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Apa yang perlu diperhatikan dalam 
pembuatan sebuah proyek?

Dikutip  dari laman 
Harvard Business 
Review

Terdapat 6 pertanyaan sederhana yang perlu diskusikan 
dengan tim kepemimpinan proyek. Dengan menjawabnya 
secara berurutan, akan menjadi jelas apakah proyek dalam 
kondisi baik atau buruk. Apabila ada keraguan dalam 
menjawabnya maka jangan ragu untuk menunda proyek 
tersebut. Penulis menerapkan enam pertanyaan ini pada 
perlombaan Jeff Bezos ke bulan.



6 pertanyaan berurut yang direkomendasikan untuk 
ditanya :

1 Is there a solid business case and a compelling rationale? (The Why)
Ada dua alasan utama menginvestasikan sumber dalam sebuah proyek: 
memecahkan masalah atau menangkap peluang

2

Karakteristik terpenting dari proyek transformasi yang 
sukses adalah memiliki sponsor yang kuat, terlibat, dan 
karismatik.

3
Dengan ruang lingkup yang jelas, dapat 
diperkirakan durasi, biaya, dan 
keterampilan yang dibutuhkan untuk 
menghasilkan hasil yang diinginkan

Does the project have a committed and charismatic sponsor? (The 
Who)

Does the project have a clear scope? (The What)



6 pertanyaan berurut yang direkomendasikan untuk 
ditanya :

4 Is there buy-in from key stakeholders? (The How)

Proyek yang paling sukses terjadi ketika semua, atau setidaknya 
sebagian besar, pemangku kepentingan utama mendukungnya.

5

Proyek yang dimulai dengan tenggat waktu yang 
ambisius dan tak terbantahkan memiliki peluang 
sukses yang lebih tinggi

6

Domain "Where" mencakup elemen eksternal yang 
dapat berdampak positif  atau negatif  pada proyek

Does the Project have a precise finish line? (The 
When)

Is the Project a true priority? (The Where)



"A Leader is One who 
Knows the Way. Goes 
the Way, and Shows 

The Way."
- John C Maxwell-

Luangkanlah waktu untuk mendiskusikan, mengklarifikasi, 
dan memperkuat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 
tersebut bersama tim leadership kalian. Terlepas dari 
seberapa penting dan bersemangatnya kalian untuk memulai 
mengerjakannya



● 6 Questions to Ask Before Launching a 
Moon Shot Project (Peter Bregman and 
Antonio Nieto Rodriguez)

● https://hbr.org/2019/08/6-questions-to-ask-
before-launching-a-moon-shot-project

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis 
dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk 

kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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