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Bahan Minggu Ini 

• Proses Manajemen Proyek 

• Triple Constrains 

• Project Life Cycle 

• Memulai Proyek TI 

 



Proses pada Manajemen Proyek 

• Pendefinisian 
– Mendefinisikan tujuan proyek. 

• Perencanaan 
– Merencanakan bagaimana memenuhi triple constraint, 

• Memimpin 
– Menyediakan fungsi manajerial. 

• Monitoring 
– Mengukur perkembangan proyek terhadap ekspektasi. 

• Penyelesaian 
– Memastikan defenisi proyek tercapai dan menyediakan 

dokumentasi. 



Triple Constraint – Manajemen Proyek 

Kesuksesan 
manajemen proyek 
berarti memenuhi 
ketiga tujuan (scope, 
time, dan cost) – 
serta memuaskan 
sponsor proyek atau 
pelanggan! 



Pemenuhan Ekspektasi Stakeholder 

• Scope (Apa yang akan dilakukan, lingkup) 

• Time (Kapan / Berapa lama) 

• Cost (Biaya berapa) 

• Quality (Bagaimana bagus) 

• Prasyarat yang diidentifikasikan (Kebutuhan) 

• Prasyarat yang tidak teridentifikasi 

(Ekspektasi) 



Mendefinisikan Proyek 

• Apa? 

• Kenapa? 

• Dimana? 

• Kapan? 

• Siapa? 

• Bagaimana? 

• Biaya berapa? 

• Dalam batasan apa? 

• Produk atau layanan 

• Strategy dan kebutuhan 

• Lokasi penerapan 

• Prasyarat jadwal 

• SDM 

• Kondisi & teknologi 

• Budget & performance 

• Constraint/regulasi 



Mengapa Manajemen Proyek pada TI 

• Hanya 16.2% proyek TI pada 1995 berhasil dan lebih 

31% dibatalkan sebelum selesai, dengan biaya $81 B 

di U.S. sendiri 

• Pada 1998, ada 200,000 proyek pengembangan 

aplikasi 

• Di 2000, ada 300,000 proyek TI 

• Di 2001, ada 500,000 proyek TI 



Efektivitas Project Management 

• Dari proyek software development yang teranalisa: 
– 26% tepat waktu dan budget (1998) 

– 28% tepat waktu dan budget (2000) 

• Proyek menggunakan proyek management tool 
– 32% tepat waktu dan budget  

– 24% tidak 

• Dari 28% yang tepat waktu pada tahun 2000: 
– 61% menggunakan proyek management tool 

– 64% menggunakan requirements planning tool 



Contoh Proyek TI 

• Mengembangkan online purchasing system 

• Upgrading hardware, software, dan networks 
(Y2K)  

• Mengembangkan software baru atau 
meningkatkan sistem yang sudah ada untuk 
melaksanakan fungsi tambahan  

• “Proyek TI” melibatkan hardware, software, 
dan network. 



Key Skill Area bagi Project Manager 

• Scheduling, budgeting dan resource allocation 

• Risk Management 

• Quality Management (Testing) 

• Strong written serta oral communication skill 

• Leadership 

• Legal & contract experience 

• Technical knowledge 

• Detail oriented 

• Problem solving 

• Administrative skill/closure 



Proyek Management Knowledge Area 

• Integration: Anda bertanggung jawab untuk mengintegrasikan bagian 
demi bagian menjadi satu kesatuan. 

• Scope: Mencapai kebutuhan stakeholder yang telah disetujui pendanaannya. 

• Time: Jangan terlambat, stakehoder menanti. 

• Cost: Semakin anda bijaksanan dalam pengelolaan semakin besar keuntungan 
anda. 

• Quality: Kerja anda harus sesuai prasyarat. 

• Human Resource: Anda harus memimpin mereka jauh dari kekacauan. 

• Communication: Jangan membiarkan team anda dalam gelap. 

• Risk: Jangan anda acuh; jangan pula anda lari dari kesempatan. 

• Procurement: Cari suppier kompeten, dapat diandalkan, dan jujur. 



“Triple Constraint” 



Proyek IT/Web – Apa Berbeda? 

• Kompleksitas teknis 

• Mengacu pada End-date (singkat ke market) 

• Sumber daya terbatas 

• Perubahan prasyarat 

• Prasyarat yang tidak diketahui 

• Amat riskan 

• Pengetahuan stakeholder terbatas 



Project Life Cycle 

• Membagi proyek menjadi fase – fase (phase) 

• Phase ditandai dengan penyelesaian satu atau lebih 

yang dapat di berikan (deliverable) ke stakeholder 

• Phase berakhir dengan review dari deliverable-2x dan 

proyek 



Karateristik dari Project Life Cycle 

• Mendefinisikan beginning dan end dari proyek 

• Langkah penyelesaian yang baik pada akhir proyek 

• Mendefinisikan teknis penyelesaian pada setiap phase 

• Mendefinisikan siapa terlbat pada setiap phase 



Feature dari Project Life Cycle 

• Cost/staffing rendah pada start, tinggi di middle, 

rendah pada end 

• Probabilitas sukses terndah pada start 

• Kemampuan memodifikasi feature dan cost tertinggi 

pada start 

• Biaya perubahan dan perbaikan defect tertinggi pada 

end 

• Phase dapat digunakan untuk mendefinisikan 

milestone, deliverable, serta checkpoint 



Kenapa Pusing dengan Life Cycle? 

• Life cycle membantu mendefinisikan proses 

• Phase dari life cycle menentukan tipe kontrol yang 

dibutuhkan 

• Project Management, seperti Software Engineering, 

menggunakan model life cycle untuk menstruktur arah 

proyek 

• Project Life Cycle kadang dimodel pada Product Life 

Cycle 



Contoh Project Life Cycle 



Contoh DOD Project Life Cycle 



Contoh Spiral Project Life Cycle 



Product Life Cycle 

• Produk juga mempunyai life cycle 

• Systems Development Life Cycle (SDLC) 

adalah framework untuk mendeskripsikan 

phase terlibat dalam pengembangan dan 

pemeliharaan sistem informasi 

• Phase tipikal SDLC termasuk perencanaan, 

analysis, design, implementasi, dan support 



Contoh SDLC Model 

• Waterfall model: memiliki well-defined, tahapan linear 
dari pengembangan sistem dan support 

• Spiral model: menunujkkan software dikembangkan 
menggunakan pendekatan iterative atau spiral 
daripada pendekatan linear 

• Incremental release model: menyediakan utnuk 
pengembangan progresif software operasional 

• RAD model:  digunakan untuk secara cepat 
menghasilkan sistem tanpa mengorbankan kualitas 

• Prototyping model: digunakan untuk mengembangkan 
prototype untuk memperjelas prasyarat pemakai 



Waterfall Model 

R. Bechtold, Essentials of 

Software proyek Management 



Spiral Model of Software Development 



Membedakan Project Life Cycles dan 

Product Life Cycles 

• Project life cycle diterapkan pada semua 
proyek, walau tak ada produk dihasilkan 

• Product life cycle model berbeda tergantung 
jenis produk 

• Kebanyakan produk TI skala besar 
dikembangkan sebagai urutan proyek 

• Project management dilaksanakan pada 
semua phase dari product life cycle 



Aktivitas Software Lifecycle 
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Project Management Membutuhkan Waktu 

• Mengembangkan rencana awal 
– Menyiapkan komponen individual, mengintegrasikan serta 

mengkoordinasikan mereka, mengamankan persetujuan 

• Memelihara Perencanaan 
– Kontrol proses perubahan, tracking 

• Pertemuan (Meeting) 
– Start-up meeting, status review meeting, client meeting 

• Administrasi 
– Status report, penyelesaian issue, koresponden, day-to-day 

management 



Apa yang Membantu Proyek Berhasil? 

• Dukungan executive 

• Keterlibatan pemakai 

• Project Manager berpengalaman 

• Objektif bisnis yang jelas 

• Memperkecil scope 

• Standard software infrastructure 

• Prasyarat dasar yang jelas 

• Metodologi formal 

• Estimasi yang dapat diandalkan 



Memulai Proyek 

• Mengerti mengenai apa proyek tersebut 

• Alat: 

– Persetujuan Proyek (Project Charter) 

– Pernyataan Lingkup (Scope) 



Project Charter 

• Secara formal mengakui keberadaan proyek 

• Menyediakan arah dati objective dan 
manajemen dari proyek 

• Output kunci dari proses awal 

• Stakeholder utama harus menandatangani 
charter (Kontrak, SPK, Kesepakatan Kerja, 
etc) 

• Charter dapat dibuat oleh stakeholder, 
customer, atau team proyek 



Bagian Kunci dari Charter 

• Judul dari proyek dan tanggal autorisasi 

• Nama proyek manajer dan informasi kontak 

• Pernyataan lingkup (Scope Statement) singkat 

• Rangkuman rencana pendekatan 

• Matriks peranan dan tanggung jawab 

• Bagian ditanda tangani 

• Bagian komentar; bisa termasuk asumsi kunci 

• Biasanya satu halaman 



Scope Statement 

• Mengkonfimasi pengertian bersama dari lingkup 

proyek 

• Dapat pula disebut Statement of Work (SOW) 

• Lebih rinci dari charter 

• Scope statement dapat berupa jilid-tan atau beberapa 

halaman 

• Termasuk deliverable dan faktor sukses terutama 



Dasar dari Scope Statement 

• Justifikasi proyek (bisa datang sari project charter) 

• Deskripsi produk 

• Deliverable proyek (high level; akan termasuk project 

management deliverable serta deliverable teknis) 

• Objectif proyek (faktor sukses yang dapat diukur) 

• Asumsi dan Batasan 



Pertanyaan Diskusi 

• Menurut anda, apa karakter yang paling 

penting bagi seorang manajer proyek TI?  

• Apa menurut anda 3 karakter yang paling 

penting?  

• Akankah karakter tersebut berubah dari proyek 

ke proyek? 



Karateristik (Bagaimana anda mengurut hal dibawah?) 

• Kepemimpinan dengan 
contoh 

• Visioner  

• Kompeten secara teknis 

• Decisive  

• Komunikasi baik 

• Motivator baik  

• Bertentangan dengan 
atasan kalau perlu 

• Mendukung anggota team 

• Mendukung ide baru 

• Memberi contoh buruk 

• Tidak ada keyakinan diri 

• Kurang berpengetahuan 

teknik 

• Komunikator kurang baik 

• Tdak tahu memotivasi 

 

Proyek Manajer Efektif       Proyek Manajer Tidak Effektif 



Pertanyaan Diskusi 

• Apa yang membuat sistem informasi berbeda 

dari proyek lain seperti konstruksi jembatan, 

perencanaan konferensi, perencanaan liburan, 

atau pengembangan program studi baru?  

• Apakah anda mengharapkan perbedaan skill 

pada proyek berbeda? Paparkan 3 perbedaan.  



Bahan Lanjut 

• Task dan Work Breakdown Structure (WBS) 

• Intro MS Project 

• Estimasi kerja 

• Risk Management 

• PERT-CPM 


