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ARTIKEL PENGANTAR

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

 MANAJEMEN PROYEK 

Di mana manajemen proyek

 

dilakukan?

 

Mengapa manajemen proyek

 

diperlukan?

 

Kapan manajemen proyek

 

dilakukan?

 

Siapa yang
 

bertanggungjawab,
 

dan terlibat 

atas manajemen

 

proyek?

 

Pokok-Pokok Bahasan 

Apa manajemen proyek
 
itu?

 

Bagaimana manajemen proyek

 

dilakukan?
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Para pecinta masjid yang dirahmati Allah 

Subhanahu wa ta’ala 

 

Setiap masjid pada dasarnya sudah 

menyelenggarakan proyek, minimal pada saat 

pembangunan masjid, ada panitia pembangunan 

masjid. Selanjutnya pengurus masjid juga 

terbiasa dengan proyek rehabilitasi (perbaikan) 

bangunan masjid, kegiatan-kegiatan Peringatan 

Hari Besar Islam (PHBI) dan kegiatan dengan 

tujuan dan waktu tertentu lainnya.   

Tidak ada salahnya Manajemen Proyek ini kita 

bahas untuk menyegarkan ingatan kita kembali 

dan menjadi sarana evaluasi, agar kita mendapat-

kan masukan untuk perbaikan program dan 

kegiatan masjid agar semakin e�sien dan 

semakin efektif lagi.  

Manajemen Proyek juga berkaitan eran dengan 

upaya-upaya memakmurkan masjid dan masjid 

yang memakmurkan jamaah dan lingkungannya. 

Pada artikel pengantar ini, Anda akan 

menemukan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan mendasar seperti apa, siapa, kapan, 

mengapa, di mana, seputar manajemen proyek.  

Yuk! kita bahas materi ini. 
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A. Apa Manajemen Proyek itu? 

 
1. Pengertian Manajemen Proyek 

Manajemen Proyek adalah disiplin ilmu 
yang berfokus pada perencanaan, 
pengelolaan, dan pengorganisasian untuk 
dapat mencapai tujuan (objective) dari 
proyek. Istilah proyek disini adalah 
kegiatan yang sifatnya sementara dan 
telah ditentukan waktu awal hingga akhir 
proses pengerjaannya.1 
 

2. Unsur Manajemen Proyek 

a. Tujuan proyek dan ukuran keberhasilan 

b. Pemilik/pemberi tugas pelaksanaan 

proyek 

c. Waktu tertentu (sementara)  

d. Sumber daya  

e. Pelaksana proyek 

f. Perencana dan/atau pengawas proyek 

 

3. Lingkup atau cakupan manajemen proyek 

Karakteristik manajemen proyek 

a. Manajemen Proyek hanya bersifat 

sementara dan dipengaruhi oleh waktu, 

maksudnya setiap dari kegiatan 

manajemen proyek dapat diketahui 

waktu mulai dan akhirnya. 

b. Manajemen Proyek dibatasi oleh biaya, 

maksudnya manajemen proyek tidak 

akan bisa berjalan tanpa adanya biaya. 

c. Manajemen Proyek dibatasi oleh 

kualitas (mutu). 

d. Manajemen Proyek biasanya tidak 

berulang-ulang atau rutin, dapat 

dikatakan berbanding terbalik dengan 

operasional yang sifatnya rutin. 

 

4. Tujuan manajemen proyek 

Tujuan manajemen proyek harus dapat 

dicapai, agar tujuan utama proyek secara 

efektif dan e�sien tercapai. Berikut ini 

rincian tujuan atau target-target/sasaran-

sasaran proyek: 

a. On Time, penyelesaian suatu proyek 

sesuai dengan jadwal waktu yang telah 

ditetapkan dan tidak terjadi 

keterlambatan. 

b. Anggaran, penggunaan anggaran 

dalam proyek sesuai dengan rencana 

anggaran yang telah disusun dan 

ditetapkan, serta tidak ada pemborosan 

dan biaya tambahan di luar rencana 

anggaran. 

c. Kualitas, mutu yang dihasilkan dari 

proyek sesuai dengan kriteria yang 

disyaratkan dan ditetapkan. 

d. Kegiatan, kegiatan proyek berlangsung 

dengan lancar meski ada kendala tetap  

dapat diatasi dan ada  solusi 

penyelesaiannya. 

5. Batasan Proyek 

faktor pembatas pada manajemen 

proyek yaitu:  

Ruang lingkup (scope of work ) 

pada intinya adalah membahas jenis dan 

batasan-batasan yang ada pada sebuah 

proyek. Sejauh mana batasan-batasan 

atau ruang lingkup suatu proyek ditentu -

kan. Ruang lingkup atau batasan proyek 

sangatlah diperlukan dalam suatu 

proyek, karena hal ini akan memberi 

dampak pada faktor-faktor proyek yang 

lainnya, terutama yang menyangkut 

biaya dan waktu pengerjaan proyek. 

Semakin besar ruang lingkup suatu 

proyek, semakin bertambah pula waktu 

pengerjaan yang tentunya berdampak 

pada bertambahnya biaya yang harus 

dikeluarkan.2  

 

Waktu (Time), adalah salah satu 

komponen yang menjadi target utama 

dalam sebuah proyek. Pada intinya 

faktor waktu ini berkaitan dengan 

bagaimana kita menentu-kan lamanya 

waktu yang diperlu-kan untuk 

menyelesaikan sebuah proyek.  
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Komponen waktu begitu berarti, terutama 

pada saat-saat krusial. Terkadang suatu 

proyek dipaksa untuk selesai pada waktu 

tertentu, walaupun berdampak pada 

membengkak-nya biaya. 

 

Biaya, Proyek harus dikerjakan dengan 

biaya yang tidak melebihi anggaran, baik 

biaya tiap item pekerjaan, biaya tiap periode 

pelaksanaan, maupun biaya total sampai 

akhir proyek.  

 

Kita sudah membahas tentang manajemen 

proyek. Selanjutnya, kita akan membahas siapa 

yang melaksanakan dan siapa saja yang terkait 

dengan manajemen proyek. 

 

B. Siapa saja yang terlibat dalam 

Manajemen Proyek? 

 
Manajemen Proyek di lingkungan masjid, 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

dilakukan oleh bidang yang memiliki kegiatan 

dengan lingkup tugas, waktu, dan biaya 

tertentu. Contohnya, bidang PHBI dalam hal 

acara Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), 

Bidang Dakwah dalam hal dakwah dengan 

lingkup dan sasaran tertentu, Sekretaris atau 

Bidang Rumah Tangga Masjid dalam hal 

renovasi dan/atau rehabilitasi masjid . 

 

Pengurus masjid dapat menunjuk dan 

mengangkat pimpinan, sekretaris dan 

bendahara proyek berdasarkan Surat 

Keputusan (SK). Selanjutnya, sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya pimpinan proyek 

mengelola, melaporkan pelaksanaan dan 

keuangan proyek kepada ketua pengurus 

masjid. 

 

Orang-orang yang akan berkaitan dengan 

manajemen proyek sangat tergantung dari 

jenis dan lingkup kegiatan proyek.  

Contohnya, masing-masing anggota panitia 

PHBI akan berhubungan dengan pihak-pihak 

yang terkait kerjasama atau yang menjadi 

sasaran kegiatan atau para pemasok barang 

kebutuhan proyek sesuai jenisnya, seperti 

makanan ringan (snack) untuk keperluan 

pada saat acara, jenis makanan untuk ifthor 

jama’i (berbuka bersama) yang disediakan 

pengurus masjid, proyek rehabilitasi 

bangunan masjid, terkait dengan para 

pemasok atau toko material bangunan.   

Naah kini kita akan membahas kapan 

manajemen proyek dilakukan. 

 

C. Kapan Manajemen Proyek dilakukan? 
 

Waktu pelaksanaan manajemen proyek ada 

yang terkait erat dengan waktu tertentu, 

contohnya Peringatan Hari-Hari Besar Islam 

(PHBI) atau event khusus/tertentu seperti, 

bulan suci Ramadan, peringatan hari raya 

Idul adha. 

 

Selain itu, manajemen proyek juga dapat 

dilakukan pada kegiatan yang sifatnya 

tertentu dan tidak rutin seperti: rehabilitasi 

atau renovasi sarana dan prasarana masjid, 

proyek pengadaan atau pengembangan 

aplikasi (software) untuk mendukung 

kesekretariatan atau perbendaharaan.  

 

Selanjutnya, pada bagian berikut ini menjadi 

sangat penting dan menjadi dasar mengapa kita 

harus melakukan manajemen proyek. 

 

D. Mengapa perlu Manajemen Proyek dalam 

pengelolaan masjid? 

 

Firman Allah Subhanahu wa ta’ala terkait 

dengan manajemen proyek diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

“Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain”. (QS 

Al Insyirah Ayat 7) 

 

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu mengkhianati Allah dan Rasul 
(Muhammad), dan (juga) janganlah kamu 
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mengkhianati amanat-amanat yang 
dipercayakan kepadamu sedang kamu 
mengetahui."  (QS al-Anfal [8]: 27) 

 
“Dan engkau akan melihat gunung-gunung, 
yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal 
ia berjalan (seperti) awan berjalan. (Itulah) 
ciptaan Allah yang mencipta dengan 
sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia 
Mahateliti apa yang kamu kerjakan”.  (An 

Naml 27 Ayat 88) 

 
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya 
Allah sangat mencintai orang yang jika 
melaksanakan suatu pekerjaan, maka 
pekerjaaan tersebut dilakukannya dengan 
itqan." (HR Thabrani). 

 

Praktek manajemen proyek pada 

pengelolaan masjid, dapat kita jumpai pada: 

1. Kalender Event (peristiwa rutin/berulang 

tiap tahun) 

Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 

misalnya: Idul Fitri, Idul Adha & Qurban, 

Peringatan Maulid Nabi Muhammad 

Shallallahu alaihi wassallam, Tahun Baru 

Islam, Bulan Ramadhan, Isra Miraj dll. 

2. Proyek renovasi atau penambahan 

ruangan masjid, proyek pembuatan atau 

pengembangan aplikasi teknologi 

informasi masjid. 

 

Mengingat terdapat berbagai agenda proyek 

di masjid yang secara rutin diadakan se tiap 

tahun, menjadi hal penting untuk setiap 

pengurus dan jamaah masjid untuk 

mengetahui, memiliki keterampilan dalam 

manajemen proyek, agar amanah yang 

diberikan sebagai pelaksana proyek dapat 

dikerjakan dan dipertanggungjawabkan 

dengan sebaik-baiknya. 

 

Untuk melengkapi materi pengantar ini, kita 

dapat membahas tempat/lokasi manajemen 

proyek dilaksanakan. 

 

E. Dimana Manajemen Proyek dilakukan? 

 

Pada dasarnya manajemen proyek dapat 

dilakukan di mana saja tidak tergantung 

dengan tempat/lokasi.  Untuk rapat persiapan 

proyek dapat dilakukan di kantor sekretariat 

masjid, dilakukan di rumah salah satu 

pengurus atau tempat lainnya, selama 

pekerjaan manajemen proyek dapat 

dilakukan oleh pengurus masjid.  

Proyek rehabilitasi sarana dan prasarana 

masjid, tentu saja dilakukan pada bagian atau 

area masjid yang diperbaiki. Beberapa 

proyek seperti pemotongan hewan qurban, 

distribusi daging qurban, dan distribusi 

daging qurban pada umumnya dilakukan di 

sekitar masjid, di lapangan, atau tempat yang 

sangat memungkinkan pelaksanaannya.  

 

Akhirnya kita sampai di penghujung 

pembahasan. Alhamdulillah sudah tersaji 

informasi awal tentang manajemen proyek.  

 

F.  Bagaimana Manajemen Proyek dilakukan 

dalam pengelolaan masjid? 

 
Untuk mendapatkan tambahan informasi, 

referensi, dan dukungan implementasi materi 

ini, silahkan terlebih dahulu login/registrasi. 

Selanjutnya Anda dapat mengakses dan 

memilih materi pada bagian berikut ini: 

 

1. Artikel dan Buku;  

Sub menu ini berisi tulisan dan juga 
referensi buku-buku yang dapat dibeli 
terkait dengan materi ini. 

2. Peraturan Perundang-undangan dan 

Pedoman.  

Sub Menu ini bisa menjadi acuan dan 
pertimbangan manajemen proyek di 
masjid. 

 

Demikian artikel pengantar ini disajikan, semoga 

bermanfaat dan selamat memakmurkan masjid. 

 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi 

wabarakatuh 
 

Referensi: 

1. https://projectpakar.com/  

2. (http://aditaryo.info  

3. https://tafsirweb.com/37364-surat-al-

insyirah.html 

4. Gambar dan foto dari berbagai sumber 

yang tertera. 

5. Berbagai sumber diolah. 


