
Manajemen Proyek dan 
Teknologi informasi 

 
Mutu  Proyek , Komunikasi 

Proyek,  Pengadaan Proyek dan 
Integrasi   

Asuransi 



Tujuan Pembelajaran 
•  Memahami pentingnya jadwal proyek dan 

manajemen waktu proyek yg baik 
•  Menentukan aktivitas sbg dasar membuat jadwal 

proyek 
•  Menjelaskan bgmn manajer proyek 

menggunakan diagram jaringan dan 
ketergantungan utk menentukan urutan aktivitas 

•  Memahami hubungan antara estimasi sumber 
daya dan jadwal proyek 

•  Menjelaskan beberapa tools dan teknik dapat 
membantu manajer proyek utk melakukan 
estimasi durasi aktivitas 

 



		9		BIDANG	PENGETAHUAN		YANG	PERLU	
DIKUASAI	MANAJER	PROYEK	

(SUMBER:	SCHWALBE,	I.T.PROJECT	MANAGEMENT,	THOMSON	LEARNING,2010		dengan	
modifikasi)	

PIRANTI  
& 
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MUTU	
•  ISO:		The	totality	of	characteris/c	of	an	en/ty	
that	bear	on	its	ability	to	sa/sfy	stated	or	implied	
needs.	

	(Karakteris1k	menyeluruh	suatu	en1tas	yang	
memberi	kemampuan		untuk	memenuhi	
kebutuhan	yang	langsung	/	tak	langsung)	

•  Conformance	to	requirements	and	fitness	for	use		

(Memenuhi	kebutuhan	dan	dapat	digunakan	
sesuai	dengan	yang		dimaksudkan)	
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TURTLE	DIAGRAM	OF	A	PROCESS	

PROCESS         OUTPUT 

FACILITIES 

SUPPORTING  
PROCESS ; 

INSTRUCTIONS 

PERSONNEL: 
COMPETENCE  

REQUIREMENTS 

OBJECTIVES; 
PERFORMANCE  

MEASUREMENTS 

INPUT 



MANAJEMEN MUTU PROYEK 

§  Menjamin proyek memenuhi tu juan 
(kebutuhan) pelaksanaannya 

§  Perlu mewaspadai adanya kebutuhan yang 
tidak tertulis dari stakeholder yang bukan 
sponsor   

§  ISO 9001 tepat untuk manajemen proyek, 
karena cakupan proses bisnisnya mulai dari 
perancangan produk, produksi, instalasi dan 
pelayanan.  

§  ISO 9001 memuat 20 standar. 
6	



ISO	SERI	9000	
Fokus	pada:	
•  Pelanggan	
•  Kepemimpinan	
•  Keterlibatan	karyawan	
•  Pendekatan	proses	
•  Pendekatan	sistem	bagi	manajemen	
•  Perbaikan	berkelanjutan	
•  Pengambilan	keputusan	dg	pendekatan	faktual	
•  Hubungan	dg	pemasok	saling	menguntungkan	
	 7	



PROSES-PROSES		
DALAM	MANAJEMEN	MUTU	PROYEK	

8	

2 
Melaksanakan 

penjaminan mutu 

3 
Melaksanakan  

pengawasan mutu 

KLP PROSES  
PELAKSANAAN 

KLP PROSES  
MONITORING & PENGAWASAN 

1 
Merencanakan 

mutu 
KLP PROSES 
PERENCANA
AN 
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Mengidentifikasi standar 
mutu yg relevan dengan 
proyek dan menentukan 
bagaimana memenuhi 
standar mutu 

Merencanakan 
 mutu 
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Melaksanakan 
penjaminan 

 mutu 

Melaksanakan	 rencana	 mutu,	
serta	kegiatan	sistema1k	yang	
menjamin	 proyek	 dalam	
melaksanakan	 semua	 proses	
y ang	 d i pe r l u kan	 un tuk	
memenuhi	 persyaratan	 yg	
telah	ditetapkan	
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Melaksanakan 
pengawasan 

 mutu 

n Memantau	hasil-hasil	 spesifik	
proyek		

n Menentukan	 penyimpangan	
terhadap	standar		

n Mengiden1fikasi	 1ndakan	
u n t u k	 m e n g h i l a n g k a n	
penyebab	 kinerja	 yang	 1dak	
memuaskan	



Masukan		
MERENCANAKAN	MUTU	PROYEK	

1.  Pernyataan	cakupan	
2.  Register	stakeholder	
3.  Rencana	biaya	
4.  Rencana	jadwal	
5.  Register	resiko	
6.  Faktor-faktor	lingkungan	perusahaan	
7.  Aset	proses	organisasional		
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MASUKAN	DALAM	MERENCANAKAN	MUTU	PROYEK	

1.	Faktor-faktor	lingkungan	perusahaan	
•  Regulasi		/	aturan	terbitan	lembaga	pemerintah	
•  Prosedur,	 pedoman	 yang	 relevan,	 yang	
diterbitkan	lembaga	pemerintah.	

2. Aset proses organisasional 
Ø Kebijakan, prosedur, dan pedoman mutu 
Ø Data historis dan pengalaman 
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3.		Pernyataan	cakupan	proyek	
	 Memuat	 deskripsi	 produk	 proyek	 sesuai	
kebutuhan	stakeholder	utama;	antara	lain	:	
§  Fungsionalitas:	 sejauh	 mana	 fungsi	 yang	
dirancang	dapat	terwujud	

§  Fitur:	karakteris1k	khusus	yang	menonjol	
§  Kinerja:	 sejauh	 mana	 sistem	 memenuhi	
maksud	pengguna	

§  Keandalan	
§  Kemudahan	pemeliharaan	

14	

MASUKAN	DALAM	MERENCANAKAN	MUTU	PROYEK	



Piran1	Dan	Teknik	
MERENCANAKAN	MUTU	PROYEK	
1.  Analisis	biaya-manfaat	

2.  Biaya	mutu	(COQ=cost	of	quality)	

3.  Benchmarking	

4.  Rancangan	eksperimen		(Sta1s1k)	

5.  Piran1	lain,	misalnya	flow	chart.	

15	



PIRANTI	&	TEKNIK	DALAM	MERENCANAKAN	MUTU	PROYEK	

1.	Analisis	biaya-manfaat	
	Persyaratan	mutu	terpenuhi	à	pengulangan	
kerja	 menjadi	 minimal	 à	 biaya	 turun,	
p roduk1fi ta s	 men ingka t ,	 k epuasan	
stakeholder	meningkat	

2.	Benchmarking	
	Memperbandingkan	praktek	/	rencana	
proyek	dengan	proyek-proyek	sejenis	untuk	
mendapatkan	ide	perbaikan	dan	menetapkan	
standar	
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3.	Rancangan	eksperimen	
	 Metode	 sta1s1k	 untuk	 menentukan	 faktor-
faktor	 yang	 paling	 berpengaruh	 terhadap	
variable	tertentu	dari	hasil	proyek	

4.		Biaya	mutu	

	Biaya	total	dalam	investasi	untuk	:	
–  Mencegah	ke1daksesuaian	terhadap	

persyaratan	produk,	
–  Biaya	pengukuran	kinerja	
–  Biaya	pengerjaan	ulang	

17	

PIRANTI	&	TEKNIK	DALAM	MERENCANAKAN	MUTU	PROYEK	



Hasil	
MERENCANAKAN	MUTU	PROYEK	

1.  Rencana	manajemen	mutu	
2.  Metrik	(definisi	operasional)	mutu	
3.  Dahar	pengecekan	mutu	
4.  Rencana	peningkatan	mutu	
5.  Revisi	dokumen	proyek	
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HASIL	DARI	MERENCANAKAN	MUTU	PROYEK	

1.	Rencana	manajemen	mutu	

• Menjelaskan	 bagaimana	 kebijakan	 mutu	 akan	
diimplementasikan	oleh	1m	manajemen	proyek		

•  Formal	maupun	non	formal	

	
2. Definisi operasional (metrics) 

§  Memuat istilah-istilah yang dipakai dalam 
mengukur hasil proyek 
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3. List pengecekan 
§  Memandu pengecekan apakah tindakan 

yang didefinisikan sudah dilaksanakan 

 

4. Rencana peningkatan mutu 
§  Merupakan bagian dari rencana 

manajemen mutu 
§  Rincian langkah untuk menganalisis proses 

20	
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MUATAN		
RENCANA	MANAJEMEN	MUTU	(CONTOH	1)	

1.   Gambaran	umum	
1.1	Pendahuluan	
1.2	Manfaat	
1.3	Kebijakan	
1.4	Ruang	lingkup	

2.   Manajemen	
2.1	Struktur	organisasi	
2.2	Peran	dan	

tanggung		jawab	
3.   Dokumentasi	yang	

diperlukan		

4.  Prosedur jaminan 
mutu 
4.1 Prosedur 

inspeksi 
4.2 Proses 

pemeriksaan 
4.3 Proses audit 
4.4 Proses evaluasi 
4.5 Proses 

peningkatan 
5.  Prosedur pelaporan 

masalah 
6.  Metrik jaminan mutu 
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MUATAN RENCANA MANAJEMEN MUTU 
(CONTOH 2) 

IDENTITAS PROYEK 
Nama proyek: ………………………………..            Tanggal:…………… 
Konsultan    :  ………………………………..            Kontak: …………… 
Manajer proyek : …………………………… 
A.  Kebijakan Mutu 

Jelaskan kebijakan dan standar yang akan digunakan di orga-
nisasi tersebut. Dokumen ini mulai ditulis pada waktu 
mulainya proyek dan dilengkapi pada waktu perencanaan 

B.  Kegiatan Jaminan Mutu 
xxx 
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Komunikasi  
Merupakan suatu kebutuhan didalam proyek 
yang berfungsi sebagai alat untuk kelancaran 
Kerja didalam proyek, yang meliputi: 
-  Hubungan dengan User 
-  Hubungan dengan Vendor 
-  Intruksi atasan kepada bawahan 
-  Laporan bawahan kepada atasan 
-  Diskusi sesama pekerja yang setaraf 
-  Meeting / rapat 



Dua bentuk Komunikasi pd Proyek 

1.  Komunikasi Eksternal 
  yaitu komunikasi menjalin hubungan untuk 

menciptakan peluang bisnis dengan pihak 
luar proyek 

 
2. Komunikasi Internal 
 yaitu komunikasi sesama pekerja yang 

tergabung dalam proyek 
 



Komunikasi Eksternal         (1) 
l Komunikasi dengan End-User 
    Komunikasi dg pihak yg akan menggunakan sis-tem 

yg juga sebagai pihak yg membiayai proyek yg 
diajukan. 

 
    Komunikasi dilakukan dg key person adalah 

komunikasi dg orang2 kunci yg berkait dengan 
penentu kebijakan bisnis dan pengatur aspek bisnis 

    
 



l Pelatihan user  
   Komunikasi dg pihak yg akan menggunakan 

sistem manakala terjadi penyerahan sistem 
akan dioperasikan 

 

Komunikasi Eksternal         
(2) 



Komunikasi Eksternal         (3) 
l Komunikasi dengan Vendor 
   Komunikasi dg pihak yg mensupport kebu 

tuhan proyek seperti kebutuhan barang 
 
   Komunikasi dilakukan dg contact person 

adalah komunikasi dg orang2 yg pertama kali 
yang harus dihubungi sebagai awal pintu 
masuk (pembuka jalan), selanjutnya dia yang 
akan menghubungi kita 

 



Komunikasi Internal         
(1) 

q Instruksi atasan dengan bawahan 
    Komunikasi yang berupa perintah kerja dari atasan 

kepada bawahan, dapat berupa lisan atau 
disposisi, misalnya dari kepala proyek kepada staf 
atau dari staf kepada anggota tim 

     
    Waktu komunikasi 
     - Periode tertentu 
     - Insidentil 
     



Komunikasi Internal         
(2) 

l Laporan bawahan kepada atasan 
    Komunikasi yang berupa laporan perkembang an 

kerja dari bawahan kepada atasan, dapat berupa 
informasi lisan, informasi tertulis pada kertas atau 
e-mail, misalnya dari staf kepada kepala proyek 
atau anggota tim kepada staf 

     
Waktu komunikasi 
- Periode tertentu 
- Insidentil 
- Sesuai permintaan     



Komunikasi Internal         
(3) 

l Diskusi sesama pekerja yg setaraf 
    Komunikasi yang berupa diskusi atau tukar 

pikiran sesama pekerja yg setaraf tentang 
proses kerja, misalnya dari anggota tim 
sesama anggota tim, atau sesama staf 

     
Waktu komunikasi 
- Sesuai kebutuhan 



l Meeting / rapat 
   Komunikasi yang berupa diskusi, tukar 

pikiran, rapat atau breefing bisa untuk semua 
pekerja, termasuk pimpinan atau hanya 
pekerja yg setaraf saja, untuk membahas 
proses kerja,perkembangan kerja, rencana 
kedepan dlsb.  

 

Komunikasi Internal         
(4) 



Fasilitas komunikasi 
•  E-mail 
•  Chating 
•  Telepon/Facs 
•  Slide (Power point) 
•  Laporan/informasi 
•  Meeting 



Kualitas komunikasi      
l Terciptanya setiap bentuk komunikasi adalah 

suatu interaksi human to human seperti 
interaksi sosial lainnya. 

l Ada perbedaan basa-basi, pemberitahuan, 
pembuka topik bisnis, ketidak sepakatan atau 
kesepakatan atas sesuatu yg sedang dihadapi. 

l Apabila komunikasi itu merupakan komitmen 
pastikan harus konsisten dan memenuhinya 

 
 



Etika komunikasi         
l E-mail 
 
 

Kepada : ……… 
 
- 
- 
Body  e-mail 
- 
- 
Penutup 
Pengirim 
 



Etika komunikasi          
•  Chatting 
    Gunakan bahasa sandi 
    (sesuai perjanjian organisasi) 
 
Fungsi bahasa sandi 
-  Kerahasiaan komunikasi 
-  Kecepatan pengetikan komunikasi 



Etika komunikasi         
•  Telepon 
    - Mengucapkan salam pembuka 
    - Memeperkenalkan diri 
    - Komunikasi harus jelas 
    - Bila ada kalimat yg sulit harus diejakan 
       per huruf  (A=Aplha, B=Beta,  
                       C=Charlie D=Delta dst.) 
    - Mencatat bila ada pesn penting 
    - Menutup pembicaraan dengan 
       salam 



Etika komunikasi         
•  Slide (Power point) 
    Harus jelas disampaikan dengan bahasa 

yg mudah dimengerti. 
     



Etika komunikasi          
l Laporan  (Informasi) 
    Ada dua bentuk laporan 
 
    1. Dalam bentuk tabel 
    2. Dalam bentuk grafik 



Laporan dalam bentuk tabel. 

l Notice report 
l Equipoised report 
l Variance report 
l Comparative report 



Laporan dalam bentuk grafik 
•  Grafik batang 
•  Grafik garis 
•  Grafik pastel 



Pentingnya Manajemen 
Pengadaan Proyek 

•  Pengadaan berarti mendapatkan barang 
dan/atau layanan dari sumber luar. 

•  Istilah lainnya mancakup pembelian dan 
alih daya 

•  Para ahli memperkirakan pengeluaran 
pada perangkat lunak dan layanan global 
akan terus tumbuh. 



Perdebatan mengenai Alih Daya 
•  Beberapa perusahaan seperti Wal-Mart, 

lebih suka tidak melakukan alih daya sama 
sekali, sementara yang lainnya melakukan 
banyak alih daya. 

•  Sebagian besar organisasi melakukan 
beberapa bentuk alih daya untuk memenuhi 
keperluan TI-nya dan melakukannya di 
negaranya sendiri. 



Mengapa Alih Daya? 
•  Untuk mengurangi baik biaya tetap maupun 

biaya berulang. 

•  Untuk mengizinkan organisasi klien untuk 
fokus pada bisnis intinya. 

•  Untuk mengakses keahlian dan teknologi. 

•  Untuk menyediakan fleksibilitas. 

•  Untuk meningkatkan akuntabilitas. 



Kontrak 
•  menyediakan produk yang dirinci atau jasa dan 

mewajibkan pembeli untuk membayar mereka. 
•  Kontrak dapat memperjelas tanggung jawab 

dan mempertajam fokus pada hasil utama dari 
proyek. 

•  Karena kontrak yang mengikat secara hukum, 
ada pertanggungjawaban yang lebih untuk 
memberikan pekerjaan sebagaimana tercantum 
dalam kontrak. 



Proses Manajemen Pengadaan Proyek 
•  Manajemen pengadaan proyek : 

Mendapatkan barang dan jasa untuk 
proyek dari luar organisasi pertunjukan. 

•  Proses mencakup: 
–  Perencanaan pembelian dan akuisisi: Menentukan 

apa yang harus pengadaan, kapan, dan bagaimana. 
–  Perencanaan kontrak: Menguraikan persyaratan 

untuk produk atau jasa yang diinginkan dari 
pengadaan dan mengidentifikasi sumber-sumber 
potensial atau penjual (kontraktor, pemasok, atau 
penyedia layanan yang menyediakan barang dan jasa 
kepada organisasi lain). 



•  Meminta tanggapan penjual: Mendapatkan 
informasi, kutipan, tawaran, tawaran, atau 
proposal dari penjual, yang sesuai. 

•  Memilih penjual: Memilih dari antara calon 
pemasok melalui proses penjual mengevaluasi 
potensi dan negosiasi kontrak. 

•  Administrasi kontrak: Mengelola hubungan 
dengan penjual yang dipilih. 

•  Penutup kontrak: Melengkapi dan menetap di 
setiap kontrak, termasuk menyelesaikan setiap 
item terbuka. 

Proses Manajemen Pengadaan Proyek 



Perencanaan Pembelian dan 
Akuisisi  

•  Mengidentifikasi kebutuhan proyek terbaik 
y a n g d a p a t d i p e n u h i d e n g a n 
menggunakan produk atau jasa di luar 
organisasi. 

•  Jika tidak perlu membeli produk atau jasa 
dari luar organisasi, maka tidak perlu 
untuk melakukan proses manajemen 
pengadaan apapun. 



Alat Bantu dan Teknik Perencanaan 
Pembelian dan Akuisisi 

•  Analisis buat-atau-beli : teknik manajemen 
umum digunakan untuk menentukan apakah 
suatu organisasi harus membuat atau 
melakukan suatu produk atau jasa tertentu 
dalam organisasi atau membeli dari orang 
lain. 

•  Sering melibatkan analisis keuangan. 
•  Ahli, baik internal maupun eksternal, dapat 

memberikan masukan yang berharga dalam 
pengambilan keputusan pengadaan. 



Contoh Buat-atau-Beli 
•  Asumsikan Anda dapat menyewa item 

yang Anda butuhkan untuk proyek 
sebesar $ 800/hari. Untuk membeli item, 
biayanya $ 12.000 ditambah biaya 
operasional harian sebesar $ 400/hari. 

•  Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 
biaya pembelian akan sama dengan biaya 
sewa? 



Solusi Buat-atau-Beli 
•  Atur agar persamaan kedua pilihan, pembelian dan sewa, 

adalah sama. 
•  Dalam contoh ini, gunakan persamaan berikut. Jika d 

adalah jumlah hari untuk menggunakan item: 
 $ 12.000 + $ 400d = $ 800d 
 Mengurangkan $ 400d dari kedua belah pihak, Anda 
mendapatkan: 
 $ 12.000 = $ 400d 
 Membagi kedua sisi dengan $ 400, Anda mendapatkan: 
 d = 30 

•  Jika Anda memerlukan item tersebut selama lebih dari 30 
hari, akan lebih ekonomis untuk membeli itu. 



Jenis-jenis Kontrak 
•  Berbagai jenis kontrak dapat digunakan dalam situasi 

yang berbeda: 
–  Kontrak harga tetap atau lump sum: melibatkan total 

harga tetap untuk produk yang terdefinisi dengan baik atau 
jasa. 

–  Kontrak biaya ditagih kembali : Libatkan pembayaran 
kepada penjual untuk biaya langsung dan tidak langsung. 

–  Kontrak waktu dan bahan: Hibrid dari kedua harga tetap 
dan kontrak ditagih kembali, sering digunakan oleh 
konsultan. 

–  kontrak harga satuan: Perlu pembeli untuk membayar 
penjual jumlah yang telah ditetapkan per unit pelayanan. 

•  Sebuah kontrak tunggal benar-benar dapat mencakup 
keempat kategori ini, jika masuk akal untuk itu 
pengadaan tertentu. 



Klausul Kontrak 
•  Kontrak harus mencakup persyaratan 

tertentu untuk memperhitungkan masalah 
account yang unik untuk proyek tersebut. 

•  Dapat meminta pengalaman pendidikan 
atau berbagai pekerjaan untuk membayar 
hak-hak yang berbeda. 

•  Klausul penghentian adalah klausul 
kontrak yang memungkinkan pembeli atau 
pemasok untuk mengakhiri kontrak. 



Rencana Manajemen 
Pengadaan 

•  M e n j e l a s k a n b a g a i m a n a p r o s e s 
p e n g a d a a n a k a n d i k e l o l a , d a r i 
pengembangan dokumentasi untuk 
melakukan pembelian luar atau akuisisi 
untuk penutupan kontrak. 

•  Isi bervariasi berdasarkan kebutuhan 
proyek. 



Perencanaan Kontrak 
•  Melibatkan menyiapkan beberapa dokumen yang diperlukan 

untuk penjual potensial untuk menyiapkan respons mereka 
dan menentukan kriteria evaluasi untuk penghargaan 
kontrak. 
–  Permintaan Proposal: Digunakan untuk meminta proposal 

dari calon penjual. 
•  Sebuah proposal adalah dokumen yang disiapkan oleh penjual 

ketika ada pendekatan yang berbeda untuk memenuhi 
kebutuhan pembeli. 

–  Permintaan Penawaran: Digunakan untuk meminta 
penawaran atau tawaran dari pemasok calon. 

•  Tawaran, juga disebut tender adalah dokumen yang disiapkan 
oleh penjual memberikan harga untuk item standar yang telah 
jelas didefinisikan oleh pembeli. 



Request for Proposal (RFP) 
Template 

I. Purpose of RFP

II. Organization’s Background
III. Basic Requirements

IV. Hardware and Software Environment
V. Description of RFP Process

VI. Statement of Work and Schedule Information
VII. Possible Appendices

A. Current System Overview
B. System Requirements

C. Volume and Size Data
D. Required Contents of Vendor’s Response to RFP

E.   Sample Contract



Kriteria Evaluasi 
•  Sangat penting untuk menyiapkan beberapa 

bentuk kriteria evaluasi, sebaiknya sebelum 
mengeluarkan RFP atau RFQ formal. 

•  Waspadalah terhadap proposal yang 
nampak bagus di atas kertas, pastikan untuk 
mengevaluasi faktor-faktor, seperti kinerja 
masa lalu dan pendekatan manajemen. 

•  Dapat meminta presentasi teknis sebagai 
bagian dari proposal. 



Meminta Tanggapan Penjual 
•  Menentukan siapa yang harus meminta untuk 

melakukan pekerjaan itu, pengiriman dokumentasi 
sesuai dengan penjual potensial, dan mendapatkan 
proposal atau tawaran. 

•  Organisasi dapat beriklan ke pengadaan barang dan 
jasa dalam beberapa cara: 
–  Mendekati vendor pilihan. 
–  Mendekati beberapa vendor potensial. 
–  Iklan untuk siapapun yang tertarik. 

•  Konferensi penawar dapat membantu memperjelas 
harapan pembeli. 



Menyeleksi Penjual 
•  Juga disebut seleksi sumber. 
•  Mencakup: 

– Mengevaluasi proposal atau tawaran dari 
penjual. 

– Memilih yang terbaik. 
– Negosiasi kontrak. 
– Pemberian kontrak. 
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Sample Proposal Evaluation 
Sheet 



Proses Seleksi Penjual 
•  Organisasi sering melakukan evaluasi 

awal dari semua proposal dan tawaran 
dan kemudian mengembangkan daftar 
singkat dari penjual potensial untuk 
evaluasi lebih lanjut. 

•  Penjual pada daftar singkat sering 
menyiapkan best and final offer (BAFO). 

•  Final output adalah kontrak ditandatangani 
oleh pembeli dan penjual yang dipilih. 



Administrasi Kontrak 
•  Memastikan bahwa kinerja penjual 

memenuhi persyaratan kontrak. 
•  Kontrak adalah hubungan hukum, jadi 

penting bahwa profesional hukum dan 
kontrak terlibat dalam menulis dan 
administrasi kontrak. 

•  Banyak manajer proyek mengabaikan 
masalah kont raktua l , yang dapat 
menyebabkan masalah serius. 



Penutupan Kontrak 
•  Mencakup menyelesaikan dan menetap di kontrak 

dan menyelesaikan setiap item terbuka. 
•  Tim proyek harus: 

– Menentukan apakah semua pekerjaan selesai 
dengan benar dan memuaskan. 

– Memperbaharui catatan untuk mencerminkan hasil 
akhir. 

– Mengarsipkan informasi untuk penggunaan di masa 
depan. 

•  Kontrak itu sendiri harus mencakup persyaratan 
untuk diterima secara formal dan penutupan. 



Alat Bantu untuk Penutupan 
Kontrak 

•  Audit  pengadaan mengidentifikasi 
pelajaran yang diperoleh dalam proses 
pengadaan. 

•  S i s t e m m a n a j e m e n p e n c a t a t a n 
memberikan kemampuan untuk dengan 
mudah mengatur, menemukan, dan arsip 
dokumen yang terkait dengan pengadaan. 



Rangkuman 
•  Manajemen pengadaan proyek mencakup 

memperoleh barang dan jasa untuk 
proyek dari luar organisasi. 

•  Proses mencakup: 
– Perencanaan pembelian dan akuisisi 
– Perencanaan kontrak 
– Meminta tanggapan penjual 
– Memilih penjual 
– Administrasi kontrak 
– Penutup kontrak 



Manajemen Integrasi Proyek 
•  Manajemen Integrasi Proyek adalah tiang 

penyangga yang mempengaruhi & 
dipengaruhi oleh seluruh knowledge area 
dlm manajemen proyek  

•  Manajemen Integrasi Proyek melibatkan 
koordinasi seluruh knowledge area dalam 
project life cycle 



•  Merupakan salah satu kompetensi yang 
harus dimiliki oleh manajer proyek sebagai 
kunci koordinasi sdm, rencana dan 
pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan 
selama proyek berlangsung serta pintu 
komunikasi antara proyek dengan top 
manajemen 



Kunci dari Keseluruhan Keberhasilan 
Proyek: Manajemen Integrasi Proyek 

yang Baik 
•  Manajer proyek harus mampu mengintegrasikan 

seluruh knowledge area selama project life cycle 
berlangsung 

•  Banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan 
melihat "gambaran besar" dan terlalu fokus pada 
hal-hal detail.  

•  Manajemen integrasi proyek tidak sama seperti 
integrasi perangkat lunak. 



Proses utama dalam Manajemen 
Integrasi Proyek 

§  Membangun project charter:  
 Bekerja dengan para stakeholder untuk 

menciptakan dokumen yang resmi 
memberikan otorisasi pada proyek charta. 

§  Membangun Pre l iminary Scope 
Statement:  

 Bekerja dengan stakeholder, khususnya 
pengguna produk proyek, jasa, atau hasil, 
p r o y e k u n t u k m e n g e m b a n g k a n 
persyaratan lingkup tingkat tinggi dan 
membuat pernyataan lingkup awal proyek. 



Proses utama dalam 
Manajemen Integrasi Proyek 

§  Membangun Project Management Plan:  
M e n g k o o r d i n a s i k a n s e m u a u p a y a 
perencanaan untuk menciptakan suatu 
dokumen yang koheren konsisten-rencana 
manajemen proyek. 



Proses Manajemen Integrasi Proyek 
•  Mengatur dan mengelola eksekusi proyek: 

Melaksanakan rencana pengelolaan proyek dengan 
melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk di 
dalamnya. 

•  Memantau dan mengendalikan pekerjaan 
proyek: Mengawasi pekerjaan proyek untuk memenuhi 
sasaran kinerja proyek. 

•  Melaksanakan pengendalian perubahan terpadu: 
Mengkoordinasi perubahan yang mempengaruhi 
hasil proyek dan aset-aset proses organisasi. 

•  Menutup proyek: Mengakhiri semua aktivitas 
proyek untuk menutup proyek secara formal. 



q Project charter adalah dokumen yang secara formal 
memperkenalkan eksistensi (keberadaan) suatu proyek 
serta menentukan arah dan manajemen proyek 

q Para stakeholder kunci harus menandatangani project 
charter sehingga mengetahui perjanjian terkait 
kebutuhan dan tujuan proyek 

q Project charter yang telah ditandatangani merupakan 
keluaran pokok manajemen integrasi proyek 

q Inputan yang dibutuhkan dalam membangun project 
charter antara lain : kontrak proyek, statement of work, 
struktur organisasi, organizational process asset (aturan, 
prosedur yg berlaku) 

Project Charter 
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Manajemen Integrasi Proyek 



Informasi yang terkandung dalam 
project charter 
•  Nama Proyek  
•  Masa berlaku proyek 
•  Nama manajer proyek beserta informasinya 
•  Ringkasan jadwal proyek 
•  Ringkasan budget proyek 
•  Gambaran singkat mengenai tujuan proyek  
•  Ringkasan pendekata dalam manajemen proyek 
•  Tugas umum dari masing – masing anggota tim proyek 
•  Tanda tangan key project stakeholders 
•  Kolom komentar yang disediakan agar dapat diisi 

stakeholders 



Pernyataan Lingkup Awal  
(Project Preliminary Scope) 

§  Scope statement adalah dokumen yg digunakan 
untuk membangun dan mengkonfirmasikan 
pemahaman bersama akan ruang lingkup/
batasan proyek 

§  Sangat penting untuk mencegah scope creep 
yaitu suatu kecenderungan lingkup proyek yg 
semakin membesar 

§  Informasi yang terkandung dalamnya Project 
Preliminary Scope antara lain tujuan proyek, 
deskripsi produk/servis, asumsi dan hambatan 
terhadap proyek, struktur organisasi, resiko, 
jadwal , gambaran awal biaya 



Membangun Project 
Management Plan 

•  Rencana manajemen proyek adalah 
dokumen yang dapatdigunakan untuk 
mengkoordinasikan semua dokumen 
perencanaan proyek  

•  Tujuan utamanya adalah memberikan 
tuntunan dalam eksekusi proyek 

•  Dapat digunakan oleh manajer proyek untuk 
memimpin tim proyek dalam melaksanakan 
proyek dan menilai status proyek 



Atribut Rencana Proyek 
•  Proyek unik, rencana proyek juga. 

•  Rencana haruslah: 
– Dinamis 

– Fleksibel 

– Dapat diperbaharui jika terjadi perubahan  

– Menjadi acuan utama dalam eksekusi proyek 

 



Elemen Umum dari Rencana 
Manajemen Proyek 

•  Pendahuluan. 

•  Deskripsi bagaimana proyek diatur. 

•  Proses-proses manajemen dan teknis 
yang digunakan dalam proyek. 

•  Pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal, 
dan informasi anggaran. 



Stakeholder Analysis 
•  Dokumen stakeholder analysis merupakan 

dokumen yang penting (dan sensitif) karena 
memberikan informasi mengenai stakeholder 
berkaitan dengan : 
Ø  nama dan organisasi stakeholder 
Ø  peranannya dalam proyek 
Ø Fakta – fakta unik mengenai stakeholder 
Ø   level keterlibatannya dan ketertarikannya akan 

proyek 
Ø Saran saran untuk menjaga relasi dan 

stakeholder 
 



Key Stakeholders 

Ashem Susan Erik Mark David 

Organization Intrnal senior 
mngment 

Project 
team 

Project team Hardware 
vendor 

Project 
manager for 
other interna 

Role in 
project 

Sponsor of 
project & one 
of the 
company 
founders 

DNA 
sequening 
expert 

Lead 
programtme
r 

Suppklies 
some 
instrument 
hardware 

Competing 
for company 
resources 

Unique facts Likes 
detail,bussiness 
focus, standford 
mba 

Very smart, 
Phd in 
biology , 
easy to work 

Best 
programmer, 
weird sense of 
humor 

Start up 
company, he 
knows we can 
make him rich 
if this works 

Nice guys, 
has a 3 kids in 
college, one 
of oldest 
people @ 
company 

Level of 
interest 

Very high Very high High Very high Low to 
medium 

Level of 
influence 

Very high , 
can call the 
shots 

Subject 
matter 
expert 

High, hard 
to replace 

Low, other 
vendors 
available 

Low to 
medium 

Suggestion on 
managing 
relationship 

Keep informed, 
let him 
conversations, 
quickly 

Make sure 
she reviews 
specification
, can work 
form home 

Keep him 
happ so he 
stays, likes 
mexican foods 

Give him 
enough lead 
time to deliver 
hardware 

He know his 
project take a 
back seat to 
this one buat I 
can learn from 
him 

C
on

to
h 

St
ak

eh
ol

de
r A

na
ly

si
s 



Eksekusi Proyek 
•  E k s e k u s i p r o y e k a d a l a h t a h a p 

melaksanakan pekerjaan yang telah 
digambarkan dalam project plan 

•  Sebagian besar waktu dan uang biasanya 
dihabiskan dalam eksekusi. 

•  Area aplikasi proyek sangat mempengaruhi 
eksekusi proyek, karena selama eksekusi 
proyek inilah produk dari proyek yang 
dihasilkan 



KEAHLIAN PENTING UNTUK 
PELAKSANAAN PROYEK 

� Skills manajemen secara umum seperti: 
� Kepemimpinan 
� Komunikasi 
� Keahlian politis 

� Pengetahuan dan keahlian dalam hal produk, 
bisnis, dan wilayah aplikasi 

� Menggunakan alat dan teknik khusus 



Alat Bantu dan Tehnik untuk 
Eksekusi Proyek 

•  Work Authorization system : metoda yang 
digunakan untuk menjamin orang yang 
memiliki kualifikasi yang cukup, melakukan 
pekerjaan yang tepat pda waktu yang tepat 
dengan urutan yang benar. 

•  Status Review Meetings : rapat terencana 
dan terjadwal yang digunakan untuk saling 
bertukar informasi mengenai produk yang 
sedang berjalan 



•  Project Management Software : 
perangkat lunak khusus yang digunakan 
dalam manajemen proyek. 

 



Monitoring dan Kontroling Proyek 
•  Perubahan tak terhindarkan pada sebagian 

besar proyek sehingga perlu dikembangkan 
dan diikuti proses untuk memantau dan 
mengendalikan perubahan. 

•  Pemantauan pekerjaan proyek mencakup 
pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran 
informasi kinerja. 

•  Dua keluaran yang penting: tindakan korektif 
dan preventif yang dianjurkan. 



Integrated Change Control 
•  Termasuk didalamnya mengidentifikasi , mengevaluasi dan 

mengelola perubahan selama project life cycle 
� Tujuan: 

� Mempengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan 
untuk memastikan bahwa perubahan tersebut akan 
menguntungkan 

� Memastikan bahwa perubahan memang terjadi (sudah/
belum) 

� Mengelola perubahan yang terjadi 

�  Sebuah baseline adalah rencana manajemen proyek yang telah 
disetujui ditambah dengan perubahan-perubahan yang juga 
telah disetujui 



Sistem Kontrol Perubahan  
•  Adalah proses yang terdokumentasi dan 

menggambarkan kapan dan bagaimana 
d o k u m e n – d o k u m e n p r o y e k d a n 
pekerjaannya dapat diubah 

•  Menggambarkan orang yang berwenang 
untuk membuat perubahan dan bagaimana 
cara membuat perubahan tersebut 

•  Sering melibatkan change control board, 
manajemen konfigurasi dan proses untuk 
mengkomunikasikannya 



Change Control Board  
•  Kelompok resmi dari orang – orang yang 

bertanggung jawab untuk menyetujui atau 
menolak perubahan proyek 

•  CCB harus memberikan guidelines untuk 
mempersiapkan perubahan, mengevaluasi 
perubahan & mengelola implementasi perubahan 
yang disetujui 

•  Anggota CCB biasanya terdiri atas stake holders 
dari keseluruhan organisasi 

•  Problem : CCB jarang bertemu dan membuat 
keputusan akan perubahan membutuhkan waktu 
yang panjang  



MANAJEMEN KONFIGURASI 
• Cara memastikan bahwa deskripsi produk 

proyek yang dihasilkan adalah benar dan 
lengkap. 

• Manajemen konfigurasi bertugas untuk 
mengidentifikasi secara khusus dokumen 
persyaratan konfigurasi, mengendalikan 
perubahan, mencatat dan melaporkan 
perubahan, serta mengaudit produk  untuk 
memverifikasi kesesuaianny dengan 
requirements. 



Saran saran dalam Kontrol 
Perubahan 

•  Pandang manajemen proyek sebagai sebuah proses 
komunikasi dan negosiasi konstan. 

•  Rencanakan menghadapi perubahan. 
•  Membangun sistem pengendalian perubahan formal, 

termasuk badan pengendalian perubahan (CCBs). 
•  Manfaatkan manajemen konfigurasi yang baik. 
•  Menetapkan prosedur untuk membuat keputusan tepat 

waktu pada perubahan yang lebih kecil. 
•  Gunakan laporan kinerja secara tertulis dan lisan untuk 

membantu mengidentifikasi dan mengelola perubahan. 
•  Gunakan manajemen proyek dan perangkat lunak lain 

untuk membantu mengelola dan mengkomunikasikan 
perubahan. 



Penutupan proyek 
•  Untuk menutup proyek, Anda harus 

mengakhiri semua aktivitas dan 
menyampaikan hasil kerja proyek (tuntas/
tidak) pada orang yang tepat 

•  Keluaran utamanya: 
– Prosedur administratif penutupan. 

– Prosedur penutupan kontrak. 

– Produk, layanan, atau hasil akhir. 

– Pembaharuan aset proses organisasi. 



Rangkuman 
•  Manajemen integrasi proyek mencakup: 

– Pengembangan project charter. 

– Pengembangan  pernyataan lingkup awal 
proyek. 

– Pengembangan  rencana manajemen proyek. 

– Pengaturan dan pengelolaan eksekusi proyek. 

– Pemantauan dan pengendalian pekerjaan 
proyek. 

– Pelaksanaan pengendalian perubahan. 

– Penutupan proyek. 


