
PERENCANAAN 
PROYEK 

Planning A Project 
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Parker’s Proverb 

Planning is like insurance. It’s too expensive 
until you need it, and then it’s too late. 
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Tujuan Perencanaan 

1. Untuk pendelegasian porsi Triple-Constraint 
ke level tugas pelaporan terendah. 

2. Menjadi dasar monitoring pencapaian Triple-
Constraint berdasarkan Scope serta WBS. 

3. Pemenuhan Prasyarat Proyek 
4. Menghindari masalah dalam pelaksanaan 

proyek, ketidak-pastian dan risk. 
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GOLDEN RULE 

Biarkan mereka yang akan melaksanakan 
pekerjaan tersebut merencanakan pekerjaan 
tersebut. 
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Project scope  
• Dua pertanyaan penting yang berhubungan: 

–  Apa yang akan dikembangkan?  
–  Bagaimana akan dikembangkan? 

• Hal ini berlaku bagi:  
–  Developer (manajer proyek dan anggota team) 

serta 
–  Penerima (pemakai dan sponsor) 

• Keduanya harus jelas akan maksud proyek. 
• Hal tersebut dituangkan dalam “Statement of 

Work” (SOW) secara spesifik, dapat diukur 
dan dapat dicapai. 
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Spesifikasi Proyek 
• Kesuksesan proyek berhubungan erat 

dengan spesifikasi kebutuhan pemakai. 
• Amatlah penting bagi pengembang 

untuk memahami apa yang akan 
diharapkan tercapai. 

• Efektivitas alokasi sumber daya 
bergantung pada hal tersebut. 

• Menghemat waktu dengan 
mengeliminasi fitur yang tidak memiliki 
nilai bagi pemakai.  
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Project scope  
• Project scope adalah acuan 

pengembangan perencanaan proyek. 
• Perencanaan proyek adalah acuan 

pelaksanaan proyek. 
• Jadi, kesuksesan proyek berhubungan 

langsung dengan project scope. 
• Project scope dikembangkan oleh 

manajer proyek bekerjasama 
pelanggan/pemakai.  
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Isi Project Scope (SOW) 
• Menggambarkan secara jelas pencapaian-

pencapaian yang:  
–  Realistik dan  
–  Dapat dilaksanakan  

• Merupakan sumber pengukuran progres dan 
pengaturan kualitas. 

• Harus jelas pada:  
–  Tujuan menyeluruh 
–  Pencapaian-pencapaian spesifik 
–  Milestone  
–  Sumber Daya yang dibutuhkan 
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Tujuan Menyeluruh 
• Contoh, “Untuk mengembangkan serta 

mengimplementasikan web based 
inventory system yang 
mengintegrasikan semua supplier 
dalam 18 bulan dengan biaya estimasi 
$100,000.” 

• Pernyataan ini mengisyaratkan apa 
yang diharapakan, kapan diharapkan, 
dan pada biaya berapa.  
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Pencapaian  
• Harus didefinisikan dengan time spesifik dan 

biaya yang diperkirakan. 
–  Contoh, “prototype dari suatu sistem dalam 

dua bulan dengan biaya $25,000.” 
• Pencapaina digunakan sebagai dasar untuk 

memberikan tanggung jawab serta 
mengevaluasi kinerja.  

• Secara kolektif, pencapaian mencapai tujuan 
menyeluruh dari proyek.   
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Milestone 
• Suatu milestone mencerminkan suatu even - 

titik pada masa hidup proyek ketika 
pencapaian utama telah tercapai.  
– Contoh, prototype test selesai 

• Milestone didasrkan pada pencapaian serta 
digunakan untuk memonitor progres. Pada 
saat milestone terlambat, merupakan indikasi 
bahwa kemungkinan keterlambatan proyek.  

• Milestone harus dengan mudah dikenali oleh 
semua anggota team dan sponsor.  
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Sumber Daya 
• Dibagi menjadi 3 komponen utama:  

– Sumber daya manusia (kemampuan serta 
keahlian dibutuhkan dalam team). 

– Fasilitas dan peralatan (chanel komunikasi, alat 
test). 

– Secara Organisasi (support, kolaborasi dengan 
unsur dalam serta luar). 

• Klausal Pengecualian dapat dimasukkan 
keitka situasi tidak lazim diharapakan.  

• Ketika disetujui, pengembang dan sponsor 
harus menandatangani project scope (SOW).  
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Project Charter  
• Digunakan untuk autorisasi proyek yang 

termasuk: 
–  project title 
–  project sponsor 
–  nama manajer proyek 
–  tanggal mulai  
–  objektif proyek   
–  biaya proyek dan sumberdaya  
–  penyelesaian atau due date  

• Tidak menggantikan ‘scope’ serta tidak 
selamanya digunakan.  
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Contoh Project Charter 
• Project title: Migrasi OS dari NT ke XP 
• Project sponsor: IT Support Services 
• Project manager: Andrew 
• Start date: November 1, 2006 
• Project objective: Upgrade operating systems ke XP 

bagi semua karyawan dalam waktu 6 minggu. Lihat 
halaman terlampir untuk daftar karyawan. 

• Project cost: Dibudgetkan $50,000 untuk biaya labor 
dan $20,000 untuk software.  

• Completion date: December 15, 2006 
• Comments: Kita harapkan Erydolan dan Hans dari 

Instructional Development Office untuk bekerja pada 
proyek ini. Lihat lampiran untuk daftar anggota team. 
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Work Breakdown Structure (WBS) 

• Membagi / partisi seluruh proyek menjadi 
bagian yang akan dikelola.  

• Setiap bagian menjadi ‘unit kerja’ dengan 
biaya, tanggung jawab, due date, dst 
diasosiasikan dengannya.  

• Mirip dengan suatu organizational chart sekilas 
akan meberitahukan kita jumlah divisi, hirarki, 
orang yang bertanggung jawab pada setiap 
divisi, ukuran setiap divisi, dst. 
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Organizational chart 

NOVICE 
SOFTWARE 

SERVICES  MARKETING  DEVELOPMENT 

DISTRIBUTION SALES  

INTERNET COMMERCE 

FINANCE 
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WBS – Webpage Project 

• Pertimbangkan, sebagai contoh, suatu proyek 
sistem informasi sederhana yang mempunyai 
objektif untuk mengembangkan sebuah 
webpage untuk usaha kecil. Anda dapat 
membagi proyek tersebut menjadi 3 fase:  
–  Design 
–  Development  
–  Implementation 

• Aktifitas ini didefinisikan lebih lanjut sebagai: 
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WBS – Webpage Project 

• Fase Design melibatkan 
– Kebutuhan analisa melalui interview dengan business owner 

serta karyawan.  
– Review dan pemilihan software serta bahasa 

• Fase Development melibatkan 
– Purchase software 
– Penulisan program dan test 
– Review produk dengan user 
– Membuat revisi berdasarkan feedback dari user 

• Fase Implementation melibatkan 
– Pemilihan server site 
– Mendapatkan ijin 
– Install dan test 



25 

WBS – Webpage Project 

 
Phase 

Activity  
Description  

Due date Team 
member 

1.  Design 1.1  Needs analysis 
1.2  Software selection 

2 days 
2 days 

Greg  
Fred 

2.  Development 2.1  Purchase software 
2.2  Write program 
2.3  Review with user 
2.4  Make revisions 

1 day 
4 days 
1 day 
1 day 

Fred  
Matt 
Matt 
Matt 

3.  Implementation 3.1  Select server 
3.2  Obtain permission 
3.3  Install system 

1 day 
1 days 
2 days 

Jennifer 
Jennifer 

Matt 
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WBS – Sistem Pengkodean  

1.0 Design 
1.1 Needs analysis 
 1.1.1  Define owner needs 
 1.1.2  Define user needs 
1.2  Software selection 

1.2.1  Define system needs priorities 
1.2.2  Survey available software 
1.2.3  Recommend software choice 

2.  Development  
2.1  Purchase software 
2.2  Write program 
2.3  Review with user 
2.4  Make revisions 

3.  Implementation 
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Contoh WBS Disusun Berdasarkan Fase 
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Contoh Intranet WBS Disusun Atas Produk  
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WBS - Perubahan  

• Kebanyakan sistem informasi melalui 
beberapa perubahan sebelum mereka 
selesai. 

• Penting utnuk me-update semua record 
ketika perubahan telah dilakukan. 

• Software package seperti MS Project 
akan me-update semua dokumen ketika 
perubahan telah dilakuakan pada work 
unit. 
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WBS – Sebagai Mgmt. Tool   

• Untuk memonitor progres. 
• Untuk mengevaluasi cost, time, dan quality. 
• Membagi tanggung jawab ke ‘work unit’ atau 

‘work package’. 
• Untuk mengatur kualitas; setiap work unit 

adalah control point. 
• Membantu komunikasi dan dokumentasi. 
• Memiliki definisi pencapaian yang jelas.  
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WBS - Pendekatan 

• Top-down – mulai dari level tertinggi 
dan bekerja ke level terendah. 
–  Bagus ketika project manager dapat me-

visualisasi keseluruhan proyek. 
• Bottom-up - mulai dari level terendah 

dan bekerja naik hingga level 
keseluruhan proyek. 
–  Bagus untuk melibatkan anggota team dan 

memanfaatkan expertise. Memakan waktu. 
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WBS – Check List 

• Work unit harus jelas dan dimengerti oleh yang 
bertanggung jawab.  

• Setiap work unit harus independent dari work unit 
lainnya untuk kemudahan mengalokasikan sumber 
daya. 

• Setiap work unit harus memiliki seorang penanggung 
jawab meski banyak orang bekerja didalamnya 

• Total dari work unit harus mencapai project outcome. 
• Anggota team harus terlibat dalam 

pengembangannya. 
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Work Unit - Pertanggung Jawaban  

Deliverables Ery  Hans Jennifer Randy 
Define owner needs Principle 

Define user needs Principle Support  

Define system needs priorities Support  Principle 

Survey available software Support  Principle 

Recommend software choice 

….. 

….. 
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Work Unit - Pertanggung Jawaban 

• Dokumen dan komunike 
• Gunakan form; seperti tabel sebelumnya. 
• Menggambarkan autoritas. 
• Membantu koordinasi antar unit.  
• Tanpa pertanggung jawaban serta autoritas 

yang jelas biasanya menjadi sumber salah 
pengertian, koordinasi yang rapuh, dan ketidak 
puasan. 



35 

Pertanyaan Diskusi 

• Apa yang akan anda lakukan pada kasus 
dimana pencapaian sulit untuk 
didefinisikan?  
– Dapatkah anda menggunakan milestone 

sebagai pencapaian?  
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WBS - Hierarchical breakdown 

McGraw-Hill/Irwin © 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc., All Rights Reserved.

Hierarchical Breakdown of the WBS

4-3
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WBS - Levels 

McGraw-Hill/Irwin © 2003 The McGraw-Hill Companies, Inc., All Rights Reserved.

Work Breakdown Structure

4-4
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Estimasi Kerja: Konsep Utama 

• Durasi – panjang waktu dibutuhkan untuk 
menyelesaikan tugas (biasanya dalam hari) 

• Beban kerja – jumlah beban kerja dibutuhkan untuk 
menyelesaikan tugas (hari-orang) 

• Volume – besaran kerja terlibat pada tugas (baris 
kode, halaman, gambar) 

• Rate – kecepatan sumber daya dapat menyelesaikan 
tugas 

• Alokasi – jumlah waktu suatu sumber daya habiskan 
pada tugas 
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Contoh Ukuran Kerja 

• Tugas: Mengubah buku 100 halaman ke 
database untuk web delivery 
– Durasi: 2 bulan (8 minggu) 
– Beban Kerja: 4 minggu-orang 
– Volume: 100 halaman (atau 400 record) 
– Rate: 20 – 25 halaman per minggu-orang (35 jam) 
– Alokasi: 50 persen 
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Berapa orang yang anda butuhkan? 

• 1 orang bekerja pada rate teratas (25 
halaman/minggu) dapat melaksanakan tugas 
dalam 8 minggu pada alokasi 50% 

• Pada rate lebih rendah, berapa lama? 
• Jika anda menambah satu orang pada rate 

lebih rendah, berapa lama? 
• Apa yang terjadi jika tidak menerima data 

dalam 2 minggu? 
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Mendapatkan Estimasi Akurat 

• Tanyakan teammu dalam grup 
• Dapatkan estimasi beban kerja, bukan 

estimasi durasi 
• Alokasikan sumber daya secara realistik 
• Pastikan tidak seorangpun over-allocated 
• Gunakan data historis jika anda memilikinya 
• Jangan tunda keatas rantai kerjaan 
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Dua Jenis Estimasi 

• Estimasi Aktifitas – prediksi low level pada task 
level 

• Estimasi Proyek – aproksimasi high level 
digunakan sebagai acuan keputusan 
pendanaan 
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Jangan Lupa… 

• Apakah anda memperhitungkan semua task? 
• Apakah anda masukan semua mengenai rate 

serta volume kerja? 
• Sudahkan anda masukkan semua sumber 

daya? 
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Bahan Lanjut 

• Network Diagram 
• Perencanaan 
• Team Proyek 
• Resource Management MS Project 
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Tugas Proyek  

• Mulai Lakukan proyek anda harus masuk 
minggu depan: 
 
 “Jelaskan proyek sistem informasi yang 

diberikan, definisikan scope, paparkan 
aktifitas utama pada proyek tersebut, dan 
kembangkan WBS untuk proyek tersebut.” 
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