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MANAJEMEN PROYEK WEB

A. Pendahuluan

Manajemen proyek adalah aktivitas manusia untuk membentuk tindakan dari manusia lainnya. 

Hal-hal yang harus perlu dicermati mengenai manajemen proyek itu sendiri antara lain

1. Adanya seorang manjaer proyek

2. Tim web yang mempunyai pemahaman mengenai disiplin ilmu

3. Tool dan teknik-teknik yang digunakan dalam manjemen proyek

4. Konsistensi penggunaan tool yang terintegrasi dengan manajemen resiko

B. Arti Sebuah Proyek

1. Menurut  Westland  (2006)  proyek  adalah  sebuah usaha  untuk  menghasilkan  seperangkat 

pengiriman dalam waktu tertentu, biaya, dan kualitas tertentu.

2. Ciri-ciri dari proyek 

➢ unik secara alami berarti tidak melibatkan proses pengulangan

➢ mempunyai batas waktu berarti punya permulaan jelas dan tanggal akhir jelas

➢ mempunyai anggaran yang telah disetujui berarti dialokasikan dari pengeluaran untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan

➢ mempunyai sumber yang terbatas

➢ meliputi elemen resiko

➢ mendapatkan perubahan keuntungan

C. Manajemen Proyek

1. Manajemen proyek adalah suatu keahlian

2. Manajemen proyek akan meliputi hal-hal sebagai berikut

3. Sekelompok keahlian berarti spesialisasi pengetahuan, keahlian, dan pengalaman

4. Sekumpulan peralatan

5. Serangkaian proses

D. Siklus Manajemen Proyek
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E. Tantangan di Web Manajemen Proyek

1. Tantangan Umum dalam Pembangunan Perangkat Lunak

2. Tantangan Kepemimpinan

• Sistem perangkat lunak unik: Software sistem sering dikembangkan dari awal.

• Sangat  perspektif  kepemimpinan  teknis:  Proyek  manajemen  telah  didominasi  oleh 

orang-orang teknologi, khususnya insinyur teknologi-minded.

• Perencanaan yang buruk

• Tantangan Pembangunan

• Pemantauan Tantangan

3. Tantangan yang berkaitan dengan pembangunan di Web Proyek

• Kebaruan sebagai mengatasi banyak aplikasi Web yang dirancang untuk mengatasi grup 

pengguna baru atau tidak dikenal

• Dinamika

• Paralelisme

• Kontinuitas

• Usia muda

• Ketidakdewasaan

4. Produk-terkait Tantangan di Web Proyek
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• Kejelasan Kesederhanaan

• Estetika

• Spontanitas

• Ubiquity

• Kesesuaian

• Stabilitas dan Keamanan

• Skalabilitas

F. Tim Manajemen Proyek

1. Produser

• Mencakup atau dikenal dengan manajer produk, manajer proyek, dan pimpinan proyek

• Bertanggung jawab untuk penetapan arah proyek

• Menangani   isu  taktis,  seperti  menjaga  anggaran,  pengaturan,  dan  batas  waktu, 

pemeliharaan dokumen dan membuat pertemuan tim

2. Pemimpin Teknis

• Bisa dibilang juga sebagai pemimpin teknik dan pemimpin TI

• Bekerja dengan Tim inti

• Berhak menentukan situs seperti apa yang akan dikerjakan

• Mendesain arsitektur teknis aplikasi situs atau mengatur tim perangkat lunak, basis data, 

dan pereyakasa jaringan untuk proyek

3. Pemimpin Desain

• Direktur kreatif, pemimpin kreatif atau desainer

• Bertanggung jawab untuk penyajian visual situs

• Pemimpin desain dapat melakukan semua pekerjaannya sendiri atau mengatur spesialis 

lainnya

4. Pemimpin Produksi

• Dikenal dengan manajemen produksi atau pemimpin HTML

• Mengatur penciptaan situs fisik

• Bekerja denganpemimpin teknis dan desain

• Mengatur tim produksi halaman dan memastikan kualitas kode HTM: atau ASP.
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G. Mengelola Proses Pengembangan Web sebuah Aplikasi

1.  Penggunaan Alat

• Aplikasi Web yang perlu dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang sangat 

fleksibel,  ditandai  dengan  tingkat  tinggi  usabilitas,  metode  proses  agile,  kontak 

pelanggan dekat, dan sejumlah besar produk antara.

• Proyek-proyek web khususnya harus ditangani berdasarkan rencana didokumentasikan, 

dan bahwa pengujian ekstensif dan hati-hati tidak bisa dihindarkan, bahkan jika proyek 

sudah menderita dari keterlambatan.

• Karena  pengembang  proyek  web  biasanya  berpengalaman,  individu  "autodidactic" 

belajar metode lincah dan peralatan yang diperlukan bisa, pada kenyataannya, mengarah 

pada  situasi  di  mana  segala  sesuatu  secara  subyektif  tidak  penting  dihilangkan, 

sedangkan hacking membuat pintu masuk (Beck dan McBreen 2002).

2. Alat untuk Manajemen Proyek Web

• Karena  pengembang  web  mengutamakan  dengan  Web,  alat-alat  berbasis  web  yang 

cocok untuk manajemen proyek web atau bisa menyebutnya teknologi web 

• PHProject  (http://www.PHProjekt.com), memungkinkan untuk menangani tugas-tugas 

manajemen  proyek  tradisional,  seperti  pencatatan  waktu,  memelihara  buku  harian, 

pengarsipan  dan  versioning  dokumen  hasil,  penebangan,  papan  tulis,  chat  room, 

distribusi e-mail,

3. Alat untuk Manajemen Konfigurasi

• Mengelola versi dari kode sumber dan isi aplikasi, dan mengatur akses ke konten,

• Menciptakan konfigurasi, baik untuk kode sumber dan isi aplikasi untuk menetapkan 

kebijakan rilis tertib, mengelola permintaan perubahan dan kesalahan penanganan dan 

cacat, pengendalian dokumen negara untuk memonitor kemajuan proyek.

• Konfigurasi memungkinkan manajemen untuk menentukan siapa yang bisa berubah apa 

dan kapan, dan itu memungkinkan satu kontrol perubahan ini.

4. Mengukur Kemajuan

• Pendekatan ini  identik dengan Rapid Application Development (RAD),  teknik yang 

telah dikenal dan sering dipraktekkan dalam pengembangan perangkat lunak tradisional 

selama hampir dua puluh tahun.
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• Tentu  saja,  jelas  pedoman  penghitungan  untuk  Web  adalah  pentingnya  untuk 

mendapatkan estimasi bermakna, mirip dengan metrik lainnya.

5. Risiko Proyek

5.1. Risiko dalam Pengembangan Software

Risiko adalah kemungkinan suatu kegiatan untuk menyebabkan kerugian atau 

kerusakan. Namun, kami berbicara tentang risiko hanya jika konsekuensinya pasti.

5.2. Risiko khusus dalam Rekayasa Web / Web Engineering

• Proyek gagal terutama karena komunikasi yang buruk dalam tim proyek Web dan 

dengan pelanggan, yaitu defisit pribadi.

• penting bagi  setiap proyek Web untuk menanggung risiko yang paling penting 

dalam pikiran dan untuk memastikan bahwa mereka akan bisa diatasi.

6. Manajemen Risiko

• Manajemen  risiko  berarti  untuk  secara  proaktif  mempertimbangkan  bahwa  ada 

kemungkinan masalah tertentu yang mungkin terjadi dalam proyek.

• Manajemen risiko dapat dianggap sebagai  bentuk asuransi  yang mencakup masalah 

dengan segera menyediakan solusi begitu masalah muncul.

H. Pandangan

1. Tren  lain  adalah  bahwa  manajer  telah  mencoba  untuk  belajar  secara  induktif  dari 

pengalaman proses mereka, melalui praktik-praktik ini terbukti pada orang lain.

2. Ketika seseorang melihat statistik keberhasilan proyek perangkat lunak, gambar yang serius 

pada pandangan pertama.

3. Pada pandangan pertama, hasil ini tidak menumpahkan cahaya yang baik pada manajemen 

proyek perangkat lunak.

4. Data yang ada menunjukkan bahwa statistik keberhasilan proyek perangkat lunak tidak akan 

berubah dasarnya selama beberapa tahun mendatang.


