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LAMPIRAN A. Data Project Charter 
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LAMPIRAN B. Laporan Mingguan Kegiatan Proyek Berjalan 
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LAMPIRAN C. Laporan Kemajuan Proyek 
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LAMPIRAN D. Laporan Kegiatan Tim Proyek 
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LAMPIRAN E. Hasil Wawancara 
 

 

Hasil Wawancara dengan  Aulia Ulil Fadhilah, S.Kom. selaku Project Manager. 

 

1. Mba Ulil selaku salah satu Project Manager di PT ADW Consulting, kira – 

kira apa saja tugas dan tanggung jawab seorang Project Manager di dalam 

suatu proyek ?  

sdr. Aulia Ulil Fadhilah, S.Kom. : Sebagai project manager, tugas saya di 

dalam proyek antara lain mencakup membuat perencanaan terhadap proyek 

tersebut, mengalokasi tim proyek, melakukan estimasi biaya proyek, mengelola 

jalannya proyek dari awal sampai akhir, juga mengawasi kegiatan proyek seperti 

memantau apa saja yang dilakukan oleh tim proyek. Tugas itu semua dilakukan 

agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan kualitas yang 

diharapkan. 

2. Mengenai pengawasan proyek, bagaimana Mba Ulil dapat melakukan 

pengawasan terhadap kegiatan tim proyek saat ini? 

sdr. Aulia Ulil Fadhilah, S.Kom.: Agar dapat melakukan pengawasan terhadap 

kegiatan tim proyek, biasanya saat ini kita mengadakan agenda pertemuan atau 

meeting tim supaya masing – masing anggota tim proyek dapat melaporkan 

kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian dari laporan anggota tim, saya akan 

membuat laporan rekapnya agar nanti bisa dilaporkan ke Program Manager 

3. Berapa kali agenda pertemuan untuk laporan kegiatan tim proyek 

dilaksanakan? 

sdr. Aulia Ulil Fadhilah, S.Kom.: Untuk saat ini kita mengadakan pertemuan 

mingguan atau seminggu sekali. Biasanya dilakukan saat hari Jum’at. 

4. Apa format dokumen rekapan kegiatan tim proyek yang digunakan sebagai 

laporan ke Program Manager? 

sdr. Aulia Ulil Fadhilah, S.Kom.: Format dokumen laporannya adalah 

Microsoft Excel atau Spreadsheet. 

 

 

 

 

5. Mengapa menggunakan aplikasi whatsapp untuk absensi? 

sdr. Aulia Ulil Fadhilah, S.Kom.: Saat ini kita masih menggunakan whatsapp 

karena awalnya karyawan kita masih sedikit dan masih mudah di organisir. 

Untuk divisi Manage Service ini pun masih divisi baru. Dulu semua bekerja di 
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5. Apakah menurut Mba Ulil cara yang dilakukan tim proyek dalam pelaporan 

kegiatan sudah efektif? 

sdr. Aulia Ulil Fadhilah, S.Kom.:  Menurut saya pengawasan belum dapat 

dilakukan secara efektif karena laporan dari masing masing anggota tim proyek 

belum terdefinisi secara detail, sehingga saya tidak tahu progress kegiatan mereka 

per harinya itu seperti apa. Selain itu saya juga harus melakukan rekapan laporan 

secara manual per minggunya untuk dilaporkan kepada program manager, yang 

mana proses tersebut sangat memakan waktu dan tenaga karena jumlah 

proyeknya pun tidak cuma satu. 

6. Sudah berapa proyek yang Mba Ulil kelola saat ini? 

sdr. Aulia Ulil Fadhilah, S.Kom.: Sudah ada 3 proyek yang saya kelola sampai 

saat ini. Di antaranya ada proyek yang masing - masing berkaitan dengan klien 

dari BTPN, Transjakarta, dan BP Tapera 

 

           Jakarta, 26 April 2021 

 

 

 

       Aulia Ulil Fadhilah, S.Kom. 


