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 Manajemen Biaya Proyek (6)
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Nomor Komponen Persentase

1 Ujian Akhir Semester 35%

2 Ujian Tengah Semester 30%

3 Tugas Kelompok (Proyek) 20%

4 Tugas Mandiri (Makalah) 10%

5 Kehadiran & Keaktifan 5%

Jumlah 100%
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 Sebuah proyek adalah upaya sementara yang dilakukan untuk
menghasilkan produk atau layanan yang unik

 Temporary – Awal dan akhir yang pasti

 Unique –Usaha baru, lahan asing

Temporary UniqueKarakter dari

Proyek





Proyek
Sukses

Persyaratan
Pelanggan
terpenuhi / 
terlampaui

Selesai dalam
kerangka

waktu yang 
dialokasikan

Selesai sesuai 
anggaran 

yang 
dialokasikan

Diterima oleh
pelanggan



Cakupan
bertambah

Pengumpulan
Kebutuhan
yang Buruk

Perencanaan 
dan 

penjadwalan 
yang tidak 

realistis

Kurangnya
sumber daya



 Manajemen Proyek (Project Management) adalah

penerapan keterampilan, pengetahuan, alat dan teknik

untuk memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku

kepentingan untuk suatu proyek.

 Tujuan dari manajemen proyek adalah prediksi dan

pencegahan, BUKAN pengakuan dan reaksi



Quality

ScopeScope

TimeTime

CostCost



 Scope meningkat = time bertambah +  costs meningkat

 Time yang ketat = costs meningkat + scope berkurang

 Budget yang ketat = time bertambah + scope berkurang.



 Scope Management

 Issue Management

 Cost Management

 Quality Management

 Communications Management

 Risk Management

 Change Control Management



 Terutama definisi dan kontrol apa yang TERMASUK dan TIDAK 

TERMASUK dalam proyek.



 Masalah (issue) adalah hambatan untuk mencapai hasil proyek.

 Biasanya diidentifikasi sepanjang proyek dan dicatat serta dilacak
melalui resolusi.

Tali tidak tebal

Issue… sudah memengaruhi biaya, waktu, atau kualitas



 Proses ini diperlukan untuk memastikan proyek selesai dalam 
anggaran yang disetujui dan termasuk:

Resources

- people

- equipment

- materials

Quantities

Budget



 Quality Management adalah proses yang memastikan proyek akan
memenuhi kebutuhan

“kesesuaian dengan persyaratan” - Crosby 

“kebugaran untuk digunakan” - Juran

“totalitas karakteristik suatu entitas yang menanggung

kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan

dan tersirat’ - ISO 8402:1994 



 Proses ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua informasi 
mengenai proyek akan sampai tepat pada waktunya, dibuat dengan 
tepat, dikumpulkan, dibagikan, disimpan dan diatur dengan tepat 
pula.



 Identifikasi risiko dan strategi mitigasi

 Pembaruan dan pelacakan risiko

Tree – location, accessibility, 

ownership 
Weather

Risk… POTENTIAL negative impact to project 



 Tentukan bagaimana perubahan pada ruang
lingkup proyek akan dieksekusi

Scope Change

Schedule changes

Technical Specification Changes

Semua perubahan memerlukan kolaborasi dan pembelian melalui tanda tangan

sponsor proyek sebelum implementasi perubahan



Initiation 
Phase

Definition 
Phase

Planning 
Phase

Implementation 
Phase

Deployment 
Phase

Closing 
Phase



 Tentukan kebutuhannya

 Analisis Pengembalian Investasi

 Buat atau Ambil Keputusan

 Pengembangan Anggaran



 Tentukan tujuan, ruang lingkup dan kendala proyek

 Identifikasi anggota dan peran mereka

 Tentukan saluran komunikasi, metode, frekuensi dan konten

 Perencanaan manajemen risiko



 Perencanaan sumber daya

 Struktur rincian kerja

 Pengembangan Jadwal Proyek

 Rencana Jaminan Kualitas



 Untuk mendefinisikan dan mengatur
ruang lingkup total proyek

 Level Pertama Kedua - menetapkan
serangkaian hasil yang direncanakan
yang secara kolektif dan eksklusif
mewakili 100% dari ruang lingkup
proyek.

 Level selanjutnya - mewakili 100% 
dari cakupan node induknya



 Menjalankan rencana proyek dan mencapai tujuan proyek

 Rencana Pelatihan

 Membangun Sistem

 Kualitas asuransi



 Pelatihan Pengguna

 Ulasan Produksi

 Mulai menggunakan



 Penutupan Kontrak

 Transisi Pasca Produksi

 Pelajaran yang Dapat Diambil



 PERT Chart- dirancang untuk
menganalisis dan mewakili tugas-
tugas yang terlibat dalam
menyelesaikan proyek yang 
diberikan

 Gantt Chart - popular type 

of bar chart that illustrates 

a project schedule 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Pert_chart_colored.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/GanttChartAnatomy.png


Tanggung jawab

proses

Tanggung jawab

orang

• Masalah proyek

• Menyebarkan informasi proyek

• Mengurangi risiko proyek

• Kualitas

• Mengelola ruang lingkup

• Metrik Proyek

• Mengelola keseluruhan rencana

kerja

• Menerapkan proses standar

• Membangun keterampilan

kepemimpinan

• Menentukan harapan

• Membangun tim

• Kemampuan berkomunikasi



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/GanttChartAnatomy.png




 Manajemen Lingkup Proyek adalah proses untuk memastikan bahwa
proyek termasuk semua pekerjaan yang diperlukan, dan hanya
pekerjaan yang diperlukan, untuk penyelesaian yang sukses.

 Terutama definisi dan kontrol apa yang TERMASUK dan TIDAK 
TERMASUK dalam proyek.



 Masalah adalah hambatan untuk mencapai hasil proyek.

 Masalah biasanya diidentifikasi di seluruh proyek dan dicatat dan
dilacak melalui resolusi.

 Di bagian rencana ini, proses berikut ini digambarkan:
 Di mana masalah akan dipelihara dan dilacak

 Proses untuk memperbarui masalah secara teratur

 Proses eskalasi

 Kendaraan dengan mana anggota tim dapat mengakses masalah yang 
didokumentasikan



 Proses ini diperlukan untuk memastikan proyek selesai dalam 
anggaran yang disetujui dan termasuk:
 Resource Planning - Sumber daya fisik yang dibutuhkan (orang, peralatan, 

bahan) dan jumlah apa yang diperlukan untuk proyek

 Budget 

 Perkiraan anggaran

 Perkiraan baseline

 Aktual Proyek



 Manajemen Kualitas adalah proses yang memastikan proyek akan
memenuhi kebutuhan melalui : Quality Planning, Quality Assurance, 
dan Quality Control.

 Standar Kinerja Kualitas Yang Jelas Ditentukan

 Bagaimana Standar Kualitas dan Kinerja itu diukur dan dipenuhi

 Bagaimana Proses Pengujian dan Jaminan Kualitas akan memastikan standar
terpenuhi

 Kontrol kualitas berkelanjutan



 Proses ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua informasi
mengenai proyek akan sampai tepat pada waktunya, dibuat dengan
tepat, dikumpulkan, dibagikan, disimpan dan diatur dengan tepat
pula menggunakan:

 Perencanaan komunikasi

 Distribusi Informasi

 Pelaporan Kinerja

 Tetapkan jadwal untuk Rapat Proyek (Tim, OSC, ESC), Pertemuan
Status (progress) dan Pertemuan Masalah (issue) yang akan
dilaksanakan



 Identifikasi risiko dan strategi mitigasi

 Kapan  jika risiko baru muncul

 Pembaruan dan pelacakan risiko



 Tentukan bagaimana perubahan pada ruang
lingkup proyek akan dieksekusi
 Kontrol perubahan formal diperlukan untuk semua hal berikut ini

1.Perubahan Lingkup

2.Perubahan Jadwal

3.Perubahan Spesifikasi Teknis

4.Perubahan Pelatihan

 Semua perubahan memerlukan kolaborasi dan persetujuan melalui
tanda tangan sponsor proyek sebelum implementasi perubahan



Next… 

Pertemuan 2

KONTEN DAN PROSES MANAJEMEN PROYEK


