di dalam organisasi dan pihak luar 

4. Tingkat kesulitan 

Suatu proyek bisa berukuran besar dengan jumlah kegiatan banyak, tenaga kerja 

besar namun tingkat kesulitannya sedang.  

 

2.1.2 Stake Holder Proyek 

Stakeholder suatu proyek adalah pihak-pihak, individu ataupun organisasi 

yang secara aktif terlibat dalam proyek atau yang mempunyai interest yang 

terpengaruh, baik postif maupun negatif atas terlaksananya proyek. Mereka 

mempunyai pengaruh terhadap proyek dan hasilnya. Pihak-pihak tersebut antara 

lain: 

1. Manajer proyek, individu yang bertanggungjawab atas manajemen suatu 

proyek 

2. Pelaksana proyek, organisasi yang pegawainya paling terlibat secara 

langsung dalam pengerjaan proyek 

3. Customer atau User, pihak individu maupun organisasi yang akan 

menggunakan hasil dari proyek 

4. Anggota tim proyek, tim yang melaksanakan pekerjaan proyek 

5. Sponsor, individu atau kelompok dalam atau eksternal organisasi yang 

memberi dukungan dana tunai atau sejenisnya untuk proyek 

 

2.1.3 Siklus Hidup Proyek 

Setiap proyek biasanya akan melewati tahap-tahap yang mempunyai pola 

tertentu. Pola itu dinamakan siklus hidup proyek. Tahap-tahap itu dianalogikan 

dengan apa yang terjadi dalam siklus perkembangan produk. Secara garis besar 

tahap-tahap proyek bisa dibagi menjadi: 

1. Tahap Konsepsi 

2. Tahap Perencanaan 

3. Tahap Eksekusi 
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4. Tahap Operasi 

Dalam tahap awal siklus hidup proyek, biaya yang diserap berada pada 

tingkat yang masih rendah. Besarnya biaya ini akan semakin membesar seiring 

dengan berlangsungnya proyek. Biaya akan mencapai puncak ketika proyek mulai 

dieksekusi. Kemudian akan mulai menurun ketika proyek memasuki tahap akhir 

di mana hasil akan diserahkan kepada User. 

Tahap awal, peluang keberhasilan proyek masih rendah dan ini akan 

semakin besar dengan berlangsungnya proyek. Tingkat ketidakpastian dan risiko 

sangat tinggi pada tahap awal. Dari segi kebutuhan biaya masih rendah karena 

porsi pekerjaan proyek yang dilakukan belum banyak. Pada tahap awal juga 

kemampuan para stakeholder proyek masih besar untuk mempengaruhi 

karakteristik produk akhir proyek sekaligus biaya proyek. Dan seiring dengan 

berlangsungnya proyek, kemampuan ini akan menurun karena ongkos perubahan 

dan koreksi terhadap error yang terjadi dalam pekerjaan proyek akan semakin 

membesar jika proyek semakin mendekati akhir siklusnya. 

2.1.3.1 Tahap Konsepsi 

Secara umum tahap konsepsi ini bisa dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

Inisiasi Proyek dan Kelayakan. Berikut adalah penjelasan tahap-tahapnya: 

 

Gambar 2.2 Siklus Hidup Proyek 
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a. Inisiasi Proyek 

Proyek dimulai dengan ditemukannya suatu masalah, kesempatan atau 

kebutuhan oleh User. Dengan kata lain bila User menemukan ide. Ide bisa berasal 

dari bagian pemasaran, engineering, manufaktur ataupun R&D. Sedangkan yang 

dimaksud User bisa berasal dari organisasi yang sama ataupun dari luar. 

Inisiasi adalah titik di mana suatu ide tentang proyek lahir. Banyak User 

tahu ada masalah tetapi sulit untuk mengemukakannya. Perlu dilakukan klarifikasi 

terhadap masalah kemudian mempertimbangkan solusinya. Sebaiknya masalah 

diformulasikan dalam suatu pernyataan yang jelas, lalu tujuan penyelesaian 

masalah itu ditentukan dan dicari alternatif solusi yang mungkin. 

b. Kelayakan Proyek 

Kelayakan adalah proses investigasi terhadap masalah dan mengembangkan 

solusi secara lebih detail apakah penyelesaian masalah itu cukup menguntungkan 

secara ekonomis dan bermanfaat. 

Faktor penguasaan informasi, waktu yang tersedia untuk negosiasi, 

kekuatan pihak-pihak yang melakukan negosiasi dan semangat negosiasi. 

Penandatanganan kontrak mengakhiri tahap konsepsi dan mulai pelaksanaan tahap 

definisi. 

Tahap konsepsi dalam siklus hidup proyek adalah tahap di mana tingkat 

ketidakpastian sangat besar. Ini bisa dimengerti karena dalam tahap ini masih 

banyak hal yang belum diketahui. 

 

2.1.3.2 Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan dalam siklus hidup proyek akan meliputi kegiatan: 

penyiapan rencana proyek secara detail dan penentuan spesifikasi proyek secara 

rinci. Isi rencana proyek biasanya terdiri dari: 

1. Jadwal pekerjaan 

2. Anggaran dan sistem pengendalian biaya 

3. Work Breakdown Structure / Pembedahan Aktivitas secara rinci 

4. Bagian-bagian yang berisiko tinggi dan cukup sulit dan rencana tentang 

pengatasan kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul. 
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5. Rencana sumberdaya manusia dan pemakaian sumberdaya lain. 

6. Rencana pengujian hasil proyek 

7. Rencana dokumentasi 

8. Rencana peninjauan pekerjaan 

9.   Rencana pelaksanaan hasil proyek 

Pembuatan rencana ini dikerjakan oleh tim proyek di bawah koordinasi dan 

pengawasan seorang manajer proyek. Rencana yang dibuat seharusnya memenuhi 

apa yang diinginkan User, jadwal pekerjaan seharusnya sesuai yang diminta User, 

aliran kas (cash flow) harus sesuai dengan periode pembayaran yang dilakukan 

oleh User, material yang digunakan sesuai dengan permintaan User dan metode 

kerja juga harus bisa diterima oleh User. 

Di samping pembuatan rencana, masuk dalam tahap ini adalah penentuan 

spesifikasi produk yang dibuat dalam proyek ini. Ada dua macam spesifikasi, 

kebutuhan User dan kebutuhan proyek. 

Kebutuhan User akan berhubungan dengan hasil seperti apa yang 

diinginkan User secara umum. Kebutuhan User ini akan menentukan apakah hasil 

proyek bisa diterima atau tidak. Manajer proyek mempunyai tanggung jawab 

untuk memastikan bahwa kebutuhan akhir User cukup wajar dan jelas. User yang 

ingin mempunyai rumah bisa meminta kontraktor untuk melakukan 

pembangunannya. User akan secara garis besar meminta spesifikasi tertentu dari 

rumah yang akan dibangun. Kadang-kadang User sendiri kesulitan menemukan 

apa yang sebenarnya ia butuhkan dan tugas kontraktorlah untuk membantunya. 

Sedangkan kebutuhan proyek adalah terjemahan teknis dari kebutuhan User. 

Sementara kebutuhan User berdasarkan 'bahasa' awam, maka kebutuhan proyek 

dinyatakan dalam bahasa teknis. Terjemahan itu bisa berupa bentuk, ukuran, 

kapasitas, kecepatan, dan lain-lain. Jika seorang User, misalnya, menghendaki 

rumah yang cukup longgar untuk keluarga dengan empat anggota, maka 

kontraktor menerjemahkan dengan jumlah dan ukuran ruangan. 

 

2.1.3.3 Tahap Eksekusi 

Pada tahap ini campur tangan User sudah sangat kecil, porsi pengambilan 

keputusan lebih banyak di tangan pelaksana proyek. Yang tercakup dalam tahap 
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ini adalah pekerjaan-pekerjaan seperti: desain, pengembangan, pengadaan, 

konstruksi/produksi, pelaksanaan. Tergantung pada jenis proyek, kegiatan 

konstruksi bisa juga berupa kegiatan produksi. Untuk proyek-proyek konstruksi 

tahap ini akan meliputi kegiatan desain, pengadaan, dan konstruksi. Sedangkan 

pada proyek pengembangan hardware tahap ini akan meliputi desain, 

pengembangan, pengadaan dan produksi. Dalam proyek jasa konsultasi tahap ini 

akan meliputi pembuatan outline laporan, pencarian data, pengamatan lapangan, 

pembuatan software dan kompilasi. Secara umum  proyek yang mempunyai hasil 

berupa produk fisik akan mempunyai kegiatan eksekusi dan operasi, yaitu 

penyerahan hasil kepada User. 

Tahap-tahap dalam eksekusi ini adalah:  

1. Desain 

Dalam tahap ini spesifikasi akan diterjemahkan dalain gambar, maket, 

diagram atau skema. Pekerjaan harus dibagi dalam sub-sub pekerjaan yang lebih 

kecil. Setelah desain dibuat secara detail dan memenuhi keinginan User, bisa 

dilakukan tahap berikutnya. 

2. Pengadaan 

Dalam tahap ini dilakukan pengadaan fasilitas-fasilitas pendukung maupun 

material untuk tahap selanjutnya. 

3. Produksi 

Setelah fasilitas dan bahan pendukung diadakan dan tersedia, bisa dilakukan 

pelaksanaan produksi. Manajer proyek harus mengawasi dan mengendalikan 

sumberdaya, memotivasi para pekerja dan melaporkan kemajuan kepada User. 

4. Implementasi 

Jika produksi telah dilakukan hasil siap diserahkan kepada User. User bisa 

menguji hasil ini untuk memastikan apakah cocok dengan kebutuhannya. 

Pengujian bisa dibantu oleh kontraktor karena bisa saja pengoperasian produk 

hasil proyek ini cukup rumit. Penyerahan hasil kepada User biasa disertai training 

untuk User. Training ini bertujuan untuk memberi petunjuk bagaimana cara 

menggunakan alat produk atau prosedur yang dihasilkan. 
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2.1.3.4 Tahap Operasi  

Setelah hasil proyek diserahkan ke User maka proyek dianggap selesai. 

Keterlibatan kontraktor dianggap telah selesai lalu User mulai mengoperasikan 

hasil proyek tersebut. Tetapi ini tergantung juga pada jenis proyek. Proyek 

eksibisi pertandingan sepak bola atau pertunjukan wayang kulit tentu saja tidak 

mempunyai tahap operasi ini. Pihak User menikmati jasa yang diberikan oleh 

pihak kedua dan setelah itu proyek selesai. Jadi hanya proyek dengan hasil akhir 

berupa produk fisik yang mempunyai tahap ini. Bisa juga keterlibatan kontraktor 

masih berlangsung dalam rangka evaluasi sistem atau produk yang dibuat dan 

pemeliharaannya atau perlu dibuat persetujuan baru mengenai keterlibatan 

kontraktor dalam evaluasi dan pemeliharaan sistem ini. Setelah sistem berjalan 

untuk beberapa waktu bisa jadi sistem itu menuntut perubahan karena adanya 

perubahan lingkungan atau perkembangan teknologi. Jika User menghendaki 

perubahan maka perbaikan sistem menjadi proyek baru yang akan mengikuti 

siklus mulai dari awal lagi. 

Apa yang telah diuraikan mengenai tahap-tahap proyek atau siklus hidup ini 

bukan merupakan standar. Artinya bisa jadi suatu proyek tidak melewati semua 

tahap yang diuraikan, tetapi hanya beberapa darinya. Sebagai contoh proyek bisa 

berasal dari sebuah instansi karena kita punya hubungan baik dengan instansi 

tersebut. Atau, untuk nilai-nilai proyek di bawah nilai harga tertentu suatu instansi 

tidak melakukan lelang terbuka, tetapi langsung menunjuk konsultan. 

 

2.2    Perencanaan Proyek 

Keberhasilan manajemen proyek ditentukan antara lain oleh ketepatan 

memilih bentuk organisasi, memilih pimpinan yang cakap dan pembentukan tim 

proyek yang terintegrasi dan terorganisasi. Tetapi itu saja tidak cukup. Ada hal 

lain yang cukup serius untuk diperhatikan, yaitu apa yang harus dikerjakan oleh 

tim proyek dan Manajer Proyek. 

Penentuan apa yang akan dikerjakan ini merupakan fungsi dari perencanaan 

(planning). Perencanaan merupakan hal sangat penting dalam manajemen proyek. 

Alasan-alasan berikut mendasari perlunya perencanaan: 

1. Untuk menghilangkan atau mengurangi ketidakpastian 
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Dengan perencanaan yang baik, apa yang perlu dikerjakan, kapan 

dikerjakan, memerlukan resource apa saja, resiko apa yang akan muncul, apa 

target tiap aktivitas akan menjadi jelas. Hal-hal yang tidak pasti akan menjadi 

lebih pasti. 

2. Untuk memperbaiki efisiensi operasi  

Dengan perencanaan yang baik tentu saja akan membuat pelaksanaan 

kegiatan proyek akan semakin efisien. Langkah coba-coba dan tidak jelas 

dasarnya akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi. 

3. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan proyek 

Ketika kita melakukan langkah perencanaan, salah satu hal yang penting 

adalah memahami apa tujuan yang akan dicapai dalam pengerjaan suatu proyek. 

Dari tujuan ini bisa diturunkan aktivitas-aktivitas apa yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Jadi pemahaman tujuan akan sangat penting ketika 

melakukan perencanaan. Dengan perencanaan, kita akan lebih memahami apa 

tujuan proyek yang akan dikerjakan. 

4. Untuk memberikan dasar bagi pekerjaan monitoring dan pengendalian 

Kegiatan monitoring dan pengendalian selalu membutuhkan acuan. Tanpa 

adanya acuan yang jelas tidak mungkin dilakukan kegitan monitoring dan 

pengendalian yang baik. Jadi jelas bahwa perencanaan penting dilakukan untuk 

menentukan acuan tentang apa yang ingin dicapai sehingga proses monitoring dan 

pengendalian akan lebih mudah dilakukan. 

Yang menjadi lingkup pekerjaan selama proses perencanaan dan 

pengendalian proyek adalah: 

1. Sebelum proyek mulai (dan selama tahap konsepsi dan pendefinisan), 

sebuah rencana dipersiapkan untuk menentukan tujuan proyek, tugas-

tugas yang akan dikerjakan, jadwal dan anggaran. 

2. Selama proyek (dalam tahap akuisisi) rencana yang telah dibuat 

dibandingkan dengan performansi, waktu dan biaya yang sebenarnya 

terjadi (aktual). 

3.Jika ada perbedaan antara yang direncanakan dan yang terjadi sebenarnya, 

tindakan koreksi perlu dilakukan, dan estimasi biaya dan waktu bisa 

diperbarui. 
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Perencanaan dan pengendalian merupakan hal yang esensial dalam 

manajemen proyek. Kedua hal ini memungkinkan orang untuk memahami apa 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan proyek dan mengurangi ketidakpastian 

tentang apa yang akan dihasilkan dari pengerjaan proyek. 

 

2.2.1 Tahap-Tahap Perencanaan Proyek  

Langkah-langkah perencanaan meliputi (Budi Santosa, 2009): 

1. Penentuan tujuan proyek dan kebutuhan-kebutuhannya. Dalam hal ini 

perlu ditentukan hasil akhir proyek, waktu, biaya dan performansi yang 

ditargetkan. 

2. Pekerjaan-pekerjaan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

proyek haruslah diuraikan dan didaftar. 

3. Organisasi proyek dirancang untuk menentukan departemen-departemen 

yang ada, subkontraktor yang diperlukan dan manajer-manajer yang 

bertanggungjawab terhadap aktivitas pekerjaan yang ada. 

4. Jadwal untuk setiap aktivitas pekerjaan dibuat, yang memperlihatkan 

waktu tiap aktivitas, waktu mulai dan batas selesai. 

5. Sebuah rencana anggaran dan sumberdaya yang dibutuhkan 

dipersiapkan. Rencana ini akan memberikan informasi mengenai jumlah 

sumberdaya dan waktu untuk setiap aktivitas pekerjaan. 

6. Estimasi mengenai waktu, biaya dan performansi penyelesaian proyek. 

Jika pekerjaan proyek yang ditangani mirip proyek yang pernah dikerjakan, 

perencanaan bisa didasarkan pada pengalaman sebelumnya sebagai bahan 

pembantu. Sedangkan bila proyek adalah pekerjaan yang benar-benar baru maka 

perencanaan harus mulai dari awal dan ini lebih sulit dilakukan. 

Unit fungsional yang terlibat dalam pengerjaan proyek perlu dilibatkan dalam 

tahap perencanaan. Meskipun setiap unit mengembangkan sendiri rencananya, 

akan dibuat gabungan dari masing-masing untuk menghasilkan Rencana Induk 

Proyek (RIP) atau Project Master Plan. 

Permasalahan-permasalahan biasanya akan muncul dalam tahap perencanaan 

ini. Area permasalahan yang bisanya muncul antara lain: 

1. Tujuan dan sasaran proyek tidak bisa disetujui oleh semua 
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2. Tujuan proyek terlalu kaku sehingga kurang bisa mengakomodasi 

perubahan-perubahan. 

2.2.2 Alat-Alat Perencanaan 

Banyak tool yang digunakan dalam perencanaan, beberapa diantaranya 

adalah: 

1. Work Breakdown Structure (WBS) / Pembedahan Aktivitas 

WBS adalah kegiatan menguraikan pekerjaan proyek menjadi pekerjaan-

pekerjaan kecil yang secara operasional mudah dilaksanakan serta mudah 

diestimasi biaya dan waktu pelaksanaannya. 

2. Matriks Tanggungjawab 

Matriks tanggungjawab ini digunakan untuk menentukan organisasi proyek, 

orang-orang kunci dan tanggungjawabnya. Matriks tanggungjawab 

memperlihatkan hubungan antara kegiatan/aktivitas dengan siapa yang 

bertanggungjawab dan seberapa besar tanggungjawabnya. 

3. Gantt Chart 

Tool ini digunakan untuk menunjukkan jadwal induk proyek, dan jadwal 

pekerjaan secara detail. 

4. Jaringan Kerja (network) 

Jaringan kerja digunakan untuk memperlihatkan urutan pekerjaan, kapan 

dimulai, kapan selesai, kapan proyek secara keseluruhan selesai. 

 

2.2.3   Work Breakdown Strukture / Pembedahan Aktivitas 

Pemecahan pekerjaan besar menjadi elemen-elemen pekerjaan yang lebih 

kecil sering disebut Work Breakdown Structure (WBS). Pemecahan ini akan 

memudahkan pembuatan jadwal proyek dan estimasi ongkos serta menentukan 

siapa yang harus bertanggungjawab. Sampai sejauh mana pekerjaan harus dipecah 

tidak ada pedoman yang baku. Sejauh pekerjaan itu sudah cukup mudah 

dilaksanakan, dapat ditentukan waktu penyelesaiannya, bisa diukur kemajuannya, 

sumberdaya apa yang diperlukan dan biaya yang diperlukan bisa dihitung, itu 

berarti sudah cukup memadai. 

WBS mempunyai kegunaan yang besar dalam perencanaan dan 

pengendalian proyek. Sehingga WBS ini perlu dilakukan secara hati-hati dan 
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akurat agar perencanaan yang dibuat cukup memadai. Setidaknya ada tiga 

manfaat utama WBS: 

1. Selama analisis WBS, manajer fungsional dan personel lain yang akan 

mengerjakannya diidentifikasikan sekaligus terlibat.  

Persetujuan mereka terhadap WBS akan membantu memastikan tingkat 

akurasi dan kelengkapan pendefinisan pekerjaan dan mendapatkan komitmennya 

terhadap proyek. 

2. WBS akan menjadi dasar penganggaran dan penjadwalan. 

Setiap paket pekerjaan ditentukan biaya penyelesaiannya. Jumlah secara 

keseluruhan paket pekerjaan ditambah ongkos kerja tidak langsung akan menjadi 

biaya total proyek. Sedangkan waktu penyelesaian tiap paket pekerjaan berguna 

untuk penjadwalan. Dari penganggaran dan penjadwalan ini nanti ukuran 

kemajuan proyek dan penggunaan biaya bisa diukur. 

3. WBS menjadi alat kontrol pelaksanaan proyek. 

Beberapa penyimpangan pengeluaran untuk pengerjaan paket-paket kerja 

tertentu serta waktunya bisa dibandingkan dengan WBS ini. Sebaiknya WBS 

cukup fleksibel sehingga bisa mengakomodasikan perubahan dalam hal tujuan 

ataupun lingkup proyek. Karena perubahan terhadap WBS akan berpengaruh 

terhadap mekanisme pengadaan material, staffing dan aliran dana.  

 

2.2.4 Jaringan Kerja dan Penjadwalan 

Setelah pekerjaan proyek dipecah-pecah menjadi paket-paket pekerjaan, 

selanjutnya dapat dibuat penjadwalan. 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 aktivitas. Sedangkan kejadian (event) hanyalah akibat dari selesainya 

aktivitas. Jika orang mengerjakan pengecatan tembok maka itu disebut aktivitas, 

mulai atau selesainya pengecatan adalah kejadian. Bagi manajemen puncak, 

jadwal proyek mungkin tidak perlu sedetail apa yang diperlukan oleh personel 

operasional dilapangan. Jadwal dari aktivitas besar ini sering disebut Jadwal 

Induk Proyek. Jadwal ini dikembangkan selama tahap inisiasi dan bisa diperbarui 

setelah itu. 
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Yang pertama dikembangkan dalam perencanaan dan penjadwalan adalah 

Gantt Chart. Nama ini mengacu pada penemunya Henry L. Gantt, seorang 

konsultan manajemen terkenal. Apa yang diperlihatkan dalam Gantt Chart adalah 

hubungan antara aktivitas dan waktu pengerjaannya. Disini bisa juga dilihat 

aktivitas mana yang harus mulai dulu dan aktivitas mana yang menyusulnya. 

Gantt Chart dibuat menyusul selesainya WBS. 

Gambar 2.3 memperlihatkan Gantt Chart dari suatu proyek Perancangan 

dan Implementasi Statistical Process Control (SPC) di suatu perusahaan 

manufaktur. Gantt Chart tidak bisa secara aksplisit menunjukkan keterkaitan antar 

aktivitas dan bagaimana satu aktivitas berakibat pada aktivitas lain bila waktunya 

terlambat atau dipercepat, sehingga perlu dilakukan modifikasi terhadap Gantt 

Chart. Untuk itu dikembangkan teknik baru yang bisa mengatasi kekurangan-

kekurangan yang ada pada Gantt Chart. Cara baru itu dikenal sebagai jaringan 

kerja atau Network. Beberapa hal yang periu diperhatikan dalam pembuatan 

jaringan kerja adalah: 

1. Macam-macam aktivitas yang ada. 

2. Ketergantungan antar aktivitas, mana yang lebih dahulu diselesaikan 

mana yang menyusul. 

3. Urutan logis dari masing-masing aktivitas 

4. Waktu penyelesaian tiap aktivitas 

Kegiatan Minggu 
1 2 3 4 5 

Mengumpulkan data      
Merancang peta kontrol      
Training operator      
Dokumentasi      
Gambar 2.3 Contoh Gantt Chart Perancangan Statistical Process Control (SPC) 

Ada dua pendekatan dalam hal menggambarkan diagram jaringan kerja, 

yang pertama, kegiatan digambarkan dengan simpul (node) yaitu Activity On 

Node (AON). Sedangkan kejadian atau event, diwakili oleh anak panah. Yang 

kedua aktivitas digambarkan dengan anak panah, Activity On Arch (AOA). 

Sedangkan kejadian digambarkan dengan simpul.  

Beberapa hal yang kiranya dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

pembuatan network diagram adalah sebagai berikut: 
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1. Dalam penggambaran, network diagram harus jelas dan  mudah untuk 

dibaca. 

2. Harus dimulai dari event/kejadian dan diakhiri pada event/kejadian. 

3. Hanya ada satu event awal dan satu event akhir. 

4. Kegiatan disimbolkan dengan anak panah yang digambar garis lurus dan 

boleh patah. 

5. Dihindari terjadinya perpotongan antar-anak panah. 

6. Di antara dua kejadian, hanya boleh ada satu anak panah. 

7. Aktivitas (lebih dari satu) yang berawal dari suatu event disebut aktivitas 

berpencar 

8. Aktivitas (lebih dari satu) yang menuju ke suatu event disebut aktivitas 

berkumpul 

9. Penggunaan kegiatan semu ditunjukkan dengan garis putus-putus dan 

jumlahnya seperlunya saja.  

Mulai Paling Awal (MA) merupakan Erliest Event Time (EET) dari node 

sebelum aktivitas, sedangkan Berakhir Paling Awal (BA) merupakan  Erliest 

Event Time (EET) dari node setelah aktivitas. Lalu untuk Mulai Paling Lama 

(ML) merupakan Latest Event Time (LET)  dari node sebelum aktivitas, dan 

Berakhir Paling Lama (BL) merupakan Latest Event Time (LET) dari node 

setelah aktivitas, lebih jelasnya ditunjukkan pada gambar 2.4. 

Aktifitas semu berfungsi sebagai penghubung, tidak membutuhkan 

sumberdaya maupun waktu penyelesaian. Aktivitas semu diperlukan karena tidak 

boleh ada dua aktivitas mulai dari simpul yang sama dan berakhir pada simpul 

lain yang sama juga. Aktivitas semu juga digambarkan sebagai anak panah putus-

putus.  

2.2.5   Metode Lintasan Kritis  

Lintasan Kritis merupakan lintasan dengan waktu penyelesaian terpanjang 

(Jeff Davidson, 2000), untuk menentukan lintasan kritis dapat dilakukan 

perhitungan ke depan (Forward Analysis) dan perhitungan ke belakang 

(Backward Analysis).  

Metode ini awalnya digunakan pada proyek konstruksi di perusahaan Du 

Pont pada tahun 1957. Metode ini lebih menekankan pada ongkos proyek. Ini 
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berbeda dengan Project Evaluation and Review Technique (PERT) yang lebih 

menekankan pada ketidakpastian waktu, dan untuk proyek-proyek riset dan 

pengembangan (R&D). Dalam Metode Lintasan Kritis atau CPM tidak ada 

pemberlakuan metode statistik untuk mengakomodasikan adanya ketidakpastian. 

Dapat dilihat pada Gambar 2.4  

 

 

Gambar 2.4 Simbol Antar Kejadian 

Keterangan: 

i     = Nomor Kejadian node awal 

MA= waktu mulai paling awal 

ML= waktu mulai paling lama  

BA= waktu berakhir paling awal  

BL= waktu berakhir paling lama  

t    = waktu aktivitas 

j    = nomor kejadian node akhir 

 

Untuk menentukan waktu penyelesaian proyek, maka harus diidentifikasi apa 

yang disebut jalur kritis. Jalur (path) merupakan serangkaian aktivitas berhubungan 

yang bermula dari node awal ke node penyelesaian/akhir. Untuk menyelesaikan 

proyek, semua jalur harus dilewati. Oleh karena itu, harus ditentukan jumlah waktu 

yang dibutuhkan berbagai jalur tersebut. Jalur terpanjang yang dilewati, 

menentukan total watu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek.  

Jika aktivitas pada jalur terpanjang itu ditunda, maka seluruh proyek akan 

mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, aktivitas jalur terpanjang merupakan 

aktivitas jalur kritis, dan jalur terpanjang itu disebut jalur kritis. 
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Kegiatan kritis adalah kegiatan yang tidak mempunyai tenggang waktu 

(slack), kegiatan kritis merupakan kegiatan yang sangat sensitif terhadap 

keterlambatan. 

Berikut pada tabel 2.1, table 2.2 dan Gambar 2.5 merupakan contoh dalam 

menentukan lintasan kritis dari aktivitas yang diketahui sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 Aktivitas dari WBS 

Aktivitas  Pendahulu T (hari) 
A - 3 
B - 3 
C - 2 
D A 4 
E B 3 
F C 2 
G D,E 3 
H F 4 
I G 2 
J D 2 
K H 3 
L I 2 
M J 1 
N K 1 

 

Network dari aktivitas yang diketahui, beserta perhitungan maju dan mundur waktu 

pengerjaan. 

 

Gambar 2.5 Network Diagram 

 

Sebelum menentukan lintasan kritis, sebaiknya dilakukan identifikasi nilai 

Total Slack (TS), seperti yang telah dijelaskan bahwa lintasan kritis dibentuk dari 

aktivitas-aktivitas kritis dan aktivitas kritis ditandai dengan tidak adanya tenggang 

waktu (TS=0). TS adalah sejumlah waktu yang tersedia untuk keterlambatan atau 

perlambatan pelaksanaan kegiatan tanpa mempengaruhi penyelesaian proyek 

secara keseluruhan, rumusannya adalah BL-MA-T.  
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Dari Tabel 2.2 didapatkan lintasan kritis pada aktivitas A-D-G-I-L dengan 

waktu penyelesaian proyek 14 hari. 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Total Slack Untuk Identifikasi Aktivitas Kritis 

No Aktivitas T MA BA ML BL TS 

1 A 3 0 3 0 3 0 

2 B 3 0 3 1 4 1 

3 C 2 0 2 2 4 2 

4 D 4 3 7 3 7 0 

5 E 3 3 6 4 7 1 

6 F 2 2 4 4 6 2 

7 G 3 7 10 7 10 0 

8 H 4 4 8 6 10 2 

9 I 2 10 12 10 12 0 

10 J 2 7 9 11 13 4 

11 K 3 8 11 10 13 2 

12 L 2 12 14 12 14 0 

13 M 1 9 10 13 14 4 

14 N 1 11 12 13 14 2 

 

III. Kesimpulan 

Proyek didefinisikan sebagai sebuah rangkaian aktivitas unik yang saling 

terkait untuk mencapai suatu hasil tertentu dan dilakukan dalam periode waktu 

tertentu pula. 

Manajemen proyek adalah aplikasi pengetahuan (knowledge), Keterampilan 

(skill), alat (tool) dan teknik (technique) dalam aktivitas-aktivitas proyek untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan proyek. Manajemen proyek dilaksanakan melalui 

aplikasi dan integrasi tahapan proses manajeman proyek yaitu initiating, planning, 

executing, monitoring dan controlling serta akhirnya closing keseluruhan proses 

proyek tersebut. Dalam pelaksanaannya, setiap proyek selalu dibatasi oleh kendala-

kendala yang sifatnya saling mempengaruhi dan biasa disebut sebagai segitiga 

project constraint yaitu lingkup pekerjaan (scope), waktu dan biaya. Di mana 

keseimbangan ketiga konstrain tersebut akan menentukan kualitas suatu proyek. 

Perubahan salah satu atau lebih faktor tersebut akan mempengaruhi setidaknya satu 
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faktor lainnya. 

Lintasan Kritis merupakan lintasan dengan waktu penyelesaian terpanjang, 

untuk menentukan lintasan kritis dapat dilakukan perhitungan ke depan (Forward 

Analysis) dan perhitungan ke belakang (Backward Analysis).  

Metode ini awalnya digunakan pada proyek konstruksi di perusahaan Du 

Pont pada tahun 1957. Metode ini lebih menekankan pada ongkos proyek. Ini 

berbeda dengan Project Evaluation and Review Technique (PERT) yang lebih 

menekankan pada ketidakpastian waktu, dan untuk proyek-proyek riset dan 

pengembangan (R&D). Dalam Metode Lintasan Kritis atau CPM tidak ada 

pemberlakuan metode statistik untuk mengakomodasikan adanya ketidakpastian. 
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