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DEFINISI PROYEK

Suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam 

jangka waktuterbatas, dengan alokasi sumber daya 

tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan 

tugas yang sasarannya telah ditentukan dengan 

jelas



CIRI-CIRI POKOK PROYEK

Memiliki tujuan khusus, produk akhir atau hasil akhir

Telah ditentukan jumlah biaya, sasaran jadwal serta 

kriteria mutu dalam mencapai tujuan

Bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi 

oleh selesainya tugas. Titik awal dan akhir ditentukan 

dengan jelas

Nonrutin, tidak berulang-ulang. Jenis dan intensitas 

kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung



Sasaran Proyek & 

Tiga Kendala (triple constraint)

Anggaran : proyek harus diselesaikan dengan 

biaya yang tidak melebihi anggaran

Jadwal : proyek harus dikerjakan sesuai dengan 

kurun waktu dan tanggal akhir yang telah ditentukan

Mutu : produk atau hasil kegiatan proyek harus 

memenuhi spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan



INDUSTRI JASA KONSTRUKSI

Bidang-bidang Jasa Konstruksi

Bidang perencanaan (design)

Bidang pelaksanaan (kontraktor)

Bidang pengawasan (supervision/

construction management)

Bidang pengelolaan lahan (property management)

Bidang pengembangan lahan (developer)



INDUSTRI JASA KONSTRUKSI

Lingkup Kerja dalam Jasa Konstruksi

Gedung

Prasarana dan transportasi

 Irigasi

Pusat tenaga listrik

Pengelolaan air

Bangunan fisik lainnya



INDUSTRI JASA KONSTRUKSI

Ciri Khas Jasa Konstruksi

Selalu berpindah tempat

Jenis pekerjaan yang berbeda-beda

Waktu yang diperlukan ditentukan oleh batas waktu 

penyelesaian

Banyak memakai tenaga kerja lepas (kontraktor)



Siklus Manajemen

Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi merupakan proses 
terus menerus selama proyek berjalan

Perencanaan : menyusun jadwal dan rencana anggaran 
proyek

Monitoring : mengamati & mempengaruhi kegiatan pokok 
& hasil kerja

Pelaporan : memberikan informasi tentang kemajuan 
masalah dan kemungkinan di kemudian hari

Pengawasan dan pengendalian : mengambil 
tindakan yang perlu pada saat yang tepat

Evaluasi : bertujuan penyempurnaan proyek di masa 
mendatang



Ciri & Syarat Manajemen Proyek

Tujuan proyek jelas dan disepakati

Rencana kerja, jadwal dan anggaran biaya realistis 
dan mendetail

Tugas dan tanggungjawab jelas dan disepakati

Kerjasama yang serasi

Monitoring, pengawasan dan pengendalian serta 
koordinasi yagn mantap

Umpan balik dan tindakan perbaikan tepat waktu

Penyesuaian dengan peraturan/ketentuan yang 
berlaku


