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Garis Besar Bahasan

• Pendahuluan

• Rencana Pengembangan Software 
• (software development plan, dokumen SDP)

• Perencanaan Proyek

• Manajemen Proyek Cerdas (Agile)

• Rangkuman



“Closing the Deal”

Proyek Software dapat dimulai jika...







Segitiga Proyek

Segitiga manajemen proyek (dikenal juga sebagai Triple Constraint atau Iron 
Triangle) merupakan suatu model dari batasan-batasan manajemen proyek. Setiap 

sisi mewakili satu batasan. Satu sisi dari segitiga ini tidak dapat diubah tanpa 
mempengaruhi sisi lainnya.



Bagaimana Bekerja dalam Periode Proyek

Penting: Bekerja dengan aktifitas-aktifitas ini secara paralel!!!



Rencana Pengembangan 
Perangkat Lunak

(Software Development Plan)



Rencana Pengembangan Software: SDP

• Juga disebut “Communication Plan” atau hanya “Project Plan”

• Suatu dokumen yang mendeskripsikan proyek, sumber daya, 
komunikasi, jadwal (mis. Gantt chart), dll.



Rencana Pengembangan Software: SDP

• Suatu Software Development Plan (SDP) adalah semua tentang 
Komunikasi Internal di dalam Tim Pengembangan dan bagaimana 
Tim ini Berkomunikasi dengan bagian lain dari Organisasi, Customer, 
dll.



Rencana Pengembangan Software: Contoh SDP-1

Suatu rencana prodyek normalnya berisi bagian-bagian berikut:

1. Pendahuluan: Ini secara ringkas menjelaskan obyektif dari proyek dan batasan-
batasan (mis. Anggaran, waktu, dll.) yang mempengaruhi manajemen proyek

2. Organisasi Proyek (Deskripsi Tim). Bagian ini menjelaskan bagaimana tim 
pengembangan diatur, orang-orang tercakup dan peran mereka di dalam tim tersebut. 
Deskripsi model proses perangkat lunak (Scrum, XP, Waterfall, ...), dll.

3. Analisa Resiko

4. Kebutuhan Sumber Daya Hardware dan Software

5. Perincian Kerja (WBS, Work Breakdown Structure): Memperinci proyek ke dalam 
aktifitas-aktifitas dan milestones identifikasinya

6. Jadwal Proyek: Memperlihatkan ketergantungan antar aktifitas, perkiraan waktu yang 
diperlukan untuk mencapai setiap milestone, alokasi orang untuk aktifitas. (5) dan (6) 
biasanya dikerjakan dalam Gantt Chart (dibuat dalam Microsoft Project atau Software 
sejenis)

7. Mekanismes Pemantauan dan Pelaloran: Definisi dari laporan manajemen yang akan 
dihasilkan, kapan akan diperoleh, dsb.

8. Tools (perangkat) yang digunakan.



Rencana Pengembangan Software: Contoh SDP 2

A. Product Description

B. Team Description

C. Software Process Model Description

D. Project Definition

E. Project Organization

F. Validation Plan

G. Configuration/Version Control

H. Tools

Lebih lanjut silakan lihat “Essentials of Software Engineering”, Frank Tsui; Orlando Karam; Barbara Bernal, 3 ed., 
Jones & Bartlett Learning



Perencanaan Proyek



Manajemen Proyek

Faktor-faktor kunci:

• Pembukaan (kick-off) dan Brainstorming

• Perencanaan dan Estimasi

• Pelacakan (tracking) proyek

• Komunikasi dan kolaborasi

• Rapat (meeting)

• Pemanfaatan Perangkat, seperti TFS



Kick-off dan Brainstorming

Suatu proyek sebaiknya selalu dimulai dengan Kick-off/Brainstorming

• Melibatkan semua di dalam kelompok

• Diskusikan apa yang akan dilakukan di proyek

• Bagaimana kita akan menyelesaikan proyek?

• dll.



Estimasi

Berapa jam (waktu) yang diperlukan untuk mengerjakan suatu tugas spesifik?

Fitur-fitur dan kebutuhan perlu dibagi ke dalam tugas-tugas yang dapat dikelola 
oleh tim (managable tasks by the team).

Setiap tugas kemudian perlu diestimasi waktunya.



Estimasi

• Estimasi merupakan proses berulang.

• Estimasi berubah karena semakin banyak informasi yang hadir maka 
semakin baik pemahaman kita terhadap tugas.

• Karena tugas berprioritas tinggi sering lebih dipahami, biasanya 
perkiraan terkait itu lebih akurat.

• Penting untuk diingat bahwa estimasi di backlog produk tidak mutlak. 
Perkiraan ini tidak mengatakan, “Ini adalah waktu yang kita miliki 
untuk membangun fungsi ini; tidak lebih”. Estimasi adalah titik awal, 
sebuah tebakan terukur.



Perencanaan dan Tracking: Gantt Chart



Komunikasi
K-O-M-U-N-I-K-A-S-I

Kunci Sukses!

Masalah di dalam tim? Diskusikan langsung di dalam tim!
Tidak ada kemajuan? Libatkan supervisor sesegera mungkin!



Kolaborasi, Setiap orang harus berpartisipasi!



Rapat Proyek

Tempat penting dalam proyek untuk Komunikasi dan Kolaborasi

Setiap anggota tim harus datang ke pertemuan yang dipersiapkan!



Karakteristik Rapat

• Rapat Kickoff dan Perencanaan
• Mengatur organisasi & sumber daya proyek

• Membuat Gantt Chart

• Membuat Requirements dan Design

• Rapat Scrum Harian
• 3 pertanyaan

• Rapat Proyek
• Secara khusus, Development Team, Stakeholders, Product Manager, dll. perlu rapat status mingguan/bulanan.

• Dalam kuliah ini, Tim akan melakukan rapat formal dengan Supervisor setiap ~4 pekan (sebagai tambahan 
terhadap rapat informal dan panduan saat diperlukan). “Notice of Meeting” + “Minutes of Meeting” Pendek.

• Development Team tentumelakukan rapat internal secara regular.

• Rapat Review
• Menunjukkan Customer dan Stakeholders kerja yang tim telah selesaikan dan menerima feedback

• Rapat Perencanaan
• Perencanaan Sprint/Iterasi berikutnya.



Pedoman Rapat

• Agenda rapat harus jelas.

• If team members start a discussion that does not address the purpose of the
meeting, the members should take the discussion offline, to be completed later. 
The Meeting Leader should identify and indicate when team members should 
take a discussion offline.

• All meetings should follow the basic structure that is described for that meeting.

• Meetings should start on time, even if some team members are late.

• Team members should be on time except in rare, unavoidable cases. If your
schedule prevents you from being on time regularly, the conflict should be
resolved as soon as possible. If necessary, the Meeting Leader should adjust the 
meeting time to resolve the conflict if the change does not unfairly inconvenience 
another member of the team.

• Each team member should come to the meeting prepared.

• Meetings should finish on time.

• Always write a Minutes of Meetings



Notulen Rapat

Tuliskan suatu “Minutes of Meeting” (Risalah, Notulen) dan kirimkan dalam bentuk 
email ke anggota tim dan supervisor pada hari yang sama! Tujuan dari ini ada dua:

• Keputusan atau kesepakatan penting tercatat, sehingga tidak dilupakan!

• Tercatatnya isu yang tidak terpecahkan tetapi harus ada tindak lanjut, disebut item 
tindakan. Setiap item tindakan ditugaskan untuk satu (disukai) atau lebih anggota tim 
dengan tenggat waktu tertentu untuk penyelesaian. 

• Daftar Tindakan: Task – Responsible - Deadline



Manajemen Proyek dengan TFS

Contoh fitur Manajemen Proyek dalam TFS:

• Item Kerja dan Tugas (dapat ditugaskan ke personal dan diestimasi)

• MS Project Add-on
• Tasks dapat dibuat di dalam TFS dan diekspor ke Gantt Chart

• Suatu Gantt Chart dalam MS Project dapat diimpor ke dalam TFS

• Task Board

• Burndown Chart



Agile Project Management



Perencanaan & Pelacakan Proyek Agile

Proyek yang berhasil sering mempunyai karakteristik berikut:

• Kebutuhan dari customers menggerakkan proyek tersebut.

• Tim membuatkan suatu rencana high-level untuk menuntaskan 
proyek.

• Tim mengembangkan produk melewati beberapa iterations dan 
menyaring rencana high-level sepanjang waktu.

• Tim mempunyai perangkat yang efektif untuk beradaptasi dengan 
perubahan yang terjadi



Perencanaan & Pelacakan Proyek Agile



Perencanaan & Pelacakan Proyek Agile



Task board



Burndown Chart



Rangkuman

• Manajemen proyek perangkat lunak sangat 
penting dalam rangka menjaga proyek berjalan 
pada track-nya

• Manajemen Proyek Cerdas (Agile) = 
dokumentasi yang sedikit

• Perangkat penting: Gantt Chart, Task board, 
Burndown Chart



Manajemen Proyek
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Pertanyaan?




