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5. Evaluasi keterlaksanaan
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SKALA PRIORITAS
a. Klasifikasikan kegiatan berdasarkan kriteria

prioritas tinggi, sedang dan rendah
b. Kategori prioritas tinggi jika:

 Pihak lain atau kegiatan yang lain
tergantung pada hasil kegiatan tersebut

 Kesempatan untuk melakukannya sangat
langka

 Akan berdampak negatif jika tidak
dilakukan

 Tidak dapat dijadwalkan ulang
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MEMPERKIRAKAN WAKTU
TIAP KEGIATAN

Didasarkan pengalaman sebelumnya,
ditinjau dari:

a. Apakah pengerjaan selama ini sudah
efektif

b. Apakah dapat dikerjakan lebih cepat
c. Bagaimana mengoptimalkannya
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EVALUASI PELAKSANAAN JADWAL
KEGIATAN

Dilakukan setelah 25% dari seluruh
waktu dilalui, lakukan evaluasi
penerapan jadwal
a. Apakah kegiatan yang sudah jatuh

tempo dapat diselesaikan
b. Kalau belum atau gagal, identifikasi

penyebab kegagalan tersebut
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