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Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 

Gadjah Mada (MM FEB UGM) bekerja sama dengan Ikatan Ahli Manajemen 

Proyek Indonesia (IAMPI) menyelenggarakan Program Pendidikan dan 

Sertifikasi Project Management dengan menggunakan acuan standar 

internasional Project Management yaitu, Project Management Body of 

Knowledge (PMBoK) yang diterbitkan oleh Project Management Institute (PMI-

USA) di Amerika.

A. LATAR BELAKANG

1

TENTANG MM FEB UGM

Program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (MM FEB 

UGM) menawarkan pendidikan MBA yang berkualitas tinggi sesuai 

dengan standar internasional, dibuktikan dengan kuatnya 

kolaborasi dengan banyak sekolah bisnis prestisius di dunia. Saat 

ini, MM FEB UGM sebagai bagian dari Fakultas Ekonomika dan 

Bisnis UGM telah berhasil memperoleh akreditasi international 

AACSB. Hal ini memberikan kemudahan dan akses kepada para 

mahasiswa untuk mengikuti student exchange dan double degree 

programs di berbagai bidang spesialisasi. Jaringan international ini 

memberikan kesempatan luas bagi civitas akademika untuk 

melakukan joint research dan faculty exchange programs dengan 

universitas mitra. MM FEB UGM mengaplikasikan 4 pilar model 

pendidikan profesional yang secara unik mengkombinasikan ilmu 

pengetahuan, keahlian, bakat dan semangat dalam kurikulumnya. 

MM FEB UGM menyakini hal tersebut sangat diperlukan untuk 

menjadi pemimpin profesional dimasa mendatang. Asah dan 

siapkan diri anda menjadi pemimpin profesional dengan mengikuti 

program unggulan di MM FEB UGM.

TENTANG IAMPI

Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia merupakan asosiasi 

profesi/kumpulan para praktisi Ahli Manajemen Proyek Indonesia 

yang didirikan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 1999. Pendirian IAMPI 

disahkan oleh notaris Agus Majid, SH dengan Pernyataan (Akta) 

Pembentukan IAMPI No. 182 tertanggal 31 Juli 2000. IAMPI juga 

sudah terakreditasi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 

Nasional (LPJKN) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

IAMPI adalah suatu organisasi nirlaba yang bekerja untuk 

meningkatkan mutu pelaksanaan proyek dan program dengan 

menyediakan pelajaran manajemen proyek dalam skala luas bagi 

stakeholder dan masyarakat.

Dalam rangka menghadapi persaingan global, khususnya memasuki 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015, tenaga ahli Indonesia di 

semua bidang baik yang bekerja di sektor konstruksi maupun non konstruksi, di 

dalam maupun di luar negeri, dituntut untuk meningkatkan kompetensi kerja 

dan mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA) dari masing-masing profesi bidang 

keahlian kerja yang diakui di skala nasional maupun internasional.

Selain itu, dari sisi perusahaan dituntut juga meningkatkan performance 

karyawan dengan cara meningkatkan kompetensi yang memiliki kualifikasi 

internasional. Hal ini sebagai salah satu upaya perusahaan agar memiliki daya 

saing yang tinggi dalam berkompetisi global.
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Sertifikasi keahlian adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan 

terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan tenaga 

ahli/profesi di bidang jasa layanan sesuai dengan yang tercantum di dalam 

sertifikat atau lampirannya.

Sertifikasi keahlian Project Management ini dilakukan oleh assessor IAMPI yang 

telah mendapat sertifikat dalam bidang Assesment for Workplace Assessor dari 

Queensland Chamber of Commerce and Industry of Australia, dan assessor 

nasional yang telah mendapatkan sertifikat assessor dari Lembaga 

Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP).

B. SERTIFIKASI D. LEVEL KUALIFIKASI KEAHLIAN

Kualifikasi keahlian profesi manajemen proyek yang dikeluarkan oleh 

IAMPI adalah sebagai berikut:

1. Ahli Muda Manajemen Proyek (AMP)

2. Ahli Madya Manajemen Proyek (MPM)

3. Ahli Utama Manajemen Proyek (MPU)

Manfaat bagi Perorangan/manajer Proyek/tim Manajemen Proyek :

a. Meningkatkan pengetahuan dan sikap dalam mengelola proyek.

b. Mampu mengontrol sasaran proyek dengan baik.

c. Sebagai sarana untuk meningkatkan jenjang karir.

d. Mendapatkan pengakuan secara nasional atas kompetensinya.

e. Memperluas networking dengan rekan seprofesi.

C. MANFAAT

Manfaat bagi Perusahaan/Badan Usaha Penyedia Jasa Manajemen 

Proyek:

1. Meningkatkan performance personal sehingga mampu berkompetisi 

secara global.

2. Meningkatkan profesionalisme personel.

3. Mampu mengontrol proyek-proyek yang ditangani dengan baik.

4. Sebagai pembuktian atas standar kualifikasi profesionalisme personel 

mereka.

5. Sebagai bentuk komitmen nyata atas profesi manajemen proyek 

memenuhi persyaratan di dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 

2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam hal kegagalan 

konstruksi dan kegagalan bangunan. Kepres 80 Pasal 11 Persyaratan 

Penyedia Jasa/Barang (memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan 

teknis dan manajerial. Dikukuhkan dengan Kepmen 339/KPTS/M/2003 

Keahlian dan dibuktikan dengan sertifikat yang diregister oleh lembaga 

yang ditunjuk oleh undang-undang).

Manfaat bagi Pengguna Jasa / Pemilik Proyek/ Pemberi Tugas :

1. Memunculkan keyakinan untuk mendapatkan jasa manajemen proyek 

yang profesional.

2. Menciptakan suatu hubungan profesional antara pengguna dan 

penyedia jasa.

E. PENERBITAN SERTIFIKASI

Peserta yang mengikuti Program Pendidikan dan Sertifikasi Project 

Management akan mendapatkan 2 sertifikat, yaitu:

1. Sertifikat Program Pendidikan dan Sertifikasi Project Management. 

Sertifikat ini dikeluarkan oleh MM FEB UGM dan IAMPI dan diberikan 

kepada peserta setelah selesai mengikuti seluruh rangkaian kegiatan 

Program Pendidikan dan Sertifikasi Project Management.

2. Sertifikasi Kualifikasi Keahlian (SKA)

Sertifikasi ini dikeluarkan oleh IAMPI dan LPJKN (untuk peserta yang 

berlatar belakang bidang konstruksi) dan oleh IAMPI dan BNSP (untuk 

peserta yang berlatar belakang non-konstruksi). 

Sertifikat ini diberikan kepada peserta setelah dinyatakan lulus ujian 

tertulis dan penilaian dari pengalaman serta keahlian kerja.
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F. MATERI PENDIDIKAN

54

Materi Program Pendidikan dan Sertifikasi Project Management mengacu 

kepada standar Project Management Body of Knowledge (PMBoK) dari Project 

Management Institute (PMI) di Amerika, yang terdiri dari:

1. PROJECT MANAGEMENT FRAMEWORK

a. Pengenalan terhadap beberapa standar dan asosiasi manajemen 

proyek yang ada di dunia dan filosofi manajemen proyek.

b. Definisi Project, Project Management, PMBoK, Program dan Portfolio 

Management dan PMO.

c. Project Life Cycle, Project Phase, Stakeholder dan Standard for Project 

Management of A Project.

2. PROJECT INTEGRATION MANAGEMENT

Merupakan proses dan akt iv i tas yang diperlukan untuk 

mengidentifikasikan, mendefinisikan, mengkombinasikan, menyatukan, 

dan mengkoordinir berbagai proses serta aktivitas-aktivitas di dalam 

manajemen proyek.

Melalui proses:

a. Mengembangkan project charter.

b. Mengembangkan  rencana  manajemen proyek.

c. Mengarahkan dan mengelola pekerjaan proyek.

d. Memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek.

e. Melakukan pengendalian perubahan secara terintegrasi.

f. Menyerahkan proyek atau tahapan proyek.

3. PROJECT SCOPE MANAGEMENT

Proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek meliputi 

seluruh pekerjaan yang diperlukan, dan hanya pekerjaan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan proyek sehingga dapat mencapai sasaran dengan 

sukses. Hal ini terutama terkait dengan penjelasan/penentuan dan 

pengendalian bagian mana yang tercakup dan tidak tercakup dalam 

proyek.  

Melalui proses:

a. Merencanakan pengelolaan lingkup.

b. Mengumpulkan persyaratan.

c. Mendefinisikan/menetapkan lingkup.

d. Membuat WBS.

e. Memvalidasi lingkup.

4. PROJECT TIME MANAGEMENT

Proses yang dibutuhkan untuk mengatur waktu pelaksanaan proyek 

sedemikian rupa sehingga proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu. 

Melalui proses:

a. Merencanakan pengelolaan schedule.

b.  Menetapkan kegiatan/aktivitas.

c. Menghubungkan kegiatan/aktivitas.

d. Mengestimasi sumber daya kegiatan.

e. Mengestimasi durasi kegiatan.

f. Mengembangkan schedule.

g. Mengendalikan schedule.

5. PROJECT COST MANAGEMENT

Proses yang melibatkan planning, estimating, penganggaran dan 

pengendalian biaya sedemikian rupa sehingga proyek dapat diselesaikan 

sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. 

Melalui proses:

a. Merencanakan pengelolaan biaya.

b. Mengestimasi biaya.

c. Menetapkan penganggaran.

d. Mengendalikan biaya.

6. PROJECT QUALITY MANAGEMENT

Proses manajemen mutu proyek meliputi seluruh kegiatan dari 

penyelenggara kegiatan yang menetapkan kebijakan mutu, serta sasaran 

dan tanggung jawab proyek sehingga proyek yang telah dikerjakan dapat 

memuaskan kebutuhan.

Melalui proses:

a. Merencanakan pengelolaan  kualitas/mutu.

b. Melaksanakan quality assurance.

c. Mengendalikan kualitas/mutu.

7. PROJECT HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Merupakan proses dari pengorganisasian dan pengelolaan tim proyek.

Melalui proses:

a. Merencanakan pengelolaan sumber daya manusia.

b. Memperoleh tim proyek.

c. Mengembangkan tim proyek.

d. Mengelola tim proyek.
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8. PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT

Proses untuk menjamin ketepatan waktu dan kesesuaian zaman, 

pengumpulan, pendistribusian, penyimpanan, perolehan informasi, dan 

disposisi terakhir dari informasi proyek.

Melalui proses:

a. Merencanakan pengelolaan komunikasi.

b. Mengelola komunikasi.

c. Mengendalikan komunikasi.

9. PROJECT RISK MANAGEMENT

Pengelolaan risiko proyek meliputi proses perencanaan manajemen 

risiko, identifikasi, analisis, perencanaan respon,  dan monitor  & 

pengendalian risiko pada proyek. Tujuan dari pengelolaan risiko proyek 

adalah meningkatkan probabilitas dan dampak positif serta 

menurunkan probabilitas dan dampak negatif kejadian-kejadian diproyek.

Melalui proses:

a. Merencanakan  manajemen risiko.

b. Mengidentifikasi risiko.

c. Melakukan analisis kualitatif risiko. 

d. Melakukan analisis kuantitatif risiko.

e. Merencanakan tindakan risiko.

f. Mengendalikan risiko.

10. PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT

Pengelolaan proyek pengadaan termasuk manajemen kontrak dan 

proses  pengendal ian  perubahan yang d iper lukan untuk 

mengembangkan administrasi kontrak atau P/O yang dikeluarkan oleh 

anggota tim proyek/yang diberi wewenang. Pengelolaan proyek 

pengadaan juga termasuk mengadministrasikan berbagai kontrak yang 

dikeluarkan oleh suatu organisasi (pembeli) yang sedang memerlukan 

proyek dari suatu organisasi (penjual), dan mengadministrasikan 

kewajiban secara kontraktual terhadap tim proyek.

Melalui proses:

a. Merencanakan pengelolaan pengadaan.

b. Melaksanakan pengadaan.

c. Mengendalikan  pengadaan.

d. Menutup pengadaan.

11. PROJECT STAKEHOLDER MANAGEMENT

Pengelolaan stakeholder proyek termasuk proses yang diperlukan untuk 

mengindentifikasi individu, kelompok/grup, atau organisasi yang akan 

berdampak pada proyek, untuk menganalisis ekspektasi dari para 

stakeholder  dan dampaknya terhadap proyek dan untuk 

mengembangkan manajemen strategis secara efektif terhadap 

stakeholder terkait dalam keputusan pelaksanaan proyek. 

Melalui proses:

a. Mengidentifikasi stakeholder.

b. Merencanakan pengelolaan stakeholder.

c. Mengelola stakeholder terkait.

d. Mengendalikan stakeholder terkait.

12. STRATEGIC PROJECT MANAGEMENT 

Terdiri dari:

a. Strategi.

b. Manajemen portfolio, program dan proyek.

?Dosen MM FEB UGM yang kompeten (Ph.D)

?Praktisi berpengalaman yang merupakan pengurus harian IAMPI (Ketua 

Umum, Direktur Eksekutif, dll)

?Praktisi berpengalaman yang mempunyai latar belakang dibidang 

konstruksi dan non-konstruksi. 

?Pengajar yang mempunyai sertifikasi baik nasional dari IAMPI (AMP, MPM, 

MPU) maupun internasional dari Project Mangement Institute (PMI-USA) 

dan sertifikat dari asosiasi Project Management internasional lainnya.

G. TENAGA PENGAJAR / FASILITATOR
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8. PROJECT COMMUNICATION MANAGEMENT
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b. Mengelola komunikasi.

c. Mengendalikan komunikasi.
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risiko, identifikasi, analisis, perencanaan respon,  dan monitor  & 

pengendalian risiko pada proyek. Tujuan dari pengelolaan risiko proyek 

adalah meningkatkan probabilitas dan dampak positif serta 

menurunkan probabilitas dan dampak negatif kejadian-kejadian diproyek.
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c. Melakukan analisis kualitatif risiko. 

d. Melakukan analisis kuantitatif risiko.

e. Merencanakan tindakan risiko.
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proyek dari suatu organisasi (penjual), dan mengadministrasikan 

kewajiban secara kontraktual terhadap tim proyek.
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a. Merencanakan pengelolaan pengadaan.

b. Melaksanakan pengadaan.

c. Mengendalikan  pengadaan.

d. Menutup pengadaan.
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stakeholder terkait dalam keputusan pelaksanaan proyek. 

Melalui proses:

a. Mengidentifikasi stakeholder.

b. Merencanakan pengelolaan stakeholder.

c. Mengelola stakeholder terkait.

d. Mengendalikan stakeholder terkait.

12. STRATEGIC PROJECT MANAGEMENT 

Terdiri dari:

a. Strategi.

b. Manajemen portfolio, program dan proyek.

?Dosen MM FEB UGM yang kompeten (Ph.D)

?Praktisi berpengalaman yang merupakan pengurus harian IAMPI (Ketua 

Umum, Direktur Eksekutif, dll)

?Praktisi berpengalaman yang mempunyai latar belakang dibidang 

konstruksi dan non-konstruksi. 

?Pengajar yang mempunyai sertifikasi baik nasional dari IAMPI (AMP, MPM, 

MPU) maupun internasional dari Project Mangement Institute (PMI-USA) 

dan sertifikat dari asosiasi Project Management internasional lainnya.

G. TENAGA PENGAJAR / FASILITATOR
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1.   AHLI MUDA

Investasi pendidikan sebesar Rp. 10.000.000,00 

(early bird 10% off). Investasi sudah termasuk: 

training kits, materi, sertifikat dari MM FEB UGM, 

dan konsumsi. Untuk biaya ujian, sertifikat, dan 

keanggotaan selama 3 tahun dari IAMPI, 

dikenakan biaya sebagai berikut:

Rp 3.000.000,001.

Rp 4.500.000,00.

Ahli Muda Manajemen Proyek (A.MP.)

Ahli Madya Manajemen Proyek (MPM)

Ahli Utama Manajemen Proyek (MPU) Rp 5.500.000,00.

2.

3.

Program Pendidikan dan Sertifikasi Project Management dibagi menjadi 2 

kelas, yaitu:

KELAS 

WEEKDAYS 
1.

5 kali pertemuan pembekalan/pelatihan + 1 kali 

pertemuan ujian tulis (6 kali pertemuan).

Waktu pelaksanaan di hari Selasa, Rabu, Kamis 

(minggu ke-1). dan Selasa, Rabu, Kamis (minggu 

ke-2).

Durasi waktu pelaksanaan ± 2 minggu.

Waktu pelaksanaan : 08.00 s.d 17.00 WIB.

KELAS 

WEEKEND
2.

5 kali pertemuan pembekalan/pelatihan + 1 kali 

pertemuan ujian tulis (6 kali pertemuan).

Waktu pelaksanaan setiap hari Sabtu.

Durasi waktu pelaksanaan ± 1,5 bulan.

Waktu pelaksanaan : 08.00 s.d 17.00 WIB.

H. PERSYARATAN

Lulusan D3: Teknik/umum berpengalaman minimal 6 tahun di bidang 

jasa manajemen proyek.

Lulusan S1: Teknik/umum berpengalaman minimal 3 tahun di bidang 

jasa manajemen proyek.

Lulusan S2: Teknik/umum berpengalaman minimal 2 tahun (umum) 

dan 1 tahun (spesialis) di bidang jasa manajemen proyek.

2.  AHLI MADYA

Lulusan D3: Teknik/umum berpengalaman minimal 9 tahun di bidang 

jasa manajemen proyek.

Lulusan S1: Teknik/umum berpengalaman minimal 6 tahun di bidang 

jasa manajemen proyek.

Lulusan S2: Teknik/umum berpengalaman minimal 4 tahun (umum) 

dan 3 tahun (spesialis) di bidang jasa manajemen proyek.

3.  AHLI UTAMA

Lulusan D3: Teknik/umum berpengalaman minimal 18 tahun di 

bidang jasa manajemen proyek.

Lulusan S1: Teknik/umum berpengalaman minimal 12 tahun di 

bidang jasa manajemen proyek.

Lulusan S2: Teknik/umum berpengalaman minimal 8 tahun (umum) 

dan 6 tahun (spesialis) di bidang jasa manajemen proyek.

INVESTASI

DURASI & WAKTU PELAKSANAAN

1. Mengisi Formulir Pendaftaran keanggotaan IAMPI (Bagi Anggota Baru);

2. Mengajukan Surat Permohonan SKA (Sertifikat Keahlian) Lampiran 1 

LPJK;

3. Curriculum Vitae (CV) Lampiran 2 LPJK, atau Standar sendiri meliputi:

a. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Alamat sesuai KTP, Kode Pos

b. Riwayat pendidikan: Nama perguruan tinggi D3, S1, S2, S3, 

Fakultas/Jurusan, Tempat, Tahun Lulus dan Nomor Ijazah. 

c. Riwayat Pekerjaan: Perusahaan tempat kerja (nama, alamat, jabatan)

4. Copy Ijazah minimum D3/S1 yang terlihat Nomor ijazahnya (wajib) 

dilegalisir asli dari PT/Notaris/Kantor pos yang diberi otorisasi. Copy 

Sertifikat kursus/seminar hanya yang diikuti  3 tahun terkhir. (kalau ada);

5. Copy KTP lengkap (alamat RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Nomor 

KTP) (Wajib);

6. Copy NPWP (Wajib);

7. Pas photo color 3X4  standar  photo masing masing 4 lembar. Dibubuhkan 

nama dibelakangnya (Hasil Scan tidak bagus ditolak);

8. Mengisi Surat kebenaran Data Lampiran 3 LPJK;

9. Melunasi Fee sertifikasi sesuai kualifikasi keahlian yang dipilih dan iuran 

keanggotaan sampai tahun terakhir;

10. Dokumen tersebut sesuai urutanya disampaikan masing masing 

rangkap 2 (dua) diserahkan ke Sekretariat MM FEB UGM paling lambat 

sebelum ujian/sertifikasi dilakukan;

11. Dapat diikuti oleh peserta yang memiliki background pendidikan 

Teknik/Engineering, Ekonomi, Hukum.

PERSYARATAN PENDAFTARAN:
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PENDAFTARAN & KONTAK
Pendaftaran program ini dapat dilakukan dengan melengkapi formulir 
pendaftaran dan mengirimkannya kepada kantor sekretariat:

OFFICE OF RESEARCH AND 

EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM

MM FEB UGM JAKARTA CAMPUS 
Jl. Dr. Saharjo No. 83, Tebet, Jakarta Selatan, 12850
Phone: +62 21 8370 0333, 8370 0339
Fax.: +62 21 8370 0372, 8370 0374
Contact Persons: 
Ryan: 0813 8911 5504 (ryan.mm@ugm.ac.id)
Imron: 0852 1337 1661 (imron.alamin@ugm.ac.id)
Website: www.mm.feb.ugm.ac.id

MM FEB UGM YOGYAKARTA CAMPUS
Jl. Teknika Utara No. 1, Yogyakarta, 55281
Phone: +62 274 562 222, 515 536
Fax.: +62 274 564 388, 511 035
Contact Person:
Panca: 0812 1563 261 (panca.mulyaningrum@ugm.ac.id)
Website: www.mm.feb.ugm.ac.id

IAMPI SECRETARIAT
Gedung Wisma 76, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76 Lt. 21 
Slipi, Jakarta Barat 
Phone: +62 21 5366 6574 
Fax.: 5366 6574 
Email: sekretariat@iampi.org
Website: www.iampi.org

+62 21 
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