
Pertemuan
II

Konten & Proses

Fase Kegiatan Berdasarkan SDLC

• Perencanaan (Planning)
• Analisis (Analysis)
• Perancangan (Design)
• Implementasi (Implementation)
• Dukungan (Support)

SDLC

• Model Waterfall : Model ini terdefisinikan dengan baik dimana 
pengembangan dan support sistem mempunyai 
jenjang/tahapan kegiatan secara linier.

Model Metodologi Pengembangan Sistem

• Model Spiral : Pada model ini, perangkat lunak dikembangkan 
menggunakan pendekatan iteratif atau spiral yang dirasakan 
lebih baik dibandingkan pendekatan linier.

Model Metodologi Pengembangan Sistem



• Model Incremental Release :

Model Metodologi Pengembangan Sistem

• Model RAD (Rapid Application Development) : Digunakan untuk 
mengembangkan sistem secara cepat tanpa mengabaikan 
kualitas.

Model Metodologi Pengembangan Sistem

• Model Prototyping : Digunakan dalam mengembangkan
prototipe untuk memperjelas dan memenuhi kebutuhan user.

Model Metodologi Pengembangan Sistem

Siklus Hidup Proyek



Proyek Manager (PM)

EFEKTIF
• Memberikan contoh-contoh yang 

baik dalam kepemimpinan
• Berpijak pada visi
• Bekerja dengan keyakinan dan

kepastian
• Mampu secara teknis
• Mampu berkomunikasi dengan baik
• Mampu menjadi motivator yang baik
• Koordinasi dengan manajemen

tingkat atas hanya bila dibutuhkan
• Selalu memberikan dukungan kepada

anggota tim
• Berani dan penuh dengan ide-ide 

baru

• Memberikan contoh-contoh yang 
jelek dalam kepemimpinan

• Kurang mampu secara teknis
• Tidak percaya diri
• Tidak komunikatif
• Tidak mampu menjadi motivator

TIDAK EFEKTIF

Ciri
Proyek

Manager

• Kerangka Struktural ; Pemahaman pada peran dan 
tanggungjawab, koordinasi dan kontrol.

• Kerangka Sumber Daya Manusia ; Pemahaman pada hubungan 
yang harmonis antara kebutuhan organisasi dan kebutuhan 
sumber daya manusia.

• Kerangka Politis ; Pemahaman bahwa organisasi merupakan 
koalisi / gabungan dari orang-orang atau kelompok-kelompok. 
Konflik dan kekuasaan merupakan issue utama dalam kerangka 
ini.

• Kerangka Simbolik ; Pemahaman pada simbol dan arti berkaitan 
dengan suatu event. Kultur (budaya) merupakan hal yang sangat 
penting dalam kerangka ini.

Kerangka Pemahaman Organisasi

• Struktur Organisasi Fungsional : Struktur organisasi yang
berfokus pada garis tanggungjawab, koordinasi dan kontrol
secara bertingkat menurut fungsi-fungsi manajemen.

Macam Bentuk Struktur Organisasi



• Struktur Organisasi Proyek :Struktur organisasi yang
memandang fungsi-fungsi manajemen sebagai sebuah proyek,
dimana konsep manajemen proyek berlaku pada setiap area
fungsi organisasi. Dan setiap proyek berada di bawah
tanggunngjawab langsung seorang pimpinan (Chief Executive
Officer).

Macam Bentuk Struktur Organisasi

• Struktur Organisasi Matriks : Struktur organisasi ini merupakan
gabungan dari struktur organisasi fungsional dan struktur
organisasi proyek. Para manajer proyek berada di bawah
tanggungjawab seorang manajer program. Keterlibatan staf
dalam suatu proyek tidak secara langsung di bawah
tanggungjawab manajer proyek tetapi di bawah manajer bagian
masing-masing.

Macam Bentuk Struktur Organisasi

• Dukungan eksekutif
• Keterlibatan user
• Pengalaman manajer proyek
• Sasaran bisnis yang jelas
• Scope yang minimal (bidang proyek tidak terlalu luas)
• Infrastruktur software
• Kebutuhan dasar perusahaan
• Metodologi formal
• Perkiraan yang baik (akurat)

Kunci Keberhasilan Proyek IT


