
Pengakhiran Proyek 
 



Tujuan 

• melengkapi proyek 

• Penutupan proyek 

• Mengkaji Proyek Deliverables 

• Mendokumentasikan proyek 

• Evaluasi Kinerja tim MEmperoleh Final Daftar 
Off 

 



Pada tahap Akhir proyek. Manajer 
Memperhatikan Beberapa hal: 

• Berbuat lebih banyak untuk memotivasi dan 
berkomunikasi dengantim proyek 

• HArus menghadiri setiap pertemua seperti 
yang dia lakukan sepanjang proyek 

• Kebutuhan untuk mendiskusikan setiap 
masalah dengan tim, dengan klien, dan 
dengan manajemen 

• pekerjaan lebih dari biasanya menjelang akhir-
akhir dari proyek tersebut 

 

 



Berpikir jauh 

• BErsiaplah untuk pekerjaa yang paling sulit di bagian akhir dari 
proyek dengan waktu penyelesaian yang semakin pendek 

• Kontrol emosi anda, tim proyek, dan pihak-pihak lain yang secara 
langsung atau tidak langsung membantu pengakhiran proyek ini 

• Bila anda berada dalam kondisi kritis(work time masih banyak 
sementara waktu sudah sedikit) maka: 

 
 TEtaplah cool, tenang dan kontrol 
 Organisasikan dengan baik dan bayangkan akhir projek adalah 

sesuatu yang mudah dilaksanakan 
  Berkomunikasi dengan anggota tim 
 Gunakan berbagai metode cara untuk menggambarkan akhir dari 

sebuah pekerjaan 
 Jangan lupa periksa kualitas 
 Bekerja dalam SIft 



Perhatikan Jalur Kritis 



98 Persen Selesai adalah adalah tidak 
Lengkap 
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Menilai dengan Proyek Deleverables 

• Setelah menyelesaikan tahapan proyek, 
pemeriksaan kualitas produk dan produk 
tersebut dapat diterima dan sesuai dengan 
harapan yang telah ditetapkan sebelumnya, 
maka nikmati kepuasan dari keberhasilan 
menyelesaikan sebuah proyek 

• AKan menjadi sebuah cerita indah dalam 
membicarakan proyek mulai dari awal sampai 
pengakhiran proyek 



Meneliti Kekurangan Proyek 

Hukum Dimisnishing Return KAdang-kadang disebut 
hukum proporsi variable.  Adalah aturan ekonomi 
yang tumbuh dari thomas mathus 1978 :"Jika salah 
satu faktor produksi meningkat secara keseluruhan 
faktor-faktor lain tetap konstant, secara 
keseluruhan akhirnya akan kembali menurun 
setelah titik tertentu" 

– -Lakukan review dari pihak ketiga 
– - memperoleh final daftar - off 
– Memperoleh persetujuan klien 

• informal 
• formal 



Post Project Audit 










