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I. PENDAHULUAN- Prilaku dan Dinamika Proyek Untuk memahami
tentang manajemen proyek, untuk itu kami berikan beberapa penjelasan
mengenai : 1. Apa itu proyek ? 2. Bagaimana Konsepsi proyek ? 3. Apa

ciri dari proyek ? 4. Kriteria dari proyek meliputi apa saja ? Dalam
pertemuan ini dibahas mengenai prilaku kegiatan proyek, ukuran,

kompleksitas dan macam proyek, dinamika dalam silkus proyek, tahap
siklus proyek, dan prilaku selama siklus proyek…

http://elearning.teknik.univpancasila.ac.id/mod/assign/view.php?id=5618
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II. PROYEK DAN MANAJEMEN FUNGSI. Sejalan dengan
perkembangan , timbul persaingan ketat di lingkungan dunia usaha

yang ditandai dengan moif-motif ekonomi untuk memperoleh
kesempatan berperan membangun faslitas tersebut, maka pa ar

“competitor” didorong untuk mencari dan menggunakan cara-cara
pengelolaan, metode serta teknik yang paling baik sehingga

penggunaan sumber daya benar-benar efektif dan efisien. Untuk itu
dalam pembahasan kali ini akan membahas konsep dan pemikiran
manajemen, prilaku proyek dan pengelolaan, manajemen proyek.

http://elearning.teknik.univpancasila.ac.id/mod/assign/view.php?id=5619
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III. PROFESI DAN AREA ILMU MANAJEMEN PROYEK Di dalam
pertemuan ini ingin menjelaskan prihal pentingnya profosi dibidang

manajemen proyek dengan berbagai disiplin ilmu, Dimana kodefikasi
dan standarisasi diperlukan didalam penanganan suatu proyek,
diharapkan pada umumnya pimpro dan tim proyek memiliki latar

belakang yang cukup sebelum bertugas mengelola proyek.
http://elearning.teknik.univpancasila.ac.id/mod/assign/view.php?id=5620
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IV. KONSEP SISTEM DAN PENGELOLAAN INTEGRASI Konsep
manajemen proyek dipengaruhi sangat besar oleh pemikiran sistem
pada proyek-proyek dan komplek demi terwujudnya gagasan untuk

mewujudkan menjadi nyata atau bentuk fisik. Kenapa kita mempelajari
sistem karena adanya saling ketergantungan diantara bagan-bagian.

Maka materi ini kita mempelajari tiga metodologi sistem, aspek
intergrasi dan koordinasi serta keterkaitan manajemen dengan

perncanaan dan pengedalian.
http://elearning.teknik.univpancasila.ac.id/mod/assign/view.php?id=5623
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V. STUDI KELAYAKAN, ASPEK PASAR dan ASPEK TEKNIS
Kelayakan disini adalah suatu gagasan yang dikaitkan dengan

kemungkinan tingkat keberhasilan tujuan yang hendak diraih. Untuk
mengukur kelayakan suatu kegiatan perlu diadakannya suatu kajian

terlebih dahulu.. Pengkajian aspek-aspek teknis amat erat hubungannya
aspek-aspek lain .. bagaimana dampaknya terhaap aspek

laindansebaliknya. untuk itu pada pertemuan ini kita pelajari tentang : 1.
Studi kelayakan dan aspek pasar 2. Aspek teknis

http://elearning.teknik.univpancasila.ac.id/mod/assign/view.php?id=6070
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Didalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi yang
menyangkut sejumlah besar dana dengan harapan mendapatkan

keuntungan... Pembahasan biaya dan manfaat proyek berkisar pada
segi finansial yang melihat apakah proyek yang diusulkan akan dapat

memikul kewajiban membayar kembali ... Untuk mengetahui dan
memahami hal tsb di atas, maka perlunya mempelajari antara lain :

Aspek Finansial Aspek sosial ekonomi
http://elearning.teknik.univpancasila.ac.id/mod/assign/view.php?id=6333
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Pada pertemuan ini, ingin mengetahui sejauh mana mahasiswa telah
mempelajari dan memahami Materi sebelumnya ... Untuk itu kerjakan

soal-soal dibawah ini : Jelaskan bahwa aliran kas merupakan salah satu
informasi yang penting di samping neraca dan laporan 'laba-rugi.

Jelaskan pala hubungan dan fungsi ketiga laporan keuangan tersebut.
Mengapa analisis dalam mengkaji kelayakan proyek diarahkan kepada

a. Aliran kas dan bukan lapor'an rugi-laba akuntansi ? b.Aliran dana
setetelah pajak ? c.Aliran kas incremental ? 3. Depresiasi bukan

merupakan aliran kas yang sesungguhnya, tetapi pengaruhnya cukup
besar dalam perhitungan aliran kas ?Jelaskan hal tersebut

http://elearning.teknik.univpancasila.ac.id/mod/assign/view.php?id=6473
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Pada materi ini membahas perencanan proyek yg sebelumnya
membhas perencaaan umum, yaiu mulai dari penentuan tujuan sampai
penyusunan rangkaian kegiatan yang mencapai tujuan, perencanaan

strategis dn operasional proyek.
http://elearning.teknik.univpancasila.ac.id/mod/assign/view.php?id=7298
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Pada materi ini ingin menjelaskan AMDAL yaitu suatu pengkajian yang
dikenal sebagai analisis mengenai dampak lingkungan yang merupakan
salah satu mekanisme untuk mencapai maksud di atas. Beberapa spek

AMDAL yang minimal perlu di ketahui oleh pengelola proyek. Pimpro
perlu mngetahui prosedur atau tatacara perundangan yang mengatur

kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan khususnya AMDAL.
http://elearning.teknik.univpancasila.ac.id/mod/assign/view.php?id=7101
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Pada materi ini ingn menjelaskan, bahwa bagi suatu proyek
memerlukan sejumlah besar dana, persoalan pendanaan umumnya
amat komplek. Pemilik disamping harus mengupayakan agar harus

pengembalian atau tingkat keuntungan minimal tidak mengubah atau
menurunkan nilai perusahan, maka diperlukan persiapan yang seksama
dari segi teknis maupun administrasi, h al ini disebabkan karena upaya

mendapatkan dana melibatkan banyak kegiatan dari mencari dan
memilih sumber, pola, menghitung, menyusun startegi pendanaan yang

optimal .
http://elearning.teknik.univpancasila.ac.id/mod/assign/view.php?id=6988
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Pada pertemuan ini ingin menjelaskan bahwa suatu pengelolaan proyek
selalu ingin mencari metode yang dapat meningkatkan kulitas

pekerjaan. untuk itu diperlukan mempelajari meode2 perencanaan
waktu dan analisa jaringan kerja yang merupakan untuk peningkatan

dari metode. dan dilajutkan dengan teknik dasar menyusun dan
menghitung berbagai aspek yang berkaitan.

http://elearning.teknik.univpancasila.ac.id/mod/assign/view.php?id=7498
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Jakarta, 03 Maret 2021
Dosen

( Duta Wdhya Sasmojo ,MT)




