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Nama Komponen CPL Kode CPL Pernyataan CPL 

SIKAP 
 
 

S01 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

S02 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan 
etika; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 S03 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 
Bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; 

S04 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta 
rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; 

S05 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau 
temuan orisinal orang lain; 

S06 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkungan; 

S07 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

S08 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

S09 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandir; 

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 

S11 Optimis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemauan belajar yang besar; dan 

S12 Memiliki pandangan yang luas, terbuka, dan berfikir positif. 

  

PENGETAHUAN P01 
 

a. Memiliki pengetahuan dalam memahami prinsip-prinsip dan siklus hidup   proyek sistem 
informasi 

P02 b. Memiliki pengetahuan dalam memahami isu dan resiko dalam proyek sistem informasi dan 
cara untuk mengatasinya 

P03 c. Memiliki pengetahuan dalam menginisiasi, merencanakan, menjalankan, dan menutup proyek 
sistem informasi dengan metode yang sesuai 

P04 d. Memiliki pengetahuan dalam memanfaatkan software/tools kolaborasi untuk manajemen 
proyek 

KETERAMPILAN UMUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KU01  a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 
menerapkan organisasi proyek yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

KU02 b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

KU03 c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang memerhatikan dan menerapkan manajemen proyek sesuai dengan keahliannya 
berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan dan 
organisasi proyek 

KU04 d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk laporan tugas, 
dan mendokumentasikannya; 



 
 

 KU05 e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 
keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 

KU06 f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat 
baik di dalam maupun di luar lembaganya; 

KU07 g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi 
serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya; 

KU08 h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah 
tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; 

KU09 
 

i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dalam organisasi proyek; 

KU10 j. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam 
menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta mampu berperan 
sebagai warga dunia yang berwawasan global; 

KU11 k. Mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya praktik yang 
menyimpang dalam manajemen proyek; 

KU12 l. Mampu menggunakan konsep informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan 
implementasi bidang keahlian; dan 

KETERAMPILAN KHUSUS KK01 Mampu mengimplementasikan konsep dan teori dasar manajemen proyek dan memiliki 
kemampuan untuk mempersiapkan kebutuhan pekerjaan 

KK02 Mampu mengimplementasikan konsep dan teori dasar matematika dengan cara menerapkannya 
dalam berbagai area yang berkaitan dengan sistem komputasi untuk mendukung, memodelkan, 
dan mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan logika. 

KK03 Mampu mengembangkan sistem dengan cara melakukan perencanaan, analisis, desain, 
penerapan, pengujian, dan pemeliharaan sistem untuk menghasilkan sebuah solusi yang relevan, 
akurat, dan tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

KK04 Mampu menguasai kompleksitas dengan cara mempelajari konsep-konsep sentral dan kecakapan 
yang dibutuhkan untuk merancang, menerapkan, dan menganalisis yang digunakan untuk 
pemodelan dan desain sistem berbasis komputer. 

KK05 Mampu memanfaatkan pengetahuan dibidang sistem cerdas yang dimiliki terkait dengan 
pengembangan sistem cerdas yang dapat mempelajari pola data, mengekstrak informasi, 
kemampuan belajar, dengan tujuan untuk menghasilkan solusi yang dapat diterima secara 
optimal. 



  KK06 Mampu merancang dan membangun suatu model sistem dengan menggunakan manajemen 
procedural dan berorientasi objek untuk menyelesaikan masalah. 

KK07 Memiliki pengetahuan terhadap alat bantu, pre-processing, pemrosesan dan post-processing 
terhadap data dengan melakukan analisis, memodelkan masalah dan mengimplementasikan 
solusi yang tepat terkait dengan pemrosesan data berbasis sistem cerdas untuk menghasilkan 
sistem cerdas yang adaptable, efektif, efisien, aman, dan optimal. 

KK08 Mampu merancang dan membangun suatu sistem manajemen proyek dengan menggunakan 
sistem procedural untuk menyelesaikan masalah 

Deskripsi Mata Kuliah Pada kuliah ini dibahas proses, metode, teknik, dan tools yang digunakan organisasi untuk mengelola proyek sistem informasi. Pembahasan meliputi metodologi 
sistematis dalam menginisiasi, merencanakan, menjalankan, mengendalikan, hingga menutup proyek. Manajemen proyek merupakan pekerjaan yang dilakukan 
secara berkelompok, sehingga kemampuan dalam mengelola kinerja tim menjadi hal yang utama dalam perkuliahan ini 

Prasyarat Mata Kuliah - 

Sumber belajar 
(Referensi) 

Hallows, Jolyon. (2005) Information Systems Project Management: How to Deliver Function and Value in Information Technology Projects. Amacom Books, USA 

Rakos, John J., Software Project Management For Small To Medium Size Projects, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1990 

Imam Heryanto, Totok Triwibowo, Manajemen Proyek Berbasis Teknologi Informasi, INFORMATIKA, Bandung , 2008. 

 Riyanarto Sarno, Analisis dan Desain Berorientasi dan Desain Berorientasi Servis untuk Aplikasi Manajemen Proyek, ANDI, Yogyakarta, 2012. 
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n 

Ke 

Sesi Kemampuan Akhir 
Diharapkan 
SUBCPMK 

Indikator 
Capaian 

Bahan Kajian Metode Pembelajaran 
Pengalaman Belajar 

Alokasi waktu Evaluasi/Penilaian  

      T P I/K Jenis Krite
ria 

Bob
ot 

 

(1) (2) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) (9) (10)  

             

1 Pengenalan 
Manajemen 
Proyek 
 

Mahasiswa 
memahami 
peran manajemen 
proyek, prinsip-
prinsip 

Menguraikan 
peran 
manajemen 
proyek, prinsip- 
prinsip dan 
filosofi 

Introduction to Project Ceramah,  
Problem based learning, 
penugasan 

      
5% 

 



dan filosofi 
manajemen 
proyek, serta faktor 
keberhasilan dan 
kegagalan proyek. 

manajemen 
proyek, serta 
faktor 
keberhasilan 
dan kegagalan 
proyek 

2 Manajemen 
Proyek dalam 
Konteks 
Teknologi 
Informasi 
 

Mahasiswa 
memahami proses dan 
siklus hidup 
manajemen proyek 
dalam Konteks 
Teknologi Informasi 
 

Menjelaskan 
proses dan siklus 
hidup 
manajemen 
proyek dalam 

Konteks 
Teknologi 
Informasi 
 

The Project 

Management Lifecycle 
Ceramah,  
problem based learning, 
penugasan 
 
 

     5%  

3 Kelompok-
kelompok 
Proses dari 
Manajemen 
Proyek 
 

Mahasiswa 
memahami 
perencanaan proyek, 
Proses dari 
Manajemen Proyek 

Melakukan 
perencanaan 
proyek, Proses 

dari Manajemen 
Proyek 

1. Project 
Initiation and 
Planning 

2. Managing Project 
Scope, Scheduling, 
and Resources 
3. Utilization of 
Management 
Project 
Tools/Software 

Ceramah,  
problem based learning, 
cooperative 

     10%  

4 Manajemen 
terhadap 
Integrasi 
Proyek 

Mahasiswa 
memahami 
perencanaan proyek, 
mengidentifikasi 
lingkup proyek, work 
breakdown structure, 
serta Integrasi Proyek 

Melakukan 
perencanaan 
proyek, 
mengidentifikasi 
lingkup proyek, 
work breakdown 
structure, serta 
Integrasi Proyek 

1. 1. Project 
Initiation and 
Planning 

2. Managing Project 
Scope, Scheduling, 
and Resources 

3. Utilization of 
Management Project 
Tools/Software 

Ceramah,  
problem based learning, 
penugasan 
 

     5%  



5 Manajemen 
terhadap 
Integrasi 
Proyek 
(lanjutan) 

Mahasiswa 
memahami isu dalam 
organisasi, tanggung 
jawab manajer proyek, 
resolusi konflik, serta 
manajemen tim 
Integrasi Proyek 

Menjelaskan isu 
dalam organisasi, 
tanggung jawab 
manajer proyek, 
resolusi konflik, 
serta manajemen 
tim Integrasi 

Proyek 

Managing Project Team 
and Communication 

Ceramah,  
problem based learning, 
penugasan 
 

     10%  

6 Manajemen 
terhadap 
Ruang 
Lingkup 
Proyek 

Mahasiswa 
memahami isu dalam 
organisasi, tanggung 
jawab manajer proyek, 
resolusi konflik, serta 
manajemen tim 
Ruang Lingkup Proyek 

Menjelaskan isu 
dalam organisasi, 
tanggung jawab 
manajer proyek, 
resolusi konflik, 
serta manajemen 
tim Ruang 

Lingkup Proyek 

Managing Project Team 
and Communication 

Ceramah,  
problem based learning, 
penugasan 
 

     10%  

7 Manajemen 
Waktu 
Proyek 

Mahasiswa mampu 
menunjukkan dan 
menjelaskan 
perencanaan proyek 
sistem informasi 
dalam studi kasus 

menunjukkan 
dan menjelaskan 
perencanaan 
proyek sistem 
informasi dalam 
studi kasus 

Managing Project 
Team and 
Communication  

Ceramah,  
problem based learning, 
penugasan 
 

     10%  

8 Ujian Tengah Semester 

9 Manajemen 
terhadap 
Biaya Proyek 

Mahasiswa 
memahami bagaimana 
mengelola biaya 
dalam proyek sistem 
informasi 

Menguraikan 
biaya dalam 
proyek sistem 
informasi dan 
mitigasinya 

Managing Project Risk Ceramah, diskusi, problem 
based learning, penugasan 

     5%  

10 Manajemen 
terhadap 
Kualitas 
Proyek 
 

Mahasiswa 
memahami bagaimana 
menetapkan dan 
mengukur kualitas 
proyek sistem 
informasi 

Mampu 
menetapkan dan 
mengukur 
kualitas proyek 
sistem informasi 

Project Quality Ceramah, diskusi, problem 
based learning, penugasan 

       



11 Manajemen 
Sumber Daya 
Manusia 
yang terlibat 
di proyek 
 

Mahasiswa mampu 
menjalankan, 
mengontrol, dan 
menutup proyek 

Mampu 
menjalankan, 
mengontrol, dan 
menutup proyek 
 

Project Execution, 
Control, and Closure 

Ceramah,  
problem based learning, 
penugasan 
 

     5%  

12 Manajemen 
Komunikasi 
di dalam 
proyek  

Mahasiswa mampu 
menjalankan, 
mengontrol, menutup 
proyek, dan 
Komunikasi di dalam 
proyek 

Mahasiswa 
mampu 
menjalankan, 
mengontrol, 
menutup proyek, 
dan Komunikasi 

di dalam proyek  

Project Execution, 
Control, and Closure 

Ceramah,  
problem based learning, 
penugasan 
 

     10%  

13 Manajemen 
Resiko 
Proyek 
 

Mahasiswa mampu 
menunjukkan dan 
menjelaskan hasil 
resiko proyek sistem 
informasi dalam studi 
kasus 

Menunjukkan dan 
menjelaskan hasil 
resiko proyek 
sistem informasi 
dalam studi kasus 

Project Execution, 
Control, and Closure 

Ceramah, diskusi, problem 
based learning, penugasan 

     10%  

14 Manajemen 
Pengadaan 
Proyek 

Mahasiswa mampu 
menunjukkan dan 
menjelaskan hasil dan 
lesson learned proyek 
sistem informasi 
dalam Pengadaan 

Proyek 

Menunjukkan dan 
menjelaskan hasil 
dan lesson 
learned proyek 
sistem informasi 
dalam Pengadaan 

Proyek 

Project Execution, 
Control, and Closure 

Ceramah, diskusi, problem 
based learning, penugasan 

     10%  

15 Manajemen 
Pemangku 
Kepentingan  

Mahasiswa mampu 
menunjukkan dan 
menjelaskan hasil dan 
lesson learned proyek 
sistem informasi 
dalam studi kasus 

Menunjukkan dan 
menjelaskan hasil 
dan lesson 
learned proyek 
sistem informasi 
dalam studi kasus 

Project Execution, 
Control, and Closure 

Ceramah, diskusi, problem 
based learning, penugasan 

     5%  

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 
 


