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proyek Teknologi 
Informasi dan tim 

2 
Mendata berbagai metode 
untuk untuk meningkatkan 
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bagaimana perangkat 
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Definisi dan konsep proyek, 
manajemen, dan manajemen proyek 

1.1 



PENTINGNYA KOMUNIKASI 
YANG BAIK 

 Ancaman terbesar proyek adalah kegagalan komunikasi 

 Budaya kita tidak menggambarkan IT Profesional sebagai 
komunikator yang baik 

 Penelitian menunjukan bahwa IT Profesional harus bisa 
berkomunikasi secara efektif untuk berhasil dalam posisi 
mereka 

 kemampuan verbal dan kemampuan non teknis yang 
kuat adalah faktor kunci dalam kemajuan karir di IT 
profesional 



PROSES MANAJEMEN PROYEK 
KOMUNIKASI 

 Perencanaan Manajemen Komunikasi : Menentukan 
informasi dan kebutuhan komunikasi pada pemangku 
kebijakan  

 Mengatur komunikasi : menciptakan, mendistribusikan, 
menyimpan, mendapatkan kembali dan membuang 
komunikasi proyek berdasarkan rencana komunikasi 
proyek 

 Mengendalikan Komunikasi:Memonitoring dan 
mengontrol komunikasi proyek untuk memastikan bahwa 
komunikasi pemangku kebijakan terpenuhi 

 



RINGKASAN MANAJEMEN 
KOMUNIKASI PROYEK 

 



KUNCI KOMUNIKASI YANG 
BAIK 

 Manajer proyek mengatakan bahwa mereka 
menghabiskan 90 persen untuk berkomunikasi 

 Menggunakan metode komunikasi formal dan informal 

 Mendistribusikan informasi penting dengan cara yang 
efektif dan tepat waktu 

 Mengatur tempat untuk mengomunikasikan berita buruk 

 Menentukan sejumlah saluran komunikasi 



MEMAHAMI KEBUTUHAN 
KOMUNIKASI GRUP DAN 

PERORANGAN 

 Sebagai ilustrasi dalam buku Brooks 'The Mythical Man-
Month, Anda tidak bisa menganggap bahwa tugas 
awalnya dijadwalkan untuk mengambil waktu dua bulan 
untuk satu orang dapat dilakukan dalam satu bulan oleh 
dua orang 

 Sembilan wanita tidak dapat melahirkan bayi dalam 1 
bulan 



PENTINGNYA KOMUNIKASI 
SECARA LANGSUNG 

 Penelitian berpendapat bahwa dalam suatu interaksi 
langsung 

• 58 persen komunikasi melalui gerak tubuh 

• 35 persen komunikasi melalui bagaimana kata kata terucap 

• 7 persen komunikais melalui isi atau kata kata yang diucapkan  

 Nada bicara seseorang dan gerakan tubuh yang 
diucapkan menunjukan bagaimana dia benar benar 
merasakan 

 

 

 



PREFERENSI PRIBADI 
MEMPENGARUHI KEBUTUHAN 

KOMUNIKASI 

 Introvert seperti komunikasi yang lebih pribadi, sementara 
ekstrovert ingin membahas hal-hal di depan umum  

 Orang yang intuitif ingin memahami gambaran besar, 
sementara orang-orang perasa perlu langkah langkah rinci 

 Pemikir ingin tahu logika di balik keputusan, sementara merasa 
orang ingin tahu bagaimana sesuatu mempengaruhi mereka 
secara pribadi 

 Menilai orang terdorong untuk memenuhi tenggat waktu 
sementara mengamati orang membutuhkan bantuan lebih 
lanjut dalam mengembangkan dan mengikuti rencana 

 

 

 

 



MENDORONG LEBIH INTERAKSI 
LANGSUNG 

 Singkatnya, frekuensi seringnya pertemuan sangat efektif 
pada proyek TI 

 Stand-up pertemuan memaksa orang untuk fokus pada 
apa yang benar-benar mereka butuhkan untuk 
berkomunikas 

 Beberapa perusahaan memiliki aturan pencegahan 
penggunakan email diantara waktu waktu tertentu 
bahkan sepanjang hari dalam seminggu 

 

 

 

 

 



APA YANG SALAH? 

Contoh lucu miskomunikasi yang umum, terutama ketika mereka 
melibatkan penggunaan teknologi baru. Sebagai contoh, saya 
mengajar kursus pengantar dalam sistem informasi beberapa 
tahun yang lalu. instruktur lainnya akan sering duduk di pada 
kursus untuk belajar bagaimana menggunakan aplikasi 
perangkat lunak terbaru. Suatu hari, siswa belajar bagaimana 
untuk menyesuaikan pengaturan dan menggunakan jalan pintas 
pada komputer mereka. Saya akan memberitahu siswa untuk 
"klik kanan" dan kemudian pilih Properties, atau "klik kanan" dan 
kemudian pilih Copy. Pada akhir kelas, instruktur diam-diam 
mendekati, menunggu sampai siswa lain pergi, dan kemudian 
berkata, "Aku tidak tahu apa yang saya lakukan salah. 



APA YANG SALAH? 

Dia mengangkat secarik kertas yang ia tulis kata "klik" sekitar 
belasan kali. Dengan kata lain, dia benar-benar melakukan write 
"klik" ketika diberitahu untuk melakukannya bukannya mengklik 
kanan. Aku bertanya, "Apakah Anda pengguna Mac?" Komputer 
Macintosh biasanya tidak memiliki mouse dengan dua tombol, 
sehingga pengguna tidak perlu klik kanan. Saya menunjukkan 
instruktur bagaimana kanan-klik mouse, dan di kelas masa depan 
memastikan untuk menunjukkan operasi yang berbeda pada PC 
daripada Mac. 

 

 

 

 

 



MENDISTRIBUSIKAN 
INFORMASI SECARA EFEKTIF 

DAN TEPAT WAKTU 

 Jangan mengubur informasi krusial 

 Jangan takut melaporkan berita buruk 

 Komunikasi oral via pertemuan dan pembicaraan 
informal membantu membawa informasi penting baik 
ataupun buruk 



PERTIMBANGAN KOMUNIKASI 
LAINNYA 

 Jarang penerima menginterpretasikan pesan yang percis 
seperti yang dimaksud si pengirim 

 Lokasi geografis dan latar belakang budaya 
mempengaruhi kompleksitas komunikasi proyek 

• Perbedaan jam kerja 

• Batasan bahasa 

• Perbedaan norma budaya 

•   



MENGATUR TAHAP UNTUK 
MENGKOMUNIKASIKAN KABAR 

BURUK 

Kepada Ibu DAN Ayah atau yang harus dipanggil Nenek dan Kakek 

Ya, Aku hamil. Tidak, Aku belum menikah dengan Larry namun, Pacarku, dia keluar dari pekerjaannya. 

Karyawan Larry tidak terlihat menghargai kemampuan yang sudah dia pelajari sejak dia berhenti SMA. Larry 

terlihat lebih muda dari Ayah, meskipun dia 3 tahun lebih muda. Aku berhenti kuliah dan mendapatkan 

pekerjaan jadi kita bisa mendapatkan apartement sebelum bayinya lahir. Aku menemukan apartemen bagus di 

atas 24 jam garasi perbaikan mobil dengan isolasi yang baik sehingga asap knalpot dan kebisingan tidak akan 

mengganggu kita.  
 

Aku sangat senang. Aku kira kalian juga begitu 

Salam, Ashley 

P.S. Tidak ada Larry. Aku tidak hamil. Aku tidak menikah. Aku tidak berhenti kuliah. Tapi aku dapat nilai 

kimia “D”. Aku hanya ingin kalian memiliki beberapa sudut pandang. 



MENENTUKAN JUMLAH 
SALURAN KOMUNIKASI 

 Karena jumlah orang yang terlibat meningkat, 
kompleksitas komunikasi meningkat karena ada lebih 
banyak saluran komunikasi atau jalur melalui mana 
orang dapat berkomunikasi. 

  Jumlah saluran komunikasi = n (n-1) 2 di mana n adalah 
jumlah orang yang terlibat 

 

 

 

 

 

 



PERENCANAAN MANAJEMEN 
KOMUNIKASI 

 



PERENCANAAN MANAJEMEN 
KOMUNIKASI 

 Setiap proyek harus termasuk dalam beberapa rencana 
manajemen komunikasi, sebuah dokumen yang 
memandu proyek komunikasi 

 Rencana Manajemen komunikasi bervariasi dengan 
kebutuhan proyek, tetapi beberapa tipe dari rencana yang 
ditulis harus selalu disiapkan 

 Untuk proyek kecil, rencana manajemen bisa menjadi 
bagian dari kontrak tim  

 Untuk proyek besar, itu harus dipisahkan dari dokumen 



ISI RENCANA MANAJEMEN 
PROYEK 

1. Komunikasi pemangku kebijakan dibutuhkan 

2. Informasi dikomunikasikan, termasuk format, isi dan 
tingkat atau rincian 

3. Siapa yang akan menerima informasi dan siapa yang 
akan membuat  

4. Metode yang disarankan atau teknologi untuk 
menyampaikan informasi 



ISI RENCANA MANAJEMEN 
PROYEK 

5. Frekuensi dari komunikasi 

6. Prosedur eskalasi untuk menyelesaikan masalah 

7. Prosedur revisi untuk memperbarui rencana 
manajemen komunikasi 

8. Sebuah daftar istilah umum 



CONTOH ANALISIS PEMANGKU 
KEBIJAKAN UNTUK PROYEK 

KOMUNIKASI 

 



MANAJEMEN KOMUNIKASI 

 Memanajemen komunikasi adalah bagian besar dari 
pekerjaan manajer proyek 

 Mendapatkan informasi proyek ke orang yang tepat pada 
waktu yang tepat yang bermanfaat adalah sama 
Pentingnya dengan pengembangan informasi di tempat 
pertama 

 Pertimbangan penting termasuk penggunaan teknologi, 
metode yang tepat dan media untuk digunakan, dan 
pelaporan kinerja 



MENGGUNAKAN TEKNOLOGI 
UNTUK MENINGKATKAN 

PENCIPTAAN DAN DISTRIBUSI 

 Teknologi dapat memfasilitasi proses menciptakan dan 
mendistribusikan informasi, bila digunakan dengan 
benar 

 Hal ini penting untuk memilih metode komunikasi yang 
tepat dan media 



ISU GLOBAL 

 Bencana alam sering mengganggu komunikasi di seluruh 
dunia. Sebagai contoh, skala kerusakan infrastruktur 
komunikasi Jepang setelah gempa 9,0 SR Maret 2011 
adalah belum pernah terjadi sebelumnya. Untungnya, 
ribuan karyawan dari NTT East bekerja sepanjang waktu 
untuk memulihkan komunikasi. Sebagai hasil dari upaya 
mereka, 4,75 juta panggilan telepon umum dibuat pada 
hari setelah bencana. 



KLASIFIKASI DARI METODE 
KOMUNIKASI 

 komunikasi interaktif: Dua orang atau lebih berinteraksi 
untuk bertukar informasi melalui pertemuan, panggilan 
telepon, atau konferensi video. Kebanyakan cara yang 
efektif untuk memastikan pemahaman umum 

 Mendorong komunikasi: Informasi dikirimkan atau 
didorong ke penerima tanpa permintaan mereka melalui 
laporan, e-mail, faks, surat suara, dan sarana lainnya. 

 Memastikan bahwa informasi yang disebarkan, tetapi 
tidak menjamin bahwa itu diterima atau dipahami Tarik 
komunikasi: Informasi dikirimkan ke penerima 
permintaan mereka melalui situs Web, papan buletin, e-
learning, pengetahuan repositori seperti blog. 

 



TABEL PILIHAN MEDIA 

 



WHAT WENT RIGHT? 

 Kolaborasi merupakan pendorong utama dari kinerja 
keseluruhan perusahaan di seluruh dunia  

 Dari semua teknologi kolaborasi yang diteliti, tiga lebih 
umum hadir di perusahaan berkinerja tinggi 
dibandingkan dengan yang berkinerja rendah: Web 
conferencing, audio conferencing, dan teknologi 
pertemuan-scheduler 



 WHAT WENT RIGHT? 

 "Penelitian ini mengungkapkan pemimpin bisnis metrik 
baru yang kuat dapat digunakan untuk lebih berhasil 
mengelola perusahaan mereka dan mencapai keunggulan 
kompetitif," kata Brian Cotton, wakil presiden di Frost & 
Sullivan *  

 Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada perbedaan 
regional dalam bagaimana orang di berbagai negara lebih 
memilih untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. 

*Frost & Sullivan, “New Research Reveals Collaboration Is a Key Driver of Business Performance Around the World,” 
Microsoft PressPass (June 5, 2006) 



LAPORAN KINERJA 

 Pelaporan kinerja stakeholder diberitahu tentang 
bagaimana sumber daya yang digunakan untuk mencapai 
tujuan proyek 

 Laporan Status menjelaskan di mana proyek berdiri pada 
titik tertentu dalam waktu laporan  

 Kemajuan menggambarkan apa tim proyek telah dicapai 
selama periode waktu tertentu  

 Prakiraan memprediksi status proyek masa depan dan 
kemajuan berdasarkan informasi masa lalu dan tren 



MENGENDALIKAN 
KOMUNIKASI 

 Tujuan utama dari mengendalikan komunikasi adalah untuk 
memastikan aliran optimal informasi di seluruh siklus 

 Manajer proyek dan tim proyek harus menggunakan berbagai 
sistem pelaporan, penilaian ahli, dan pertemuan untuk menilai 
seberapa baik komunikasi bekerja. Jika masalah ada, manajer 
proyek dan tim perlu mengambil tindakan, yang sering 
membutuhkan perubahan pada proses sebelumnya 
perencanaan dan pengelolaan komunikasi proyek Hal ini sering 
bermanfaat untuk memiliki seorang fasilitator dari luar tim 
proyek menilai seberapa baik komunikasi bekerja 



SARAN UNTUK 
MENINGKATKAN PROYEK 

KOMUNIKASI 

 Mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik  

 Menjalankan pertemuan yang efektif  

 Menggunakan e-mail dan teknologi lainnya secara efektif 

  Gunakan template untuk komunikasi proyek 



PENGEMBANGAN 
KEMAMPUAN KOMUNIKASI 

YANG BAIK 

 Teknologi komunikasi, seperti menggunakan e-mail dan 
mencari Web, harusnya membantu meningkatkan komunikasi 
proyek, tetapi juga dapat menyebabkan konflik  

 Bagaimana? Cyberslackers adalah orang-orang yang harus 
bekerja, tapi malah menghabiskan waktu online mereka 
melakukan kegiatan-non-kerja terkait, seperti mengganggu 
teman teman atau rekan kerja dengan mengirimkan e-mail 
yang tidak penting 

 



PENGEMBANGAN 
KEMAMPUAN KOMUNIKASI 

YANG BAIK 

 Sebuah studi oleh Websense menyarankan bahwa karyawan 
menggunakan Web lebih dan lebih untuk alasan pribadi, dan 
itu adalah biaya perusahaan AS $ 178.000.000.000 per tahun, 
atau $ 5.000 per karyawan  

 Sebuah survei 2008 menemukan bahwa lebih dari seperempat 
pengusaha AS telah dipecat pekerja untuk menyalahgunakan 
pekerja e-mail dan sepertiga telah dipecat karena 
menyalahgunakan internet pada pekerjaan 

 



MEDIA SNAPSHOT 

 Teknologi komunikasi, seperti menggunakan e-mail dan mencari Web, 
harus membantu meningkatkan komunikasi proyek, tetapi juga dapat 
menyebabkan konflik 

 Bagaimana? Cyberslackers adalah orang-orang yang harus bekerja, tapi 
malah menghabiskan waktu online mereka melakukan kegiatan-non-
kerja terkait, seperti teman-teman mengganggu atau rekan kerja 
dengan mengirimkan penting e-mail  

 Sebuah studi oleh Websense menyarankan bahwa karyawan 
menggunakan Web lebih dan lebih untuk alasan pribadi, dan itu 
adalah biaya perusahaan AS $ 178.000.000.000 per tahun, atau $ 5.000 
per karyawan  

 Sebuah survei 2008 menemukan bahwa lebih dari seperempat 
pengusaha AS telah dipecat pekerja untuk menyalahgunakan pekerja 
e-mail dan sepertiga telah dipecat karena menyalahgunakan internet 
pada pekerjaan 



MENJALANKAN PERTEMUAN 
EFEKTIF 

 Menentukan apakah rapat dapat dihindari 

 Tentukan tujuan dan hasil yang diharapkan dari pertemuan  

 Menentukan siapa yang harus menghadiri pertemuan  

 Memberikan agenda untuk peserta sebelum pertemuan 

 Siapkan handout dan alat bantu visual, dan membuat 
pengaturan logistik dari waktu ke depan  

 Jalankan pertemuan profesional  

 Menetapkan aturan dasar untuk pertemuan membangun 
hubungan 

 

 



MENGGUNAKAN E-MAIL, 
INSTANT MESSAGING, SMS, 

DAN ALAT KOLABORASI 
EFEKTIF 

 Pastikan bahwa e-mail, pesan instan, SMS, atau alat kolaboratif 
merupakan media yang tepat untuk apa yang Anda ingin 
berkomunikasi 

 Pastikan untuk mengirimkan informasi kepada orang yang 
tepat  

 Gunakan baris subjek yang bermakna dan membatasi isi email 
ke satu subjek utama, dan menjadi jelas dan ringkas mungkin 

 Pastikan untuk mengotorisasi orang yang tepat untuk berbagi 
dan mengedit dokumen kolaboratif Anda 



SAMPEL ALAT KOLABORASI 

 Sebuah portal SharePoint memungkinkan pengguna untuk 
membuat kustom situs Web untuk mengakses dokumen dan 
aplikasi yang tersimpan di perangkat bersama  

 Docs Google memungkinkan pengguna untuk membuat, 
berbagi, dan mengedit dokumen, spreadsheet, dan presentasi 
secara online  

 Wiki adalah sebuah situs web yang dirancang untuk 
memungkinkan siapa saja yang mengakses ke berkontribusi 
atau memodifikasi konten halaman Web 



PRAKTEK TERBAIK 

 Alaska Airlines menggunakan wiki proyek aman untuk 
memfasilitasi komunikasi proyek dan kolaborasi  

 Manfaat meliputi:  

• Dokumentasi yang lebih baik 

• Peningkatan kepercayaan dan berbagi informasi 

• Pertumbuhan yang berkelanjutan  

 
Departemen Alaska Airlines IT bahkan menciptakan "Ibu dari Semua 
wiki" untuk melayani sebagai indeks untuk semua wiki proyek dikenal 



MENGGUNAKAN TEMPLATE 
UNTUK PROYEK KOMUNIKASI 

 Banyak orang-orang teknis takut untuk meminta bantuan  

 Memberikan contoh dan template proyek komunikasi untu 
menghemat waktu dan uang 

 Organisasi dapat mengembangkan template sendiri, 
menggunakan beberapa disediakan oleh organisasi luar, atau 
menggunakan sampel dari buku teks  

 Ingat penelitian yang menunjukkan bahwa perusahaan yang 
unggul dalam manajemen proyek membuat penggunaan efektif 
dari template 

 



CONTOH TEMPLATE UNTUK 
SEBUAH 

DESKRIPSI PROYEK 

 



CONTOH TEMPLATE UNTUK 
SEBUAH LAPORAN KEMAJUAN 

BULANAN 

 



DOKUMENTASI PROYEK 
PRODUK AKHIR 

 



DOKUMENTASI PROYEK 
PRODUK AKHIR 

 



LAPORAN PELAJARAN 

 Manajer proyek dan anggota tim proyek masing-masing 
harus menyiapkan laporan pelajaran-belajar  

• Sebuah pernyataan reflektif yang mendokumentasikan hal penting 

seorang individu belajar dari bekerja pada proyek  

Manajer proyek sering menggabungkan informasi dari semua laporan 
pelajaran-belajar menjadi ringkasan laporan proyek 

Lihat Template dan sampel dalam Bab 3 
 



ARSIP PROYEK 

 Hal ini juga penting untuk mengatur dan mempersiapkan 
arsip proyek  

 Arsip proyek yang satu set lengkap dengan catatan 
proyek terorganisir yang memberikan sejarah yang 
akurat dari proyek  

 Arsip-arsip ini dapat memberikan informasi berharga 
untuk proyek-proyek masa depan juga 



PROYEK SITUS WEB 

 Banyak tim proyek membuat Proyek situs Web untuk 
menyimpan dokumen produk yang penting dan informasi 
lainnya  

 Dapat membuat situs menggunakan berbagai jenis 
perangkat lunak, seperti perangkat lunak proyek 
manajemen perusahaan 

 



RINGKASAN LAYAR PROYEK 
APLIKASI MICROSOFT’S 

PROJECT WEB 

 



MENGGUNAKAN SOFTWARE 
UNTUK MEMBANTU PROYEK 

KOMUNIKASI 

 Ada banyak perangkat lunak untuk membantu dalam proyek 
komunikasi  

 Saat ini banyak orang telecommute atau bekerja jarak jauh 
setidaknya paruh waktu. TechCast di George Washington 
University memperkirakan bahwa pada 2019, 30 persen dari AS 
pekerja sektor swasta bisa bekerja dari rumah perangkat lunak  

 manajemen proyek mencakup kemampuan baru untuk 
meningkatkan komunikasi maya  

 Sementara teknologi dapat membantu dalam proses 
komunikasi, itu bukan yang paling penting. Jauh lebih penting 
adalah meningkatkan kemampuan organisasi untuk 
berkomunikasi, yang sering melibatkan perubahan budaya 



RINGKASAN MATERI 

1 
Tujuan dari manajemen 
komunikasi proyek 
adalah untuk memastikan 
tepat waktu dan tepat 
generasi, pengumpulan, 
diseminasi, 
penyimpanan, dan 
disposisi informasi 
proyek. 

2 
Proses utama meliputi: 

- Rencana manajemen 
komunikasi rencana 

- Mengelola komunikasi 

- Mengontrol omunikasi 


