
Konten dan Proses Manajemen Proyek



 Pengembangan sebuah produk pada dasarnya mengikuti tahapan
yang disebut Siklus Hidup Produk (Product Life Cycle).

 Pendekatan Siklus Hidup Pengembangan Sistem (Systems 
Development Life Cycle – SDLC), dilakukan dengan fase kegiatan:
 Perencanaan (Planning)

 Analisis (Analysis)

 Perancangan (Design)

 Implementasi (Implementation)

 Pemeliharaan (Maintenance)



SDLC VERSI 10 FASESDLC VERSI 10 FASE



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

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

 Model Incremental : model pengembangan sistem berdasarkan requirement 
software yang dipecah menjadi beberapa bagian sehingga model 
pengembangannya secara bertahap.

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

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

 Etc.



Ruang lingkup/scope

Semua pekerjaan dan proses yang terkait dengan
pembuatan produk.  Apa yang harus atau tidak
dilakukan

Deliverables

Produk yang dihasilkan dalam proyek



 Initiation: mengawali proyek

 Scope planning: pembuatan dokumen sebagai dasar keputusan-
keputusan yang akan dilakukan dalam proyek

 Scope definition: membagi deliverable proyek menjadi beberapa
bagian yang lebih kecil yang lebih mudah dikelola

 Scope verification: formalisasi acceptance dari ruang lingkup
proyek

 Scope change control: pengendalian perubahan pada ruang
lingkup proyek



Memberikan gambaran global suatu proyek

 Tujuan:

 Menunjuk atau menetapkan manajer proyek

 Menentukan tujuan proyek secara rinci

 Mengidentifikasi stakeholder

 Menentukan kriteria keberhasilan proyek

 Menentukan ruang lingkup, jadwal, kebutuhan sumber daya, 
asumsi, dan batasan proyek

Output berupa project charter







PROJECT INITIATION

 Lihat IT blueprint/IT plan  perencanaan strategis dari
perusahaan

 Perencanaan strategis berpengaruh dalam menentukan
tujuan long-term perusahaan

 Proyek IT harus mendukung tujuan strategis dan tujuan
keuangan perusahaan



 Proses yang dilakukan :

 Mengembangkan IT strategic plan dengan menyesuaikan
strategic plan perusahaan

 Business area analysis

 Define potential projects

 Pemilihan IT project

 Mengalokasikan resource





 Dalam IT Plan  banyak proyek, tetapi resource terbatas
 perlu ditentukan yang mana yang dikerjakan terlebih
dahulu

 Metode :

 Fokus pada kebutuhan perusahaan

 Mengkategorikan proyek

 Financial analysis

 Weighted scoring model

 Balanced scorecard



 Metode untuk melakukan financial 
analysis:

 Net present value (NPV) analysis

 Return on investment (ROI)

 Payback analysis



 Net present value (NPV) analysis : untuk menghitung
keuntungan atau kerugian yang didapat dari suatu
proyek dengan memperhitungkan faktor bunga dalam
beberapa tahun kedepan

 Jika nilai financial adalah kriteria utama untuk memilih
proyek, maka proyek dengan NPV positif yang harus
dipertimbangkan

 Semakin besar nilai NPV semakin baik



Total cash 

flow sama, 

tetapi NPV 

berbeda





 Menghitung NPV

 Tentukan estimasi biaya dan keuntungan dari product life 
dan project life

 Tentukan discount rate (faktor bunga)

 Hitung NPV

 Menghitung ROI

 ROI = (total discounted benefits - total discounted costs) / 
discounted costs

 Semakin tinggi ROI, semakin baik



 Tool untuk menyeleksi proyek berdasarkan banyak kriteria, 

langkah :

 Identifikasi kriteria penting untuk proses seleksi proyek

 Beri bobot (dalam persen) untuk masing-masing kriteria (total 

100%)

 Beri nilai masing-masing kriteria untuk masing-masing proyek

 Kalikan nilai dengan bobot dan dapatkan total nilai yang telah

diberi bobot (total weighted scores)

 Semakin tinggi nilai weighted score, semakin baik





 Scope statement  tujuannya agar semua pihak
memahami ruang lingkup proyek

 Isi Scope planning:

 Penilaian proyek secara keseluruhan

 Penjelasan produk dari proyek

 Penjelasan tentang ukuran keberhasilan proyek





 Setelah melakukan scope planning, langkah selanjutnya

menentukan pekerjaan yang akan dilakukan menjadi

beberapa kelompok pekerjaan kecil yang dapat dikelola











 Dilakukan jika pekerjaan sudah selesai

 Input :

 Deliverables
 Project scope statement

 Proses 
 inspections

 Output

 Accepted deliverables jika hasil inspection lolos, atau
 Requested change dan recommended corrective action jika hasil

inspection tidak lolos



 Proyek berjalan, di tengah jalan ada penambahan
fitur/fungsi atau perubahan ruang lingkup

 Rekam dalam change request

 Persetujuan change request 

 Cek baseline – apakah perlu corrective action

 Buat planning ulang

 Update baseline 



 Deskripsi detail dari definisi proyek yang sudah dibuat
pada proses inisiasi

 Tujuan:
Mendefinisikan ruang lingkup proyek

Membuat detail jadwal pelaksanaan proyek

Menentukan dana yang dibutuhkan proyek

Menentukan prosedur dan mekanisme pengontrolan proyek

Menentukan peran, kualisfikasi, tanggung jawab serta jumlah personil untuk
pelaksanaan proyek

Mengidentifikasi resiko dan tindakan penanggulangannya

Membuat perencanaan komunikasi selama pelaksanaan proyek

Menentukakan dan menyetujui baseline yang akan menjadi acuan proyek



 Tindak lanjut dari proses perencanaan yang sudah
didokumetasikan

 Tujuan:
 Merealisasikan perencanaan proyek

 Mengkoordinasikan kinerja tim proyek dan juga
mengoptimalkan sumber daya yang ada

 Merealisasikan perubahan perencanaan proyek



 Mengontrol setiap langkah pelaksanaan proyek apakah
sudah sesuai dengan yang telah ditentukan

 Tujuan:
 Memastikan pencapaian tujuan proyek sesuai dengan target 

yang telah ditentukan

 Mengontrol pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan
rencana awal



 Memberikan laporan hasil yang diperoleh dari aktivitas-
aktivitas proyek yang sudah dilaksanakan

 Tujuan:
 Mengakhiri proyek dengan semua yang terlibat secara formal

 Mengakhiri penugasan anggota tim proyek



1. Menentukan lingkup proyek

2. Mendifinisikan stakeholder, pengambil keputusan, dan prosedur pengembangan

3. Membangun daftar detail pekerjaan (Work Breakdown Structures –WBS)

4. Mengestimasi kebutuhan waktu

5. Membangun inisialisasi bagan alir manajemen proyek

6. Mengidentifikasi kebutuhan sumberdaya dan anggaran

7. Mengevaluasi kebutuhan proyek

8. Mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko

9. Menyiapkan rencana kontigensi

10. Mengidentifikasi ketergantungan

11. Mengidentifikasi dan menelusuri milestones yang critical

12. Berpartisipasi dalam review tahapan proyek

13. Mengamankan sumberdaya yang dibutuhkan

14. Mengelola proses pengontrolan perubahan

15. Melaporkan status proyek



 Ketrampilan manajemen umum: planning, organizing, staffing, executing, 
controlling the project

 Ketrampilan interpersonal: mengatur atau mengelola hubungan antar
personal, termasuk:

– Komunikasi yang efektif: tukar-menukar informasi

– Berpengaruh di organisasi: berkemampuan untuk “menyelesaikan segala sesuatu”

– Kepemimpinan: pengembangan visi, strategi dan memotivasi orang-orang untuk
mencapai visi dan strategis tersebut

– Motivator: memberi energi kepada orang-orang agar kinerjanya mencapai tingkat
tertinggi dan mengatasi berbagai penghalang untuk berubah.

– Manajemen negosiasi dan konflik: bermusyawarah dengan yang lain untuk
menyelesaikan masalah atau untuk mencapai kesepakatan

– Problem solving: sebuah kombinasi dari pendefinisian masalah,



Manajer yang Efektif

• Kepemimpinan berdasar contoh

• Visionary

• Secara teknis trampil

• Bisa memutuskan pada saat yang tepat

• Baik dalam berkomunikasi

• Motivator yang ulung

• Berani menghadapi manajemen yang 
lebih tinggi ketika diperlukan

• Mendukung anggota tim

• Mendorong idea baru

Manajer yang Tidak Efektif

• Mengambil contoh yang salah

• Tidak yakin dengan dirinya sendiri

• Kurang keahlian teknis

• Jelek dalam berkomunikasi

• Tidak mampu memotivasi



 Kelompokkan kegiatan-kegiatan berikut ini sesuai dengan masing-masing
tahapan proyek
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Inisiasi Perencanaan Eksekusi Monitoring Penutupan

1. Penutupan proyek

2. Mengidentifikasi resiko

3. Mengidentifikasi stakeholder

4. Kontrol ruang lingkup

5. Mendistribusikan informasi

6. Memperkirakan durasi aktivitas

7. Memonitor dan mengontrol pekerjaan proyek

8. Mendefinisikan kualitas proyek

9. Mengontrol jadwal

10. Pembuatan project charter

11. Pembuatan dokumen project management plan

12. Mengarahkan dan mengatur pelaksanaan

proyek


