
MENGELOLA PEKERJAANDALAM PROYEK TIMENGELOLA PEKERJAANDALAM PROYEK TI

1



OBJEKTIF
Berkontribusi Pada Manajemen Proyek
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OBJEKTIF 1
Berkontribusi Pada Manajemen Proyek
1. Kebutuhan Fungsional Dari Manajemen Proyek Diidentifikasi
2. Personil Yang Terlibat Ditentukan
3. Waktu Pelaksanaan Proyek Ditentukan
4. Kualitas Hasil Proyek Ditentukan
5. Ruang Lingkup Proyek Ditentukan

OBJEKTIF 1
Berkontribusi Pada Manajemen 

Kebutuhan Fungsional Dari Manajemen Proyek Diidentifikasi
Personil Yang Terlibat Ditentukan
Waktu Pelaksanaan Proyek Ditentukan
Kualitas Hasil Proyek Ditentukan
Ruang Lingkup Proyek Ditentukan



• Proyek 
Proses atau kegiatan yang berjalan pada periode waktu tertentu, menggunakan anggaran dan sumber daya

• Mengelola proyek• Mengelola proyek
Bagaimana mengembangkan jadwal yang optimal, membuat model keuangan proyek dan pembuatan laporan status dari pekerjaan proyek

• Proyek bersifat unik

Proyek 

Proses atau kegiatan yang berjalan pada periode waktu tertentu, menggunakan anggaran 

Bagaimana mengembangkan jadwal yang optimal, membuat model keuangan proyek dan pembuatan laporan status dari pekerjaan proyek



Karakteristik Proyek SI
• Bertujuan menghasilkan produk yang bersifat intangible seperti perangkat lunak, database, jaringan
• Melibatkan teknologi yang cepat usang karena perkembangan teknologi informasi yang sangat perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat
• Membutuhkan beragam sumber daya manusia dengan keahlian dan kompetensi yang beragam
• Ukuran standar sulit dibakukan karena sulit mengukur kualitas

Karakteristik Proyek SI
Bertujuan menghasilkan produk yang bersifat seperti perangkat lunak, database, 
Melibatkan teknologi yang cepat usang karena perkembangan teknologi informasi yang sangat perkembangan teknologi informasi yang sangat 
Membutuhkan beragam sumber daya manusia dengan keahlian dan kompetensi yang beragam
Ukuran standar sulit dibakukan karena sulit 



Awal Proyek 
• Awal proyek tahap inisiasi proyekmendefinisikan proyek teknologi informasi
• Pendefinisian proyek dilakukan menggunakan pendekatan what, why, who, when and how
• Hasil tahap awal berupa • Hasil tahap awal berupa 

Awal Proyek 
tahap inisiasi proyek yaitu mendefinisikan proyek teknologi informasi

Pendefinisian proyek dilakukan menggunakan what, why, who, when and how
Hasil tahap awal berupa rencana proyekHasil tahap awal berupa rencana proyek



Aspek Rencana Proyek 
• Deskripsi naratif rencana umumprasyarat proyek, dependensi eksternal dan asumsi perencanaan
• Rencana teknis, menetapkan produk hasil, kegiatan, waktu, tanggal dan jangka waktu kegiatan, waktu, tanggal dan jangka waktu masing-masing aktivitas dan ketergantungan antar aktivitas
• Rencana sumber daya manusia  
• Rencana kualitas proyek
• Analisis risiko
• Rencana pengelolaan konfigurasi

Aspek Rencana Proyek 
Deskripsi naratif rencana umum, rincian prasyarat proyek, dependensi eksternal dan 

, menetapkan produk hasil, kegiatan, waktu, tanggal dan jangka waktu kegiatan, waktu, tanggal dan jangka waktu masing aktivitas dan ketergantungan 
Rencana sumber daya manusia  
Rencana kualitas proyek

Rencana pengelolaan konfigurasi



Personil Yang Terlibat Ditentukan
• Manajer proyek memiliki otoritas mendefinisikan sumber daya yang dibutuhkan, memastikan jumlah personel yang terlibat dalam proyek ini dan menyakinkan bahwa telah didefinisikan dengan benar. 
• Jumlah personel tergantung pada jenis proyek dan jumlah informasi yang tersedia, seperti rencana garis besar dan rencana kualitas, penilaian risiko dan sebagainya. sebagainya. 
• Jumlah personel dihitung berdasarkan asumsi kebutuhan proses. 
• Penentuan personel yang tepat pada setiap tahapan proses akan memastikan konsistensi dan kontinuitas proses

Personil Yang Terlibat Ditentukan
Manajer proyek memiliki otoritas mendefinisikan sumber daya yang dibutuhkan, memastikan jumlah personel yang terlibat dalam proyek ini dan menyakinkan bahwa telah didefinisikan dengan benar. 
Jumlah personel tergantung pada jenis proyek dan jumlah informasi yang tersedia, seperti rencana garis besar dan rencana kualitas, penilaian risiko dan 
Jumlah personel dihitung berdasarkan asumsi kebutuhan 
Penentuan personel yang tepat pada setiap tahapan proses akan memastikan konsistensi dan kontinuitas 



Personil Yang Terlibat Ditentukan
• Sponsor 

Bertanggung jawab terhadap investasi proyek dan pencapaian tujuan bisnis proyek. 
• Tanggung jawab sponsor adalah

- Mendefinisikan tujuan bisnis proyek.
- Menyesuaikan proyek dengan kebutuhan bisnis organisasi atau perusahaan tertentu 
- Mendefinisikan tujuan dan prioritas proyek terhadap            batasan waktu, biaya dan kualitas / kinerja
- Menentukan persyaratan minimum
- Memberikan persetujuan modal 
-

Personil Yang Terlibat Ditentukan

Bertanggung jawab terhadap investasi proyek dan pencapaian tujuan bisnis proyek. 
Tanggung jawab sponsor adalah

Mendefinisikan tujuan bisnis proyek.
Menyesuaikan proyek dengan kebutuhan bisnis organisasi atau perusahaan tertentu 
Mendefinisikan tujuan dan prioritas proyek terhadap            batasan waktu, biaya dan kualitas / kinerja
Menentukan persyaratan minimum
Memberikan persetujuan modal 



Personil Yang Terlibat Ditentukan
- Memulai proyek dan menunjuk manajer proyek. 
- Memantau kemajuan proyek dari sudut pandang bisnis
- Memantau lingkungan bisnis untuk memastikan proyek tetap memenuhi kebutuhan bisnis
- Memastikan dewan direksi atau manajemen yang lebih tinggi mengetahui kemajuan proyek
- Membatalkan proyek jika dipandang perlu 
- Menjaga kesuksesan investasi
- Memberikan dukungan tingkat tinggi sebagai terhadap keberhasilan proyek

Sponsor adalah 'pemilik' proyek bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan dalam memberikan keuntungan bisnis kepada organisasi, memiliki wewenang untuk membuat keputusan besar manajer senior atau direktur dalam organisasi.

Personil Yang Terlibat Ditentukan
Memulai proyek dan menunjuk manajer proyek. 
Memantau kemajuan proyek dari sudut pandang bisnis
Memantau lingkungan bisnis untuk memastikan proyek tetap memenuhi 

Memastikan dewan direksi atau manajemen yang lebih tinggi mengetahui 

Membatalkan proyek jika dipandang perlu 

Memberikan dukungan tingkat tinggi sebagai terhadap keberhasilan proyek
Sponsor adalah 'pemilik' proyek bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan dalam memberikan keuntungan bisnis kepada organisasi, memiliki wewenang untuk membuat keputusan besar manajer senior atau direktur 



Personil Yang Terlibat Ditentukan
• User atau Pengguna

Orang yang memanfaatkan fasilitas sistem dalam kegiatan harian, 
• Tanggung jawab pengguna adalah

- Mendefinisikan kebutuhan sistem secara rinci
- Meninjau dan memastikan spesifikasi yang telah disusun mendukung fungsi bisnis
- Bekerjasama dengan pengembang dalam mesosialisasikan sistem ke organisasi/perusahaan 

Personil Yang Terlibat Ditentukan

Orang yang memanfaatkan fasilitas sistem dalam kegiatan 
Tanggung jawab pengguna adalah

Mendefinisikan kebutuhan sistem secara rinci
Meninjau dan memastikan spesifikasi yang telah disusun 
Bekerjasama dengan pengembang dalam mesosialisasikan sistem ke organisasi/perusahaan 



Personil Yang Terlibat Ditentukan
- Melakukan atau menyaksikan tes penerimaan untuk memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. 
• Pengguna memahami secara terperinci proses dan cara kerja sistem
• Pengguna berbeda memiliki kebutuhan sistem dan perilaku berbeda
• Pengembang merangkum perbedaan tersebut dengan merujuk isu bisnis dari sponsor. 

Personil Yang Terlibat Ditentukan
Melakukan atau menyaksikan tes penerimaan untuk memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. 
Pengguna memahami secara terperinci proses 
Pengguna berbeda memiliki kebutuhan sistem 
Pengembang merangkum perbedaan tersebut dengan merujuk isu bisnis dari sponsor. 



Personil Yang Terlibat Ditentukan
• Manajer proyek

Orang yang ditunjuk oleh sponsor dan bertanggung jawab atas pengelolaan proyek hingga tercapainya tujuan proyek. 
• Peran manajer proyek adalah 

- Mencapai tujuan proyek dengan batasan waktu, biaya dan kualitas / kinerja yang ditetapkan oleh sponsordan kualitas / kinerja yang ditetapkan oleh sponsor
- Membuat keputusan tepat waktu untuk menjamin keberhasilan proyek
- Merencanakan, memantau dan mengendalikan proyek hingga selesai

Personil Yang Terlibat Ditentukan

Orang yang ditunjuk oleh sponsor dan bertanggung jawab atas pengelolaan proyek hingga tercapainya tujuan proyek. 
Peran manajer proyek adalah 

Mencapai tujuan proyek dengan batasan waktu, biaya dan kualitas / kinerja yang ditetapkan oleh sponsordan kualitas / kinerja yang ditetapkan oleh sponsor
Membuat keputusan tepat waktu untuk menjamin 
Merencanakan, memantau dan mengendalikan proyek 



Personil Yang Terlibat Ditentukan
- Memilih, membangun dan memotivasi tim proyek
- Menjamin bahwa sponsor dan manajemen senior mengetahui kemajuan dan mengingatkan mereka akan masalah terutama yang berdampak pada pencapaian tujuan bisnis perusahaan
- Merekomendasikan penghentian proyek ke - Merekomendasikan penghentian proyek ke sponsor, jika diperlukan
- Melayani dan bertindak sebagai penghubung utama antara sponsor, manajemen dan kontributor
- Memilih dan mengelola sub kontraktor

Personil Yang Terlibat Ditentukan
Memilih, membangun dan memotivasi tim proyek
Menjamin bahwa sponsor dan manajemen senior mengetahui kemajuan dan mengingatkan mereka akan masalah terutama yang berdampak pada pencapaian tujuan bisnis perusahaan
Merekomendasikan penghentian proyek ke Merekomendasikan penghentian proyek ke 
Melayani dan bertindak sebagai penghubung utama antara sponsor, manajemen dan kontributor
Memilih dan mengelola sub kontraktor



Personil Yang Terlibat Ditentukan
Tanggung jawab lain
• Manajer resiko

Memiliki tanggung jawab keseluruhan atas risiko proyek namun manajer risiko akan mengendalikan proses identifikasi, klasifikasi dan pengukuran risiko dan memantau orang melakukan tindakan untuk mengurangi risiko mengurangi risiko 
• Manajer mutu

Menyusun rencana kualitas, mengembangkan prosedur pengendalian mutu, memastikan bahwa prosedur ini diikuti dan memberikan saran serta mengarahkan  anggota tim terhadap isu kualitas

Personil Yang Terlibat Ditentukan

Memiliki tanggung jawab keseluruhan atas risiko proyek namun manajer risiko akan mengendalikan proses identifikasi, klasifikasi dan pengukuran risiko dan memantau orang melakukan tindakan untuk 

Menyusun rencana kualitas, mengembangkan prosedur pengendalian mutu, memastikan bahwa prosedur ini diikuti dan memberikan saran serta mengarahkan  anggota tim terhadap isu kualitas



Personil Yang Terlibat Ditentukan
• Kepala analis

Memimpin kerja analisis di bawah arahan manajer proyek, memberi saran kepada manajer proyek dan tim proyek mengenai metode dan teknik analisis
• Kepala designer

Di bawah arahan manajer proyek untuk mengendalikan pekerjaan tim perancang, dan mungkin juga pemrogramnya. 
• Database administrator• Database administrator

Bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan standar penggunaan produk database, penamaan dan penempatan item data dan sebagainya
• Configuration librarian

Orang yang tanggung jawab mengoperasikan prosedur pengendalian konfigurasi

Personil Yang Terlibat Ditentukan

Memimpin kerja analisis di bawah arahan manajer proyek, memberi saran kepada manajer proyek dan tim proyek mengenai metode dan 

Di bawah arahan manajer proyek untuk mengendalikan pekerjaan tim perancang, dan mungkin juga pemrogramnya. 

Bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan standar penggunaan produk database, penamaan dan penempatan item data 

Orang yang tanggung jawab mengoperasikan prosedur pengendalian 



Personil Yang Terlibat Ditentukan
• Team leader / pemimpin tim

Manajemen staff secara terperinci didelegasikan kepada beberapa pemimpin tim. Biasanya pada kelompok kecil sebagai contoh pemrogram dan  pemimpin tim dapat merencanakan dan melakukan pekerjaan langsung serta meninjau kerja anggota timmeninjau kerja anggota tim
• Project office

Memberikan dukungan administratif kepada manajer proyek yang mencakup hal-hal seperti pengumpulan dan pencatatan, penyelenggaraan pertemuan dan penyebaran informasi

Personil Yang Terlibat Ditentukan

Manajemen staff secara terperinci didelegasikan kepada beberapa pemimpin tim. Biasanya pada kelompok kecil sebagai contoh pemrogram dan  pemimpin tim dapat merencanakan dan melakukan pekerjaan langsung serta 

Memberikan dukungan administratif kepada manajer hal seperti pengumpulan dan pencatatan, penyelenggaraan pertemuan dan penyebaran 



Waktu Pelaksanaan Proyek
• Proses yang dikelola
• Definisi Aktifitas

Dasar mengelola waktu proyek adalah mendefinisikan operasi. Pendefinisian operasi meliputi pendefinisian dan dokumentasi masing-masing operasi yang didefinisikan dalam paket kerja/tugas individu. dalam paket kerja/tugas individu. 
Operasi diselesaikan dalam bentuk Structure (WBS), yaitu alat yang digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas proyek secara detail. 

• WBS merupakan daftar bersifat hirarkis menjelaskan aktivitas yang harus dilakukan atau produk apa yang harus dibuat.

Waktu Pelaksanaan Proyek

Dasar mengelola waktu proyek adalah mendefinisikan operasi. Pendefinisian operasi meliputi pendefinisian dan masing operasi yang didefinisikan dalam paket kerja/tugas individu. dalam paket kerja/tugas individu. 
Operasi diselesaikan dalam bentuk Work Breakdown yaitu alat yang digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas proyek secara detail. 
WBS merupakan daftar bersifat top down dan secara hirarkis menjelaskan aktivitas yang harus dilakukan atau produk apa yang harus dibuat.



• Perkiraan durasi 
Membuat perkiraan durasi jadwal aktivitas

• Pengembangan jadwal
Instruksi mengenai tanggal mulai dan akhir aktivitas proyek. Jika tanggal mulai dan akhir tidak terealisasi, kemungkinan proyek tidak akan selesai tepat waktu. Pengembangan jadwal waktu harus sering diulang sebelum jadwal waktu proyek diselesaikan.

• Kontrol jadwal • Kontrol jadwal 
Kontrol jadwal merupakan perhatian terhadap 
- Pengaruh faktor yang membuat jadwal berubah, penentuan status saat ini dari jadwal proyek
- Penentuan jadwal proyek yang berubah
- Mengelola perubahan aktual seperti yang terjadi saat ini

Membuat perkiraan durasi jadwal aktivitas

Instruksi mengenai tanggal mulai dan akhir aktivitas proyek. Jika tanggal mulai dan akhir tidak terealisasi, kemungkinan proyek tidak akan selesai tepat waktu. Pengembangan jadwal waktu harus sering diulang sebelum jadwal waktu proyek diselesaikan.

Kontrol jadwal merupakan perhatian terhadap 
Pengaruh faktor yang membuat jadwal berubah, penentuan status 
Penentuan jadwal proyek yang berubah
Mengelola perubahan aktual seperti yang terjadi saat ini



Work Break Structure 
• Contoh herarkhi aktivitas sebuah proyek 

Work Break Structure 
Contoh herarkhi aktivitas sebuah proyek 



Diagram PERT
• Alat yang dapat merepresentasikan ketergantungan antar aktivitas  
• Menggunakan 2 macam simbol yaitu lingkaran/node/simpul dan tanda panah/edge.
• Lingkaran merepresentasikan hubungan antar • Lingkaran merepresentasikan hubungan antar aktivitas, anak panah merepresentasikan akivitas.
• Diagram PERT membentuk sebuah jaringan

Diagram PERT
Alat yang dapat merepresentasikan ketergantungan antar aktivitas  
Menggunakan 2 macam simbol yaitu lingkaran/node/simpul dan tanda panah/edge.
Lingkaran merepresentasikan hubungan antar Lingkaran merepresentasikan hubungan antar aktivitas, anak panah merepresentasikan 
Diagram PERT membentuk sebuah jaringan



Diagram PERTDiagram PERT



Conduct interviews
Investigate other systems
Analyse requirements
Investigate packagesInvestigate packages
Investigate hardware
Produce report

Contoh 

8 days
4 days
3 days
8 days8 days
5 days
5 days



PenyelesaianPenyelesaian



Metode Forward Metode Forward 



Metode BackwordMetode Backword



Jalur Kritis 



Gantt Chart
• Alat perencanaan memberikan cara visual untuk menggambarkan urutan aktivitas proyek

Gantt Chart
Alat perencanaan memberikan cara visual untuk menggambarkan urutan aktivitas proyek



Kualitas Hasil Proyek
Manfaat menentukan kualitas proyek
• Definisi formal menyelesaikan pekerjaan 
• Titik referensi bagi anggota tim proyek
• Sebagai jembatan antara pelanggan dan pemasokpemasok
• Disiplin bagi manajer proyek

Kualitas Hasil Proyek
Manfaat menentukan kualitas proyek

Definisi formal menyelesaikan pekerjaan 
Titik referensi bagi anggota tim proyek
Sebagai jembatan antara pelanggan dan 
Disiplin bagi manajer proyek



Cakupan rencana kualitas
• Ringkasan proyek
• Daftar istilah
• Persyaratan produk 
• Organisasi dan tanggung jawab proyek 
• Ketersediaan, keandalan dan kemampuan pemeliharaan • pemeliharaan 
• Tanggung jawab manajemen mutu
• Metode pengendalian mutu 
• Pengujian
• Metode dan standar teknis

Cakupan rencana kualitas

Organisasi dan tanggung jawab proyek 
Ketersediaan, keandalan dan kemampuan 
Tanggung jawab manajemen mutu
Metode pengendalian mutu 
Metode dan standar teknis



Cakupan rencana kualitas
• Konfigurasi manajemen
• Change control (kontrol perubahan)
• Dokumentasi dan pengisian
• Pembelian
• Manajemen sub kontraktor•
• Penanganan, penyimpanan dan pengiriman pekerjaan subkontrak
• Alat pendukung
• Item yang tidak sesuai
• Risiko proyek

Cakupan rencana kualitas

(kontrol perubahan)
Dokumentasi dan pengisian
Manajemen sub kontraktor
Penanganan, penyimpanan dan pengiriman 



Ruang Lingkup Proyek
• Menjelaskan dengan tepat hasil yang diharapkan dari sebuah proyek atau produk 
• Dikembangkan di bawah arahan bersama manajer proyek dan pelanggan
• Manajer proyek bertanggung jawab terhadap persetujuan dengan pelanggan 
• Ditetapkan dalam sebuah dokumen• Ditetapkan dalam sebuah dokumen
• Dokumen diterbitkan dan digunakan oleh pelanggan dan orang-orang yang terlibat dalam proyek untuk perencanaan dan mengukur keberhasilan proyek. 
• Ruang lingkup menjelaskan harapan yang diberikan kepada pelanggan apabila proyek sudah selesai. 

Ruang Lingkup Proyek
Menjelaskan dengan tepat hasil yang diharapkan dari sebuah proyek atau produk 
Dikembangkan di bawah arahan bersama manajer 
Manajer proyek bertanggung jawab terhadap persetujuan 
Ditetapkan dalam sebuah dokumenDitetapkan dalam sebuah dokumen
Dokumen diterbitkan dan digunakan oleh pelanggan dan orang yang terlibat dalam proyek untuk perencanaan dan mengukur keberhasilan proyek. 
Ruang lingkup menjelaskan harapan yang diberikan kepada pelanggan apabila proyek sudah selesai. 



OBJEKTIF 
Mengelola Lingkungan Internal Dan Eksternal

1. Peralatan Yang Digunakan Dipersiapkan Dipersiapkan 2. Informasi Mengenai Kemajuan Proyek Kepada Pelanggan Diberikan Sesuai Standar Prosedur

OBJEKTIF 2
Mengelola Lingkungan Internal Dan 

Peralatan Yang Digunakan 
Informasi Mengenai Kemajuan Proyek Kepada Pelanggan Diberikan Sesuai 



Peralatan Yang Digunakan
• Peralatan yang digunakan dalam proyek dapat dilakukan dengan cara pengadaan atau pembelian. 
• Pembelian peralatan yang tidak diperlukan dihindari. 
• Beberapa cara dapat dilakukan dengan

- Proses daur ulang- Proses daur ulang
- Memanfaatkan kemampuan yang tidak terpakai
- Peningkatan ketersediaan
- Sewa peralatan
- Memanfaatkan garansi peralatan

Peralatan Yang Digunakan
Peralatan yang digunakan dalam proyek dapat dilakukan dengan cara pengadaan atau pembelian. 
Pembelian peralatan yang tidak diperlukan 
Beberapa cara dapat dilakukan dengan

Memanfaatkan kemampuan yang tidak terpakai
Peningkatan ketersediaan
Memanfaatkan garansi peralatan



Spesifikasi Peralatan
• Peralatan yang dibutuhkan ?
• Kapasitas peralatan ?
• Tingkat redundansi dan toleransi kesalahan ?
• Adakah prasyarat menggunakan peralatan ini ?
• Alat yang dibutuhkan untuk memberikan layanan ini ?• ?
• Adakah alat spesifik dibutuhkan ?  
• Adakah alat atau peralatan khusus yang diperlukan untuk memantau dan / atau mendukung layanan ini ?

Spesifikasi Peralatan
Peralatan yang dibutuhkan ?
Tingkat redundansi dan toleransi kesalahan ?
Adakah prasyarat menggunakan peralatan ini ?
Alat yang dibutuhkan untuk memberikan layanan ini 
Adakah alat spesifik dibutuhkan ?  
Adakah alat atau peralatan khusus yang diperlukan untuk memantau dan / atau mendukung layanan ini 



Informasi Kemajuan 
Ada 3 hal agar sistem kontrol proyek dapat berfungsi
• Data apa yang dikumpulkan : bagaimana, kapan dan siapa yang mengumpulkan data ?
• Analisis data
• Laporan status saat ini

Kontrol  proyek yang efektif 
• Membuat rencana baseline
• Menyediakan elemen pengukuran yang diturunkan dari Breakdown Structure (WBS) untuk rencana awal seluruh pekerjaan, sumber daya dan anggaran. 
• Mengukur kemajuan dan kinerja

Informasi Kemajuan 
sistem kontrol proyek dapat berfungsi

Data apa yang dikumpulkan : bagaimana, kapan dan siapa 

Menyediakan elemen pengukuran yang diturunkan dari Work untuk rencana awal seluruh pekerjaan, sumber daya dan anggaran. 
Mengukur kemajuan dan kinerja



Kontrol Proyek 
• Membandingkan rencana dan kenyataan 
• Mengukur penyimpangan dan menentukan aksi yang diperlukan 
• Aksi perbaikan 
• Tindakan yang dilakukan untuk membawa • Tindakan yang dilakukan untuk membawa kembali jalannya proyek ke rencana semula

Kontrol Proyek 
Membandingkan rencana dan kenyataan 
Mengukur penyimpangan dan menentukan aksi 

Tindakan yang dilakukan untuk membawa Tindakan yang dilakukan untuk membawa kembali jalannya proyek ke rencana semula



Laporan Kemajuan 
• Tujuan utama dari laporan kemajuan adalah mendapatkan perbedaan yang sifatnya negatif terhadap rencana sedini mungkin untuk menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan.
• Penerima laporan kemajuan proyek terdiri dari

- Atasan langsung manajer proyek. 
- Pelanggan
- Pengguna 
- Bagian penjaminan mutu

Laporan Kemajuan 
dari laporan kemajuan adalah mendapatkan perbedaan yang sifatnya negatif terhadap rencana sedini mungkin untuk menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Penerima laporan kemajuan proyek terdiri dari
Atasan langsung manajer proyek. 

Bagian penjaminan mutu



Laporan Kemajuan 
• Siklus pelaporan besar ditentukan saat awal proyek
• Pelaporan internal dilakukan bulanan sesuai dengan periode akuntansi. 
• Laporan minimal dilakukan untuk setiap akhir • Laporan minimal dilakukan untuk setiap akhir tahapan untuk meninjau apakah target tahapan tersebut sudah tercapai. 
• Laporan kemajuan disampaikan secara tertulis dan diikuti dengan presentasi

Laporan Kemajuan 
besar ditentukan saat awal 

Pelaporan internal dilakukan bulanan sesuai dengan periode akuntansi. 
Laporan minimal dilakukan untuk setiap akhir Laporan minimal dilakukan untuk setiap akhir tahapan untuk meninjau apakah target tahapan tersebut sudah tercapai. 
Laporan kemajuan disampaikan secara tertulis dan diikuti dengan presentasi



OBJEKTIF 

Mendukung Aktifitas Proyek1.Peran Dilakukan Sesuai Dengan Standar Prosedur Proyek2.Pengelolaan Proyek Dilaporkan 2.Pengelolaan Proyek Dilaporkan 3.Permasalahan Diidentifikasi

OBJEKTIF 3

Mendukung Aktifitas ProyekPeran Dilakukan Sesuai Dengan Standar Prosedur ProyekPengelolaan Proyek Dilaporkan Pengelolaan Proyek Dilaporkan Permasalahan Diidentifikasi



Peran Sesuai Standard 
• Mekanisme pemantauan ditinjau dari batasan waktu, biaya dan kualitas  
• Batasan waktu

anggota melaporkan pemanfaatan waktu 
• Batasan biaya

Manajer proyek memiliki catatan biaya staff, biaya Manajer proyek memiliki catatan biaya staff, biaya overhead operasional, biaya pengadaan barang proyek
• Batasan kualitas 

Manajer proyek dapat menciptakan suasana yang tepat agar kontrol kualitas bekerja dengan baik

Peran Sesuai Standard 
Mekanisme pemantauan ditinjau dari batasan waktu, biaya dan kualitas  
anggota melaporkan pemanfaatan waktu 
Manajer proyek memiliki catatan biaya staff, biaya Manajer proyek memiliki catatan biaya staff, biaya overhead operasional, biaya pengadaan barang 

Manajer proyek dapat menciptakan suasana yang tepat agar kontrol kualitas bekerja dengan baik



Pelaporan Pengelolaan Proyek
• Persyaratan pelaporan ditetapkan pada awal proyek yaitu saat kontrak disepakati atau rencana proyek sedang dikembangkan. 
• Manajer proyek dapat memasukkan penyusunan laporan dalam rencana kegiatan. 
• Kesepakatan format dan struktur laporan dan • Kesepakatan format dan struktur laporan dan pendokumentasian. 
• Sistem pelaporan 'dengan pengecualian‘ hanya menyoroti kegiatan yang karena satu atau lain alasan tidak sesuai dengan rencana.
• Laporan diberikan secara tertulis

Pelaporan Pengelolaan Proyek
Persyaratan pelaporan ditetapkan pada awal proyek yaitu saat kontrak disepakati atau rencana proyek sedang dikembangkan. 
Manajer proyek dapat memasukkan penyusunan laporan dalam rencana kegiatan. 
Kesepakatan format dan struktur laporan dan Kesepakatan format dan struktur laporan dan 
Sistem pelaporan 'dengan pengecualian‘ hanya menyoroti kegiatan yang karena satu atau lain alasan tidak sesuai dengan rencana.
Laporan diberikan secara tertulis



Permasalahan Diidentifikasi
• Manajemen nilai 

Pengembangan dari rekayasa nilai dengan mengenali masalah umum pada tahap awal kemungkinan tidak ada kesepakatan tujuan fungsional proyek. 
• Titik awal pengelolaan nilai 

Identifikasi siapa saja yang berkepentingan dalam proyek. 
• Identifikasi dilakukan dengan semua pemangku kepentingan melalui forum diskusi

Permasalahan Diidentifikasi

Pengembangan dari rekayasa nilai dengan mengenali masalah umum pada tahap awal kemungkinan tidak ada kesepakatan tujuan 
Titik awal pengelolaan nilai 
Identifikasi siapa saja yang berkepentingan dalam 
Identifikasi dilakukan dengan semua pemangku kepentingan melalui forum diskusi



Pemecahan Masalah Didiskusikan 
• Ditinjau dan dievaluasi menggunakan pendekatan pertanyaan 'bagaimana ini bisa ditangani?' untuk masing-masing subjek. 
• Penggabungan solusi menghasilkan desain awal.
• Desain awal dievaluasi untuk mendapatkan gambaran biaya dan nilai proyek. biaya dan nilai proyek. 
• Meninjau kembali seberapa baik nilai setiap tujuan proposal dapat terpenuhi.
• Perbandingan biaya / manfaat akhir yang dapat digunakan untuk menentukan daftar pilihan untuk dikembangkan secara lebih rinci.

Pemecahan Masalah Didiskusikan 
Ditinjau dan dievaluasi menggunakan pendekatan pertanyaan 'bagaimana ini bisa ditangani?' untuk 
Penggabungan solusi menghasilkan desain awal.
Desain awal dievaluasi untuk mendapatkan gambaran 
Meninjau kembali seberapa baik nilai setiap tujuan 
Perbandingan biaya / manfaat akhir yang dapat digunakan untuk menentukan daftar pilihan untuk dikembangkan secara lebih rinci.



Pemecahan Masalah Didiskusikan 
• Siklus manajemen nilai diulang, desain terpilih dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan ditinjau kembali untuk memastikan masih valid dan tidak ada perubahan tujuan dari pemangku kepentingan.
• Perkembangan desain menghasilkan pandangan fiturfiturnya lebih jelas sehingga dapat dilihat apakah fiturnya lebih jelas sehingga dapat dilihat apakah setiap tujuan awal dapat terpenuhi dan penilaian menjadi lebih akurat untuk menentukan biaya kelanjutan masing-masing proses. 
• Biaya dan manfaat masingdibandingkan dan diambil keputusan cara mana untuk melanjutkan proses. 

Pemecahan Masalah Didiskusikan 
Siklus manajemen nilai diulang, desain terpilih dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan ditinjau kembali untuk memastikan masih valid dan tidak ada perubahan tujuan dari pemangku kepentingan.
Perkembangan desain menghasilkan pandangan fitur-fiturnya lebih jelas sehingga dapat dilihat apakah fiturnya lebih jelas sehingga dapat dilihat apakah setiap tujuan awal dapat terpenuhi dan penilaian menjadi lebih akurat untuk menentukan biaya masing proses. 
Biaya dan manfaat masing-masing solusi kemudian dibandingkan dan diambil keputusan cara mana untuk 



Pemecahan Masalah Didiskusikan 
Manfaat manajemen nilai, 
• Teknik melibatkan semua pemangku kepentingan dalam mendefinisikan dan penilaian tujuan proyek.
• Pemilihan solusi berdasarkan penilaian yang semaksimal mungkin terhadap semua kemungkinan sehingga kemungkinan yang lebih baik merupakan sehingga kemungkinan yang lebih baik merupakan solusi yang tepat dipilih

Pemecahan Masalah Didiskusikan 
Manfaat manajemen nilai, 

Teknik melibatkan semua pemangku kepentingan dalam mendefinisikan dan penilaian tujuan proyek.
Pemilihan solusi berdasarkan penilaian yang semaksimal mungkin terhadap semua kemungkinan sehingga kemungkinan yang lebih baik merupakan sehingga kemungkinan yang lebih baik merupakan 



Perubahan Ruang Lingkup Proyek 
• Salah satu fungsi manajemen adalah kontrol. 
• Siklus kontrol terdiri dari monitoring, evaluasi dan kontrol. 
• Monitoring proyek adalah mengidentifikasi kekurangan dan melakukan campur tangan untuk melakukan tindakan perbaikan. tindakan perbaikan. 
• Evaluasi dalam manajemen proyek adalah mengestimasi dengan mengacu pada nilai yang dibutuhkan untuk membantu mengecek kesalahan dan mengambil tindakan perbaikan. 
• Kontrol artinya mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dan mencegah agar tidak terjadi kembali.

Perubahan Ruang Lingkup Proyek 
Salah satu fungsi manajemen adalah kontrol. 
Siklus kontrol terdiri dari monitoring, evaluasi dan 
Monitoring proyek adalah mengidentifikasi kekurangan dan melakukan campur tangan untuk melakukan 
Evaluasi dalam manajemen proyek adalah mengestimasi dengan mengacu pada nilai yang dibutuhkan untuk membantu mengecek kesalahan dan mengambil tindakan perbaikan. 
Kontrol artinya mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dan mencegah agar tidak terjadi kembali.



Perubahan Ruang Lingkup Proyek 
Manajemen lingkup proyek meliputi 
• Proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek tersebut mencakup semua pekerjaan yang diperlukan, dan hanya pekerjaan yang diperlukan, untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. 
• Mendefinisikan dengan tepat apa yang ada dan yang • Mendefinisikan dengan tepat apa yang ada dan yang tidak ada pada lingkup proyek
• Akhir proyek, lingkup diukur kembali terhadap kebutuhan perencanaan. 
• Lingkup proyek merupakan dasar perencanaan dan eksekusi proyek

Perubahan Ruang Lingkup Proyek 
Manajemen lingkup proyek meliputi 

Proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek tersebut mencakup semua pekerjaan yang diperlukan, dan hanya pekerjaan yang diperlukan, untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. 
Mendefinisikan dengan tepat apa yang ada dan yang Mendefinisikan dengan tepat apa yang ada dan yang tidak ada pada lingkup proyek
Akhir proyek, lingkup diukur kembali terhadap kebutuhan perencanaan. 
Lingkup proyek merupakan dasar perencanaan dan 



Perubahan Ruang Lingkup Proyek 
Kemungkinan kesalahan lingkup proyek
• Identifikasi faktor yang membuat perubahan dan merubahnya menjadi bermanfaat
• Menentukan terjadinya perubahan lingkup proyek
• Mengelola perubahan jika hal itu terjadi• Mengelola perubahan jika hal itu terjadi
Proses kontrol perubahan 
• Input
• Peralatan dan teknik 
• output.

Perubahan Ruang Lingkup Proyek 
Kemungkinan kesalahan lingkup proyek

Identifikasi faktor yang membuat perubahan dan merubahnya menjadi bermanfaat
Menentukan terjadinya perubahan lingkup proyek
Mengelola perubahan jika hal itu terjadiMengelola perubahan jika hal itu terjadi

Proses kontrol perubahan 



Studi Kasus 
NO DESKRIPSI AKTIVITAS
1 Spesifikasi sistem
2 Desain tingkat atas
3 Desain detail
4 Pembuatan program dan pengujian
5 Pembuatan program dan pengujian5 Pembuatan program dan pengujian

database
6 Pembuatan program dan pengujian

interface
7 Menyusun rencana pengujian
8 Pengujian sistem (integrasi)
9 Menyusun manual book
10 Membuat manual book

Studi Kasus 
DESKRIPSI AKTIVITAS DURASI 

(Minggu)
AKT

SBLM
3 0
2 1
2 2

pengujian modul utama 7 3
pengujian modul 6 3pengujian modul 6 3

pengujian modul user 3 3
2 3
5 4,5,6,7
2 8
1 8,9



Studi Kasus 
• Kegiatan diawali dengan spesifikasi sistem dan diakhiri membuat manual book. Kegiatan pembuatan program dan pengujian  (modul utama, database, user interface) serta menyusun rencana pengujian dilakukan secara paralel. 
• Hitunglah waktu penyelesaian proyek dengan cara 

Membuat sebuah diagram PERT berdasarkan tabel kegiatan di Membuat sebuah diagram PERT berdasarkan tabel kegiatan di atas. Hitung waktu mulai tercepat atau dan waktu selesai terlama atau carilah jalur kritis.

Studi Kasus 
Kegiatan diawali dengan spesifikasi sistem dan diakhiri membuat manual book. Kegiatan pembuatan program dan pengujian  (modul utama, database, user interface) serta menyusun rencana pengujian dilakukan secara paralel. 
Hitunglah waktu penyelesaian proyek dengan cara 
Membuat sebuah diagram PERT berdasarkan tabel kegiatan di Membuat sebuah diagram PERT berdasarkan tabel kegiatan di atas. Hitung waktu mulai tercepat atau Earliest Start Time (EST)dan waktu selesai terlama atau Latest Finish Time (LFT) dan 



Jawaban Studi Kasus

Strt 0 3 3 55
Start

0 3
1 (3)

3
2 (2)
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55330
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Jawaban Studi Kasus

7

21
7 10

5 (6)

7 14
4 (7)

22
14

147

8

Finish
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6 (3)
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Studi Kasus 
• Alat dan bahan yang dibutuhkan

Perangkat komputer (PC atau note book), software Microsoft Excell
• Kegiatan praktikum :

Membuat jadwal kegiatan proyek dengan Membuat jadwal kegiatan proyek dengan menggunakan Gant Chart 
• Petunjuk

Baca dan pelajari setiap langkah/instruksi dibawah ini dengan cermat sebelum melaksanakan praktek.
• Laksanakan pekerjaan sesuai dengan urutan proses yang sudah ditetapkan.   

Studi Kasus 
dibutuhkan : 

Perangkat komputer (PC atau note book), software 

Membuat jadwal kegiatan proyek dengan Membuat jadwal kegiatan proyek dengan menggunakan Gant Chart 

Baca dan pelajari setiap langkah/instruksi dibawah ini dengan cermat sebelum melaksanakan praktek.
Laksanakan pekerjaan sesuai dengan urutan proses yang sudah ditetapkan.   



Studi Kasus 
Skenario 
• Anda sebagai seorang anggota tim proyek akan membuat jadwal kegiatan proyek dengan menggunakan Gantt Chart dengan bantuan software Excell. Asumsi jadwal kegiatan dapat dilihat pada tabel yang ada pada studi kasus di atas.   yang ada pada studi kasus di atas.   

Studi Kasus 

Anda sebagai seorang anggota tim proyek akan membuat jadwal kegiatan proyek dengan menggunakan Gantt Chart dengan bantuan software Excell. Asumsi jadwal kegiatan dapat dilihat pada tabel yang ada pada studi kasus di atas.   yang ada pada studi kasus di atas.   


