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PENGELOLAAN 
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SUKSES 

Pendahuluan 





PROYEK 
•  PROYEK: Usaha dalam waktu yang 

terbatas untuk mencapai tujuan /hasil 
tertentu (produk/jasa) 

 
•  Umumnya proyek melibatkan banyak 

orang seringkali dari berbagai bidang ilmu 
yang kegiatannya saling terkait 
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JENIS KEGIATAN PROYEK 
1.  Kegiatan untuk 
menghasilkan 
produk proyek 

2. Kegiatan yang 
menjamin produk 
proyek selesai sesuai 
persyaratan yang 
ditetapkan, terutama 
dalam hal :  Cakupan,  
Waktu,  Biaya,  Mutu. 



PRODUK PROYEK 

Produk	  akhir	  	  
Diserahkan	  pada	  akhir	  proyek.	  	  
Contoh:	  	  
•  P/K	  dan	  jaringan	  terpasang	  
•  Sistem	  aplikasi	  terpasang,	  	  
•  Panduan	  bagi	  pengguna	  
•  	  Dokumentasi	  teknis	  sistem	  6 

Produk	  antara	  
Diserahkan	  sesuai	  jadwal	  

sebelum	  proyek	  selesai	  	  
Contoh:	  	  
§  Hasil	  survei	  
§  Hasil	  analisis	  
§  Rancangan.	  



SIFAT PROYEK 
•  Sasaran unik.  
•  Berlangsung sementara.  
•  Perlu sumber daya dari berbagai bidang, baik 

dari dalam maupun dari luar organisasi   
o Personil, perangkat keras, perangkat lunak 

sistem, perangkat lunak aplikasi, dll 
•  Punya sponsor utama / pelanggan, yang: 
o   menjadi penentu sasaran proyek 
o   menjadi penentu dalam hal finansial 
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•  Proyek mengandung ketidakpastian.  
 Lingkungan proyek bisa berubah dan 
proyek harus merespon perubahan 
tersebut.  
o Pergeseran sasaran proyek: misalnya 

karena waktu penetapan sasaran 
proyek, pihak yang menetapkan 
sasaran ini belum secara jelas 
memahami strategi sistem informasi 

o Perubahan peraturan yang berasal dari 
stakeholder organisasi 8 



•  Proyek memiliki KENDALA  (sesuatu yang 
berasal dari/ditentukan oleh pihak luar 
proyek  

o Dana/sumber daya, jumlah dan 
ketersediaannya 

o Waktu pelaksanaan  

o Cakupan 

 MANAJER PROYEK mengelola  proyek 
dengan 3 kendala tersebut 
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4 Dimensi Proyek 

People Process 

Technology Product 



•  People — elemen terpenting dari 
kesuksesan suatu proyek 

•  Product — sistem yang akan dibangun 
•  Process — Sekumpulan framework 

activities dan engineering tasks  agar 
proyek berjalan 

•  Project — Seluruh kerja/usaha yang 
dibutuhkan untuk mewujudkan suatu 
produk 

Empat P 



MANAJEMEN PROYEK 
DEFINISI dari PMBOK (project 

management body of knowledge) 
 Penerapan pengetahuan, ketrampilan, 
piranti, dan teknik dalam kegiatan proyek 
untuk memberikan hasil yang memenuhi 
kebutuhan stakeholder proyek atau 
bahkan melampauinya 
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STAKEHOLDER PROYEK  
(PEMANGKU KEPENTINGAN) 

Pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek atau 
yang terkena dampak kegiatan ataupun hasil 
proyek, seperti: 
> Sponsor                     > Tim proyek 
> Calon pengguna hasil proyek  > Pelanggan   
> Staf pendukung    > Pemasok 
> Pihak yang tidak menyetujui proyek 

 Manajer proyek perlu menjalin hubungan 
baik dengan para stakeholder 
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MANAJER PROYEK 

Manajer proyek merupakan profesi dalam 
manajemen proyek 

•  Kemahiran dalam manajemen organisasi 
tidak lagi mencukupi untuk mengelola 
proyek yang semakin rumit, dengan jadwal 
dan sumber daya yang kritis. 
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Project Management  
Body of Knowledge 

•  Mencakup 9 bidang pengetahuan 
(knowledge area) 

•  Pada masing-masing knowledge area 
diatas, ada sejumlah proses yang perlu 
dilaksanakan.  

•  Proses-proses tsb dikelompokkan menjadi 
5, yaitu: Kelompok-kelompok proses 
memulai (inisiasi) proyek, perencanaan 
proyek, pengarahan & pelaksanaan proyek, 
pengawasan proyek, dan penutupan proyek 
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9 BIDANG PENGETAHUAN 
DALAM PMBOK 

 (SUMBER: SCHWALBE, I.T.PROJECT MANAGEMENT, 
THOMSON LEARNING,2006  dengan modifikasi) 

22 
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KELOMPOK PROSES DALAM 
MANAJEMEN PROYEK 
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LAHIRNYA	  
PROYEK	  

MEMULAI	  
PROYEK	  

PERENCANAAN	  
PROYEK	  

PENGAWASAN	  PROYEK	  

PENUTUPAN	  
PROYEK	  

WAKTU	  

PELAKSANAAN	  PROYEK	  



INTENSITAS KEGIATAN  
KELOMPOK PROSES 
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SIKLUS HIDUP PROYEK 
Dapat dipandang sebagai kegiatan yang terkait 
dengan kelayakan proyek, diikuti dengan kegiatan 
yang terkait dengan akuisisi proyek (proyek 
diterima dan dilaksanakan) fokus pada hasil kerja 
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KONSEP	   IMPLEMENTASI	  
(PELAKSANAAN)	  

MENGAKHIRI	  
(CLOSE	  OUT)	  PENGEMBANGAN	  

KELAYAKAN	  PROYEK	  

(	  FOKUS	  PADA	  
PERENCANAAN	  )	  

AKUISISI	  PROYEK	  

(	  FOKUS	  PADA	  PENYERAHAN	  HASIL	  
KERJA	  )	  



SIKLUS HIDUP PRODUK 
•  Kegiatan dalam proyek yang terkait 

dengan produk proyek, mengikuti Siklus 
Hidup Produk 

•  Sifatnya bervariasi, tergantung produk 
proyek 
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Contoh: siklus hidup produk pada pengembangan SI: 
• Model air terjun, memiliki tahapan linear 
• Model spiral Boehm, memiliki tahapan iteratif 
• Model bertumbuh, makin lama PRODUK makin 
lengkap  
• Model R.A.D. (Rapid Application Development) dengan 
4 fase, yaitu: perencanaan kebutuhan; desain oleh 
pengguna; konstruksi; pengalihan sistem (cut over). 
• Model dengan prototipe 
• Extreme programming, analisa dan desain tidak 
dimodelkan, se-olah2 langsung pemrograman 
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Manajemen proyek & disiplin ilmu lain 
Pengetahuan dan keterampilan manajer proyek 
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http://www.celent.com/reports/ 



Diskusi 

Definisikan contoh aktivitas 
yang membutuhkan teknologi 
informasi pada bidang 
asuransi ! 
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Gambaran Klasik Kegagalan Manajemen Proyek TI 



Definisi 
•  Ruang Lingkup Proyek adalah acuan semua 

pekerjaan yang termasuk harus dikerjakan 
dalam rangka menghasilkan produk proyek, 
beserta proses-proses yang dilakukan untuk 
membuat produk yang dimaksud.  

•  R u a n g L i n g k u p / B a t a s a n P r o y e k 
mendefinisikan apa yang akan dikerjakan 
atau apa yang tidak akan dikerjakan dalam 
proyek . 





Summary in Process Flow Diagram 





Proses pada  
Manajemen Ruang Lingkup 

1. Perencanaan ruang lingkup proyek  
2. Pendefinisian ruang lingkup proyek  
3. Membangun WBS  
4. Verifikasi ruang lingkup proyek  
5. Kendali perubahan ruang lingkup proyek 



Identifikasi Proyek Potensial 
•  Kebanyakan organisasi mengikuti proses 

perencanaan dalam memilih proyek  IT 
•  Membangun Rencana strategis IT 

berdasarkan rencana strategis organisasi 
secara menyeluruh. 

•  Analisis Area Bisnis 
•  Mendefinisikan proyek yang potensial 
•  Memilih proyek IT dan menempatkan 

sumber daya yang dibutuhkan 
 



Proses Perencanaan untuk Memilih 
Proyek IT 



Metoda Pemilihan Proyek 
•  Ber fokus pada kebu tuhan u tama 

organisasi 
•  Kategorisasi proyek IT  
•  Analisis Finansial 
•  Weighted Scoring Model 
•  Implementasi Balanced Scorecard 
 



Berfokus pada kebutuhan utama 
organisasi 

•  Kesepakatan bersama dari anggota organisasi 
bahwa proyek yang dimaksud memang memiliki 
“nilai yang tinggi”. 

•  “It is better to measure gold roughly than count 
pennies precisely” 

•  Memenuhi kriteria : 
 - need à apakah memang dirasa perlu? 
 - funds -> apakah memang organisasi memiliki  
dana yang memadai untuk proyek yang dimaksud? 
 - will -> Apakah ada keinginan kuat agar proyek 
berhasil? 



Kategorisasi proyek IT 
•  Kategori 1, apakah proyek merupakan : 

 - Jawaban akan masalah  
 - Sebuah peluang agar organisasi lebih 
beruntung 
 - Keharusan karena adanya peraturan-
peraturan yang berlaku 

•  Kategori 2 : lamanya proyek dan  kapan 
akan dibutuhkan 

•  Kategori 3 : prioritas proyek 



Analisis Finansial 
•  Pertimbangan finansial merupakan hal 

yang sangat penting dalam pemilihan 
proyek 

•  Metoda yang umum digunakan : 
 - Net Present Value (NPV) analysis 

  - Return on Investment (ROI) 
 - Payback analysis 



Weighted Scoring Model 
•  Adalah tool yang dapat memberikan 

proses yang sistematis dalam memilih 
proyek berdasarkan beberapa kriteria. 
–  Identifikasi kriteria yang penting 
– Tentukan bobot pada setiap kriteria 
– Tentukan score pada tiap kriteria 
– Kalikan score terhadap kriteria untuk 

memperoleh bobot total 
Makin tinggi bobot total makin baik proyek 



Contoh 



Balanced Scorecard 
•  Drs. Robert Kaplan and David Norton developed 

this approach to help select and manage 
projects that align with business strategy 

•  A balanced scorecard converts an organization’s 
value drivers, such as customer service, 
innovation, operational efficiency, and financial 
performance to a series of defined metrics 

•  See www.balancedscorecard.org for more 
information 

 





Project Charter 
•  Dokumen formal setelah adanya proses 

pemilihan proyek 
•  Adanya tandatangan stakeholder 

•  Contoh Dokumen Project Charter 







1. Perencanaan Ruang Lingkup Proyek 
•  Proses memutuskan bagaimana ruang lingkup proyek 

akan didefinisikan, diverifikasi dan dikontrol serta 
memutuskan bagaimana WBS akan dibuat. 

•  Output utama : Rencana Manajemen Ruang Lingkup 
Proyek (Scope Management Plan) 

•  Scope Management Plan adalah dokumen yang 
menggambarkan bagaimana t im proyek akan 
mempersiapkan pernyataan ruang lingkup proyek, 
membangun WBS, memverifikasi hasil proyek yang 
sudah jadi, dan bagaimana mengendalikan perubahan 
akan ruang lingkup proyek 

•  Input yang dibutuhkan : project charter, pleriminary 
scope statement, project management plan 

•  Input tambahan : aturan & prosedur yang berlaku dalam 
proyek  serta  informasi proyek sebelumnya 



• } 

• Metode untuk Pengumpulan Kebutuhan  
• ……………………………..  

Requirements documents à   
A requirements management plan 
describes how project requirements will 
be analyzed, documented, and  managed  
} 



•  A requirements traceability matrix 
(RTM) is a table that lists requirements, 
various attributes of each  requirement, 
and the status of the requirements to  
ensure that all requirements are addressed  





2. Pendefinisian Ruang Lingkup Proyek 
•  Proses mereview kembali project charter dan 

preliminary scope, menambahkan informasi dari 
proses perencanaan ruang lingkup dan 
perubahan yang sudah disetujui, sehingga dapat 
diperoleh definisi yang disepakati bersama. 

•  Output utama : project scope statement 
•  Tools & technique : Analisis produk, identifikasi 

kebutuhan pengguna, dan expert judgement 
•  Scope statement dapat diperbaharui beberapa 

kali 
 



Informasi yang harus terkandung di 
dalam project scope statement 

•  Deskripsi proyek, termasuk tujuan dan 
justifikasi keberadaan proyek 

•  Deskripsi detail deliverables (karakteristik, 
requirements) 

•  Kriteria kesuksesan proyek 





3. Pembuatan Work Breakdown Structure 
•  WBS adalah pembagian deliverables proyek 

berdasarkan kelompok kerja. 
•  WBS dibutuhkan karena dalam sebuah proyek 

biasanya melibatkan banyak orang dan berbagai 
del iverables, sehingga sangat pent ing 
mengorganisasikan pekerjaan-pekerjaan 
tersebut menjadi bagian-bagiannya, serta 
bagaimana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan 
tsb sesuai pembagian yang disepakati. 

•  Input utama dalam membangun WBS : project 
scope statement dan project management plan 



Work Breakdown Structure(2) 
•  Tools & technique : dekomposisi hasil 

proyek menjadi komponen-komponennya, 
berupa paket-paket pekerjaan 

•  Output : WBS, kamus WBS, scope 
baseline, updates project scope statement 
& scope management plan 



Intranet WBS 
Organized by Phase 



Intranet WBS 
Organized by Product 



Intranet WBS in Tabular Form 
1.0 Concept 

 1.1 Evaluate current systems 
 1.2 Define Requirements 
  1.2.1 Define user requirements 
  1.2.2 Define content requirements 
  1.2.3 Define system requirements 
  1.2.4 Define server owner requirements 
 1.3 Define specific functionality 
 1.4 Define risks and risk management approach 
 1.5 Develop project plan 
 1.6 Brief Web development team 

2.0 Web Site Design 
3.0 Web Site Development 
4.0 Roll Out 
5.0 Support 



Intranet WBS and Gantt Chart 



Intranet WBS and Gantt Chart Organized 
by Project Management Process Groups 



Executing Tasks for JWD 
Consulting’s WBS 



Pendekatan dalam Membangun 
WBS 

•  Using Guidelines (tergantung organisasi) 
•  The analogy approach (melihat contoh 

proyek lainnya) 
•  Top down approach  
•  Bottom up approach 
•  Mind Mapping approach 







Kamus WBS & Scope Baseline 
•  Kamus WBS adalah dokumen yang berisi 

informasi detail dari setiap item WBS. 
•  Kedalamannya tergantung tim proyek, asalkan 

memberikan pemahaman bagaimana pekerjaan-
pekerjaan yang dilakukan, dan dapat dijadikan 
acuan jika ada orang lain yang menggantikan. 

•  Project scope statement yang sudah disepakati, 
WBS yang berkaitan dengan project scope 
statement beserta kamus WBS membentuk 
scope baseline 





4. Verifikasi ruang lingkup proyek 
•  Verifikasi ruang lingkup proyek merupakan 

proses penerimaan project scope 
statement “final” oleh stakeholder. 

•  Input : Project scope statement, kamus 
WBS, project scope management plan, 
dan deliverables. 

•  Tools : inspeksi oleh customer 



5. Mengendalikan Perubahan Ruang 
Lingkup Proyek 

•  Merupakan proses yang berkaitan dengan 
faktor-faktor yang dapat mengakibatkan 
perubahan ruang lingkup dan bagaimana 
m e n g e n d a l i k a n p e n g a r u h a k i b a t 
perubahan yang terjadi 

•  Perubahan yang tidak terkendali akan 
mengakibatkan meluasnya ruang lingkup 
proyek 



Saran Menekan Perubahan 
Ruang Lingkup 

•  Yakinkan bahwa proyek memang dimulai 
untuk menjawab permasalahan yang ada 
di organisasi. 

•  Sebisa mungkin libatkan user secara 
optimal 

•  Lakukan rapat-rapat rutin 
•  Sampaikan “sesuatu” pada user dan 

sponsor secara teratur 
•  Pertemukan developer dan user 



KASUS: Upgrade Jaringan 
Komputer 

 
 
•  Jaringan komputer sebuah perusahaan (contoh: Perusahaan 

XYZ) terdiri dari 380 PC memakai OS win/xp; 11 server win 
2003 server; dan 5 server Novell NetWare; 

•  Manajemen perusahaan memutuskan untuk meng-upgrade 
OS semua PC menjadi Win 8, dan semua server, termasuk 
server NetWare, menggunakan Win 2008 Server. 

•  Nama proyek: upgrade sistem operasi menuju Win 8 dan Win 
server 2008 dalam lingkungan Perusahaan XYZ. 

•  Sponsor proyek: direktur XYZ, CISCO Networking. 
•  Manajer proyek: kepala NOC. 
•  Tim kerja proyek: network operation center. 
•  Tujuan proyek: Semua OS PC akan di-upgrade ke Win 8 

pada akhir tahun (20 Des 20XX) ini. Semua server akan di-
upgrade ke Win 2008 server pada akhir tahun depan (20 Des 
20XX). 



•  Win/xp telah digunakan selama 5 tahun terakhir ini dalam 
mengelola bisnis perusahaan.  

•  Namun saat ini telah ada produk baru yang memiliki 
kemampuan jauh lebih baik: Win 8.  

•  Pekerjaan akan lebih produktif, terkendali, aman, dan lebih 
user-friendly.  

•  Berorientasi teknologi baru spt: jaringan infrared, dan 
teknologi web-based dalam menunjang informasi di 
perusahaan. 

•  Menggantikan server yang ada dengan multi-processors 
server yang ditunjang oleh teknologi win 2008 adv. server. 

•  Win 2008 Adv. Server membantu user dalam menemukan 
sumberdaya dalam jaringan komputer perusahaan, 
meningkatkan kinerja jaringan, dan pengamanan yang 
memadai 

KASUS: Kasus Bisnis 
 



•  Hasil proyek yang akan dicapai: 
–  Instalasi Win 8 pada setiap PC 
–  Instalasi Win 2008 pada setiap server yang 

ada. 
– Seluruh instalasi akan selesai pada 20 Des 

20XX. 

•  Draft jadual: 
– Jun:  

•  start test metode pengembangan, 
menginventarisari applikasi setiap pemakai PC, 
menulis scripts untuk proses pemindahan applikasi 
nantinya. 



–  Agust:  
•  m e m u l a i p e n g g a n t i a n ( 1 0 0 u s e r ) . M e n c o b a , 

mendokumentasikan problem dan pemecahannya. Mulai 
desain Win 2008 Server. 

–  Okt:  
•  Mulai pelatihan Win 8 bagi calon user.  
•  Sementara itu Win 8 mulai diinstalasi pada PC mereka.  
•  Mengecek masalah-masalah yang mungkin ada, dan 

helpdesk (support) bagi user.  
•  Pengetesan tiga server dengan Win 2008. 

–  Des:  
•  Penyelesaian instalasi Win 8. 
•   Mulai menginstalasi Win 2008 Server dan membangun 

infrastrukturnya (utk server-server yang baru) dan 
inventarisasi problem serta penyelesaian.  

•  Instalasi untuk server lainnya dimulai.  
•  Pembangunan infrastruktur diperkirakan memakan waktu 

satu tahun. 20 Des 20XX keseluruhan proyek selesai. 
•    



•  Sumberdaya proyek: 
– Perkiraan biaya: Rp. 800 juta. (termasuk 

biaya software baru, Win 8, win 2008, lisensi, 
konsultan, pelatihan). 

– Laboratorium pengetesan akan dibooking 
penuh selama 5 bulan. 

– Konsultansi dari CISCO Networking 
Consultancy. 

TUGAS : 
1.  Buat Project Scope Statement 
2.  Buat WBS 

 



TEMPLATE 
PERNYATAAN CAKUPAN PROYEK 

Proyek: …….. 
Tanggal:………..                   Disiapkan oleh: ………………… 
Justifikasi Proyek: 

Memuat hal-hal yang membenarkan proyek dilaksanakan 
Karakteristik Produk dan Persyaratannya 

Serahan Proyek: 
1.  Serahan yang terkait manajemen proyek 

2.  Serahan yang termasuk produk proyek 

Kriteria Sukses Proyek 


