


Kegiatan/proses untuk mengefektifkan orang-
orang yang terlibat didalam proyek
Diperlukan pada tahap Perencanaan, dan 
Pelaksanaan proyek
Tahap perencanaan:
◦ perencanaan organisasi proyek, menghasilkan matrix 

tugas dan tanggung jawab (RAM), dan struktur 
organisasi proyek

◦ Pengadaan staff: proses memperoleh personel yang 
dibutuhkan

Tahap pelaksanaan:
◦ pengembangan tim, meningkatkan kemampuan individu 

dan tim guna pencapaian proyek (training, team-
building, sistem penghargaan, dll) 



Manajemen komunikasi diperlukan pada 
tahap: Perencanaan, Pelaksanaan, 
Pengendalian, dan Persetujuan
Kegiatan manajemen komunikasi:
◦ Tahap perencanaan: perencanaan komunikasi
◦ Tahap Pelaksanaan: distribusi informasi
◦ Tahap Pengendalian: pelaporan kinerja
◦ Tahap Penyerahan: persetujuan administratif



Seni dan pengetahuan untuk 
mengidentifikasi, menganalisis, dan 
merespon resiko sepanjang siklus proyek 
dalam rangka mencapai sasaran proyek.
Manajemen resiko digunakan pada tahap:
◦ Perencanaan: perencanaan manajemen resiko, 

identifikasi resiko, analisa resiko kualitatif, analisa 
resiko kuantitatif, perencanaan respon resiko
◦ Pengendalian: monitoring dan pengendalian resiko



Kategori resiko: resiko pasar, keuangan, 
teknologi, personel, struktur proses
Tool dan teknik untuk mengidentifikasi 
resiko: Brainstorming, teknik delphi, 
interview, analisis SWOT
Teknik delphi: teknik penemuan resiko
dengan menggunakan konsensus beberapa
pendapat para ahli yamg membuat prediksi
tentang pengembangan ke depan.



Penilaian dampak resiko yang teridentifikasi
untuk menetapkan prioritas penanganan. 
Teknik dan alat:
◦ Matrik probabilitas dan dampak
◦ Top Ten Resiko yang sering terjadi
◦ Expert judgment



Teknik kuantitatif yang sering digunakan 
adalah :
◦ Analisis pohon keputusan (Decision tree analysis)
◦ Simulasi
◦ Analisis Sensitivitas



Suatu proses yang menjamin tersedianya
barang maupun jasa dari luar yang 
dibutuhkan oleh proyek.
Manajemen pengadaan diperlukan pada
proses perencanaan, pelaksanaan dan proses
penyerahan proyek.
Alat dan teknik analisis
◦ Make-or-buy analysis: Teknik ini digunakan untuk

menetapkan apakah organisasi membuat atau
menyediakan bagian produk/jasa sendiri atau
membeli dari pihak lain. 



Sembilan (9) Area manajemen yang 
diperlukan selama fase proyek adalah  
manajemen ruang lingkup, manajemen biaya, 
manajemen waktu, manajemen mutu, 
manajemen komunikasi, manajemen SDM, 
manajemen resiko, manajemen pengadaan
Download materi tugas di SiAdin berupa  
proposal pengajuan proyek. Identifikasi 
bagian-bagian mana yang menggunakan (9) 
area manajemen dan jelaskan manajemennya. 


	Manajemen SDM, Komunikasi, Resiko, dan Pengadaan
	Manajemen SDM
	Manajemen Komunikasi
	Manajemen Resiko
	Manajemen Resiko
	Analisis Resiko Kualitatif
	Analisis Resiko Kuantitatif
	Manajemen Pengadaan
	Tugas

