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METODE  PERENCANAAN  PROYEK YANG                                                   

BERORIENTASI  PADA  TUJUAN 

 

 

 
 

 PENGERTIAN   METODE   ZOPP  
 

 

ZOPP  adalah  metode  perencanaan  proyek  yang dikembangkan  oleh  Deutsche  

Gesellschaft  für Technische  Zusammenarbeit  (GTZ)  GmbH  dan digunakan  untuk  

perencanaan proyek-proyek kerja  sama  teknis  Republik  Federal  Jerman  dengan 

negara-negara  mitra. 
 

Lembar  peraga  ini  dikembangkan  atas  dasar  bahan-bahan  ZOPP  dari   Deutsche   
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Team   Consult   Berlin   
dan P.T. Binakelola   Pembangunan. 
 
 
 

 

Z I E L  (Tujuan) 

 

O R I E N T I E R T E  (Berorientasi) 

        

P R O J E K T  (Proyek) 

           

P L A N U N G  (Perencanaan)   

 
 

 

 

ZOPP adalah : 
Seperangkat  alat-alat  perencanaan yang digunakan  secara  bertahap mulai  

dari  Analisis  Keadaan  hingga  Rancangan Proyek 
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ALAT-ALAT METODE   ZOPP  

 

 

 

 

 

Alat-alat  ZOPP  adalah : 

 

ANALISIS   KEADAAN 
 
- ANALISIS     PERMASALAHAN  

Menyidik  masalah-masalah  yang  terkait dengan  suatu  keadaan  yang  

ingin  diper-baiki  melalui  suatu  proyek  pembangunan. 

- ANALISIS    TUJUAN  

Meniliti  tujuan - tujuan  yang  dapat  dicapai  sebagai  akibat  dari 

pemecahan  masalah-masalah  tersebut. 
- ANALISIS    ALTERNATIF  

Menetapkan  pendekatan  proyek  yang paling  memberi  harapan  untuk  
berhasil. 

-ANALISIS    PERAN  

Menyidik  pihak-pihak (lembaga, kelompok  masyarakat  dsb.)  yang  terkait  
dengan proyek  dan  mengkaji  kepentingan  dan potensinya.  

 
 

RANCANGAN    PROYEK 
 
- MATRIKS   PERENCANAAN   PROYEK (MPP)  
      

Mengembangkan  rancangan  proyek  yang taat  azas  dalam  suatu  kerangka  
logis. 
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CIRI-CIRI METODE   ZOPP 

 

 

 

 

 

 

Ciri-ciri  utama  dalam  penerapan  ZOPP  adalah :  
 

- Kerja  Kelompok  (Teamwork)  

Perencanaan  dilaksanakan  oleh, sedapat mungkin,  semua  pihak  yang  

terkait  dengan proyek                   

  Partisipasi  
 

- Peragaan 

Setiap  tahap  dalam  perencanaan  direkam   secara  serentak  &  lengkap   
pada  papan (pinboard) atau  lembar  kertas  ukuran  besar (flipchart) agar  
semua  peserta  selalu  mengetahui  perkembangan  perencanaan  secara  
jelas                                                          

     Transparansi 
 

- Moderasi (Fasilitasi) 

Kerja  sama  dalam  perencanaan  diperlancar oleh  orang-orang  yang  tidak  

terkait  dengan proyek  (fasilitator).  Mereka  membantu  pula  untuk  

mencapai         Mufakat 
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MANFAAT METODE   ZOPP 

 

 

 

 

ZOPP  berguna  untuk : 
      

- Meningkatkan  komunikasi  dan  kerja  sama di antara  pihak-pihak  yang  

terkait  melalui perencanaan  bersama   dan  dokumentasi semua tahap 
perencanaan. 

 

- Mencapai  pengertian  yang  sama  dan  menghasilkan  definisi  yang  

jelas  mengenai  keadaan  yang ingin  diperbaiki  dengan  proyek.  
 

- Merumuskan  definisi  yang  jelas dan   realistis  tentang  tindakan  

tindakan  yang  diperlukan untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang diinginkan. 
 

- Menghasilkan  rencana  proyek  sebagai landasan  kerjasama  untuk  
pelaksanaan, pengendalian  dan  evaluasi  proyek.  

 
 

 

 

UNTUK DIPERHATIKAN: 
 

Mutu  hasil  perencanaan  sangat  tergantung pada  informasi  yang  diberikan. 
 

Sebelum  memulai  perencanaan,  pastikan, seda-pat mungkin,  semua  pihak  yang  
berkaitan dengan  bidang  yang  ingin direncanakan,  juga  terlibat  atau   terwakili. 
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ANALISIS PERMASALAHAN 

 

 
PENGERTIAN ANALISIS   PERMASALAHAN  

 

 

Adalah  suatu  alat  untuk:  
 
- Menyidik  masalah - masalah  utama  yang  ter-kait  dengan  suatu  keadaan  

yang  ingin  diperbaiki. 
 
- Meneliti  sebab - sebab  dan  akibat - akibat  dari  masalah-masalah  

tersebut. 
 
- Memperlihatkan  informasi  ini  sebagai rang-kaian  hubungan  Sebab - 

Akibat  dalam  suatu diagram.  
 
 
 

 

CARA MELAKUKAN ANALISIS   PERMASALAHAN 
               

 

Bagaimana  cara  melakukannya?  
               

Tahap 1 : Tulislah rumusan-rumusan singkat dari  calon  "masalah inti"  
pada  kartu-kartu  dan  tempelkan  pada  papan. 

 

Tahap 2 :  Pilihlah  satu  masalah  inti. 
 

Tahap 3 :  Telitilah  masalah - masalah  lainnya yang menyebabkan  

masalah inti; letakkan  kartu-kartu  ini  di  bawah masalah  

inti. 
 

Tahap 4 :  Telitilah  masalah - masalah  lainnya  yang  diakibatkan  

oleh masalah inti;  letakkan  kartu-kartu  ini  di atas  

masalah  inti. 
 

Tahap 5:  Bentuklah  suatu  diagram;  untuk itu, tunjukkan  semua  

hubungan  Sebab-Akibat  yang  penting  dengan  tanda  

panah. 
 
Tahap6:   Periksalah  diagram  secara keselu-ruhan  dan,  apabila  

diperlukan,  per-baikilah  untuk  menjamin  keabsahan dan 
kesempurnaan  Analisis Permasalahan. 

 

 

 



Metode ZOPP/GTZ  6 

UNTUK DIPERHATIKAN: 

 

 
 

1. Rumuskanlah  masalah  sebagai  keadaan negatif. 
 

2.  Tulislah  hanya  satu  masalah  pada  satu kartu. 
 

3. Catatlah  hanya  masalah - masalah  yang nyata   dan  janganlah   
masalah-masalah  yang  dibayangkan  atau  yang  diperkirakan mungkin  
akan  timbul  pada  masa  depan. 

 

4. Masukkanlah  hanya  masalah - masalah  yang dianggap  penting    oleh  
sebagian  besar anggota  kelompok  perencana.   

  Janganlah  terpaku  pada  rincian  yang   terlalu  dalam  pada  satu  

bagian  Analisis Permasalahan.  
 

5. Letak  suatu  masalah  pada  diagram  tidak menunjukkan  pentingnya  dan  

tidak  pentingnya  masalah  tersebut. 

  Dalam  hal  ini,   masalah  inti  bukanlah ma-salah  terpenting,  tetapi  
suatu  masalah  yang  agak  sentral  dalam  keadaan / bidang yang ingin  
diteliti.   

 

6. Tunjukkanlah  hanya  hubungan  Sebab -Akibat   yang  utama  dan  

langsung. 
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ANALISIS TUJUAN 

 

 
PENGERTIAN ANALISIS   TUJUAN 

                     

 

Adalah  suatu  alat  untuk:  
 

- Meneliti  tujuan - tujuan  yang  akan  dicapai  sebagai  akibat  dari  

pemecahan  masalah- masalah  yang  telah  disebutkan  dalam  Anali -sis  
Permasalahan. 

     

- Menelaah  hubungan  Tindakan - Hasil  di an-tara  tujuan-tujuan  tersebut. 
 

- Memperlihatkan  informasi  ini  sebagai  rangkai-an  hubungan  Tindakan - 
Hasil dalam  suatu diagram.  

           
 
 

 

CARA MELAKUKAN ANALISIS   TUJUAN 

 

 

Bagaimana  cara  melakukannya?  
               
Tahap 1 : Mulailah  dengan  Analisis Perma-salahan  dan  kemudian  

gantilah  semua  pernyataan  keadaan ne-gatif (masalah) 

menjadi pernyataan  keadaan  positif   (tujuan). 
 

Tahap 2 :  Telitilah  semua  tujuan  dan hu-bungannya  agar  masuk  

akal  dan  layak  serta  sesuaikanlah  apabila  diperlukan.  
 
Tahap 3 : Bentuklah  suatu  diagram;  untuk itu, tunjukkan  dengan  

tanda  panah  se-mua  hubungan  Tindakan - Hasil  yang  

utama  dan  langsung. 

 

Tahap  4 : Periksalah  diagram  secara keselu-ruhan  dan  kemudian  

pertajamlah untuk  menjamin  keabsahan  dan 

kesempurnaan  Analisis  Tujuan. 

 

 



Metode ZOPP/GTZ  8 

UNTUK DIPERHATIKAN: 
               

 

1.  Analisis Tujuan bukanlah suatu hal yang boleh  dikerjakan secara dangkal. 

Analisis Tujuan di-harapkan ebih tajam, absah dan sempurna di-banding  
Analisis  Permasalahan. 

 

2.  Struktur Analisis Tujuan mungkin berbeda de-ngan  struktur  Analisis   

Permasalahan : 
 

- pernyataan-pernyataan terdahulu mungkin per-lu  dihapus   atau  

dirumuskan   kembali, 
 

- tujuan-tujuan  baru  mungkin  perlu  ditambah apabila  hal  ini  bersangkut -
paut  dan  penting untuk  mencapai  tujuan  tertentu  di  dalam Analisis 
Tujuan. 
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ANALISIS ALTERNATIF 

 

 

 
PENGERTIAN ANALISIS ALTERNATIF 

 

 

Adalah   suatu   alat   atau   tatacara   untuk:  
 

 - melihat  beberapa  kemungkinan  pilihan  (alternatif)  hubungan  Tindakan 
- Hasil (rang-kaian  tujuan)  dari  Analisis  Tujuan  yang  mengarah  pada  
suatu  keadaan   tertentu   yang diinginkan  (tujuan).               

 

 - menilai  masing masing  alternatif   untuk mengetahui  apakah  rangkaian  
tujuan  terse-but  dapat  digunakan  sebagai  dasar  untuk mengembangkan   
Strategi  Proyek. 

 

 - memilih  salah  satu  rangkaian  tujuan.     
 
     

 

 

CARA MELAKUKAN ANALISIS   ALTERNATIF 
 

 

Bagaimana   cara   melakukannya?  
 

Tahap 1 :  Pelajari  kembali  Analisis  Tujuan. Tentukanlah,  secara  

garis  besar, tujuan  manakah  yang  ingin  di-capai  
sebagai  dampak  utama proyek. 

 

Tahap 2 :  Telaahlah  beberapa  alternatif rangkaian  tujuan  yang  
mengarah pada  tujuan  tersebut.  

 

Tahap 3 : Nilailah  masing - masing  alter-natif tersebut  apakah  

layak  digu-nakan sebagai   dasar  untuk me-ngembangkan  

Strategi  Proyek. Untuk  itu,   tentukanlah  kriteria   dan  

cara  penilaian  yang  cocok. 
 
Tahap 4 :  Pilihlah  salah  satu  alternatif.  
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UNTUK DIPERHATIKAN: 

 
 

1. Metode  ZOPP  tidak  menetapkan  kriteria dan cara  penilaian  yang  

baku  untuk  me-nilai  alternatif-alternatif,  karena : 
 

- pilihan  tersebut  sangat  tergantung  dari kepentingan  dan  prioritas  
pihak-pihak yang  akan  terlibat  dalam  pelaksanaan     

 

- merangsang  suatu  proses  pembahasan yang  mendalam  tentang  
alternatif-alternatif pendekatan   proyek. 

 

2. Berikutnya  adalah  beberapa  contoh  kriteria    penilaian  yang  
dapat  digunakan : 
 

- kebutuhan  sarana  proyek  (anggaran, personil, dll);   
 

 - jangka  waktu  pelaksanaan  proyek  yang tersedia; 
 

- peluang  berhasilnya  pencapaian  tujuan tujuan;  
 
 

 - prioritas  kebijaksanaan  pemerintah ;   
 

 - apa  saja  yang  sedang  dikerjakan  oleh  pihak  lain  (hindarkanlah  

tumpang  tindih !); 
 

 - apakah  proyek  tersebut  dapat  memberikan sumbangan   bagi   usaha-

usaha  lain ?; 

 - kemungkinan  kesinambungan  perkembang- an  kegiatan  dan  dampak  
proyek  setelah  proyek berakhir  (sustainability)  

 - dampaknya  terhadap   lingkungan; 

 - perbandingan  keuntungan - biaya dan se-bagainya. 
 

3. Jangan  mengharapkan  bahwa  rangkaian  tu-juan  yang  dipilih  sebagai  
alternatif  pende-katan   proyek  dapat diambil  sebagai  Tujuan-tujuan  dan  
Kegiatan-kegiatan  Proyek  begitu saja. 

 

 Biasanya,  rangkaian  tujuan  tersebut  perlu disesuaikan  untuk  menjadi  

lengkap,  taat azas / logis   dan   realistis . 
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ANALISIS PERAN 

 

 
 

PENGERTIAN ANALISIS   PERAN 

 

Adalah  suatu  alat  untuk: 
 

- Memberikan  gambaran  mengenai  semua lembaga dan kelompok yang 

berkaitan atau berkepentingan  dengan  proyek. 
 

- Menyidik kepentingan / prioritas pihak-pihak  tersebut. 
 

- Menelaah konsekuensi dan implikasi yang harus dipertimbangkan dalam 
penyusunan  ren-cana  proyek. 

 

 

 

 

CARA MELAKUKAN ANALISIS   PERAN 

 

Bagaimana   cara   melakukannya? 
           

1. Tulislah  pada  kartu-kartu,  semua  lembaga/ kelompok  yang  berkaitan  

atau  berkepen-tingan  dengan  proyek. 
 

2. Kelompokkan  pihak-pihak  tersebut  (misalnya  penerima  manfaat, 
lembaga  pelaksana, mitra  proyek). 

 

3. Sebutkan  ciri  usaha  (untuk  kelompok  per-orangan / swasta)  atau  tugas  

/  fungsi  (un-tuk  lembaga). 
 

4. Telaahlah  untuk  setiap  pihak  :  

  - Kepentingan/prioritas, 

  - Potensi/kemampuan, 

  - Kelemahan  yang dimiliki  atau  hambatan yang dialami. 
 

5. Atas  dasar  keadaan  lembaga  /  kelompok, telaahlah  konsekuensi  dan  

implikasi  yang harus  dipertimbangkan  sebagai  kegiatan-ke-giatan  dan  
risiko  proyek. 
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UNTUK DIPERHATIKAN: 
 

 
Dalam  urutan  alat-alat  ZOPP  yang digunakan  untuk menganalisis  keadaan  

yang  ingin  diper-baiki  dengan  proyek,  Analisis  Peran  juga dapat 

diterapkan  sebagai   langkah   pertama   apabila pendekatan proyek atau 
Tujuan-tujuan dan Kegi-atan-kegiatan  Proyek  telah  ditentukan. 
 
Hal  ini  misalnya,  apabila  ZOPP  digunakan  da-lam  rangka  evaluasi  dan  
penyesuaian  rencana  proyek. 
 
Disamping  itu,  langkah  pertama  dan  kedua  dari Analisis  Peran  juga  dapat 
dilaksanakan  sebelum Analisis  Permasalahan  untuk mengetahui  siapa sajakah  
pihak-pihak  yang  terkait  dengan perma-salahan  yang  ingin  dianalisis. 
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MATRIKS PERENCANAAN PROYEK (MPP) 
 

 

 

 

 

PENGERTIAN MATRIKS  PERENCANAAN  PROYEK 

 

 

Adalah  suatu  alat  untuk :  
 

 - Mengembangkan  rancangan  proyek. 
 
 - Memberikan  suatu  ringkasan  mengenai rancangan  proyek  tersebut  

dalam  bentuk sebuah  matriks  pada  satu  halaman. 
           
 

 

 

RUANG LINGKUP MATRIKS  PERENCANAAN  PROYEK  

 

MPP   menerangkan :  
 

MENGAPAKAH Proyek  dilaksanakan Maksud  Proyek , Sasaran  Proyek)  
 

APAKAH   Yang  ingin  dihasilkan  oleh  proyek  
(Hasil-hasil Kerja Proyek) 

 

BAGAIMANAKAH Proyek  akan  bekerja   untuk  mencapai  hasil-hasil  yang  
diinginkan (Kegiatan - kegiatan Proyek) 

 

MANAKAH  Faktor-faktor  di  luar  pengaruh  langsung   pengelola  
proyek  yang  perlu diawasi  demi 
keberhasilan proyek   

      (Asumsi-asumsi  Penting) 
 

BAGAIMANAKAH Keberhasilan  proyek  dapat  dinilai  secara  objektif    

(Indikator - indikator  Objektif) 
 

DARI   MANAKAH     Kita  dapat  memperoleh  data  yang  

diperlukan untuk  menilai keberhasil-an 
proyek secara objektif (Sumber - sumber 
Pembuktian) 

 

BERAPAKAH Sarana  dan  biaya   yang diperlukan  untuk melak-sanakan  
kegiatan.     
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CARA MENYUSUN MATRIKS  PERENCANAAN  PROYEK 

 

 

Bagaimana   urutan   menyusunnya ? 
 
Tahap 1 :  Rumuskanlah  Tujuan-tujuan  dan  Kegiatan-kegiatan  

Proyek  (lajur / kolom  pertama), 
 
Tahap 2 :  Susunlah  Asumsi-asumsi  Penting  (lajur  keempat), 
 
Tahap 3 :  Tetapkanlah  Indikator-indikator   yang   dapat  dibuktikan  

secara Objektif  sekaligus  dengan  Sumber 
Pembuktiannya      

     (lajur  kedua  dan  ketiga), 
 
Tahap 4 :  Telaahlah  Sarana & Biaya Proyek   yang  diperlukan. 
 

               

 

 

 

UNTUK DIPERHATIKAN: 
 
 
Penyusunan  Matriks  Perencanaan  Proyek   adalah  suatu  proses  bertahap  
yang  biasanya  perlu  dilakukan  secara  berulang-ulang  (itera-tive  process) : 
 

 - Mulailah dengan suatu  gagasan  proyek yang  mungkin  masih  agak  
mentah, 

 
 - Kemudian  perbaikilah  secara  berulang-ulang, sehingga  isi  Matriks  

Perencanaan  Proyek : 
  *  lengkap 
  *  taat  azas  /  logis 
  *  realistis 

 

Ingatlah   ! 
  

- Semua  unsur / kotak   dari   Matriks  Peren-canaan  Proyek  saling  

berkaitan. 
 

- Perubahan  isi  dari  suatu  kotak  mungkin mengharuskan  perubahan  isi  
pada  kotak  lain untuk  menjamin  keterpaduan  dan keteguhan Matriks  
Perencanaan  Proyek. 
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FORMAT MATRIKS  PERENCANAAN  PROYEK 
 
 
 
 

MATRIKS  PERENCANAAN  PROYEK 

Nama Proyek :` Jangka 
Waktu: 

TUJUAN-TUJUAN 

dan  KEGIATAN- 

KEGIATAN PROYEK 

(Objectives  and  

Activities  of  the 
Project) 

INDIKATOR- 

INDIKATOR  PROYEK 

(Objectively  Verifiable 

Indicators) 

SUMBER-

SUMBER 

PEMBUKTIAN 

OBJEKTIF 

(Means  of  
Verification) 

ASUMSI-

ASUMSI 

PENTING 

(Important 

Assumptions 

Sasaran  Proyek  
( g o a l ) 

   

Maksud  Proyek 

( p u r p o s e ) 

Memberikan kontribusi 

terhadap  pencapaian 

Sasaran  Proyek 

   

Hasil-hasil Kerja  

Proyek 

( o u t p u t s) 

yang  diperlukan  untuk 

mencapai  Maksud 
 Proyek 

   

Kegiatan-kegiatan 

Proyek 

( a c t i v i t i e s ) 

yang  diperlukan  untuk 
mencapai  Hasil-hasil 

Kerja  Proyek 

SARANA  DAN  BIAYA  PROYEK  

( P r o j e c t   I n p u t s   &   C o s t s ) 

yang  diperlukan  untuk melaksanakan   

Kegiatan-kegiatan  Proyek 
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TUJUAN-TUJUAN DAN KEGIATAN-KEGIATAN 

PROYEK 
 

 

 
 

TUJUAN - TUJUAN  DAN
KEGIATAN - KEGIATAN  PROYEK

Adalah  serangkaian  hipotesis  yang
saling  berkaitan  :

SASARAN  PROYEK

MAKSUD  PROYEK

HASIL  KERJA HASIL  KERJA

KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN
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Makna  dari  istilah - istilah  penting : 
 

Sasaran  Proyek  Manfaat  yang  diperoleh sebagai  hasil  dari  perubah-an  

kelompok  sasaran .  
 

Maksud  Proyek  Reaksi/perubahan  perilaku kelompok  sasaran  yang 
diinginkan / diusahakan oleh  proyek  
pembangunan. 

 

Hasil-hasil  Kerja  Pelayanan,  sarana  atau bahan  yang  dihasilkan / 
diarahkan  oleh  proyek  untuk  kelompok  

sasaran. 
 
Kegiatan-kegiatan  Kegiatan-kegiatan  proyek yang  diperlukan  untuk  

"memproduksi"  Hasil-hasil  Kerja Proyek. 

 

 

 

 
 

Bagaimana   cara   menyusunnya ? 

 

Tahap 1:  Pelajarilah  kembali  pendekatan  proyek  yang  telah  
dipilih  dalam   rangka  Analisis   Alternatif.   

     Berdasarkan  itu,  rumuskanlah   Maksud  Proyek  
dan  Sasaran Proyek. 

 

Tahap 2 : Tetapkanlah  apa saja  yang  harus   

     dihasilkan  oleh  proyek  secara langsung   agar  Maksud  
Proyek tercapai.  Manfaatkanlah  juga  in- formasi  yang  

tercantum  dalam Analisis  Peran. 
 
Tahap 3 : Untuk  setiap  Hasil  Kerja  yang telah  ditetapkan,  

tentukan  sejum-lah Kegiatan  yang  harus  dilaku-kan  

untuk  mencapai  Hasil  Kerja tersebut.  Manfaatkanlah  

juga  in-formasi  dari  Analisis  Peran. 
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UNTUK DIPERHATIKAN: 

 

 

1. Maksud  Proyek  menggambarkan  dampak langsung  yang  terjadi   dengan  

dicapainya  semua  Hasil  Kerja  yang  dibuat  oleh  proyek itu  sendiri.   

Hasil-hasil  Kerja  haruslah  rele-van  untuk  mencapai  Maksud  Proyek.
   

 

2. Perubahan yang  tergambar  dalam  rumusan Maksud  Proyek   haruslah   

menyumbang secara  berarti   terhadap  pencapaian Sasaran  Proyek. 

 

3. Karena  itu,  janganlah  terlampau  beram-  bisi  dalam  menetapkan  
Maksud  Proyek   dan Sasaran  Proyek. 
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ASUMSI – ASUMSI PENTING 
 

 

 

Asumsi - asumsi   Penting   adalah : 
 

 - syarat-syarat  (keadaan-keadaan)  yang  pen-ting  untuk  keberhasilan  
proyek ; 

 

 - di luar  wewenang  langsung  dari  pengelola proyek.  
 

 

Maksud  meneliti  dan  menetapkan  Asumsi-asumsi  adalah  untuk : 
 

 - menilai  risiko  pencapaian  Tujuan - tujuan dan  pelaksanaan  Kegiatan - 
kegiatan  Proyek  sejak  tahap  awal  perencanaan  proyek  untuk,  bila  
diperlukan,  dapat meru-bahnya ; 

 

- memungkinkan  pemantauan  risiko-risiko yang  masih  ada  selama  
pelaksanaan  proyek. 

 
 

 

Bagaimana  cara  menetapkannya ?  
 
Tahap 1 :  Telaahlah  keadaan-keadaan  yang tidak  merupakan bagian 

dari Tujuan-tujuan  dan  Kegiatan-kegiatan Pro-yek  tetapi  
yang  terkait dengannya.   Untuk  itu,  manfaatkanlah  juga 
in-formasi  yang  tercantum  dalam    analisis-analisis  
sebelumnya. 

 

Tahap 2 :  Nilailah  pentingnya  keadaan-keadaan tersebut  untuk 

keberhasil-an  proyek  dan  kemungkinan ter-jadinya. 
 
Tahap 3 :  Tentukanlah  Asumsi-asumsi  dan cantumkanlah  dalam  

Matriks Perencanaan  Proyek.  
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ASUMSI - ASUMSI  PENTING

Pedoman  untuk  menetapkan  Asumsi

Y A TIDAK

Jangan masukkan

pernyataan ini

ke dalam MPP

Y A TIDAK

Jangan masukkan

pernyataan ini

ke dalam MPP

MUSTAHIL PASTI
Jangan masukkan

pernyataan ini
ke dalam MPP

YA TIDAK

Ubahlah  Tujuan-tujuan  dan Proyek  mungkin  tidak

 Kegiatan-kegiatan  Proyek ! akan  berhasil !

Apakah  keadaan  ini   di luar  wewenang  langsung  dari  
pengelola  proyek ?

Apakah  keadaan  ini   penting  demi  keberhasilan  

proyek ?

Apakah  keadaan  ini  akan  terjadi ?

MUNGKIN
Masukkan pernyataan
ini sebagai ASUMSI

ke dalam MPP

Apakah  Tujuan-tujuan  dan  Kegiatan-kegiatan  Proyek
dapat  diubah  untuk  meningkatkan  kepastian  "Asumsi" ?
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UNTUK DIPERHATIKAN: 

 

 
 

1. Rumuskan  Asumsi  sebagai  keadaan  posi- tif  (seperti  suatu   tujuan). 
 

2. Disamping  informasi  yang terdapat  di anali -  sis-analisis   ZOPP   yang   

dibuat  sebelum- nya,  semua   sumber   informasi   lainnya yang  

menerangkan   keadaan    lingkungan  proyek  juga  bermanfaat   
untuk   mengeta-  hui  risiko-risiko  Tujuan-tujuan  dan Kegiatan- kegiatan  
Proyek. 

 

3. Para  pengelola  tidak  boleh  mengguna-  kan  Asumsi-asumsi  sebagai  

alasan  untuk menghindar   dari  tanggung-jawab  mereka bagi  
keberhasilan  proyek.  

 Sebaliknya,  Asumsi-asumsi  membantu  me-reka   untuk   mengetahui  
  risiko   dan  siap untuk   mengatasinya . 
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STRATEGI  PROYEK  dan

ASUMSI - ASUMSI  PENTING

SASARAN  PROYEK

MAKSUD  PROYEK dan ASUMSI-ASUMSI

HASIL-HASIL  KERJA dan ASUMSI-ASUMSI

KEGIATAN-KEGIATAN dan ASUMSI-ASUMSI
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INDIKATOR-INDIKATOR OBJEKTIF 
 

 

 

Indikator-indikator  Objektif  adalah :  
 

-  Menggambarkan  inti  setiap  tujuan   proyek (Hasil-hasil  Kerja,  Maksud  
dan  Sasaran Proyek)  &  setiap  Asumsi-asumsi  Penting. 

 

-  Menetapkan  target-target  untuk  dapat  mengukur  apakah  tujuan  atau  
asumsi  tertentu  telah  tercapai / terwujud.  

 

-  Merupakan   dasar  untuk  pengendalian  dan  evaluasi. 
 

 

 
 

Bagaimana  cara  menetapkan?  
 

1. Rumuskanlah  Indikator - indikator  untuk Sasaran  Proyek,  Maksud  Proyek,  

Hasil-hasil  Kerja  dan  setiap  Asumsi  dengan  menyatakan  setepat  

mungkin : 
   

  -  Kelompok   Sasaran, untuk  siapa ? 
      

  -  Jumlah., berapa    banyak ? 
      

  -   Muutu, sebaik  apa ? 
   

  -   Waktu,  kapan ? 
      

  -  Tempat, dimana ? 
 

2. Periksalah  apakah  Tujuan-tujuan  dan Kegiatan-kegiatan  Proyek  masih  

realistis dan  taat  azas  serta,  apabila  perlu, sesuaikanlah.  
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UNTUK DIPERHATIKAN: 

 
 

1. Sebuah  INDIKATOR  haruslah : 
    

  - menggambarkan  inti  dari  tujuan   atau asumsi  yang  ingin  diukur  

setepat  mungkin; 
  

  - hanya  mengukur  pencapaian  satu  tujuan atau  asumsi  saja; 
 

  - mudah   diterapkan,   yaitu  data  yang  diperlukan  untuk  mengukurnya  
dapat  diperoleh  secara  mudah  dan  murah. 

 

2. Apabila   suatu   tujuan  atau  asumsi mengandung   banyak  segi  yang  

perlu  diukur,  maka  tetapkanlah  lebih  dari  satu Indikator .    
     

3. Tentukanlah  target-target  untuk  beberapa titik  waktu  agar  pemantauan  
dapat  dilakukan   secara   berkala . 

 

4. Apabila   sumber  data  untuk  mengukur se-buah  Indikator  tidak ada,  
carilah  Indikator yang  lain  atau  merencanakan Kegiatan  Proyek  untuk  
memperoleh  data  yang  diperlukan  (misalnya  merencanakan  sebuah  

survai  keadaan  awal  proyek). 
 

5. Apabila   sebuah  Indikator  hanya  akan mem-perlihatkan  suatu  perubahan  

setelah jangka  waktu  yang  lama ,  carilah  Indikator lain   yang  dapat  
memberikan suatu  indikasi  secara  kira-kira   lebih  dahulu (Indikator Pen-
duga / Proxy  Indicator). 
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SUMBER   PEMBUKTIAN 
 
 
 

Sumber  Pembuktian  adalah  sumber  data yang diperlukan  untuk   mengukur   
tingkat  pencapai- an target  yang   tercantum  pada  Indikator, misalnya : 
 
  - data  statistik  resmi; 
 
  - laporan-laporan  kemajuan  proyek; 
 
  - naskah-naskah  hasil  rapat; 
 
  - survai-survai. 
 

 

 

 

Perhatikanlah ! 
 

1. Tetapkanlah  satu  atau  lebih  Sumber-sumber  Pembuktian  untuk  setiap  

Indikator. 
 

2. Carilah  sumber  data  sebagai  Sumber  Pembuktian  yang  :  
 

  -   dapat  dipercaya ; 
 

  -  dapat  menyediakan  data  sesuai keperluan   (tingkat   agregasi / 
satuan, jangka   waktu,  dsb.),  pada  waktunya  dan  murah. 

 

3. Apabila  tidak  ditemukan  Sumber  Pembuktian  yang  cocok,  ubahlah  
Indikator. 

 
 

 
 
 
 
 
 


