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OBJEKTIF

Berkontribusi pada Manajemen Proyek

Mendukung Aktifitas Proyek

Mengelola Lingkungan Internal dan 
Eksternal



Proyek 

• Proyek 

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

• Mengelola proyek

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

• Proyek bersifat unik.



Karakteristik Proyek SI

• Bertujuan menghasilkan produk yang bersifat 
intangible seperti perangkat lunak, database dan
jaringan.

• Melibatkan teknologi yang cepat usang karena 
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.



Awal Proyek 

• Awal proyek tahap inisiasi proyek yaitu 
mendefinisikan proyek teknologi informasi.

• Pendefinisian proyek dilakukan menggunakan 
pendekatan what, why, who, when and how.

• Hasil tahap awal berupa rencana proyek.



Personil Yang Terlibat Ditentukan

• Manajer proyek memiliki otoritas mendefinisikan 
sumber daya yang dibutuhkan, memastikan 
jumlah personel yang terlibat. 

• Jumlah personel tergantung pada jenis proyek 
dan jumlah informasi yang tersedia, seperti 
rencana kualitas dan penilaian risiko. 

• Jumlah personel dihitung berdasarkan asumsi 
kebutuhan proses. 

• Penentuan personel yang tepat pada setiap 
tahapan proses akan memastikan konsistensi dan 
kontinuitas proses.



• Sponsor 

Bertanggung jawab terhadap investasi proyek dan pencapaian 
tujuan bisnis proyek. 

• Tanggung jawab sponsor adalah

- Mendefinisikan tujuan bisnis proyek.

- Menyesuaikan proyek dengan kebutuhan bisnis perusahaan 

- Mendefinisikan tujuan dan prioritas proyek 

- Menentukan persyaratan minimum

- Memberikan persetujuan modal 



• User atau Pengguna

Orang yang memanfaatkan fasilitas sistem dalam 
kegiatan harian.

• Tanggung jawab pengguna adalah

- Mendefinisikan kebutuhan sistem secara rinci

- Meninjau dan memastikan spesifikasi 

- Bekerjasama mensosialisasikan sistem

- Melakukan atau menyaksikan tes penerimaan.



• 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 yang ditetapkan.

- Membuat keputusan yang menjamin keberhasilan 
proyek

- Merencanakan, memantau dan mengendalikan proyek 

- Melayani dan bertindak sebagai penghubung utama



• 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 

• Manajer mutu

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



• Kepala analis

Memimpin kerja analisis, memberi saran kepada manajer 
proyek dan tim proyek mengenai metode dan teknik analisis.

• Kepala designer

Mengendalikan pekerjaan tim perancang, dan pemrogramnya. 

• Database administrator

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

• Configuration librarian

Bertanggung jawab mengoperasikan prosedur pengendalian 
konfigurasi



• Team leader / pemimpin tim

Manajemen staff secara terperinci didelegasikan 
kepada beberapa pemimpin tim. 

• Project office

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



Waktu Pelaksanaan Proyek

• Definisi Aktifitas

Dasar mengelola waktu proyek adalah 
mendefinisikan operasi. 

Operasi diselesaikan dalam bentuk Work 
Breakdown Structure (WBS), 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.

• Kontrol jadwal 

Kontrol jadwal merupakan perhatian terhadap 
pengaruh faktor yang membuat jadwal berubah, 
penentuan status saat ini dari jadwal proyek



Work Break Structure 

• Contoh hirarkhi 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 
aktivitas, anak panah merepresentasikan akivitas.

• Diagram PERT membentuk sebuah jaringan.





• a = nomor node

• b = ES (Early Start)

Mencari mulai dari titik start.

Ambil terbesar dari aktivitas yang masuk

• c = LS (Latest Start)

Mencari mulai dari titik finish

Ambil terkecil dari aktivitas yang keluar



CONTOH CPM-PERT

Aktivitas Predecessor Lama Kegiatan Pekerja

A - 3 2

B - 4 3

C - 5 4

D A 5 5

E B 4 2

F C, B 3 3

G E, F 3 4

H D 4 5

I H, G 5 2

J F 5 3


