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Semester Gasal 2020/2021
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Deadline: 15 Oktober 2020
A. Tujuan Tugas
1. Mahasiswa dapat memahami gambaran umum terkait kesuksesan maupun kegagalan
manajemen proyek TI melalui studi kasus ilmiah/industri
2. Mahasiswa dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi kesuksesan atau
kegagalan manajemen proyek TI
3. Mahasiswa dapat mengetahui lesson learned dari studi kasus dan memberikan
rekomendasi untuk meningkatkan kualitas manajemen proyek TI
B. Deskripsi Tugas
1. Buatlah academic paper yang memuat ulasan studi kasus terkait manajemen proyek.
TI Studi kasus dapat diperoleh dari paper jurnal internasional, paper international
conference, dan artikel non-ilmiah yang berasal dari sumber kredibel (Contoh: Harvard
Business Review, PMI). Contoh sumber referensi dapat dilihat pada bagian E.
2. Academic paper t ersebut minimal terdiri atas:
a. Abstrak: rangkuman seluruh bagian paper
b. Pendahuluan:
i.
Gambaran umum terkait pentingnya manajemen proyek TI untuk
organisasi
ii.
Mengapa topik/studi kasus yang dipilih penting untuk dibahas
iii.
Tujuan dari academic paper
c. Studi literatur: Teori pendukung yang digunakan untuk melakukan analisis dan
penyusunan rekomendasi terkait studi kasus. Mahasiswa dapat mengambil
dari sumber rujukan buku, jurnal, ulasan di Internet yang sudah bereputasi).
d. Deskripsi studi kasus: Rangkuman dari studi kasus yang dipilih
e. Diskusi:
i.
Kritik terhadap studi kasus
ii.
Saran/rekomendasi solusi terkait studi kasus
iii.
Lesson learned dari case study
f. Kesimpulan:
g. Daftar Referensi:wajib mengikuti format referensi referensi (APA, Harvard,
IEEE, atau lainnya asalkan konsisten). Pastikan sumber referensi bereputasi.
3. Pastikan paper yang Anda buat memiliki kohesi dan koherensi paragraf yang kuat.
Baca dan periksa kembali agar tidak ada kesalahan penulisan atau pun kalimat yang
terlalu Panjang atau kurang lengkap.
4. Tuliskan paper menggunakan format diunggah di SceLe dan terdiri dari 4-6 halaman.
Mahasiswa dapat menggunakan contoh template yang disediakan di SceLe.

5. Penulisan paper dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
C. Kriteria Studi Kasus
1. Sumber studi kasus dipublikasikan maksimal lima tahun terakhir
2. Satu sumber studi kasus maksimal dapat digunakan oleh tiga mahasiswa
3. Setiap artikel wajib diusulkan melalui formulir berikut ini:
https://s.id/SubmitStudiKasusManpro
4. Mahasiswa dapat mengajukan lebih dari 1 artikel. Apabila terdapat lebih dari 1 artikel
yang memenuhi kriteria, maka hanya artikel yang terakhir diajukan yang akan diterima.
5. Setiap usulan akan direview oleh tim dosen dan asdos. Status persetujuan usulan
studi kasus dapat dilihat pada tautan berikut ini:
https://s.id/ApprovalArtikelManpro
6. Usulan artikel studi kasus maksimal diajukan pada tanggal 1 Oktober 2020.
D. Penilaian
1. Konten (80%)
a. Abstrak (2%) b.
b. Pendahuluan (5%) .
c. Studi literatur (10%)
d. Deskripsi Studi Kasus (15%)
e. Diskusi (35%).
f. Kesimpulan (10%)
g. Daftar pustaka (3%)
2. Penulisan (20%)
a. Pemilihan kata, koherensi kalimat hingga paragraf (10%)
b. Kerapihan (minim kesalahan penulisan) (5%)
c. Kesesuaian dengan deskripsi tugas (5%)
E. Pengumpulan
● Tugas hanya dikumpulkan dalam bentuk electronic copy (PDF) di slot
pengumpulan EMAS UI pada hari Kamis, 15 Oktober 2020 pukul 23:50 WIB,
dengan format penamaan berkas:
○ [Kelas]_[Tugas-1]_NPM_Nama Panjang.pdf
○ Contoh: A_Tugas-1_1789383076_Mang Oleh.pdf
● Kesalahan slot dan kesalahan penamaan akan dikenakan pinalti 0.5 poin dari
total nilai yang didapat.
● Keterlambatan dikenakan pinalti 20% per hari maksimal 2 hari (17 Oktober
2020).
● Tugas yang terindikasi plagiarisme tidak akan dinilai.

F. Contoh Referensi Studi Kasus
Jenis

Sumber

Paper
Jurnal/Conference

https://www.sciencedirect.com/
https://ieeexplore.ieee.org/
http://scopus.com/
https://www.emerald.com/insight/

Website

https://hbr.org/
https://www.projmasters.com/project-management-consulting-s
ervices/project-management-case-studies/
https://www.pmi.org/business-solutions/case-studies
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508149&p=38265
67
https://www.pmsolutions.com/case-studies
https://www.pm-partners.com.au/company/case-studies

