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Learning Objectives

 Menggambarkan suatu kerangka keseluruhan untuk manajemen
integrasi proyek yang berkaitan dengan bidang pengetahuan
manajemen proyek lain dan siklus hidup proyek

 Mendeskripsikan rencana pengembangan proyek, termasuk konten
rencana proyek, dengan menggunakan pedoman dan template
untuk mengembangkan rencana, dan melakukan analisis pemangku
kepentingan untuk membantu manage relationships

 Menjelaskan pelaksanaan rencana proyek, hubungannya dengan
perencanaan proyek, faktor yang berhubungan dengan hasil yang
sukses, dan alat-alat dan teknik untuk membantu dalam pelaksanaan
proyek rencana

 Memahami proses perubahan kontrol terpadu, perencanaan untuk
dan mengelola perubahan pada proyek-proyek teknologi informasi,
dan mengembangkan dan menggunakan sistem kontrol perubahan

 Menjelaskan bagaimana perangkat lunak dapat membantu dalam
manajemen proyek integrasi
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Manajemen Integrasi Proyek

 Manajemen Integrasi Proyek adalah tiang
penyangga yang mempengaruhi & dipengaruhi
oleh seluruh knowledge area dalam manajemen
proyek

 Manajemen Integrasi Proyek melibatkan koordinasi
seluruh knowledge area dalam project life cycle

 Merupakan salah satu kompetensi yang harus
dimiliki oleh manajer proyek sebagai kunci
koordinasi SDM, rencana dan pekerjaan-pekerjaan
yang harus dilakukan selama proyek berlangsung
serta pintu komunikasi antara proyek dengan top
manajemen
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Kunci dari Keseluruhan Keberhasilan Proyek: 

Manajemen Integrasi Proyek yang Baik

 Proyek manajer harus mengkoordinasikan semua bidang

pengetahuan lain sepanjang sebuah siklus hidup proyek.

 Banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan

melihat "gambaran besar" dan ingin fokus pada terlalu

banyak detail.

 Manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi

perangkat lunak.
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Proses utama dalam Manajemen 

Integrasi Proyek

 Pengembangan Perencanaan Proyek : mengambil hasil

dari proses perencanaan lain dan menempatkan

mereka ke dalam konsisten, dokumen yang

berhubungan /koheren rencana proyek.

 Pelaksanaan perencanaan proyek: melaksanakan

rencana proyek

 Kontrol perubahan yang terintegrasi: koordinasi

perubahan di seluruh proyek
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Figure 3-1.  Project Integration 

Management Overview
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Note:  The PMBOK Guide includes similar charts for each knowledge area.



Figure 3-2. Framework for Project 

Integration Management
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Focus on pulling everything to-

gether to reach project success!



Pengembangan Perencanaan

Proyek

 Sebuah rencana proyek adalah dokumen yang

digunakan untuk mengkoordinasikan semua

dokumen perencanaan proyek

 Tujuan utamanya adalah untuk memandu

pelaksanaan proyek

 rencana proyek membantu manajer proyek dalam

memimpin tim proyek dan menilai status proyek

 Kinerja proyek harus diukur terhadap rencana

proyek awal
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Atribut Rencana Proyek

 Proyek unik, rencana proyek juga.

 Rencana haruslah:

 Dinamis

 Fleksibel

 Dapat diperbaharui jika terjadi perubahan

 Menjadi acuan utama dalam eksekusi proyek
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Elemen umum dari Rencana

Proyek

 Pengenalan atau gambaran dari proyek

 Deskripsi bagaimana proyek ini disusun

 Manajemen dan proses teknis yang digunakan

pada proyek

 Pekerjaan yang harus dilakukan, jadwal, dan

informasi anggaran
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Table 3-1. Sample Outline for a Software 

Project Management Plan (SPMP)
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Stakeholder Analysis

 Dokumen stakeholder analysis merupakan dokumen

yang penting (dan sensitif) karena memberikan informasi

mengenai stakeholder berkaitan dengan :

 Nama dan organisasi stakeholder

 Peranannya dalam proyek

 Fakta – fakta unik mengenai stakeholder

 Level keterlibatannya dan ketertarikannya akan proyek

 Saran saran untuk menjaga relasi dan stakeholder
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Table 3-2. Sample 

Stakeholder 

Analysis
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Project Plan Execution

 Pelaksanaan rencana proyek melibatkan

mengelola dan melakukan pekerjaan yang

diuraikan dalam rencana proyek

 Sebagian besar waktu dan uang biasanya

dihabiskan untuk eksekusi

 Wilayah aplikasi atau proyek langsung

mempengaruhi pelaksanaan proyek karena

produk dari proyek yang dihasilkan selama

eksekusi
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Apa yang salah?

 Banyak orang memiliki pandangan yang buruk dari rencana
berdasarkan pengalaman masa lalu. manajer senior sering
membutuhkan rencana, tapi kemudian tidak ada yang menindak
lanjuti apakah rencana itu diikuti.

 Misalnya, salah satu manajer proyek mengatakan ia akan bertemu
dengan masing-masing pemimpin tim proyek dalam waktu dua bulan
untuk meninjau rencana mereka. Manajer proyek menciptakan jadwal
rinci untuk ulasan ini. Ia membatalkan pertemuan pertama karena
komitmen bisnis lain. Dia dijadwal ulang pertemuan berikutnya karena
alasan pribadi yang tidak dapat dijelaskan. Dua bulan kemudian,
manajer proyek masih belum bertemu dengan lebih dari setengah dari
pemimpin tim proyek.

 Mengapa anggota proyek merasa berkewajiban untuk mengikuti
rencana mereka sendiri ketika manajer proyek jelas tidak
mengikutinya?
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Keahlian Penting untuk Pelaksanaan 

Proyek

 Skills manajemen secara umum seperti:

 Kepemimpinan

 Komunikasi

 Keahlian politis

 Pengetahuan dan keahlian dalam hal produk,

bisnis, dan wilayah aplikasi

 Menggunakan alat dan teknik khusus
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Alat Bantu dan Tehnik untuk

Eksekusi Proyek

 Work Authorization System : metode yang
digunakan untuk menjamin orang yang memiliki
kualifikasi yang cukup, melakukan pekerjaan yang
tepat pada waktu yang tepat dengan urutan yang
benar.

 Status Review Meetings : rapat terencana dan
terjadwal yang digunakan untuk saling bertukar
informasi mengenai produk yang sedang berjalan

 Project Management Software : perangkat lunak
khusus yang digunakan dalam manajemen proyek.
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Monitoring dan Kontroling Proyek

 Perubahan tak terhindarkan pada sebagian

besar proyek sehingga perlu dikembangkan

dan diikuti proses untuk memantau dan

mengendalikan perubahan.

 Pemantauan pekerjaan proyek mencakup

pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran

informasi kinerja.

 Dua keluaran yang penting: tindakan korektif

dan preventif yang dianjurkan.
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Integrated Change Control

 Termasuk didalamnya mengidentifikasi , mengevaluasi dan

mengelola perubahan selama project life cycle

 Tujuan:

 Mempengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan

perubahan untuk memastikan bahwa perubahan

tersebutakan menguntungkan

 Memastikan bahwa perubahan memang terjadi

(sudah/belum)

 Mengelola perubahan yang terjadi

 Sebuah baseline adalah rencana manajemen proyek yang

telah disetujui ditambah dengan perubahan-perubahan

yang juga telah disetujui
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Figure 3-3. Integrated Change 

Control Process
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21Change Control on Information 

Technology Projects

 Former view: Tim proyek harus berusaha untuk
melakukan apa yang direncanakan tepat waktu
dan sesuai anggaran

 Problem: Stakeholders jarang setuju muka pada
lingkup proyek, dan waktu dan perkiraan biaya
yang tidak akurat

 Modern view: Manajemen proyek adalah suatu
proses komunikasi yang konstan dan negosiasi

 Solution: Perubahan seringkali menguntungkan, dan
tim proyek harus merencanakan untuk mereka



Change Control System

 Adalah proses yang terdokumentasi dan
menggambarkan kapan dan bagaimana
dokumen – dokumen proyek dan pekerjaannya
dapat diubah

 Menggambarkan orang yang berwenang untuk
membuat perubahan dan bagaimana cara
membuat perubahan tersebut

 Sering melibatkan change control board (CCB),
manajemen konfigurasi dan proses untuk
mengkomunikasikannya
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Change Control Boards (CCBs)

 Kelompok resmi dari orang – orang yang bertanggung

jawab untuk menyetujui atau menolak perubahan

proyek

 CCB harus memberikan guidelines untuk mempersiap-

kan perubahan, mengevaluasi perubahan & mengelola

implementasi perubahan yang disetujui

 Anggota CCB biasanya terdiri atas stake holders dari

keseluruhan organisasi

 Problem: CCB jarang bertemu dan membuat keputusan

akan perubahan membutuhkan waktu yang panjang
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Membuat Perubahan tepat waktu

 Beberapa CCBs hanya memenuhi sesekali,
sehingga mungkin memakan waktu terlalu lama
untuk perubahan terjadi

 Beberapa organisasi memiliki kebijakan di tempat
untuk perubahan waktu-sensitif

 "48 hour policy" memungkinkan anggota tim proyek untuk
membuat keputusan, maka mereka memiliki 48 jam
membalikkan keputusan menunggu persetujuan
manajemen senior

 Mendelegasikan perubahan pada tingkat serendah
mungkin, tetapi menjaga semua orang mengetahui
perubahan
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Manajemen Konfigurasi

 Memastikan bahwa produk dan deskripsi mereka
sudah benar dan lengkap

 Berkonsentrasi pada manajemen teknologi dengan
mengidentifikasi dan mengendalikan karakteristik
desain fungsional dan fisik produk

 spesialis manajemen konfigurasi mengidentifikasi
dan konfigurasi dokumen persyaratan,
pengendalian perubahan, merekam dan
melaporkan perubahan, dan mengaudit produk
untuk memverifikasi kesesuaian dengan persyaratan
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Saran saran dalam Kontrol

Perubahan

 Pandang manajemen proyek sebagai sebuah proses
komunikasi dan negosiasi konstan.

 Rencanakan menghadapi perubahan.

 Membangun sistem pengendalian perubahan formal,
termasuk badan pengendalian perubahan (CCBs).

 Manfaatkan manajemen konfigurasi yang baik.

 Menetapkan prosedur untuk membuat keputusan tepat
waktu pada perubahan yang lebih kecil.

 Gunakan laporan kinerja secara tertulis dan lisan untuk
membantu mengidentifikasi dan mengelola perubahan.

 Gunakan manajemen proyek dan perangkat lunak lain untuk
membantu mengelola dan mengkomunikasikan perubahan.
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Penutup

 Sekian dan Terima Kasih.

 Ada Pertanyaan ...?

 Silahkan Ajukan !


