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ABSTRAK 
 

PT Tatamulia Nusantara Indah atau PT TATA adalah perusahaan kontraktor 

yang menawarkan jasa rekayasa sipil. Pada pengerjaan proyeknya terdapat 3 

tahapan yaitu tahap persiapan, tahap konstruksi dan tahap akhir. Dalam tahapan 

tersebut masih ditemukan proses bisnis yang ada dan belum terdapat dukungan TI 

sehingga menimbulkan permasalahan proses bisnis yang tidak efisien dan efektif. 

Permasalahan ini berdampak pada risiko time, cost dan scope yang akan 

mempengaruhi quality dari pengerjaan proyek.  

Untuk itu mengurangi atau mengantisipasi risiko TI tersebut, perlu disusun 

manajemen risiko TI berdasarkan standar ISO 31000:2009 yang prosesnya terdiri 

atas establish the context, risk assesment dan risk treatment. Kemudian dilakukan 

penyusunan kebijakan, standar operasional prosedur (SOP), instruksi kerja (IK) dan 

formulir kerja (FK) sebagai tata cara untuk melakukan respon risiko TI yang ada. 

Hasil penelitian ini adalah perencanaan manajemen risiko TI pada setiap 

tahapan proyek, meliputi hasil analisis risk assessment dimana terdapat 8 risiko 

dengan rincian kategori yang meliputi 1 very low, 2 low, 3 moderate dan 2 high. 

Hasil dari risk treatment berupa risk register yang terdiri atas 3 penanganan risiko 

pada tahap persiapan dengan rincian 3 SOP, 8 IK dan 12 FK, tahap konstruksi 

terdapat 3 penangan risiko dengan rincian 3 SOP, 8 IK dan 12 FK dan tahap akhir 

terdapat 1 penangan risiko dengan rincian 1 SOP, 3 IK dan 5 FK. Sebagai dasar 

pembuatan SOP, IK dan FK dibutuhkan sebuah kebijakan dalam hal ini adalah 

kebijakan proyek. 

Kata kunci : Risiko TI, Establish the Context, Risk Assessment, Risk Treatment, 

Kebijakan, SOP, IK dan FK 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT Tatamulia Nusantara Indah atau PT TATA adalah perusahaan kontraktor 

yang menawarkan jasa rekayasa sipil dan konstruksi yang terintegrasi. PT TATA 

memiliki visi menjadi kontraktor yang disukai dan dipercaya oleh pelanggan, 

menjadi yang terbaik di segmen pasar premium untuk menyampaikan keinginan 

stakeholders. Pada pengerjaan proyek milik PT Tatamulia mengikuti lima tahap 

menurut (PMI, 2008) dimana, tahap persiapan adalah initiating dan planning, tahap 

konstruksi adalah executing dan monitoring and controlling , tahap akhir 

merupakan closing. Dalam setiap tahap tersebut, peran Teknologi Informasi (TI) 

sangat penting sebagai pendukung dimana penggunaan TI dalam setiap proses 

pengerjaan proyek diharapkan dapat membantu melakukan pekerjaan sehingga 

menjadi efektif dan efisien. 

Dalam adopsi TI pada perusahaan terdapat kemungkinan risiko teknologi 

informasi atau risiko TI. Risiko TI adalah risiko bisnis yang terkait dengan 

penggunaan, kepemilikan, operasi, keterlibatan, pengaruh dan adopsi dari TI dalam 

suatu perusahaan (ISACA, 2009). Risiko TI tersebut dapat muncul dari proses 

perencanaan, implementasi dan evaluasi dari teknologi informasi yang ada didalam 

perusahaan, dimana terdapat kemungkinan kesalahan dalam melakukan langkah – 

langkah dalam melakukan proses tersebut.  

Contoh risiko yang diakibatkan kesalahan dalam melakukan langkah – 

langkah adopsi TI adalah TI tidak dapat digunakan sebagai keunggulan bersaing
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dikarenakan PT TATA melewatkan perencanaan dalam implementasi TI, menurut 

(Cassidy, 2006) hal tersebut mengakibatkan investasi TI tidak dapat memberikan 

nilai tambah terhadap perusahaan. Selain itu PT TATA dalam melakukan 

implementasi terdapat juga risiko yang diakibatkan karena PT TATA tidak 

melakukan tahap sesuai seperti (Kwon & Zmud, 1987) yaitu inisiasi, adopsi, 

adaptasi dan penerimaan. PT TATA melewatkan tahap inisiasi dimana proses 

tersebut sangat penting karena digunakan untuk melakukan pemeriksaan apakah TI 

dapat mengungkap masalah atau memberikan peluang untuk perbaikan didalam 

proses pengerjaan proyek . Hal tersebut menimbulkan risiko karena dengan tidak 

adanya proses inisiasi memungkinkan ketidakcocokan dengan TI yang 

diimplementasi (Cooper & Zmud, 1990).  

Berdasarkan fakta tersebut, terdapat beberapa risiko TI yang diakibatkan 

karena terdapat langkah – langkah penyelesaian yang tidak benar. Dampak yang 

terjadi dengan adanya risiko tersebut adalah adopsi TI yang ada didalam PT TATA 

kurang tepat dan akan mempengaruhi biaya, waktu dan scope pengerjaan proyek. 

Risiko TI tersebut harus segera ditangani namun PT TATA belum melakukan 

manajemen risiko TI, oleh karena itu dibutuhkan manajemen risiko TI untuk 

mengurangi atau mengantisipasi risiko TI yang berimbas pada sasaran proyek dari 

perusahaan. Dalam melakukan perencanaan manajemen risiko TI digunakan ISO 

31000:2009 sebagai pedoman agar perusahaan dapat mengelola risiko dengan 

mengidentifikasi, menganalisa dan mengevaluasi apakah risiko harus dimodifikasi 

dengan beberapa penanganan risiko. 

PT TATA dalam melakukan pengerjaan proyek menggunakan ISO 9001 

sebagai dasar pedoman, sehingga dalam melakukan manajemen risiko selain 



3 

 

 

 

mengikuti pedoman ISO 31000:2009 juga dilakukan sesuai pedoman milik 

perusahaan. Kemudian langkah-langkah rekomendasi penanganan risiko 

dituangkan kedalam kebijakan dan kemudian dituliskan dalam dokumen standar 

operasional prosedur, instruksi kerja dan formulir kerja dalam merespon risiko TI 

yang ada. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka dibuatkan perencanaan 

manajemen risiko TI menggunakan standar ISO 31000:2009, dengan rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana menyusun perencanaan manajemen risiko TI untuk mengurangi 

risiko TI yang berhubungan dengan waktu, biaya dan kualitas? 

2. Bagaimana cara membuat kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Instruksi Kerja (IK) dan Formulir Kerja (FK) untuk melakukan penanganan 

risiko? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini menghasilkan 

dokumen perencanaan manajemen risiko TI untuk proyek pada PT TATA yang 

meliputi dokumen penilaian risiko, kebijakan, SOP, IK dan FK sebagai cara untuk 

menangani risiko yang ada didalam proyek milik PT TATA.  

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka batasan masalah dalam 

pengerjaan tugas akhir adalah sebagai berikut. 
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1. Manajemen risiko dari proyek dimulai hingga proyek selesai, mulai dari proses 

persiapan, konstruksi, check list/defect list, testing dan commissioning dan serah 

terima proyek. 

2. Penelitian ini mengambil studi kasus di salah satu proyek PT TATA yaitu proyek 

Ciputra World Surabaya. 

3. Divisi terlibat adalah divisi proyek yang terdiri dari minimal empat departemen 

Engineering, Konstruksi, General affair dan Kasir dan K3L (Keamanan, 

Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan). 

4. Penelitian ini mengacu pada Rencana Mutu Proyek (RMP), kebijakan yang 

dibuat oleh divisi proyek yang diambil dari ISO 9001. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari manajemen risiko teknologi informasi 

untuk proyek pada PT TATA adalah sebagai berikut. 

1. Perusahaan dapat mengelola risiko TI yang kemungkinan terjadi didalam 

pengerjaan proyek. 

2. Perusahaan dapat mengantisipasi atau mengurangi risiko yang berhubungan 

dengan waktu, biaya dan kualitas. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat pada PT 

TATA, serta sistematika penulisan yang berisi tentang gambaran 

singkat masing-masing bab. 

BAB II LANDASAN TEORI  
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Pada bab ini berisikan penjelasan dari masing-masing teori yang 

digunakan sebagai refernsi dalam penyelesaian masalah, serta teori 

yang mendukung merancang perencanaan manajemen risiko 

teknologi informasi. Beberapa teori yang dibahas meliputi proses 

manajemen risiko, pembuatan kebijakan, SOP, serta IK dan FK. 

BAB II METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai tahapan dalam menyusun 

perencanaan manajemen risiko teknologi informasi berdasarkan 

tahapan ISO 31000:2009. Dimana terdapat 3 tahapan yaitu establish 

the context, risk assessment, risk treatment, serta dilanjutkan dengan 

kebijakan SOP, IK, dan FK. 

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL 

Pada abab ini akan menjelaskan mengenai bagaimana merencang 

perencanaan manajemen risiko teknologi informasi pada PT 

Tatamulia Nusantara Indah, dimana setiap tahapan mengikuti tahapan 

ISO 31000:2009. Dari setiap tahapan tersebut terdiri dari pembuatan 

kebijakan, SOP, serta IK dan FK. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisikan mengenai uraian kesimpulan tentang 

perencanaan manajemen risiko teknologi informasi yang telah dibuat 

pada bab IV. Selain itu dijelaskan pula saran yang dapat diberikan 

pada PT Tatamulia Nusantara Indah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini terdapat teori–teori yang digunakan untuk menyelesaikan 

rumusan masalah yang akan digambarkan dalam kerangka teori seperti pada 

Gambar 2.1. 

 

 
 

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis
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2.1 Manajemen Risiko TI 

Risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian dari hasil sebuah aksi dan 

kejadian yang telah dilakukan dan dapat berupa sebagai peluang baik atau ancaman 

negatif (Treasury, 2004).  

Manajemen risiko merupakan bagian terpenting dari manajemen strategis 

organisasi. Proses manajemen risiko secara metodis digunakan untuk mengatasi 

dan mengantisipasi risiko yang terdapat dalam segala kegiatan manajemen yang 

bertujuan untuk mencapai tujuan dan mendapatkan keuntungan dari setiap aktivitas 

(IRM, 2002). Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah mengidentifikasi dan 

menentukan penanganan untuk setiap risiko. Tujuan dari manajemen risiko untuk 

menambah nilai maksimal untuk seluruh aktivitas dari organisasi. Dengan 

manajemen risiko dapat meningkatkan kemungkinan suksas dan mengurangi 

kemungkinan kesalahan dan ketidakpastian dalam mencapai keseluruhan tujuan 

organisasi. 

Manajemen risiko harus dilakukan secara berkelanjutan dan dikembangkan 

sesuai dengan strategi organisasi dan implementasinya. Secara metodis, semua 

risiko yang mengelilingi aktivitas perusahaan pada masa lalu, sekarang atau masa 

depan harus dibahas secara detail dan harus diintegrasikan ke dalam budaya dari 

organisasi dengan kebijakan dan program yang telah direncanakan senior 

management.  

Dalam melakukan manajemen risiko terdapat proses – proses menurut 

(ISO31010, 2009), yaitu proses establish the context atau menentukan konteks dari 

manajemen risiko itu sendiri, risk assessment ( risk identification, risk analysis, risk 

evaluation) dimana dilakukan proses penilaian risiko dengan cara mengidentifikasi 



8 

 

 

 

risiko, menganalisis risiko dan mengevaluasi risiko dan  risk treatment proses ini 

akan menentukan bagaimana risiko akan ditangani oleh perusahaan. Semua proses 

tersebut kemudian akan di komunikasikan dan di konsultasikan dalam proses 

communcation and consultation  dan akan di ulas dalam proses monitoring and 

review. Proses manajemen risiko dapat ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Proses Manajemen Risiko 

 

Manajemen risiko melindungi dan menambah nilai untuk organisasi dan 

stakeholder-nya dengan cara mendukung tujuan organisasi seperti. 

1. Menyediakan sebuah framework untuk organisasi yang memungkinkan 

aktivitas pada masa depan dapat berlangsung secara konsisten dan terkontrol. 

2. Meningkatkan pengambilan keputusan, perencanaan dan penentuan prioritas 

tentang aktivitas bisnis serta peluang atau ancaman. 
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3. Berkontribusi untuk lebih efisien dalam menggunakan atau mengalokasikan 

sumber daya dari organisasi. 

4. Melindungi dan meningkatkan aset dan gambaran perusahaan. 

5. Mengembangkan dan mendukung pengetahuan untuk perusahaan. 

Sedangkan manajemen risiko TI adalah pengelolaan risiko bisnis yang 

terkait dengan penggunaan, kepemilikan, operasional, keterlibatan, pengaruh dan 

adopsi TI dalam perusahaan. Hal ini terdiri dari peristiwa dan kondisi yang terkait 

dengan TI yang berpotensi berdampak kepada bisnis (ISACA, 2009). 

2.2 Establish the Context 

Menentukan konteks adalah mendefinisikan parameter dasar untuk 

mengelola risiko dan menentukan ruang lingkup dan kriteria untuk proses. 

Menentukan konteks termasuk mempertimbangkan parameter internal dan 

eksternal yang relevan dengan keseluruhan organisasi, serta latar belakang risiko 

yang akan dinilai (ISO31010, 2009). Proses ini terjadi dalam konteks strategis dan 

mengikuti penetapan tujuan dan proses perencanaan bisnis. Hal ini dilakukan untuk 

menentukan parameter dasar dimana risiko harus dikelola dan menetapkan ruang 

lingkup untuk melakukan proses manajemen risiko seperti menurut (Kobo, 2011). 

1. Membangun konteks strategis. 

Konteks ini mencakup aspek keuangan, operasional, kompetitif, reputasi 

politik, sosial, budaya dan hukum dari organisasi. Hal ini mencakup : 

a. Mendefinisikan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. 

b. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman (SWOT) 

yang meliputi keuangan, bidang operasional, pesaing, bidang politik, sosial, 

klien, budaya dan bidang legal dari fungsi organisasi 
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c. Mengidentifikasi stakeholder internal dan eksternal dan 

mempertimbangkan tujuan mereka dan memperhitungkan persepsi mereka 

dan menetapkan kebijakan komunikasi dengan pihak-pihak ini. 

d. Menentukan elemen krusial yang mungkin membantu atau merusak 

kemampuan Organisasi untuk mengelola risiko yang dihadapinya. 

e. Memastikan bahwa ada hubungan antara misi, tujuan strategis dan 

manajemen risiko yang ada pada Organisasi. 

2. Membangun konteks organisasional. 

Sebelum kegiatan manajemen risiko dimulai, perlu untuk memahami 

perusahaan dan kemampuannya, serta tujuan dan sasaran serta strategi yang ada 

untuk mencapainya, karena itu : 

a. Manajemen risiko akan terjadi dalam konteks tujuan, sasaran dan strategi 

perusahaan yang lebih luas. 

b. Kinerja yang tidak memadai atau buruk dalam mencapai tujuan proyek 

adalah risiko yang harus dikelola. 

c. Mendefinisikan kriteria dimana memutuskan apakah suatu risiko dapat 

diterima atau tidak dan membentuk dasar opsi untuk penanganan risiko. 

3. Membangun konteks manajemen risiko. 

Tujuan, sasaran, strategi, ruang lingkup dan parameter kegiatan dari pengerjaan 

proyek harus ditetapkan. Proses tersebut harus dilakukan dengan pertimbangan 

dari kebutuhan untuk menyeimbangkan biaya, manfaat dan peluang. Setelah itu 

menentukan tingkat dan kelengkapan kegiatan manajemen risiko yang akan 

dilakukan. Masalah spesifik yang akan dipertimbangkan termasuk berikut ini : 
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a. Peran dan tanggung jawab berbagai bagian dari organisasi yang 

berpartisipasi dalam mengelola risiko. 

b. Hubungan antara tujuan strategis dengan proyek pada organisasi. 

c. Penentuan interdependensi dan hubungan antara area risiko. 

4. Mengembangkan kriteria evaluasi risiko. 

Petinggi Organisasi harus memutuskan kriteria yang akan dievaluasi risikonya. 

Keputusan mengenai penerimaan risiko dan penanganan risiko harus 

didasarkan pada kriteria operasional, teknis, keuangan, hukum, sosial dan 

sebagainya, tergantung kepada tujuan strategis dan kepentingan stakeholders. 

Menurut penjelasan diatas, salah satu cara dalam menentukan konteks 

melakukan manajemen risiko adalah dengan analisis SWOT. 

2.3 Risk Assessment 

Risk assessment adalah bagian dari manajemen risiko yang menyediakan 

proses terstruktur untuk mengidentifikasi adanya kemungkinan dapak pada tujuan 

organisasi dan menganalisa risiko dari kemungkinan yang akan terjadi kemudian 

menentukan penanganan terhadap risiko (IRM, 2002). Tujuan dari penilaian risiko 

untuk menghasilkan informasi dan analisis berdasarkan bukti untuk membuat 

keputusan tentang cara mengatasi risiko dan bagaimana memilih diantara opsi 

penyelesaian. Teknik penilaian risiko dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara 

untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi, serta digunakan untuk 

mengantisipasi risiko dalam mencapai tujuan organisasi seperti identifikasi risiko, 

analisis risiko dan evaluasi risiko.  
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2.3.1 Risk Identification 

Identifikasi risiko adalah proses menemukan, mengakui dan mencatat 

risiko. Tujuan dari identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan 

akan apa yang terjadi atau situasi yang mungkin ada dan dapat mempengaruhi 

tujuan organisasi (IRM, 2002). Dalam proses manajemen proyek identifikasi risiko 

adalah proses untuk menentukan risiko mana yang mungkin dapat mempengaruhi 

proyek dan kemudian mendokumentasikan karakteristik risiko tersebut (PMI, 

2008). 

Identifikasi risiko adalah sebuah proses yang berulang karena risiko baru 

mungkin berkembang atau menjadi hambatan dalam progress siklus hidup proyek. 

Dalam proses pengerjaan proyek terdapat tahapan-tahapan yang dibutuhkan agar 

pengerjaan proyek dapat selesai seperti menurut (PMI, 2008) yaitu. 

1. Project Initiation (Inisiasi Proyek) 

Perencanaan awal terhadap penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan 

proyek. 

2. Project Planning (Perencanaan Proyek) 

Menguraikan perencanaan pelaksanaan proyek secara detil untuk mengetahui 

pentingnya segitiga manajemen proyek yaitu scope, waktu, biaya dan kualitas. 

3. Project Execution (Pelaksanaan Proyek) 

Proses pengerjaan proyek sesuai dengan perencanaan. 

4. Project Monitoring and Controling (Pemantauan dan Pengendalian Proyek) 

Melakukan pemantauan agar perencanaan dan kenyataan sesuai agar kualitas 

proyek akan selalu terjaga. 

5. Project Closing (Penutupan Proyek) 
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Menerima hasil proyek yang telah selesai. 

Selain itu faktor terpenting dalam manajemen risiko pada proyek adalah risk 

categories. risk Categories menghasilkan struktur yang memastikan proses 

komprehensif secara sistematis untuk mengidentifikasi risiko untuk mencapai 

proses identifikasi risiko yang efektif dan berkualitas. Organisasi dapat 

mengkategorikan risiko proyek kedalam risk breakdown structure (RBS) (PMI, 

2008). Contoh RBS seperti pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Risk Breakdown Structure 

 

Identifikasi risiko dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik 

seperti contoh berikut ini menurut (PMI, 2008). 

1. Documentation Reviews 

Ulasan terstruktur dapat dilakukan dari dokumentasi proyek yang mengandung  

perencanaan, asumsi, dokumen proyek sebelumnya, kontrak dan informasi 

lainnta. Kualitas dari perencanaan, serta konsistensi antara perencanaan tersebut 

dengan persyaratan dan asumsi proyek dapat menjadi indikator dari risiko 
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dalam proyek. 

2. Teknik Pengumpulan Informasi 

Contoh dari Teknik pengumpulan informasi yang digunakan dalam 

mengidentifikasi risiko dapat termasuk. 

a. Brainstorming 

Brainstorming melibatkan sekelompok orang berpengetahuan untuk 

berdiskusi dalam mengidentifikasi potensi kegagalan dan bahayanya, risiko, 

kriteria untuk menentukan keputusan dan penanganan risiko. 

b. Teknik Delphi 

Teknik Delphi adalah prosedur untuk mendapatkan pendapat yang 

terpercaya dari sekelompok pakar. Tujuan dari teknik Delphi, seperti yang 

telah dirumuskan, adalah para pakar menyatakan opini mereka secara 

individu dan anonym ketika mempunyai akses ke pandangan pakar lainnya. 

c. Wawancara 

Melakukan wawancara terhadap partisipan proyek yang berpengalaman, 

stakeholders yang mampu mengidentifikasi risiko. 

3. Analisa ceklis 

Identifikasi risiko ceklis dapat dikembangkan berdasarkan pada riwayat 

informasi dan pengetahuan yang telah diakumulasikan dari proyek yang mirip 

sebelumnya dan informasi yang didapat dari sumber lainnya.  

4. Analisa asumsi 

Setiap proyek dan setiap risiko proyek yang teridentifikasi dikembangkan 

berdasarkan hipotesis, scenario atau asumsi. Analisis asumsi mengeksplorasi 

validitas dari asumsi yang digunakan pada proyek kemudian mengidentifikasi 
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risiko proyek dari ketidaktelitian, ketidakstabilan, ketidakkonsekuenan atau 

ketidaklengkapan dari asumsi. 

5. Analisa SWOT 

Teknik ini mememeriksa proyek dari setiap sudut pandang SWOT (Strengths 

atau kekuatan, Weaknesses atau kelemahan, Opportunities atau peluang dan 

Threats atau ancaman) untuk meningkatkan luasnya pengidentifikasian risiko. 

Teknik ini dimulai dengan identifikasi kekuatan dan kelemahan dari organisasi, 

fokus terhadap proyek organisasi atau bisnis yang lebih luas. Analisa SWOT 

kemudian mengidentifikasi beberapa peluang untuk proyek yang muncul dari 

kekuatan organisasi dan beberapa ancaman muncul dari kelemahan organisasi. 

6. Pertimbangan para pakar 

Risiko dapat diidentifikasi secara langsung oleh para pakar dengan pengalaman 

yang relevan dari proyek atau area bisnis yang sama. Pakar tersebut harus 

diidentifikasi oleh manajer proyek dan diundang untuk mempertimbangkan 

semua aspek dari proyek dan menyarankan kemungkinan risiko berdasarkan 

pengalaman sebelumnya dan  bidang kepakaran. 

2.3.2 Risk Analysis 

Analisis risiko adalah tentang pengembangan dari pemahaman risiko. Hal 

itu menghasilkan sebuah masukan ke dalam proses Risk assessment dan untuk 

menentukan tentang apakah risiko akan dikelola dan menentukan strateginya 

(ISO31010, 2009).  Dalam tahap ini, risiko akan dianalisa dengan melakukan 

analisis kualitatif dan analisis kuantitatif seperti menurut (PMI, 2008). 

1. Analisis kualitatif 

Analisis risiko kualitatif adalah proses dari memprioritaskan risiko untuk 
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analisis lebih lanjut atau tindakan dengan menilai dan menggabungkan 

kemungkinan risiko dari kejadian dan dampaknya. Terdapat Teknik dalam 

melakukan analisis kualitatif, diantaranya adalah. 

 

1. Penilaian kemungkinan dan dampak dari risiko 

Penilaian kemungkinan risiko menyelidiki ketidakpastian dari risiko 

spesifik yang akan terjadi. Penilaian dampak risiko menyelidiki dampak 

potensial dalam sasaran proyek seperti jadwal, biaya, kualitas atau performa, 

termasuk efek negatif atau ancaman dan efek positif atau peluang. 

2. Matriks kemungkinan dan dampak 

Risiko dapat diprioritaskan untuk analisis kuantitatif dan respon 

berdasarkan peringkat risiko. Namun sebelum melakukan pembuatan matriks 

kemungkinan dan dampak, perlu dibuat pengukuran dampak dan kemungkinan 

yang akan terjadi didalam pengerjaan proyek. Menurut (PMI, 2008), dampak 

risiko dapat dikategorikan menjadi 5, yaitu Very Low, Low, Moderate dan High 

seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1.  

Tabel 2.1 Contoh Dampak Risiko 
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Kemudian menurut (PMI, 2008), pengukuran kemungkinan terjadinya 

risiko juga dapat menjadi 5 level seperti pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Probabilitas Risiko 

 

Risiko Probabilitas Risiko 

Very Low 0.10 10% 

Low 0.30 30% 

Moderate 0.50 60% 

High 0.70 80% 

Very High 0.90 100% 

 

Sehingga dampak dan probabilitas dari risiko untuk menentukan risk 

rating dapat diperhatikan dan dituangkan dalam matriks kemungkinan dan 

dampak seperti Gambar 2.4. Untuk mendapatkan rating risiko maka perlu 

dilakukan perhitungan dengan rumus 1. 

𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 = 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑥 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦           … … … … … … … … (1)  
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Gambar 2.4 Probability and Impact Matrix 

 

Matriks tersebut menentukan kombinasi dari kemunginan dan dampak 

yang menuju peringkat risiko seperti prioritas rendah, menengah atau tinggi. 

Area abu-abu gelap (dengan angka terbesar) merepresentasikan risiko tinggi, 

area abu-abu (dengan angka terkecil) merepresentasikan risiko rendah dan area 

abu-abu terang (dengan angka diantara terkecil dan terendah) 

merepresentasikan risiko menengah.  

Peringkat risiko membantu untuk menentukan respon risiko, contohnya 

risiko yang mempunyai risiko tinggi apabila terjadi, ditunjukkan dengan warna 

abu-abu gelap dalam matriks tersebut dan membutuhkan tindakan prioritas dan 

strategi respon risiko yang agresif. Sedangkan risiko rendah, ditunjukkan 

dengan warna abu-abu terang dalam matriks tersebut mungkin dapat 

ditempatkan dalam daftar tunggu. 

3. Penilaian kualitas risiko data 

Analisis risiko kualitatif membutuhkan data yang akurat dan tidak bias 

sehingga menjadi kredibel. Analisis dari kualitas dari data risiko adalah Teknik 
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untuk mengevaluasi  data mana tentang risiko yang berguna untuk manajemen 

risiko. 

4. Kategorisasi risiko 

Risiko proyek dapat dikategorikan sesuai dengan RBS, area dari proyek 

yang terkena (menggunakan WBS) atau kategori lain yang berguna (fase 

proyek) untuk menentukan area dari proyek yang sebagian besar terpapar 

dampak ketidakpastian. 

5. Penilaian risiko mendesak 

Risiko yang membutuhkan respon jangka pendek dapat dianggap lebih 

mendesak untuk diatasi.  

6. Penilaian pakar 

Penilaian pakar dibutuhkan untuk menilai kemungkinan dan dampak 

dari setiap risiko untuk mengetahui lokasinya dalam matriks risiko pada gambar 

2.4. 

2. Analisis kuantitatif 

Analisis kuantitatif adalah proses secara numerik menganalisa efek dari 

risiko yang teridentifikasi dalam keseluruhan tujuan proyek. Analisis kuantitatif 

dilakukan kepada risiko yang telah diprioritaskan oleh proses analisis kualitatif 

berpotensi dan secara substansial mempengaruhi tuntutan persaingan proyek. 

Analisis kuantitatif digunakan untuk menetapkan peringkat numerik untuk 

risiko-risiko tersebut secara individual atau untuk mengevaluasi efek agregat 

dari semua risiko yang mempengaruhi proyek. Terdapat Teknik dalam 

melakukan analisis kualitatif, diantaranya adalah. 

1. Teknik pengumpulan dan representasi data 
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a. Wawancara, Teknik wawancara menarik pengalaman dan riwayat data 

untuk mengukur kemungkinan dan dampak dari risiko dalam tujuan 

proyek. 

b. Distribusi probabilitas, digunakan secara luas dalam modeling dan 

simulation merepresentasikan ketidakpastian dalam nilai seperti jadwal 

durasi aktivitas dan komponen biaya proyek. 

2. Teknik analisis risiko kuantitatif dan permodelan 

a. Sensitivity analysis, digunakan untuk menentukan risiko yang memiliki 

dampak terbesar dalam proyek. 

b. Expected monetary value analysis, adalah konsep statistic yang 

menghitung hasil rata-rata ketika masa depan termasuk skenario yang 

mungkin atau tidak mungkin terjadi. 

c. Modeling and simulation, sebuah simulasi proyek menggunakan sebuah 

model yang menerjemahkan ketidakpastian dari proyek kedalam 

dampaknya terhadap tujuan proyek. 

3. Penilaian ahli 

Penilaian ahli dibutuhkan untuk mengidentifikasi potensi dampak biaya dan 

jadwal, untuk mengevaluasi kemungkinan. 

Jadi, untuk melakukan analisis risiko maka diperlukan analisis kualitatif 

dan analisis kuantitatif dimana analisis kualitatif akan menentukan dampak 

pada waktu, biaya dan scope. Sedangkan analisis kuantitatif akan menentukan 

toleransi risiko sehingga tinggi-rendahnya risiko dapat diperhitungkan. Kedua 

analisis tersebut digabungkan untuk mengetahui dampak yang akan dihasilkan.  
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2.3.3 Risk Evaluation 

Tujuan dari evaluasi risiko adalah untuk membantu dalam mengambil 

keputusan, berdasarkan hasil analisis risiko, tentang risiko mana yang perlu 

perawatan dan prioritas untuk implementasi perawatan (ISO31000, 2009). Evaluasi 

risiko membandingkan tingkat risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan 

kriteria risiko yang telah ditetapkan. Berdasarkan perbandingan ini, kebutuhan 

untuk penanganan dapat dipertimbangkan. 

Keputusan harus mempertimbangkan konteks risiko yang lebih luas dan 

mencakup pertimbangan toleransi risiko yang ditanggung oleh pihak selain 

organisasi yang mendapat manfaat dari risiko tersebut. Keputusan harus dibuat 

sesuai dengan persyaratan hukum, peraturan, dan lainnya. Dalam beberapa 

keadaan, evaluasi risiko dapat mengarah pada keputusan untuk melakukan analisis 

lebih lanjut.  

2.4 Risk Treatment 

Risk treatment atau respon risiko adalah proses mengembangkan opsi dan 

tindakan untuk menambah peluang dan untuk mengurangi ancaman terhadap tujuan 

proyek (PMI, 2008). Hal ini mengikuti hasil dari proses analisis risiko kualitatif dan 

analisis risiko kualitatif (jika digunakan). Respon risiko mengandung identifikasi 

dan tugas dari seseorang (pemilik respon risiko) untuk bertanggung jawab dalam 

masing-masing respons risiko yang disetujui dan didanai.  

Respon risiko harus disesuaikan kedalam risiko yang signifikan, biaya yang 

efektif dalam memenuhi tantangan, realistis sesuai konteks proyek, persetujuan dari 

semua pihak yang terlibat dan dimiliki oleh seseorang yang bertanggung jawab. 

Terdapat strategi untuk merespon risiko menurut (PMI, 2008), seperti. 
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1. Strategi untuk risiko negatif atau ancaman 

Strategi ini untuk mengatasi ancaman atau risiko yang mempunyai dampak 

negatif kepada proyek apabila terjadi. 

a. Avoid, penghindaran risiko meliputi perunahan dalam manajemen proyek 

untuk menghapus seluruh ancaman. 

b. Transfer, pemindahan risiko membutuhkan pemindahan beberapa atau 

seluruh dampak negatuf dari ancaman, berserta dengan kepemilikan dari 

respon, kepada pihak ketiga. Pemindahan risiko memberikan pihak lain 

kewajiban untuk manajemen risikonnya-tidak dihilangkan. 

c. Mitigate, pengurangan risiko berarti sebuah pengurangan dalam 

kemungkinan dan/atau dampak dari kejadian risiko yang merugikan dalam 

batas yang dapat diterima. 

d. Accept, strategi ini digunakan karena jarang mungkin untuk menghilangkan 

semua ancaman dari proyek. Strategi ini mengindikasi bahwa tim proyek 

telah memutuskan untuk tidak merubah perencanaan manajemen proyek 

untuk mengatasi risiko atau tidak dapat mengidentifikasi respon risiko yang 

sesuai. 

2. Strategi untuk risiko positif atau peluang 

Strategi ini untuk mengatasi ancaman atau risiko yang mempunyai dampak 

positif kepada proyek apabila terjadi. 

a. Exploit, strategi ini berusaha untuk menghilangkan ketidakpastian terkait 

dengan risiko tertentu dengan memastikan bahwa peluang akan benar-benar 

terjadi. 
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b. Share, membagi risiko positif meliputi mengalokasikan beberapa atau 

seluruh kepemilikan dari peluang kepada pihak ketiga yang paling mampu 

untuk memaksimalkan peluang sebagai keuntungan dari proyek. 

c. Enhance, strategi ini digunakan untuk menambah kemungkinan dan/atau 

dampak positif dari peluang.  

d. Accept, menerima sebuah peluang bersedia untuk mengambil keuntungan 

dari risiko tersebut, namun secara tidak aktif mengejar itu. 

3. Strategi tanggapan kontinjensi 

Beberapa respon didesain untuk digunakan hanya juka beberapa kejadian 

tertentu terjadi. Untuk beberapa risiko, hal ini sesuai untul tim proyek untuk 

membuat rencana respon yang akan hanya dilakukan dibawah standar kondisi 

tertentu, jika itu dipercaya akan cukup peringatan untuk mengimplementasi 

rencana. 

4. Penilaian ahli 

Penilaian ahli merupakan sebuah masukan dari pihak berpengetahuan luas 

berkaitan kedalam tindakan yang akan dilakukan kepada risiko spesifik dan 

didefinisikan. 

Hasil dari risk treatment adalah risk register dimana terdapat hasil dari 

identifikasi risiko, analisis risiko dan kemungkinan respon yang akan dilakukan 

untuk risiko yang ada. 

2.5 Communication and Consultation 

Sebelum melakukan penilaian risiko, dibutuhkan komunikasi dan konsultasi 

dengan stakeholder. Penilaian risiko yang sukses bergantung dari komunikasi dan 

konsultasi yang efektif (ISO31010, 2009). Dengan melibatkan stakeholder, agar 
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dalam proses manajemen risiko dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan 

komunikasi dan konsultasi agar dapat sesuai dengan hal sebagai berikut. 

1. Mengembangkan rencana komunikasi. 

2. Mendefinisikan konteks dengan tepat pada proses establish the context. 

3. Memastikan kepentingan dari stakeholder dipahami dan dipertimbangkan. 

4. Menyatukan berbagai bidang keahlian untuk mengidentifikasi dan menganalisa 

risiko pada proses risk assessment (risk identification dan risk analysis). 

5. Memastikan bahwa pandangan yang berbeda dipertimbangkan dalam evaluasi 

risiko pada proses risk evaluation. 

6. Memastikan bahwa risiko teridentifikasi secara memadai. 

7. Memastikan pengesahan dan dukungan untuk rencana penanganan risiko pada 

proses risk treatment. 

Stakeholder harus berkontribusi untuk menyampaikan proses penilaian 

risiko dengan manajemen lainnya, termasuk manajemen perubahan, manajemen 

proyek dan program dan juga manajemen keuangan. 

 

2.6  Monitoring and Review 

Monitoring and review adalah proses dari implementasi respon risiko, 

melacak risiko yang telah diidentifikasi, memantau sisa risiko, mengidentifikasi 

risiko baru dan mengevaluasi efektivitas proses risiko sepanjang proyek (PMI, 

2008). Setiap proyek harus secara berkelanjutan memantau untuk risiko yang baru, 

berubah dan kadaluarsa. Tujuan dari proses monitoring and review risk harus 

ditentukan apabila. 

a. Asumsi proyek masih valid 

b. Analisis menunjukkan sebuah risiko yang telah diilai telah berubah atau dapat 
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pensiun. 

c. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko diikuti 

d. Cadangan biaya atau jadwal kontingensi harus dimodifikasi sesuai dengan 

penilaian risiko saat ini 

Dalam melakukan monitoring risiko maka terdapat Teknik untuk melakukannya, 

diantaranya adalah.  

a. Penilaian kembali risiko, proses monitoring seringkali menghasilkan 

identifikasi risiko baru, penilaian ulang dari risiko saat ini dan menutup risiko 

yang telah kadaluarsa.  

b. Audit risiko, pemeriksaan risiko audit dan dokumen efektif dari respon risiko 

dalam mengatasi risiko teridentifikasi dan akar masalahnya, seperti efektivitas 

dari proses manajemen risiko. 

c. Varians dan analisis tren, banyak kontrol proses menggunakan analisis varians 

untuk membandingan hasil yang direncanakan dengan hasil kenyataan. Untuk 

tujuan pemantauan dan kontrol kejadian risiko, tren dalam eksekusi proyek 

harus diulas menggunakan informasi kinerja. 

d. Pengukuran kinerja teknis, membandingkan pencampaian teknikal selama 

eksekusi proyek ke dalam penjadwalan rencana manajemen proyek dari 

pencapaian teknikal. 

e. Analisis cadangan, membandingkan banyaknya kontingensi cadangan tersisa  

kedalam banyaknya risiko tersisa dalam menentukan jika cadangan memadai. 

f. Status meetings, manajemen risiko proyek harus membuat agenda pertemuan 

secara periodis. 
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2.7 Kebijakan 

Kebijakan merupakan pernyataan formal manajemen organisasi mengenai 

tujuan organisasi, latar belakang dari tujuan tersebut, serta komitmen organisasi 

untuk mencapai tujuan tersebut (Soemohadiwidjojo, 2014). Kebijakan dapat 

dibedakan menjadi beberapa jenis (Torjman, 2005), seperti. 

1. Kebijakan substansif dan administratif 

Kebijakan substansif adalah kebijakan yang berkaitan dengan legislasi, program 

dan praktik yang mengatur aspek-aspek substansif. 

2. Kebijakan vertikal dan horizontal 

Kebijakan vertikal dikembangkan dalam satu organisasi dan umumnya dimulai 

dengan kebijakan menyeluruh dan terkadang disebut kebijakan perusahaan dan 

kerangka kerja. Pembuatan kebijakan horizontal dikembangkan oleh dua atau 

lebih organisasi yang masing-masing memiliki kemampuan untuk menangani 

situasi tertentu. 

3. Kebijakan reaktif dan proaktif 

Kebijakan reaktif muncul sebagai tanggapan atas kekhawatiran atau krisis yang 

harus dihadapi. Sedangkan kebijakan proaktif muncul atas kehendak sendiri. 

Menurut (Soemohadiwidjojo, 2014) pembuatan kebijakan mencerminkan 

siklus PDCA (plan, do check, action) sebagai berikut. 

a. Plan, menjelaskan kebijakan dalam proses perencanaan. 

b. Do, menjelaskan kebijakan dalam proses pelaksanaan. 

c. Check, menjelaskan kebijakan yang menjamin bahwa organisasi beregerak ke 

arah tujuannya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. 

d. Action, menjelaskan kebijakan untuk meningkatkan kinerja ke arah yang lebih 



27 

 

 

 

baik. 

Beberapa langkah dalam proses formulasi kebijakan. 

a. Memilih tujuan yang diinginkan. 

b. Mengidentifikasi target dari tujuan. 

c. Menentukan jalur untuk mencapai tujuan. 

d. Merancang program atau ukuran spesifik tentang tujuan. 

e. Mengimplementasikan ukuran dan menilai dampaknya. 

2.8 Standar Operasi Prosedur 

Menurut (Soemohadiwidjojo, 2014), standar operasional prosedur adalah 

dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan 

dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dan aktivitas organisasi 

seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Tujuan SOP untuk dapat menggambarkan  

tindakan programatik mendasar dan tindakan teknis seperti proses analitis dan 

proses untuk memelihara, mengkalibrasi dan menggunakan peralatan. Terdapat 

langkah-langkah menurut (Soemohadiwidjojo, 2014) dalam proses formulasi SOP 

seperti berikut. 

1. Menentukan nomor referensi prosedur. 

2. Menentukan nomor revisi. 

3. Menentukan unit kerja yang terkait sebagai penanggung jawab prosedur serta 

unit kerja yang terlibat dalam sebuah proses bisnis yang akan diatur dalam 

prosedur. 

4. Menyampaikan hal yang ingin dicapai dari pelaksanaan prosedur atau tujuan 

yang ingin dicapai dalam penyusunan prosedur. 
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5. Menentukan ruang lingkup aktivitas dalam prosedur yang dapat berupa waktu 

aktivitas dimulai hingga berakhir atau unit kerja yang berlaku didalam prosedur. 

6. Melampirkan referensi yang terdiri atas kebijakan organisasi, standar-standar 

atau peraturan perundangan yang berlaku. 

7. Menjelaskan istilah dan singkatan yang digunakan dalam narasi prosedur. 

8. Menentukan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan prosedur. 

9. Menyisipkan dokumen terkait mencakup dokumen sistem tata kerja lain, 

formulir yang relevan dengan prosedur yang ditulis, atau bentuk rekaman yang 

menjadi bukti pelaksanaan prosedur. 

10. Memberikan indikator keberhasilan yang dapat berupa jenis dan kualitas input 

proses, waktu penyelesaian satu siklus prosedur, atau jenis, kualitas, output 

proses yang diinginkan. 

11. Menyertakan lampiran yang terdiri dari diagram alir dan dokumen terkait 

lainnya, misalkan blanko formulir dan sebagainya. 

2.9 Instruksi Kerja 

Instruksi kerja adalah dokumen yang berperan sebagai pengatur secara rinci 

dan jelas urutan suatu aktivitas yang melibatkan satu unit kerja atau satu jabatan 

sebagai pelaksananya (Soemohadiwidjojo, 2014). Organisasi menggunakan 

instruksi kerja untuk merinci tugas-tugas spesifik yang direferensikan dalam suatu 

prosedur, membantu dalam pelatihan dan untuk mengurangi kesalahan karena 

instruksi dilakukan langkah demi langkah untuk menyelesaikan sesuatu yang  

hilang dari prosedur yang telah dirancang. Instruksi kerja sebaiknya dibuat untuk 

mengatur aktivitas sebagai berikut. 

1. Aktivitas yang membutuhkan ketelitian dan keakuratan dalam pelaksannannya. 
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2. Aktivitas yang membutuhkan konsistensi dalam pengerjaannya. 

3. Aktivitas yang membutuhkan jaminan dalam hasilnya. 

4. Aktivitas yang memiliki risiko. 

5. Aktivitas pengoperasian alat yang membutuhkan ketelitian. 

Langkah-langkah menyusun instruksi kerja menurut (Soemohadiwidjojo, 2014) 

adalah. 

1. Menentukan judul instruksi kerja dalam proses manajemen risiko. 

2. Menentukan unit kerja sebagai pemilik dokumen instruksi kerja. 

3. Mencantumkan tanggal pengesahan dan nomor revisi untuk nantinya agar dapat 

diulas kembali. 

4. Menjelaskan tentang metode, teknik dan alat yang digunakan dalam proses 

kerja tersebut. 

5. Menjelaskan istilah-istilah baku yang digunakan dalam instruksi kerja. 

6. Mencantumkan peraturan dan ketentuan sesuai dengan acuan atau pedoman 

yang digunakan, dalam hal ini menggunakan ISO 31000. 

7. Menjelaskan tentang kualifikasi personil atau peralatan yang digunakan 

a. Untuk kualifikasi personil digunakan dalam tata kerja individu dalam 

bentuk persyaratan minimum yang harus dipenuhi pelaksana pekerjaan, 

seperti sertifikat keahlian, surat ijin kerja dan sebagainya. 

b. Untuk peralatan yang digunakan digunakan dalam tata kerja penggunaan 

alat, dituliskan beserta uraian, kegunaan dan fungsinya. 

8. Menjelaskan instruksi kerja itu sendiri yang berupa urutan pelaksanaan 

pekerjaan secara sistematis. 
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9. Memberikan indikator keberhasilan berupa jenis dan kualitas input proses, 

waktu penyelesaian satu siklus instruksi kerja, atau jenis, kualitas dan jumlah 

output proses yang diinginkan. 

10. Melampirkan dokumen pendukung, dokumen tersebut dapat berupa formulir 

terkait, diagram peralatan atau standar/peraturan yang menjadi referensi 

instruksi kerja. 

2.10 Formulir Kerja 

Formulir kerja adalah dokumen terkendali dengan demikian dokumen 

formulir dapat ditinjau secara periodik untuk menentukan apakah dibutuhkan 

penyempurnaan, penggantian atau penghentian formulir yang digunakan, sehingga 

data yang terkumpul dengan dokumen formulir dapat memenuhi kebutuhan 

organisasi (Soemohadiwidjojo, 2014). Dokumen formulir membutuhkan informasi 

yang diperlukan dalam pengendalian dokumen seperti nomor identifikasi dan 

nomor revisi atau versi. Langkah-langkah penyusunan formulir kerja menurut 

(Soemohadiwidjojo, 2014) adalah. 

1. Membuat formulir kerja berdasarkan proses bisnis perusahaan. 

2. Membuat daftar informasi atau data yang diperlukan dalam menyusun formulir 

kerja. 

3. Mendefinisikan personil atau unit kerja yang membutuhkan data yang 

dikumpulkan melalui formulir kerja. 

4. Mengidentifikasi informasi atau data dengan benar dan lengkap. 

5. Membuat formulir dengan sederhana dan ringkas dengan cara pengumpulan 

data dengan menggunakan metode pilihan (dipilih dengan tanda  atau , atau 

pilihan jawaban Ya atau Tidak). 
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6. Penyusunan formulir kerja disusun dengan urutan yang logis. 

Kemudian terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 

dokumen formulir. 

1. Mendefinisikan personil/unit kerja yang membutuhkan data yang akan 

dikumpulkan formulir.  

2. Pengidentifikasian informasi atau data yang dibutuhkan harus lengkap dan tidak 

ada duplikasi. 

3. Jika telah terdapat formulir, maka dilakukan review dan analisis apakah formulir 

yang telah ada tersebut perlu direvisi. Apabila terdapat beberapa formulir yang 

ada untuk serangkaian proses, maka perlu dilakukan analisisi untuk 

memperoleh kemungkinan penggabungan beberapa formulir tersebut untuk 

menjadi satu formulir yang ringkas. 

4. Formulir harus dibuat dengan sederhana dan ringkas agar pengguna dapat 

dengan mudah memahami dokumen formulir tersebut. 

5. Setelah menyelesaikan desain formulir maka perlu dilakukan ulasan kembali 

dan memastikan apakah elemen-elemen data dalam formulir telah disusun 

sesuai dengan urutan yang logis. 

6. Mempertimbangkan tentang pengisian formulir, apakah menggunakan tangan, 

mesin ketik atau menggunakan komputer. 

2.11 SWOT 

Untuk membantu mendefinisikan parameter dasar untuk mengelola risiko 

dan menentukan ruang lingkup dan kriteria untuk proses digunakan analisis SWOT. 

Menurut (Jogiyanto, 2005) ,analisis SWOT (Strength,Weakness, Opportunity, 

Threat) digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki suatu 
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perusahaan/organisasi, selain itu analisis ini juga digunakan untuk menilai peluang 

dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Berikut penjelasan singkat dari 

masing-masing poin dalam SWOT:  

1. Kekuatan (Strength)  

Adalah suatu karakteristik yang baik yang dimiliki olehh perusahaan, dan hal 

tersebut dapat meningkatkan daya saing. 

2. Kelemahan (Weakness)  

Beberapa faktor yang tidak dimiliki dalam internal perusahaan, atau suatu 

kondisi yang membuatnya berada pada posisi yang tidak menguntungkan. 

3. Peluang (Opportunity)  

Beberapa faktor pada eksternal perusahaan, dimana hal tersebut sesuai dengan 

sumber daya yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat meningkatkan 

keuntungan.  

4. Ancaman (Threat)  

Beberapa faktor eksternal perusahaan yang dapat menyebabkan perusahaan 

berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, beberapa ancaman dapat 

berupa teknologi yang lebih maju, produk baru, atau pesaing baru. 

2.12 Resource Base View (RBV) 

Untuk menganalisa kekuatan internal perusahaan dapat digunakan metode 

resource based view (RBV) dimana menurut (Robinson, 2011) adalah metode 

menganalisis dan mengidentifikasi keunggulan startegik perusahaan berdasarkan pada 

memeriksa kombinasi yang berbeda dari aset, keterampilan, kemampuan, dan intengible 

sebagai organisasi.  
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Kemampuan resource base view untuk menciptakan analisis pendekatan yang 

lebih terfokus dan terukur dimulai dengan penggambaran dari tiga jenis sumber daya 

dasar, beberapa di antaranya dapat menjadi blok untuk kompetensi yang berbeda-beda. 

1. Tangible assets (aset berwujud)  

adalah sumber daya termudah untuk mengidentifikasi dan sering ditemukan pada 

real estat perusahaan, dan komputer. Aset berwujud adalah sarana fisik yang 

digunakan perusahaan untuk memberikan nilai kepada pelanggannya 

2. Intangible assets (aset tak berwujud) 

adalah sumber daya seperti nama merek, reputasi perusahaan, moral organisasi, 

pengetahuan teknis, paten dan merek dagang, dan akumulasi pengalaman dalam 

organisasi. sementara mereka tidak dapat menyentuh atau melihat, mereka sangat 

penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif 

3. Organizational capabilities (kemampuan organisasi) 

bukan input spesifik seperti aset berwujud atau tidak berwujud, melainkan 

keterampilan kemampuan dan cara menggabungkan aset, orang, dan proses yang 

digunakan perusahaan untuk mengubah input menjadi output. 

2.13 Five Force 

Analisis eksternal perusahaan dengan menggunakan metode five force 

dimana menurut (Jones, 2012) adalah model yang digunakan untuk menganalisis yang 

berfokus pada kekuatan yang membentuk kompetisi dalam suatu industri.  

Lima kekuatan tersebut adalah threat of new entrants, threat of new subtitute 

products or service, bergaining power of customer, bergaining power of supplier, dan 

intensity of cempotitive rivalry. Karena semakin kuat setiap kekuatan tersebut, semakin 
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terbatas kemampuan perusahaan untuk menaikkan harga dan memperoleh laba yang 

lebih besar. Lima kekuatan dalam analisis tersebut akan dijelaskan pada Gambar 2.3. 

1. Threat of new entrants 

Pasar yang menguntungkan dan menarik laba lebih tinggi akan lebih banyak 

menarik perusahaan baru yang pada akhirnya akan menurunkan profitabilitas 

perusahaan tersebut 

 

Gambar 2.5 Porter's Five Force 

2. Threat of subtitute products or service 

Keberadaan produk di luar produk yang umum akan meningkatkan kecenderungan 

pelanggan beralih ke produk alternatif. Misalnya faktor-faktor yang berpotensi 

adalah. 

a. Kecenderungan pembeli untuk beralih ke produk yang lebih baik 

b. Harga produk pengganti yang relatif lebih terjangkau 

c. Jumlah produk pengganti yang tersedia di pasar 

d. Produk di bawah standar 

3. Bergaining power of customer (buyer) 

Kemampuan pelanggan untuk menempatkan perusahaan di bawah tekanan, yang 
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juga mempengauhi kepekaan pelanggan terhadap perubahan harga. Perusahaan 

dapat mengambil tindakan untuk mengurangi daya pembeli, seperti menerapkan 

program loyalitas pelanggan. Beberapa faktor-faktor yang berpotensi adalah. 

a. Tawar menawar harga 

b. Ketersediaan informasi pembeli 

c. Ketersediaan produk pengganti yang ada 

d. Sensitivitas harga pembeli 

4. Bergaining power of supplier 

Pemasok bahan baku, komponen, tenaga kerja, dan layanan (keahlian) kepada 

perusahaan dapat menjadi sumber kekuasaan atas perusahaan ketika ada beberapa 

pengganti. Pemasok dapat menolak bekerja dengan perusahaan atau mengenakan 

harga tinggi yang berlebihan untuk sumber daya yang unik. Faktor-faktor yang 

berpotensi adalah. 

a. Tingkat diferensiasi input 

b. Dampak input terhadap biaya atau diferensiasi 

c. Kehadiran input pengganti 

d. Kekuatan saluran distribusi 

e. Solidaritas karyawan  

5. Intensity of competitive rivalry 

Bagi banyak industri, intensitas persaingan kompetitif adalah penentu utama daya 

saing industri. Faktor-faktor yang berpotensi adalah. 

a. keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui inovasi 

b. tingkat biaya iklan 

c. strategi bersaing yang kuat 
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d. tingkat transparasi 

2.14 Internal Factor Analysis Summary (IFAS) 

Internal Factor Analysis Summary (IFAS) adalah alat perumusan strategi 

yang merangkum dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama di bidang 

fungsional suatu bisnis, dan juga menyediakan dasar untuk mengidentifikasi dan 

mengevaluasi hubungan di antara bidang-bidang tersebut (David, 2011). Dalam 

buku tersebut juga dijelaskan lima langkah untuk menghitung IFAS, langkah-

langkah tersebut adalah. 

1. Buat daftar faktor-faktor internal seperti yang diidentifikasi dalam proses 

internal analisis. Gunakan total 10 hingga 20 faktor internal, termasuk kekuatan 

dan kelemahan. Daftar kekuatan terlebih dahulu dan kemudian kelemahan. 

Harus sespesifik mungkin, menggunakan persentase, rasio, dan nomor 

komparatif.  

2. Tetapkan berat yang berkisar dari 0,0 (tidak penting) hingga 1,0 (sangat penting) 

untuk setiap faktor. Bobot yang diberikan untuk faktor yang diberikan 

menunjukkan kepentingan relatif dari faktor untuk menjadi sukses di industri 

perusahaan. Faktor yang dianggap memiliki pengaruh terbesar pada kinerja 

organisasi harus diberi bobot tertinggi. Jumlah semua bobot harus sama dengan 

1.0. 

3. Tetapkan penilaian 1-ke-4 untuk setiap faktor untuk menunjukkan apakah faktor 

tersebut berdampak sangat rendah (rating = 1), menengah (rating = 2), tinggi 

(rating = 3), atau sangat tinggi (rating = 4). 

4. Gandakan bobot masing-masing faktor berdasarkan ratingnya untuk 

menentukan skor tertimbang untuk setiap variabel. 
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5. Jumlahkan skor tertimbang untuk setiap variabel untuk menentukan skor total 

tertimbang untuk organisasi. 

2.15 External Factor Analysis Summary (EFAS) 

Exsternal Factor Analysis Summary (EFAS) adalah strategi untuk 

meringkas dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografi, 

lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi, dan persaingan (David, 

2011). Terdapat lima langkah untuk menghitung EFAS, langkah-langkah tersebut 

adalah. 

1. Buat daftar faktor-faktor eksternal seperti yang diidentifikasi dalam proses 

analisis eksternal. Termasuk total 15 hingga 20 faktor, termasuk peluang dan 

ancaman, yang mempengaruhi perusahaan dan industrinya. Buat daftar peluang 

terlebih dahulu dan kemudian ancaman. Harus sespesifik mungkin, 

menggunakan persentase, rasio, dan angka perbandingan jika memungkinkan.  

2. Tetapkan ke masing-masing faktor bobot yang berkisar antara 0,0 (tidak 

penting) hingga 1,0 (sangat penting). Bobot menunjukkan kepentingan relatif 

dari faktor itu untuk menjadi sukses di industri perusahaan. Peluang sering 

menerima bobot yang lebih tinggi daripada ancaman, tetapi ancaman dapat 

menerima bobot yang tinggi jika mereka sangat berat atau mengancam. Bobot 

yang sesuai dapat ditentukan dengan membandingkan keberhasilan dengan 

pesaing yang tidak berhasil atau dengan mendiskusikan faktor dan mencapai 

konsensus kelompok. Jumlah dari semua bobot yang ditugaskan pada faktor 

harus sama dengan 1.0. 

3. Tetapkan penilaian 1-ke-4 untuk setiap faktor untuk menunjukkan apakah faktor 

tersebut berdampak sangat rendah (rating = 1), menengah (rating = 2), tinggi 
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(rating = 3), atau sangat tinggi (rating = 4) 

4. Gandakan bobot tiap faktor berdasarkan ratingnya untuk menentukan skor 

tertimbang. 

5. Jumlahkan skor tertimbang untuk setiap variabel untuk menentukan skor total 

tertimbang untuk organisasi. 

2.16 Matriks SWOT 

Matriks SWOT adalah pencocokan yang membantu manajer mengembangkan 

empat jenis strategi. Strategi SO (kekuatan-peluang), strategi WO (kelemahan-peluang), 

strategi ST (kekuatan-ancaman), dan strategi WT (kelemahan-ancaman). 

1. Strategi SO 

Menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang 

eksternal. Ketika suatu perusahaan memiliki kelemahan utama, ia akan berusaha 

mengatasinya dan menjadikannya kekuatan, dan ketika sebuah perusahaan 

menghadapi ancaman besar, ia akan berusaha menghindarinya untuk berkonsentrasi 

kepada peluang. 

2. Strategi WO 

Bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan 

dari peluang eksternal. Terkadang peluang eksternal ada, namun perusahaan 

memiliki kelemahan internal yang mencegahnya mengeksploitasi peluang tersebut 

3. Strategi ST 

Menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak 

dari ancaman eksternal, tidak berarti bahwa organisasi yang kuat harus selalu 

menghadapi ancaman di lingkungan eksternal secara langsung. 
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4. Strategi WT 

Adalah taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal dan 

menghindari ancaman eksternal. Perusahaan yang menghadapi berbagai ancaman 

ekstrenal dan kelemahan internal mungkin berada dalam posisi yang berbahaya, 

bahkan perusahaan tersebut harus berjuang untuk kelangsungan hidupnya.
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BAB III  

Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini terdapat metodologi penelitian yang akan membahas tahapan 

manajemen risiko sesuai dengan ISO31000:2009. Dalam metode penelitian ini 

terdapat 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap penyusunan dan tahap akhir. Tahap awal 

berisikan identifikasi dan analisis masalah. Tahap penyusunan terdapat proses 

manajemen risiko dan pembuatan sistem tata kerja, dan tahap akhir berisikan 

kesimpulan dan saran. Fase-fase tersebut digambarkan seperti gambar 3.1. 

Pada gambar 3.1 menggambarkan proses dan hasil dari setiap tahapan dalam 

penyusunan laporan ini, dimana warna hijau menggambarkan bagaimana prosesnya 

dan metode yang digunakan. Kemudian warna merah menggambarkan hasil dari 

setiap proses-proses, selain itu terdapat warna kuning yang melambangkan proses 

komunikasi dan monitoring setiap proses peyusunan. 

Pada tahap penyusunan dibagi menjadi dua fase, setiap fase disimbolkan 

dengan garis merah, dimana fase tersebut adalah fase manajemen risiko dan yang 

kedua adalah fase membuat standar operasional tersebut. Kedua garis tersebut akan 

bermuara pada kesimpulan dalam tahap akhir. 
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Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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1.1 Tahap Awal 

Pada tahap awal pengerjaan terdapat dua aktivitas yang dilakukan yaitu 

studi literatur, serta identifikasi dan analisis masalah. Dua aktivitas tersebut 

dilakukan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan manajemen risiko TI. 

1.1.1 Studi Literatur 

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah studi literatur, hal ini bertujuan 

untuk mempelajari beberapa literatur tentang manajemen risiko TI untuk 

melakukan penyusunan dokumen perencanaan manajemen risiko teknologi 

informasi menggunakan ISO 31000:2009. Literatur yang digunakan berupa jurnal, 

buku dan standar yang dapat membantu. 

1.1.2 Identifikasi dan Analisis Masalah 

Tahap selanjutnya adalah tahap untuk identifikasi dan analisis masalah 

dengan pendekatan menurut ISACA (2009) yang akan diidentifikasi dan dianalisa 

tentang penggunaan, kepemilikan, operasi dan keterlibatan dari TI yang terdapat 

pada PT TATA. Dalam melakukan tahap ini maka perlu dilakukan wawancara 

dengan narasumber dari perusahaan agar dapat memperoleh informasi tentang 

proses bisnis yang ada didalam proses pengerjaan proyek milik PT TATA. Hasil 

wawancara dapat dilihat pada lampiran 1. 

Proses observasi digunakan untuk mempelajari kejadian yang sudah atau 

mungkin akan terjadi didalam perusahaan yang sesuai dengan pembahasan 

penelitian dan memperoleh dokumen-dokumen pendukung dalam melakukan 

perencanaan manajemen risiko TI pada proyek milik PT TATA. 
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1.2 Tahap Penyusunan 

Setelah dilakukan identifikasi dan analisis masalah maka tahap selanjutnya 

dilakukan penyusunan, dimana langkah-langkah dalam melakukan penyusunan 

dapat dilihat pada gambar 3.2. Langkah penyusunan dibagi menjadi 4, yaitu proses 

penentuan konteks (establish the context), penilaian risiko (risk assessment), 

penanganan risiko (risk treatment) dan pembuatan standar operasional prosedur 

(SOP).  

Langkah pertama yaitu establish the context dimana dilakukan sebagai cara 

menentukan konteks dari manajemen risiko, kemudian dilakukan risk assessment. 

Pada langkah ini dilakukan identifikasi, analisis dan evaluasi terhadap risiko yang 

mungkin terjadi di dalam pengerjaan proyek. Setelah Risiko dinilai maka 

ditentukan penanganan risikonya yang kemudian akan ditangani dengan pembuatan 

standar operasional prosedur (SOP). 

Keterangan pada gambar 3.2 dimana chart yang berwarna kuning 

merupakan masukan (input) untuk kemudian diproses yang ditampilkan dengan 

chart bewarna biru. Setelah dilakukan proses maka akan menghasilkan deliverables 

(output) sebagai masukan (input) untuk langkah-langkah selanjutnya. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.2 skema penyusunan. 
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Gambar 3.2 Skema Tahap Penyusunan 
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1.2.1 Establish The Context 

Penetapan konteks digunakan untuk mendefinisikan parameter dasar untuk 

mengelola risiko dan menentukan ruang lingkup serta kriteria. Hal ini didasari dari 

persepsi stakeholders yang didapat dari proses communication and consultation. 

Untuk membantu menetapkan konteks digunakan analisis SWOT yang nantinya 

akan menghasilkan strategi bisnis untuk mencapai sasaran pengerjaan proyek. 

Hasil dari proses establish the context ini adalah ruang lingkup yang telah 

ditentukan memiliki banyak risiko yaitu proses bisnis untuk mencapai strategi 

bisnis yang telah disusun, dimana telah dilakukan komunikasi dan konsultasi 

dengan stakeholders dan dilakukan review apakah penentuan konteks telah benar 

atau tidak yang kemudian akan dilakukan proses selanjutnya yaitu penilaian risiko. 

1.2.2 Risk Assesment 

Penilaian risiko termasuk proses utama dan terpenting dalam manajemen 

risiko karena didalamnya terdapat proses identifikasi risiko, analisis risiko dan 

evaluasi risiko.  

A. Risk Identification 

Dari konteks yang telah ditentukan, maka diidentifikasi kemungkinan risiko yang 

ada. Dengan mengikuti pendekatan menurut PMI (2008), maka dilakukan 

penyusunan matriks untuk mengidentifikasi risiko, seperti pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Matriks Identifikasi Risiko 

 

Proses  

Bisnis 

Kategori 

Risiko : 

M/T/O 

Fakta dalam 

Perusahaan 

Identifikasi 

Risiko 

Tahap dalam perusahan 
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 Untuk mengisi tabel 3.1 diatas, diperlukan wawancara yang telah dilakukan 

pada tahap awal. Setelah itu melakukan pengisian tabel dimana. 

1. Kolom Proses Bisnis akan diisikan dengan proses-proses yang ada didalam 

pengerjaan proyek sesuai dengan tahapan didalam pekerjaan. 

2. Kolom Kategori Risiko : M/T/O (manajemen / teknikal / organisasional) akan 

diisikan kategori risiko yang terdapat didalam pengerjaan proyek yang sesuai 

dengan risk breakdown structure sesuai dengan pendekatan PMI (2008), yang 

sesuai dengan gambar 2.3.  

3. Kolom Fakta dalam perusahaan akan diisikan fakta yang terjadi dalam proses 

bisnis yang sesuai dengan keadaan di proyek. 

4. Kolom Identifikasi Risiko akan diisikan kemungkinan risiko yang ada dalam 

setiap proses bisnis di setiap tahapan.  

Setelah melakukan identifikasi risiko sesuai dengan komunikasi dan 

konsultasi dengan stakeholders, maka proses ini akan menghasilkan daftar dari 

risiko yang telah diidentifikasi yang kemudian akan dilakukan analisis risiko.  

B. Risk Analysis 

Hasil dari identifikasi risiko kemudian dianalisis dengan menggunakan 

analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Dalam analisis kualitatif akan 

menganalisa item risiko apa saja yang terdapat didalam hasil risk identification dan 

bagaimana dampaknya pada biaya, waktu dan scope  perusahaan. Hasil analisis 

tersebut dituangkan pada tabel 3.2. 
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Tabel 3. 2 Tabel Analisis Kualitatif 

 

Risk Impact Keterangan 

Tahap Persiapan 

 

(time, 

cost, 

scope and 

quality) 

 

 

Untuk mengisi tabel 3.2 diatas, diperlukan wawancara pada tahap awal sebagai 

proses communication and consultation untuk mengetahui dampak dari masing-

masing risiko.  

2.16.1 Kolom Risk akan diisikan kemungkinan risiko yang telah ditemnukan pada 

proses risk identification. 

2.16.2 Kolom Impact akan diisi dengan dampak risiko tersebut apakah berdampak 

pada time, cost, scope atau quality. 

2.16.3 Kolom Keterangan diisi dengan dampak yang mungkin terjadi terhadap biaya, 

waktu dan scope yang ada didalam perusahaan. 

Setelah melakukan analisis kualiatif dan analisis probabilitas dengan cara 

menentukan impact dan probability risiko yang kemudian akan menghasilkan risk 

rating dari risiko yang berdampak rendah, menengah atau tinggi terhadap waktu, 

biaya dan scope agar dapat dihitung. Pertama, untuk menentukan Impact matrix 

perlu dilakukan komunikasi dan konsultasi terhadap pemilik risiko bagaimana batas 

toleransi terhadap level Very Low, Low, Moderate, High dan Very High yang 

berdampak terhadap waktu, biaya dan scope menurut PMI (2008) seperti pada Tabel 

3.3. 
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Tabel 3.3 Impact Matrix 

 

Impact 
Very Low 

(1) 

Low 

(2) 

Moderate 

(3) 

High 

(4) 

Very High 

(5) 

Time 
(batas 

toleransi) 

(batas 

toleransi) 

(batas 

toleransi) 

(batas 

toleransi) 

(batas 

toleransi) 

Cost 
(batas 

toleransi) 

(batas 

toleransi) 

(batas 

toleransi) 

(batas 

toleransi) 

(batas 

toleransi) 

Scope 
(batas 

toleransi) 

(batas 

toleransi) 

(batas 

toleransi) 

(batas 

toleransi) 

(batas 

toleransi) 

 

Setelah ditentukan batas toleransi maka akan diisikan bagaimana sebuah 

risiko berdampak pada waktu, biaya dan scope dalam perusahaan. Hal ini 

ditampilkan pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Tabel Analisis Kualitatif 

 

Risk 
Scale Very 

Low 
Low Moderate High 

Very 

High 

Total 

Impact Impact 

Tahap dalam perusahaan 

 

Time (isi ) (isi ) (isi ) (isi ) (isi ) 

 Cost (isi ) (isi ) (isi ) (isi ) (isi ) 

Scope (isi ) (isi ) (isi ) (isi ) (isi ) 

 

Untuk mengisi tabel diatas, diperlukan wawancara dengan pemilik risiko 

sebagai proses communication and consultation untuk mengetahui dampak dari 

masing-masing risiko.  

1. Kolom Risk akan diisikan kemungkinan risiko yang telah ditemnukan pada 

proses risk identification. 

2. Kolom Scale/Impact diisi dengan dampak yang mungkin terjadi terhadap biaya, 

waktu dan scope yang ada didalam perusahaan. 

3. Kolom Very Low / Low / Moderate / High / Very High diisi dengan centang 
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bagaimana risiko tersebut berdampak pada waktu, biaya dan scope dimana. 

a. Very Low memiliki nilai 1. 

b. Low memiliki nilai 2. 

c. Moderate memiliki nilai 3. 

d. High memiliki nilai 4. 

e. Very High memiliki nilai 5. 

4. Kolom Total Impact diisi dengan hasil penjumlahan dampak risiko yang terjadi 

dengan biaya, waktu dan scope yang ada didalam perusahaan. 

Kemudian setelah mengetahui nilai dampak dari risiko terhadap waktu, 

biaya dan scope maka selanjutnya ditentukan seberapa besar probabilitas risiko 

yang akan terjadi didalam proses pengerjaan proyek. Probabilitas tersebut 

ditentukan dengan presentase yang ditunjukkan pada tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Probabilitas Risiko 

 

Risiko Probabilitas Risiko 

Very Low 1 1-9% 

Low 2 10-29% 

Moderate 3 30-59% 

High 4 60-89% 

Very High 5 >90% 

 

Kemudian dibuat tabel yang diisikan bagaimana probabilitas terjadinya 

sebuah risiko dalam perusahaan. Hal ini ditampilkan pada tabel 3.6. 
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Tabel 3.6 Tabel Analisis Probabilitas Risiko 

 

Risk 
Very 

Low 
Low Moderate High 

Very 

High 

Tahap dalam perusahaan 

 

(isi ) (isi ) (isi ) (isi ) (isi ) 

(isi ) (isi ) (isi ) (isi ) (isi ) 

(isi ) (isi ) (isi ) (isi ) (isi ) 

 

Untuk mengisi tabel diatas, diperlukan wawancara dengan pemilik risiko pada 

masing-masing proses bisnis sebagai proses communication and consultation untuk 

mengetahui dampak dari masing-masing risiko.  

1. Kolom Risk akan diisikan kemungkinan risiko yang telah ditemnukan pada 

proses risk identification. 

2. Kolom Very Low / Low / Moderate / High / Very High diisi dengan centang 

bagaimana risiko tersebut berdampak pada waktu, biaya dan scope dimana. 

a. Very Low memiliki nilai 1. 

b. Low memiliki nilai 2. 

c. Moderate memiliki nilai 3. 

d. High memiliki nilai 4. 

e. Very High memiliki nilai 5. 

 Setelah melakukan analisis risiko maka hasil analisis akan dievaluasi pada 

proses risk evaluation untuk dilakukan perhitungan dari dampak risiko serta 

probabilitasnya, sehingga dapat ditentukan prioritasnya. 
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C. Risk Evaluation 

Setelah melakukan identifikasi dan analisis risiko, maka selanjutnya 

dilakukan evaluasi risiko. Hasil identifikasi dan analisis risiko akan di evaluasi 

sehingga dapat diketahui prioritas dari risiko yang terjadi. Angka dari prioritas ini 

diambil dari PMI (2008). Prioritas risiko dapat dilihat pada gambar 3.3.  

 

Gambar 3.3 Prioritas Risiko 

 

Prioritas risiko terdiri dari 5 level, yaitu very low (warna hijau muda), low 

(warna hijau), moderate (warna kuning), high (warna jingga) dan very high (warna 

merah). Setelah ditentukan jenis prioritas risiko maka selanjutnya dilakukan proses 

evaluasi risiko yang ditampilkan pada tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Tabel Evaluasi Risiko 

 

Risk Impact Probability 
Risk  

Score 
Priority 

Tahap Persiapan 

     

 

Untuk mengisi tabel diatas, diperlukan hasil dari tabel identfiikasi risiko, 

analisis kuantitatif dan analisis probabilitas dimana hasil-hasil tersebut akan 

diisikan dalam tabel evaluasi risiko, dimana. 

1. Kolom Risk akan diisikan dengan risiko yang telah ditemukan pada proses risk 

identification pada tabel 3.1. 

15 30 50 80 130

12 24 40 64 104

9 18 30 48 78

6 12 20 32 50

3 6 10 16 26
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2. Kolom Impact akan diisikan hasil total impact dari perhitungan risiko yang 

dilakukan pada saat analisis kuantitatif pada tabel 3.4.  

3. Kolom Probability akan diisikan hasil kemungkinan risiko itu muncul yang 

telah dilakukan pada analisis probabilitas risiko pada tabel 3.6. 

4. Kolom Risk Score akan diisikan hasil perkalian dari kolom impact dan 

probability. 

5. Kolom Priority akan diisikan Very Low, Low, Moderate, High dan Very High, 

sesuai dengan hasil perhitungan risk score, dimana mengacu pada gambar 3.2. 

Setelah dilakukan evaluasi maka dilakukan penanganan risiko untuk 

menentukan respon risiko, aktivitas untuk merespon risiko dan pemilik dari risiko. 

1.2.3 Risk Treatment 

Hasil dari evaluasi risiko dapat menentukan prioritas risiko mana yang akan 

dilakukan penanganan. Kemudian akan ditentukan bagaimana cara merespon 

risiko, respon tersebut akan dituangkan pada tabel 3.8. 

Tabel 3.8 Tabel Risk Treatment 

 

Risk Risk Response Risk Response Activity Risk Owner 

Tahap Persiapan 

    

 

Untuk mengisi tabel diatas, diperlukan wawancara yang telah dilakukan pada 

tahap awal. Setelah itu melakukan pengisian tabel dimana. 

1. Kolom Risk akan diisikan dengan risiko yang telah ditemukan pada proses Risk 

identification. 
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2. Kolom Risk Response akan diisikan respon untuk risiko yang telah 

diidentifikasi apakah avoid, mitigate, transfer, exploit, share, enhance dan 

accept.  

3. Kolom Risk Response Activity akan diisikan apa saja aktivitas yang dilakukan 

untuk melakukan menangani risiko tersebut sesuai dengan pemilihan respon. 

4. Kolom Risk Owner akan diisikan bagian di dalam proyek yang mempunyai 

tanggung jawab terhadap risiko. 

Setelah ditentukan respon risiko maka, proses Risk assessment akan 

dituangkan pada Risk regiser seperti pada Tabel 3.9 yang berisikan tentang 

identifikasi risiko, rating kualitatif untuk menentukan risiko mana yang perlu 

penanganan secepatnya dan respon risiko seperti yang telah disebutkan diatas.  

Tabel 3.9 Risk Register 

 

Risk 

Identification 
Qualitative Rating Risk Response 

Risk 

Risk 

Catego

ry : 

M/T/O 

Impa

ct 

Proba-

bility 

Ris

k  

Sco

re 

Risk 

Ranki

ng 

Risk 

Respo

nse 

Risk 

Trigg

er 

Risk 

Own

er 

 

      
 

 

 

Untuk mengisi tabel diatas, diperlukan hasil identifikasi, analisis dan 

evaluasi risiko yang telah dilakukan. Kemudian melakukan pengisian tabel dimana. 

1. Kolom Risk identification berisikan risiko yang ditemukan dan kategori risiko 

yang sesuai pendekatan menurut (PMI, 2008) yaitu manajemen, teknikal 

organisasional. 
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2. Kolom qualitative rating dimana probability diisi probabilitas terjadinya risiko 

itu terjadi, Impact diisikan dampak dari risiko yang terjadi, Risk Score diisikan 

hasil perhitungan probabilitas dan dampak, sedangkan Risk ranking diisikan 

risiko mana yang paling besar dampaknya.  

3. Kolom Risk response dimana Risk response diisikan respon terhadap risiko. 

Kemudian trigger diisikan alasan pemicu terjadinya risiko dan Risk owner 

diisikan pemilik/orang/bagian yang terdapat risiko didalamnya. 

Setelah melakukan Risk treatment maka hasil penanganan risiko tersebut 

dilakukan pembuatan kebijakan, SOP, IK dan FK yang akan digunakan sebagai cara 

penanganan risiko yang telah dilakukan penilaian. 

3.2.4 Membuat Kebijakan 

Kebijakan dibuat untuk mengatur agar tidak terjadi risiko. Sehingga 

didalam melakukan penyusunan kebijakan perlu adanya pengertian tentang 

bagaimana fungsi dan manfaatnya, kemudian bagaimana cara melakukan dan 

dampaknya serta memberi penjelasan bahwa manajemen risiko dapat membantu 

dari sasaran/tujuan proyek. 

Hasil dari formulasi kebijakan adalah kebijakan tentang cara manajemen 

risiko. Kemudian akan dituangkan kedalam SOP, instruksi kerja dan formulir kerja. 

3.2.5 Membuat Standar Operasional Prosedur 

Setelah melakukan penyusunan kebijakan maka perlu dibuatkan SOP untuk 

memberikan instruksi tertulis terhadap pelaku dalam proyek. Dalam penyusunan 

SOP akan melakukan penjabaran proses penanganan risiko yang telah dibuat 

kebijakannya secara jelas dan rinci. Setelah membuat SOP maka selanjutnya 
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dilakukan pembuatan instruksi kerja sebagai bagian dari standar operasional 

prosedur. 

3.2.6 Membuat Instruksi Kerja 

Instruksi kerja digunakan untuk merinci tugas-tugas spesifik yang 

direferensikan dalam suatu prosedur yang telah dibuat sebelumnya. Dalam proses 

ini perlu dilakukan identifikasi terhadap proses yang akan diberi instruksi kerja, 

siapa pelakunya. Instruksi kerja dapat menginstruksikan pelaku tentang apa yang 

harus dikerjakan, setelah itu dituangkan pada formulir kerja agar dapat diulas 

kembali. 

3.2.7 Membuat Formulir Kerja 

Formulir kerja disusun untuk melengkapi dari SOP dan instruksi kerja yang 

telah dibuat. Formulir kerja digunakan sebagai dokumen rekam kerja untuk 

nantinya dapat dilakukan revisi, penambahan atau penggantian. Dalam penyusunan 

formulir kerja perlu dilakukan pemberian informasi siapa pelaku yang terlibat, 

sebagai bukti telah melakukan SOP dan instruksi kerja. 

3.3 Tahap Akhir 

Pada tahap akhir terdapat kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan akan 

menjelaskan tentang hasil kesimpulan dari penyusunan laporan dan saran untuk 

perbaikan penelitian selanjutnya. 

3.3.1 Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap ini akan berisikan kesimpulan tentangs rencana manajemen 

risiko TI yang telah disusun dan kemudian memberikan saran untuk memperbaiki 

hasil dari manajemen risiko yang telah disusun agar untuk penelitian kedepannya 

dapat diperbarui atau disempurnakan. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab ini akan membahas mengenai tahapan yang telah dibuat dalam 

bab III, yaitu metodologi penelitian yang disusun berdasarkan kerangka kerja ISO 

31000:2009. Penyusunan dokumen ini akan dimulai dari tahap awal yang 

didalamnya meliputi studi literatur, serta identifikasi dan analisis masalah, sampai 

pada tahap akhir yang didalamnya meliputi hasil dan pembahasan serta kesimpulan 

dan saran. 

4.1 Tahap Awal 

Pada tahap awal pengerjaan terdapat dua aktivitas yang dilakukan yaitu 

studi literatur, serta identifikasi dan analisis masalah. Dua aktivitas tersebut 

dilakukan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan manajemen risiko TI. 

4.1.1 Studi Literatur 

Studi literatur dalam tahap ini digunakan untuk mencari teori yang nantinya 

akan digunakan sebagai pendukung dalam menyelesaikan rumusan masalah, 

adapaun beberapa teori yang dipakai dalam dokumen ini adalah sebagai berikut. 

1. Kerangka kerja ISO 31000:2009 yang digunakan sebagai dasar dalam 

menyusun manajemen risiko TI. 

2. Establish the context yang digunakan dalam membantu mendefinisakan 

parameter dasar untuk mengelola risiko dan menentukan ruang lingkup dan 

kriteria untuk proses. 

3. Risk identification, risk analysis, risk evaluation, dan monitoring and review 

yang digunakan untuk manajemen risiko TI dan mengurangi risiko TI.
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4. Kebijakan, SOP, IK, dan FK yang digunakan sebagai pendukung dalam 

pembuatan dokumen tersebut. 

4.1.2 Identifikasi dan Analisis Masalah 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan analisis tentang penerapan dari TI 

yang terdapat pada PT TATA. Dalam melakukan tahap ini maka perlu dilakukan 

wawancara terhadap narasumber perusahaan yang mengetahui seluruh proses bisnis 

yang ada dalam pengerjaan proyek. Proses bisnis proyek dapat digambarkan pada 

gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Proses Bisnis pada Proyek 



58 

 

 

  

Proses dimulai pada tahap persiapan dimana terdapat kick off meeting, 

selanjutnya ada pengadaan alat bantu, pembuatan dan pengadaan fasilitas dan 

proses scheduling. Kemudian pada tahap konstruksi terdiri atas proses engineering, 

proses konstruksi dan proses check/defect list. Tahap akhir terdiri atas proses testing 

and commissioning dan proses serah terima.  

Setiap proses memiliki output yang disimbolkan pada gambar 4.1 sebagai 

jajar genjang, kick off meeting dilakukan guna menentukan kontrak proyek, jadwal 

proyek, kebutuhan alat bantu, kebutuhan fasilitas dan kebutuhan staff proyek. Hasil 

dari kick off meeting ini akan digunakan pada proses proses pengadaan alat bantu 

dan fasilitas yang akan menghasilkan alat bantu dan fasilitas yang akan digunakan 

pada proses konstruksi. Kemudian proses scheduling menghasilkan jadwal yang 

akan digunakan untuk melaksanakan proses engineering, konstruksi, check/defect 

list, testing and commisioning serta proses serah terima.  

Pada proses engineering menghasilkan gambar kerja untuk digunakan 

dalam proses konstruksi, kemudian proses konstruksi akan menghasilkan hasil 

konstruksi. Hasil konstruksi akan dilakukan proses check/defect list untuk 

menghasilkan hasil pemeriksaan, setelah dilakukan proses tersebut selanjutnya 

akan dilakukan proses testing and commisioning yang menghasilkan hasil testing 

yang telah dilakukan pada hasil konstruksi. Setelah semua proses selesai maka 

dilakukan serah terima.   

Selain itu pada proses pengerjaan proyek milik PT TATA memiliki supplier 

and customers, dimana terdapat supplier untuk melakukan pengadaan kemudian 

subcontractors untuk melakukan proses engineering dan konstruksi, kemudian 

customer yang menerima hasil pekerjaan PT TATA. Setelah mengetahui proses 
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bisnis perusahaan maka selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap penggunaan TI 

pada masing-masing proses bisnis tersebut. Pada tabel 4.1 menunjukkan 

penggunaan TI pada proses bisnis. 

Tabel 4.1 Identifikasi Proses Bisnis dan Adopsi TI 

 

No 
Tahapan 

Pekerjaan 

Proses  

Bisnis 
Pengguna TI Keterangan 

1 

Tahap 

Persiapan 

Pengadaan 

alat bantu 

Quantity 

surveyor 

Ms. 

Office 

Pada proses 

pengadaan alat 

bantu, quantity 

surveyor 

menggunakan Ms. 

Excel sebagai cara 

menyimpan 

kebutuhan alat bantu 

(Spesifikasi, jenis, 

jumlah, harga dan 

sebagainya) 

2 

Pembuatan 

dan 

pengadaan 

fasilitas 

proyek 

General 

affair 

Ms. 

Office 

General affair 

menggunakan Ms. 

Excel sebagai cara 

menyimpan 

kebutuhan fasilitas 

ATK, komputer, 

aplikasi dan 

sebagainya 

(spesifikasi, jenis, 

jumlah, harga dan 

sebagainya) 

3 
Proses 

Scheduling 
Scheduler 

Ms. 

Project 

Pada proses 

scheduling, 

scheduler 

menggunakan Ms. 

Project untuk 

membuat jadwal 

pengerjaan proyek. 

4 
Tahap 

Konstruksi 

Proses 

Engineering 
Engineer 

Autocad, 

ReVIT, 

SAP 

Engineer milik PT 

TATA 

menggunakan 

Autocad, ReVIT dan 

SAP untuk membuat 

gambar kerja yaitu 

1. Gambar arsitektur 

2. Gambar MEP 

3. Gambar interior 
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No 
Tahapan 

Pekerjaan 

Proses  

Bisnis 
Pengguna TI Keterangan 

5 
Proses 

Konstruksi 

Site 

manager 

Ms. 

Office 

Site manager 

menggunakan Ms. 

Excel untuk 

membuat action plan 

dan mengecek 

progress pengerjaan 

proyek 

6 
Proses check/ 

defect list 

Quality 

Controller 

Ms. 

Office 

Quality Controller 

menggunakan 

microsoft office 

untuk menempatkan 

foto hasil dari 

pengerjaan proyek 

sebelum dan sesudah 

proses check / defect 

list 

7 

Tahap 

Akhir 

Proses testing 

& 

commisioning 

Quality 

Controller 

Ms. 

Office 

Tester menggunakan 

microsoft office 

untuk menempatkan 

foto hasil dari 

pengerjaan proyek 

sebelum dan sesudah 

proses check / defect 

list 

8 
Proses Serah 

Terima 

Project 

manager 

Ms. 

Office 

Project manager 

menggunakan Ms. 

Word untuk 

membuat berita 

acara serah terima. 

 

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan pada tabel 4.1, 

identifikasi tersebut menampilkan tahapan pekerjaan, proses bisnis, pelaku dan 

penggunaan TI pada PT TATA. Contoh dari penjelasan tabel 4.1 adalah pada tahap 

konstruksi terdapat proses konstruksi dimana terdapat site manager yang 

menggunakan microsoft office untuk melakukan monitoring proyek. 

Setelah melakukan wawancara dengan pihak perusahaan terdapat beberapa 

fakta yang akan menimbulkan risiko TI kedepannya. 

1. PT TATA hanya menggunakan TI sebagai alat bantu sehingga melewatkan 
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perencanaan TI pada proyek, hal tersebut mengakibatkan risiko adanya 

kehilangan peluang untuk perbaikan didalam proses pengerjaan proyek, karena 

terdapat proses bisnis yang harusnya dapat didukung TI namun tidak 

mendapatkannya. 

2. PT TATA tidak melakukan evaluasi dari TI yang telah diterapkan, hal tersebut 

menimbulkan risiko adanya kemungkinan ketidakcocokan dengan TI yang 

diimplementasi, sehingga investasi TI tidak dapat memberikan nilai tambah 

bagi perusahaan. 

4.2 Tahap Penyusunan 

Setelah dilakukan studi literatur serta identifikasi dan analisis masalah, 

maka selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen penilaian risiko. Dimana tahap 

awal dimulai dari establish the context, risk assessment, risk treatment, sampai 

membuat kebijakan, SOP, IK, dan FK. Pada tahap penyusunan makalah, nantinya 

akan menghasilkan output dimana dapat dilihat pada gambar 4.2, pada gambar 

tersebut menampilkan hasil-hasil dari seluruh proses pada tahap penyusunan. 
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Gambar 4.2 Hasil Output 
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Dalam melakukan penyusunan, dilakukan dalam proses bisnis perusahaan 

yang telah ditampilkan pada gambar 4.2, kemudian dalam melakukan establish the 

context akan menghasilkan strategi dimana pada setiap proses bisnisnya 

mempunyai risiko, kemudian untuk melakukan respon risiko disusun kebijakan, 

standar operasional prosedur, instruksi kerja dan formulir kerja. 

4.2.1 Establish the Context 

Untuk mendefinisikan parameter dasar dalam mengelola risiko serta 

menentukan ruang lingkup dan kriteria, maka dilakukan analisis internal dan 

eksternal bisnis, untuk selanjutnya dilakukan analisis SWOT yang dijelaskan lebih 

lengkap sebagai berikut. 

A. Resource Base View (RBV) 

Analisis resource base view digunakan untuk mengidentifikasi seluruh aset 

yang dimiliki oleh PT TATA. Aset-aset tersebut dibedakan menjadi tiga yaitu aset 

berwujud, aset tak berwujud, dan kapabilitas organisasi yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.1. 

Tabel 4.2 Resource Base View 

 

Aset  

Berwujud 

Aset Tidak  

Berwujud 

Capabilitas  

Organisasi 

1. Fasilitas 

2. Peralatan 

3. Sumber daya manusia 

1. Kerjasama dengan 

subcontractors dan 

suppliers 

2. Reputasi PT TATA 

3. Budaya PT TATA 

1. Koordinasi antara 

pimpinan dan 

bawahan 

2. Prosedur dan 

Metode 

 

Setelah dijelaskan secara singkat mengenai poin-poin penting pada setiap aset yang 

dimiliki PT TATA, dibawah ini adalah penjelasan dari setiap poin. 



64 

 

 

  

1. Aset Berwujud 

Aset berwujud adalah aset yang dimiliki PT TATA didalam pengerjaan 

proyeknya, aset berwujud dapat berupa. 

a. Fasilitas 

Dalam proyek PT TATA terdapat fasilitas perkantoran untuk membantu 

dalam melakukan pekerjaannya seperti, fasilitas komputer, ATK, ruang rapat 

dan sebagainya, rincian fasilitas ditampilkan pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Fasilitas PT TATA 

 

Fasilitas Keterangan 

Fasilitas Perkantoran Individu: perlengkapan meja, alat tulis perkantoran, 

Komputer, Software (Autocad, ReVit, SAP, Ms. 

Project dan Ms. Office). 

 

Kelompok : Ruang kantor, ruang meeting, mesin 

fotokopi, printer, papan tulis dan proyektor. 

 

b. Sumber Daya Manusia 

Dalam proyek PT TATA terdapat sumber daya manusia dalam 

melakukan pekerjaan proyek, SDM di dalam proyek milik PT TATA 

ditampilkan pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Sumber Daya Manusia PT TATA 

 

SDM / proyek 

Bagian Job Jumlah Total 

Project manager 
Project manager 1 

2 
Deputy Project manager 1 

Engineering 

Engineer Manager 1 

80 Admin Engineering 1 

BBS 3 
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SDM / proyek 

Bagian Job Jumlah Total 

Chief Quantity surveyor 1 

Quantity surveyor 10 

BIM 2 

Chief Engineer Structure 1 

Chief Engineer Architect 1 

Procurement Engineer 1 

Scheduler/Planner 2 

Engineer Structure  9 

Engineer Architect  10 

Drafter Structure 10 

Drafter Architect 9 

DS/DC Coordinator 1 

Chief ME 1 

Chief Supervisor ME 1 

Mechanical Engineering 2 

Electrical Engineering 2 

Supervisor ME 12 

Konstruksi 

Site manager 4 

154 

Chief Surveyor 1 

Chief Mechanic 1 

Chief Storekeeper 1 

Chief Supervisor 4 

Surveyor and assistant 42 

Mechanic and assistant  15 

Operator 22 

Storekeeper and assistant 6 

Supervisor Structure 33 

Supervisor Architect 25 

Lain-lain 

Safety Coordinator 1 

14 

Safety Supervisor and Assistant 5 

General affair 1 

OB 2 

Driver 2 

Security 

(dimiliki oleh subcontractor) 0 

Cashier 1 

Project Admin Staff 2 
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2. Aset Tak Berwujud 

Aset tak berwujud adalah aset yang dimiliki PT TATA namun tidak ada 

dalam bentuk fisik. 

a. Kerjasama dengan subcontractors dan suppliers 

Dalam proyek PT TATA terdapat kerjasama dengan subcontractors dan 

suppliers dalam melakukan pekerjaan proyek, subcontractors dan suppliers di 

dalam proyek milik PT TATA ditampilkan pada tabel 4.5 

Tabel 4.5 Subcontractors dan Suppliers 

 

No 
Lingkup 

Pekerjaan 

Nama 

Subkontraktor 
Keterangan 

1 Preliminary Karya Nusantara Abadi 
Pekerjaan Barak 

Pekerja 

2 Preliminary 
PT. Metro Multi 

Powerindo 
Keamanan 

3 Preliminary 
CV. Runwell 

Technology 
Pembelian Tripod Gate 

4 Preliminary Karya Nusantara Abadi Sewa Plat Kapal 

5 Preliminary Java Computer CCTV CCTV 

6 Preliminary RAYMOND HALIM 
Pembuatan Gambar 

dengan REVIT 

7 Preliminary 
PT. Berkat Usaha 

Mandiri 
Tower Crane 1-5 

8 Preliminary 
PT. Berkat Usaha 

Mandiri 

Bongkar Pasang Collar 

TC 

9 Preliminary CV. Prima Duta Teknik Listrik 

10 Preliminary Karya Nusantara Abadi Collar Tower Crane 

11 Preliminary Karya Nusantara Abadi Tie In TC 2 

12 Preliminary 
Pembangunan Jaya 

Indonesia 
Passanger Hoist 

13 Preliminary Karya Nusantara Abadi Jalan Sementara 

14 Preliminary Fortuna 
Safety Perimeter 

SOHO-HOTEL 

15 Preliminary Endo Jaya Safety Perimeter Office 

16 Preliminary Endo Jaya 
Pengadaan Landing 

Gate PH 

17 Preliminary CV. Smart Urban 
Pembelian Landing 

Gate PH 
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No 
Lingkup 

Pekerjaan 

Nama 

Subkontraktor 
Keterangan 

18 Pekerjaan Tanah PT. Hack Indonesia Galian 

19 Pekerjaan Tanah 
CV. Panorama Alam 

Jasa 
Galian 

20 Pekerjaan Struktur PT. Logam Mas Indah Bekisting Podium 

21 Pekerjaan Struktur PT. Logam Mas Indah 
Bekisting Tower 

(Upah) 

22 Pekerjaan Struktur CV. Smart Urban 
Pembelian Beam 

Frame 

23 Pekerjaan Struktur PT. Sinergi Adi Perkasa Pelaksana Besi 

24 Pekerjaan Struktur Trans Steel Struting Beam 

25 Pekerjaan Struktur Fisher / Karya Anugerah Chemical Anchor 

26 Pekerjaan Struktur Multitrans Balok Prestress 

27 Pekerjaan Struktur Mandiri Borpile Pekerjaan Borpile 

28 Pekerjaan Struktur Borland Nusantara Pekerjaan Borpile 

29 Pekerjaan Struktur CV. Karya Anugerah sater Rebar 

30 Pekerjaan Struktur 
PT. Cipta Mandiri 

Nusantara 
Waterstop 

31 Pekerjaan Struktur Fortuna Beam Frame 

32 Pekerjaan Struktur Karya Nusantara Abadi Beam Frame 

33 Pekerjaan Struktur 
Scaffolding Nasional 

Indonesia 
Sewa Scafolding 

34 Pekerjaan Struktur 
PT. Sinar Jaya 

Proteksindo 
Waterproofing 

35 
Pekerjaan Baja 

Struktur 
Elita Baja Multipurpose Hall 

36 
Pekerjaan Baja 

Struktur 
Partiwa 

Rockwool Insulation 

Multipurpose Hall 

37 Pekerjaan Arsitek Nippotech 
Pengadaan Pintu Kayu 

Office dan Podium 

38 Pekerjaan Arsitek Nippotech 
Pengadaan Pintu Kayu 

Office dan Podium 

39 Pekerjaan Arsitek Andhipa 
Hardware Engsel Pintu 

(KEN) 

40 Pekerjaan Arsitek PT. Pentayasa 
Partisi Gypsum & Wet 

Gypsum 

41 Pekerjaan Arsitek 
PT. Citra Prisma 

Mandiri 

Partisi Gypsum & Wet 

Gypsum 

42 Pekerjaan Arsitek PT. Atap Perkasa 
Plafond Gypsum & 

Wet Gypsum 

43 Pekerjaan Arsitek PT. Atap Perkasa 

Partisi Sementara 

Proyeksi Façade area 

Climbing Mall & PH 

02 03 
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No 
Lingkup 

Pekerjaan 

Nama 

Subkontraktor 
Keterangan 

44 Pekerjaan Arsitek Pentayasa 
Plafond Gypsum & 

Wet Gypsum 

45 Pekerjaan Arsitek PT. Pentayasa Cat dinding & plafond 

46 Pekerjaan Arsitek PT. DwiPrakasa 
Cat dinding & plafond 

Podium & SOHO 

47 Pekerjaan Arsitek 
PT. Citra Prisma 

Mandiri 
Pengecatan 

48 Pekerjaan Arsitek Union 
Penutup atap 

Bluescope Lisaght 

49 Pekerjaan Arsitek Dharmo Utomo Railing Tangga darurat 

50 
Pekerjaan 

Plumbing 

PT. Sinergi Makmur 

Sentosa 

Plumbing SOHO+ 

Hotel 

51 
Pekerjaan 

Plumbing 

PT. Sarana Utama 

Mandiri 
Plumbing Mall+Joint 

52 
Pekerjaan 

Plumbing 
PT. Dian Sarana 

Plumbing Office dan 

Grounding 

b. Reputasi PT TATA 

Reputasi PT TATA adalah salah satu dari 5 perusahaan kontraktor 

terbaik di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan menggunakan standar 

kualitas: HSES, ISO, SNI, dan standar terkait lainnya untuk setiap proyek yang 

dikerjakan. 

c. Budaya PT TATA  

PT TATA memiliki corporates values untuk pengerjaan proyek yaitu 

dengan IK3P, dimana. 

1. Integritas : membangun kepercayaan dengan kejujuran , tanggung jawab, 

serta satu kata dengan perbuatan. 

2. Komitmen : menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disepakati dan 

bertanggung jawab dengan sepenuh hati. 

3. Kerjasama : semangat saling menghargai dan menghormati agar mencapai 

hasil yang terbaik. 
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4. Kepemimpinan : membimbing dan memotivasi dalam rangka pencapaian 

target kerja. 

5. Perbaikan berkelanjutan : berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan 

pekerjaan secara terus-menerus, sehingga mampu melihat manfaat 

perubahan, bagi diri sendiri, unit kerja maupun perusahaan. 

Menyambung dari corporates values, PT TATA memiliki prinsip yaitu 

“work smart” yang diantaranya berisi : 

1. Untuk mendapatkan hasil luar biasa maka diperlukan cara-cara yang luar 

biasa. 

2. Satu-satunya yang bertanggung jawab menjaga semangat saya adalah saya 

sendiri. 

3. Fokus saya dalam bekerja adalah menabung keterampilan sebanyak-

banyaknya. 

4. Fokus pada tujuan dan kelola rintangan. 

5. Bukan bisa atau tidak bisa yang penting mau atau tidak mau. 

6. Bila gagal, coba lagi dengan cara yang berbeda. 

3. Kapabilitas Organisasi 

1. Koordinasi Antar Pimpinan dan bawahan 

PT TATA selalu melakukan koordinasi antar pimpinan dan bawahan, hal 

ini dibuktikan diadakannya rapat rutin detiap minggunya. Hal ini dilakukan 

untuk menyamakan visi setiap SDM sehingga dapat mencapai tujuan proyek 

dengan baik dan sesuai jadwal. 
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2. Prosedur pengerjaan proyek 

PT TATA selalu mempunyai prosedur dalam menjalankan setiap aktivitas 

proyek, hal ini diatur dalam rencana mutu proyek (RMP). 

B. Porter’s Five Force 

Analisis ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap perusahaan untuk 

mengetahui beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi proses bisnis, mulai dari 

persaingan antar perusahaan, ancaman pendatang baru, kekuatan tawar menawar 

pemasok, kekuatan tawar menawar pembeli dan ancaman produk pengganti. 

Penjelasan singkat dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

1. Persaingan antar perusahaan. 

Pesaing dari PT TATA adalah perusahaan-perusahaan yang telah lama ada 

didalam industri konstruksi, hal ini mengakibatkan seluruh pesaing PT TATA 

merupakan perusahaan yang mengedepankan kualitas jasa konstruksi yang 

dihasilkan. Pesaing PT TATA berasal dari pemerintah dan swasta, dimana PT 

Pembangunan Perumahan dan PT Waskita adalah milik pemerintah dan kemudian 

PT Total, PT Waringin, PT Prambanan dan PT Nusa Raya Cipta (NRC) adalah 

milik swasta.  

2. Ancaman pendatang baru. 

Dalam persaingan kontraktor kelas premium perusahaan pendatang baru 

tidak memiliki kesempatan. Pendatang baru akan kalah dari segi reputasi, finansial 

dan sumber daya milik perusahaan yang telah ada sejak dua sampai tiga dekade 

terakhir ini. Sehingga akan sulit bahkan mustahil untuk mengganggu kedigdayaan 

perusahaan-perusahaan kelas premium tersebut. 
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Gambar 4.3 Porter’s Five Force 

 

3. Produk pengganti. 

Produk pengganti dalam jasa kontraktor ini adalah produk yang dimiliki 

pesaing PT TATA. Oleh karena itu agar konsumen setia terhadap jasa perusahaan, 

maka dari itu PT TATA senantiasa melakukan yang lebih baik dalam setiap 

proyeknya. 

4. Kekuatan tawar menawar pemasok. 

Pemasok dalam PT TATA adalah Subcontractors dan suppliers yang sangat 

dibutuhkan dalam pengerjaan proyek. Subcontractors adalah perusahaan konstruksi 

yang lebih khusus dan melakukan beberapa pekerjaan didalam proyek seperti 
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konstruksi, plumbing, listrik dan sebagainya. Sedangkan suppliers adalah penyedia 

bahan baku dan peralatan untuk pengerjaan proyek.  

Dalam pemilihan pemasok, PT TATA mempunyai sistem tender dimana 

pemasok terbaik yang akan dipilih oleh perusahaan yang sesuai dengan kriteria dan 

dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kualitas sesuai dengan perusahaan. 

Pemasok yang dipilih akan menjadi partner kerja dalam pengerjaan proyek, oleh 

karena itu terdapat kewajiban dan hak. 

5. Kekuatan tawar menawar pembeli. 

Tawar menawar pembeli terjadi pada awal pengerjaan proyek, dimana pada 

saaat PT TATA akan mengikuti tender yang diadakan oleh pemilik proyek. Proses 

tender dimulai dengan Aanwijzing yaitu penjelasan tender tentang lingkup kerja, 

spesifikasi proyek, metode kerja, gambar dan lain-lain. Kemudian perusahaan akan 

mengajukan penawaran harga untuk pengerjaan proyek tersebut. Setelah 

melakukan pewawaran harga selesai maka dilakukan klarifikasi tender, apakah 

perusahaan dan pemilik proyek mencapai kesepakatan. 

C. Analisis SWOT 

Setelah dilakukan analisis resource base view, dan porter’s five 

force pada internal dan eksternal bisnis, maka tahap selanjutnya adalah menentukan 

faktor internal dan eksternal yang didalamnya terdiri dari kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman, hasil analisis tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

Berdasarkan analisis RBV, dapat diketahui kondisi perusahaan pada saat ini yang 

dapat dilihat pada tabel 4.6. 

 



73 

 

 

  

Tabel 4.6 Kondisi Perusahaan 

 

No Variabel Dimensi Keadaan saat ini 

1 

 
Aset berwujud 

Fasilitas 

1. PT TATA memiliki fasilitas 

perkantoran yang mendukung 

staff proyek melakukan 

pekerjaannya. 

 

Peralatan 

1. Memiliki software Microsoft 

Project untuk penjadwalan 

proyek. 

2. Memiliki peralatan yang 

memadai. 

3. Memiliki software untuk 

membuat gambar kerja. 

Sumber daya 

manusia 

1. Memiliki staff yang 

berkompeten 

2. Masih terdapat staff yang abai 

dalam melakukan tugasnya 

2 
Aset tidak 

berwujud 

Kerjasama 

dengan 

subcontractors & 

suppliers 

1. Mempunyai rekanan dalam 

membuat gambar kerja 

menggunakan ReVIT. 

2. Suppliers terkadang terlambat 

dalam melakukan pengiriman 

barang. 

3. Subcontractors terkadang tidak 

mampu untuk mengikuti standar 

mutu perusahaan. 

Reputasi 

1. PT TATA termasik 5 perusahaan 

kontraktor terbaik di Indonesia 

2. Memiliki standar mutu untuk 

mengerjakan proyek seperti 

HSES, ISO dan SNI 

Budaya 

1. Memiliki corporates value yaitu 

dengan IK3P. 

2. Memiliki prinsip work smart 

3 
Kemampuan 

Organisasi 

Koordinasi antara 

pimpinan dan 

bawahan 

1. Dalam melakukan pekerjaan 

proyek, PT TATA selalu 

melakukan koordinasi antara 

pimpinan dan bawahan 

2. Terdapat koordinasi antar 

pekerjaan tidak sesuai 

Prosedur dan 

Metode 

1. PT TATA memiliki prosedur dan 

metode sesuai dengan standar 

mutu untuk melakukan 

pekerjaan proyek. 

2. Masih terdapat posedur yang 

tidak dijalankan oleh staff. 
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1. Kekuatan (Strength) 

Berdasarkan dari tabel 4.6, maka dapat dicari kekuatan dari perusahaan. 

Kekuatan adalah suatu kondisi yang ada di dalam perusahaan, dimana kondisi 

tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan, daftar kekuatan PT 

TATA dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4. 7 Analisis Kekuatan Perusahaan 

 

No Proses Bisnis Variabel Dimensi Kekuatan 

1 
Proses 

Pengadaan 

Alat Bantu 

Kemampuan 

Organisasi 

Prosedur dan 

Metode 

PT TATA memiliki 

metode untuk melakukan 

pengadaan. 

2 

Proses 

Pembuatan 

dan 

Pengadaan 

Fasilitas 

Aset 

Berwujud 
Fasilitas 

Perusahaan memberikan 

fasilitas sesuai dengan 

setiap bagian didalam 

proyek 

3 

Proses 

Scheduling 

Aset 

Berwujud 

Sumber Daya 

Manusia 

Memiliki staff yang 

berkompeten dan 

berpengalaman dalam 

melakukan penjadwalan 

proyek 

4 
Aset 

Berwujud 
Peralatan 

Menggunakan microsoft 

project untuk melakukan 

penjadwalan proyek 

5 

Proses 

Engineering 

Aset 

Berwujud 

Sumber Daya 

Manusia 

Memiliki staff yang 

berkompeten dan 

berpengalaman dalam 

melakukan proses 

engineering yaitu 

pembuatan gambar kerja. 

6 
Aset Tidak 

Berwujud 

Kerjasama 

dengan 

subcontractors 

& suppliers 

Memiliki kerjasama 

dengan subcontractor 

untuk membuat gambar 

komposit menggunakan 

ReVIT 

7 
Proses 

Konstruksi 

Aset 

Berwujud 
Peralatan 

PT TATA memiliki 

peralatan untuk 
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No Proses Bisnis Variabel Dimensi Kekuatan 

pengerjaan proyek yang 

memadai 

8 
Proses 

Konstruksi 

Aset 

Berwujud 

Sumber Daya 

Manusia 

Memiliki tenaga kerja 

yang terampil 

9 

Proses 

check/defect 

list 

Kemampuan 

Organisasi 

Prosedur dan 

Metode 

Memiliki prosedur untuk 

melakukan proses 

check/defect list 

10 

Proses testing 

& 

commisioning 

Aset Tidak 

Berwujud 

Kerjasama 

dengan 

subcontractors 

& suppliers 

Memiliki rekanan untuk 

melakukan tescom 

didalam proyek 

11 
Proses serah 

terima 

Aset Tidak 

Berwujud 
Reputasi 

Hasil proyek yang 

dihasilkan perusahaan 

umumnya baik, sehingga 

mendapatkan catatan 

minor dari pemilik 

proyek 

 

Untuk analisis kekuatan internal milik PT TATA pada tabel 4.7 maka 

ditentukan proses bisnis dari kekuatan yang ditemukan, kemudian mengisi kolom 

variabel, isi dari kolom variabel ini adalah dari resource base view dimana terdapat 

beberapa aset perusahaan yang akan menjadi kekuatan. Kemudian kolom dimensi 

adalah dimensi dari RBV yang menjadi variabel dan kekuatan adalah hasil 

identifikasi kekuatan perusahaan. 

2. Kelemahan (Weakness) 

Kelemahan adalah suatu kondisi yang ada di dalam perusahaan, dimana 

kondisi tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan, kelmahan 

pada PT TATA dapat dilihat pada Tabel 4.8. Hasil kelemahan ini diperoleh dari 

kondisi perusahaan saat ini. 

Tabel 4.8 Hasil Analisis Kelemahan PT TATA 

 



76 

 

 

  

No Proses Bisnis Variabel Dimensi Kelemahan 

1 
Proses 

Pengadaan 

Alat Bantu 

Aset Tidak 

Berwujud 

Kerjasama 

dengan 

subcontractor

s & suppliers 

Keterlambatan dalam 

pengiriman alat bantu 

2 

Proses 

Pembuatan dan 

Pengadaan 

Fasilitas 

Aset Tidak 

Berwujud 

Kerjasama 

dengan 

subcontractor

s & suppliers 

Keterlambatan fasilitas 

proyek seperti komputer, 

sehingga pengerjaan 

proyek tidak dapat 

dilaksanakan dengan 

segera. 

3 
Proses 

Scheduling 

Proses 

Engineering 

Aset 

Berwujud 

Sumber Daya 

Manusia 

Masih terdapat staff 

yang melakukan 

kesalahan dalam 

memperhitungkan 

jadwal proyek 

4 
Aset 

Berwujud 

Sumber Daya 

Manusia 

Adanya staff yang 

membuat gambar 

pekerjaan tidak sesuai 

dengan target 

5 
Proses 

Engineering 

Proses 

Konstruksi 

Kemampua

n Organisasi 

Koordinasi 

antara 

pimpinan dan 

bawahan 

Masih terdapat 

miskoordinasi antara 

paket pekerjaan 

6 
Aset Tidak 

Berwujud 

Kerjasama 

dengan 

subcontractor

s & suppliers 

Beberapa subcontractors 

tidak mampu mengikuti 

jadwal pengerjaan 

proyek milik perusahaan 

7 
Proses 

Konstruksi 

Aset Tidak 

Berwujud 

Budaya 

Organisasi 

Kualitas pekerjaan yang 

dikerjakan oleh staff 

tidak sesuai dengan 

standar mutu 

8 
Proses 

Konstruksi 

Kemampua

n Organisasi 

Koordinasi 

antara 

pimpinan dan 

bawahan 

Adanya kurang 

koordinasi dalam 

melakukan pengerjaan 

konstruksi 

9 

Proses 

check/defect 

list 

Aset Tidak 

Berwujud 

Budaya 

Organisasi 

Adanya QC yang kurang 

cermat/abai dalam 

melakukan proses 

check/defect list 

10 
Proses testing 

& 

Aset Tidak 

Berwujud 

Kerjasama 

dengan 

Tester yang dipilih 

kurang cermat dalam 
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No Proses Bisnis Variabel Dimensi Kelemahan 

commisionnin

g 

subcontractor

s & suppliers 

melakukan proses 

tescom 

 

Untuk analisis kelemahan internal milik PT TATA pada tabel 4.6, sama 

seperti menentukan kekuatan internal. Langkah pertama ditentukan proses bisnis 

dari kelemahan yang ditemukan, kemudian mengisi kolom variabel, isi dari kolom 

variabel ini adalah dari resource base view dimana terdapat beberapa aset 

perusahaan yang akan menjadi kelemahan. Kemudian kolom dimensi adalah 

dimensi dari RBV yang menjadi variabel dan kelemahan adalah hasil identifikasi 

kelemahan perusahaan. 

3. Peluang (Opportunity) 

Peluang adalah kondisi di lingkungan eksternal perusahaan, dimana kondisi 

tersebut dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mendapatkan 

dampak positif, peluang yang dimiliki PT TATA dapat dilhat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Hasil Analisis Peluang PT TATA 

 

No Variabel Dimensi Peluang 

1 

Persaingan 

antar 

perusahaan 

Pesaing 

PT TATA dapat mendirikan cabang di 

daerah potensial dalam pembangunan 

infrastruktur dimana belum banyak 

perusahaan konstruksi. 

2 

Ancaman 

pendatang 

baru 

Perusahaan 

baru 

SDM yang berkompeten akan memilih 

perusahaan yang telah lama menekuni 

bidang konstruksi daripada perusahaan 

yang baru berdiri. 

3 
Produk 

Pengganti 

Hasil 

Konstruksi 

Perusahaan 

sejenis 

Hasil dari perusahaan sejenis masih jauh 

dibawah PT TATA 

4 
Kekuatan 

tawar 

Banyak subcontractor yang berkompeten 

dalam bidang konstruksi 
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No Variabel Dimensi Peluang 

5 

menawar 

pemasok 

Subcontractors 

and 

suppliers 

Terdapat suppliers yang memiliki cara 

pembayaran yang menguntungkan. 

6 

Kekuatan 

tawar 

menawar 

pelanggan 

Kepuasan 

Pelanggan 

Konsumen dapat melakukan pemesanan 

kembali / repeat order apabila puas. 

 

Untuk analisis peluang eksternal milik PT TATA pada tabel 4.9 maka 

ditentukan variabel, isi dari kolom variabel ini adalah porter’s five force dimana 

terdapat beberapa faktor eksternal yang akan dapat memberi peluang. Kemudian 

kolom dimensi adalah faktor peluang untuk perusahaan dan peluang adalah 

penjelasan tentang peluang untuk perusahaan. 

4. Ancaman (Threat) 

Ancaman adalah kondisi di lingkungan eksternal perusahaan, dimana 

kondisi tersebut dapat menjadi ancaman bagi perusahaan, ancaman pada PT TATA 

dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Hasil Analisis Ancaman PT TATA 

 

No Variabel Dimensi Ancaman 

1 
Persaingan antar 

perusahaan 
Pesaing 

Adanya pesaing yang menjadi brand 

image, sehingga lebih dipercaya calon 

pelanggan. 

2 
Ancaman 

Pendatang Baru 

Perusahaan 

Baru 

Adanya perusahaan baru yang 

potensial 

3 
Produk 

Pengganti 

Produk 

perusahaan 

sejenis 

Adanya perusahaan yang 

menawarkan jasa konstruksi dengan 

harga lebih murah. 
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No Variabel Dimensi Ancaman 

4 
Kekuatan tawar 

menawar 

pemasok 

Subcontractors 

and 

suppliers 

Suppliers dalam mengirim bahan 

baku terjadi keterlambatan atau 

kecacatan produk. 

5 

Subcontractors tidak bisa memenuhi 

mutu yang diharapkan oleh 

perusahaan. 

6 
Kekuatan tawar 

menawar 

pelanggan 

Konsumen 

Konsumen yang terlalu perfeksionis 

terhadap hasil pekerjaan 

7 

Konsumen yang memiliki ekspektasi 

tinggi namun tidak memiliki budget 

yang sesuai. 

 

Untuk analisis ancaman eksternal milik PT TATA pada tabel 4.10, sama 

seperti menentukan peluang eksternal. Pertama menententukan variabel, isi dari 

kolom variabel ini adalah porter’s five force dimana terdapat beberapa faktor 

eksternal yang akan dapat memberi ancaman. Kemudian kolom dimensi adalah 

faktor sumber ancaman dan ancaman adalah penjelasan tentang ancaman untuk 

perusahaan. 

D. Perhitungan IFAS dan EFAS 

Pada tahap ini seluruh hasil dari identifikasi faktor internal dan faktor 

eksternal perusahaan akan diberi bobot dan rating, bobot dan rating digunakan 

metode menurut (David, 2011).Bobot akan diisikan nilai dari tidak penting (0.00) 

sampai dengan sangat penting (1.00) namun pengisian nilai bobot ini harus tidak 

lebih dari (1.00), dalam hal ini dilakukan wawancara pada pihak perusahaan untuk 

menentukan nilai bobot setiap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.  

Setelah menentukan bobot maka selanjutnya ditentukan rating. Rating akan 
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diisi dengan skala (1) sampai dengan (4) tentang pengaruhnya pada perusahaan, 

dimana (1) adalah rendah, (2) rendah, (3) tinggi, (4) sangat tinggi.  Kemudian untuk 

selanjutnya akan dihitung dimana nilai bobot akan dikalikan dengan nilai ranking, 

hasil perhitungan antara akan dimasukkan pada kolom (BxR).  

Hasil dari perhitungan faktor internal dapat dilihat pada Tabel 4.11 dan hasil 

perhitungan faktor eksternal dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.11 Perhitungan IFAS 

 

Faktor Kondisi Internal Bobot Rating BxR 

Strength (Kekuatan) 

No 
Proses 

Bisnis 
Dimensi Kekuatan  

1 

Proses 

Pengadaan 

Alat Bantu 

Prosedur 

dan 

Metode 

PT TATA memiliki 

metode untuk 

melakukan 

pengadaan. 

0.09 3 0.27 

2 

Proses 

Pembuatan 

dan 

Pengadaan 

Fasilitas 

Fasilitas 

Perusahaan 

memberikan fasilitas 

sesuai dengan setiap 

bagian didalam 

proyek 

0.03 3 0.09 

3 

Proses 

scheduling 

Sumber 

Daya 

Manusia 

Memiliki staff yang 

berkompeten dan 

berpengalaman dalam 

melakukan 

penjadwalan proyek 

0.023 3 
0.06

8 

4 Peralatan 

Menggunakan 

microsoft project 

untuk melakukan 

penjadwalan proyek 

0.008 3 
0.02

3 

5 

Proses 

Engineerin

g 

Sumber 

Daya 

Manusia 

Memiliki staff yang 

berkompeten dan 

berpengalaman dalam 

melakukan proses 

engineering yaitu 

pembuatan gambar 

kerja. 

0.08 3 0.24 
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Faktor Kondisi Internal Bobot Rating BxR 

6 

Proses 

Engineerin

g 

Kerjasa

ma 

dengan 

subcontr

actors & 

suppliers 

Memiliki kerjasama 

dengan subcontractor 

untuk membuat 

gambar komposit 

menggunakan ReVIT 

0.08 2 0.16 

7 

Proses 

Konstruksi 

Peralatan 

PT TATA memiliki 

peralatan untuk 

pengerjaan proyek 

yang memadai 

0.12 4 0.48 

8 

Sumber 

Daya 

Manusia 

Memiliki tenaga kerja 

yang terampil 
0.08 3 0.24 

9 

Proses 

check/defe

ct list 

Prosedur 

dan 

Metode 

Memiliki prosedur 

untuk melakukan 

proses check/defect 

list 

0.04 4 0.16 

10 

Proses 

testing & 

commision

ing 

Kerjasa

ma 

dengan 

subcontr

actors & 

suppliers 

Memiliki rekanan 

untuk melakukan 

tescom didalam 

proyek 

0.03 4 0.12 

11 

Proses 

Serah 

Terima 

Reputasi 

Hasil proyek yang 

dihasilkan perusahaan 

umumnya baik, 

sehingga mendapatkan 

catatan minor dari 

pemilik proyek 

0.02 3 0.06 

Hasil dari sisi kekuatan 1.91 

Weakness (Kelemahan) 

No 
Proses 

Bisnis 
Dimensi Kelemahan  

1 

Proses 

Pengadaan 

Alat Bantu 

Kerjasa

ma 

dengan 

subcontr

actors & 

suppliers 

Keterlambatan dalam 

pengiriman alat bantu 
0.045 2 0.09 

2 

Proses 

Pembuatan 

dan 

Pengadaan 

Fasilitas 

Kerjasa

ma 

dengan 

subcontr

Keterlambatan 

fasilitas proyek seperti 

komputer, sehingga 

pengerjaan proyek 

tidak dapat 

0.045 2 0.09 
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Faktor Kondisi Internal Bobot Rating BxR 

actors & 

suppliers 

dilaksanakan dengan 

segera. 

3 
Proses 

scheduling 

Sumber 

Daya 

Manusia 

Masih terdapat staff 

yang melakukan 

kesalahan dalam 

memperhitungkan 

jadwal proyek 

0.06 3 0.18 

4 

Proses 

Engineerin

g 

Sumber 

Daya 

Manusia 

Adanya staff yang 

membuat gambar 

pekerjaan tidak sesuai 

dengan target 

0.04 2 0.08 

5 

Koordin

asi 

antara 

pimpina

n dan 

bawahan 

Masih terdapat 

miskoordinasi antara 

paket pekerjaan 

0.04 2 0.08 

6 

Proses 

Konstruksi 

Kerjasa

ma 

dengan 

subcontr

actors & 

suppliers 

Beberapa 

subcontractors tidak 

mampu mengikuti 

jadwal pengerjaan 

proyek milik 

perusahaan 

0.05 3 0.15 

7 

Budaya 

Organisa

si 

Kualitas pekerjaan 

yang dikerjakan oleh 

staff tidak sesuai 

dengan standar mutu 

0.04 3 0.12 

8 

Koordin

asi 

antara 

pimpina

n dan 

bawahan 

Adanya kurang 

koordinasi dalam 

melakukan pengerjaan 

konstruksi 

0.04 2 0.08 

9 

Proses 

check/defe

ct list 

Budaya 

Organisa

si 

Adanya QC yang 

kurang cermat/abai 

dalam melakukan 

proses check/defect 

list 

0.01 2 0.02 

10 

Proses 

testing & 

commision

ing 

Kerjasa

ma 

dengan 

subcontr

Tester yang dipilih 

kurang cermat dalam 

melakukan proses 

tescom 

0.03 2 0.06 
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Faktor Kondisi Internal Bobot Rating BxR 

actors & 

suppliers 

Hasil dari sisi kelemahan 0.95 

Total 1   

 

Setelah dilakukan analisis kekuatan dan kelemahan internal maka 

memperoleh hasil dari analisis IFAS dimana hasil dari kekuatan (1,91) dan 

kelemahan perusahaan (0.95). Pada sisi kekuatan perusahaan yang menjadi 

kekuatan utama adalah memiliki peralatan untuk pengerjaan proyek yang memadai 

dimana memiliki bobot (0.12) dan rating (4) sehingga nilai keseluruhan adalah 

(0.48). 

Kemudian pada sisi kelemahan, terdapat dua hal yang menjadi kelemahan 

utama yaitu kualitas pekerjaan yang dikerjakan oleh staff tidak sesuai dengan 

standar mutu, dimana masing-masing memiliki bobot (0.04) dan rating (3) sehingga 

nilai keseluruhan adalah (0.12). 

Selanjutnya adalah melakukan analisis peluang dan ancaman dalam 

perhitungan EFAS yang akan ditampilkan pada tabel 4.12. 

 Tabel 4.12 Perhitungan EFAS 

 

Faktor Kondisi Eksternal Bobot Rating BxR 

Opportunity (Peluang) 

No Variabel Dimensi Peluang   

1 

Persaingan 

antar 

perusahaan 

Pesaing 

PT TATA dapat 

mendirikan 

cabang di daerah 

potensial dalam 

pembangunan 

infrastruktur 

0.125 3 
0.37

5 
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Faktor Kondisi Eksternal Bobot Rating BxR 

dimana belum 

banyak 

perusahaan 

konstruksi. 

2 

Ancaman 

pendatang 

baru 

Perusahaan 

baru 

SDM yang 

berkompeten 

akan memilih 

perusahaan yang 

telah lama 

menekuni bidang 

konstruksi 

daripada 

perusahaan yang 

baru berdiri. 

0.15 4 0.6 

3 

Produk 

Pengganti 

Hasil 

Konstruksi 

Perusahaan 

sejenis 

Hasil dari 

perusahaan 

sejenis masih 

jauh dibawah PT 

TATA 

0.075 3 
0.22

5 

4 

Kekuatan 

tawar 

menawar 

pemasok 

Subcontracto

rs and 

suppliers 

Banyak 

subcontractor 

yang 

berkeompeten 

dalam bidang 

konstruksi 

0.05 3 0.15 

5 

Terdapat 

suppliers yang 

memiliki cara 

pembayaran 

yang 

menguntungkan. 

0.05 3 0.15 

6 

Kekuatan 

tawar 

menawar 

pelanggan 

Kepuasan 

Pelanggan 

Konsumen dapat 

melakukan 

pemesanan 

kembali / repeat 

order apabila 

puas. 

0.05 3 0.15 

Hasil dari sisi peluang 1.65 

Threat (Ancaman) 

No Variabel Dimensi Ancaman   

1 

Persaingan 

antar 

perusahaan 

Pesaing 

Adanya pesaing 

yang menjadi 

brand image, 

sehingga lebih 

0.125 3 
0.37

5 
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Faktor Kondisi Eksternal Bobot Rating BxR 

dipercaya calon 

pelanggan. 

2 

Ancaman 

Pendatang 

Baru 

Perusahaan 

Baru 

Adanya 

perusahaan baru 

yang potensial 

0.1 2 0.2 

3 
Produk 

Pengganti 

Produk 

perusahaan 

sejenis 

Adanya 

perusahaan yang 

menawarkan jasa 

konstruksi 

dengan harga 

lebih murah. 

0.025 4 0.1 

4 

Kekuatan 

tawar 

menawar 

pemasok 

Subcontracto

rs and 

suppliers 

Suppliers dalam 

mengirim bahan 

baku terjadi 

keterlambatan 

atau kecacatan 

produk. 

0.1 3 0.3 

5 

Subcontractors 

tidak bisa 

memenuhi mutu 

yang diharapkan 

oleh perusahaan. 

0.075 4 0.3 

6 

Kekuatan 

tawar 

menawar 

pelanggan 

Konsumen 

Konsumen yang 

terlalu 

perfeksionis 

terhadap hasil 

pekerjaan 

0.025 4 0.1 

7 

Konsumen yang 

memiliki 

ekspektasi tinggi 

namun tidak 

memiliki budget 

yang sesuai. 

0.05 3 0.15 

Hasil dari sisi ancaman 1.525 

Total 1     

 

Setelah dilakukan analisis peluang dan ancaman eksternal maka 

memperoleh hasil dari analisis EFAS dimana hasil dari peluang (1,55) dan ancaman 

perusahaan (1.525). Pada sisi peluang yang menjadi peluang utama adalah SDM 
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yang berkompeten akan memilih perusahaan yang telah lama menekuni bidang 

konstruksi daripada perusahaan yang baru berdiri, dimana memiliki bobot (0.15) 

dan rating (4) sehingga nilai keseluruhan adalah (0.6). 

Kemudian pada sisi ancaman, yang menjadi ancaman utama yaitu adanya 

pesaing yang menjadi brand image, sehingga lebih dipercaya calon pelanggan, 

dimana memiliki bobot (0.125) dan rating (3) sehingga nilai keseluruhan adalah 

(0.375). 

Setelah melakukan analisis IFAS dan EFAS berikut adalah hasil 

perhitungan dari empat faktor yang telah dijelaskan diatas, keempat faktor tersebut 

adalah strength, weaknes, opportunity, dan threat yang dapat dilihat pada Tabel 

4.13.  

Tabel 4. 13 Total Perhitungan IFAS dan EFAS 

 

Faktor Jumlah Hasil 

Kekuatan 1.91 
IFAS/X 0.96 

Kelemahan 0.95 

Peluang 1.65 
EFAS/Y 0.125 

Ancaman 1.525 

 

Setelah dilakukan perhitungan pada masing-masing faktor, tahap 

selanjutnya adalah dilakukan identifikasi mengenai posisi perusahaan berdasarkan 

jumlah strength, weaknes, opportunity, threat.  

1. Strength (1.91) – Weaknes (0.95) = Koordinat sumbu x (0.96)  

2. Opportunity (1.65) – Threat (1.525) = Koordinat sumbu y (0.125) 

E. Matriks SWOT 

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel matriks IFAS dan tabel matriks 

EFAS di atas maka dapat disimpulkan saat ini PT TATA berada pada posisi kuadran 
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I yang dapat dilihat pada Gambar 4.4. Menurut David (2011), strategi pada posisi 

kuadran I adalah strategi agresif dimana terdapat strategi yang dapat diterapkan 

pada PT TATA yaitu horizontal integration, market penetration, market 

development, dan product development. 

1. Horizontal integration  

Adalah suatu strategi jangka panjang perusahaan yang didasarkan pada 

peningkatan jenis produk, atau akuisisi perusahaan yang seruupa dengan 

perusahaan tersebut. 

 

 

Gambar 4.4 Kuadran SWOT 

 

2. Market penetration  

Adalah suatu strategi pertumbuhan pasar dimana perusahaan berfokus pada 

penjualan produk yang ada di pasar yang telah ada sebelumnya. 
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3. Market development 

Adalah suatu strategi untuk memasarkan produk atau layanan yang dimiliki 

perusahaan terkait penambahan saluran distribusi atau dengan mengubah 

konten iklan atau promosi 

4. Product development 

Adalah suatu stratagi untuk modifikasi layanan yang sudah ada atau membuat 

layanan baru yang dapat digunakan oleh pelanggan (owner proyek).  

Setelah ditemukan posisi kuadran PT TATA, maka tahap selanjutnya adalah 

melakukan identifikasi matriks SWOT dengan menerapkan strategi agresif seperti 

pada Tabel 4.14.  

Terdapat 4 strategi SO, salah satunya adalah melakukan pemilihan supplier 

dengan menggunakan sistem pendukung keputusan (SPK) yang disusun dari (S1, 

S2, O5) dan 3 strategi ST yang salah satunya adalah menggunakan aplikasi sebagai 

dukungan dalam pengerjaan proyek agar menjadi lebih unggul dari pesaing yang 

disusun berdasarkan (S4, S6, S9, S10, O3, T1, T2).  

Strategi SO dan ST bertujuan untuk menggunakan kekuatan internal 

perusahaan untuk memanfaatkan peluang dan menghindari atau mengurangi 

ancaman eksternal. 

Tabel 4.14 Strategi SWOT 

 

IFAS 
Strength Weakness 

EFAS 

Opportunity 

1. Melakukan pemilihan 

supplier dengan 

menggunakan sistem 

pendukung keputusan (SPK) 

(S1, S2, O5) 

1. Menambah rekrutmen SDM 

yang berkompeten dalam 

bidang pengerjaan proyek 

(W3, W4, O2) 
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IFAS 
Strength Weakness 

EFAS 

2. Evaluasi untuk pengerjaan 

proyek dilakukan dengan 

bantuan TI agar tidak ada 

kesalahan dalam proyek (S9, 

S10, O6) 

3. Memperbanyak proyek 

sebagai cara peningkatan 

reputasi perusahaan (S11, 

O1) 

4. Mencari subcontractors 

yang mampu menambah 

daya saing perusahaan (S6, 

O4) 

2. Memberikan jaminan 

kepada pelanggan apabila 

terjadi keterlambatan pada 

pengerjaan proyek (W7, O6) 

3. Selalu melakukan 

koordinasi antar paket 

pekerjaan yang mungkin 

akan mengakibatkan 

keterlambatan atau 

pembengkakan biaya (W5, 

W8, O6) 

4. Memilih subcontractors 

yang berkompeten dan 

mampu mengikuti standar 

mutu perusahaan (W6, W10, 

O4) 

5. Melakukan evaluasi 

terhadap hasil pekerjaan 

staff demi hasil proyek yang 

baik (W3, W4, W7, W9, O6) 

Threat 

1. Menggunakan aplikasi 

sebagai dukungan dalam 

pengerjaan proyek agar 

menjadi lebih unggul dari 

pesaing (S4, S6, S9, S10, 

O3, T1, T2) 

2. Proses quality control harus 

dilakukan sebaik mungkin 

untuk menghindari kritikan 

dari konsumen (S9, S10, 

T6) 

3. Meningkatkan kualitas agar 

hasil sebuah proyek menjadi 

layak untuk dihargai 

konsumen (S11, O3, O7) 

1. Memastikan jadwal 

pekerjaan antara 

subcontractors dan 

perusahaan dalam 

pengerjaan proyek berjalan 

dengan baik agar tidak 

terlambat. (W6, T5) 

Membuat perjanjian dengan 

supplier agar apabila terjadi 

kesalahan pengadaan, dapat 

memberikan penyelesaian. 

(W1, W2, T4) 
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 Kemudian terdapat 5 strategi WO, salah satunya adalah memberikan 

jaminan kepada pelanggan apabila terjadi keterlambatan pada pengerjaan proyek 

yang disusun dari (W7, O6) dan 2 strategi WT memastikan jadwal pekerjaan antara 

subcontractors dan perusahaan dalam pengerjaan proyek berjalan dengan baik agar 

tidak terlambat. (W6, T5)yang disusun berdasarkan (W6, T5). Strategi WO dan WT 

bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang 

dan menciptakan taktik defensif untuk menghindari ancaman eksternal. Strategi-

strategi tersebut kemudian diselaraskan dengan misi perusahaan sebagai strategi 

bisnis untuk perusahaan.  

F. Strategi Bisnis 

Setelah mendapatkan strategi dari matriks SWOT maka langkah selanjunya 

setelah menyusun strategi bisnis dengan cara melakukan pemetaan strategi hasil 

dari matriks SWOT dengan misi dan tahapan dari perusahaan.  

Tabel 4.15 Strategi Bisnis 

 

No Misi Perusahaan 
Hasil Strategi dari matrix 

SWOT 
Tahapan 

1 

Untuk mengelola 

perusahaan dengan 

mempraktekkan prinsip – 

prinsip Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik 

(Good Gorvenance 

Principles), 

mengembangkan 

teknologi berbasis R&D, 

membangun sumber daya 

manusia yang kompeten 

dan profesional, dan 

menggunakan metode 

kerja yang tepat. 

Menggunakan aplikasi 

sebagai dukungan dalam 

pengerjaan proyek agar 

menjadi lebih unggul dari 

pesaing (S4, S6, S9, S10, O3, 

T1, T2) 

Tahap 

Persiapan 2 

Evaluasi untuk pengerjaan 

proyek dilakukan dengan 

bantuan TI agar tidak ada 

kesalahan dalam proyek (S9, 

S10, O6) 

3 

Menambah rekrutmen SDM 

yang berkompeten dalam 

bidang pengerjaan proyek 

(W3, W4, O2) 
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No Misi Perusahaan 
Hasil Strategi dari matrix 

SWOT 
Tahapan 

4 

Untuk mengembangkan 

kesadaran dan 

menegakkan kepatuhan 

terhadap standar kualitas: 

HSES, ISO, SNI, dan 

standar terkait lainnya. 

Melakukan evaluasi terhadap 

hasil pekerjaan staff demi 

hasil proyek yang baik (W3, 

W4, W7, W9, O6) 

Tahap 

Konstruksi 

5 

Proses quality control harus 

dilakukan sebaik mungkin 

untuk menghindari kritikan 

dari konsumen (S9, S10, T6) 

6 

Quality Control harus 

dilakukan dengan teliti dan 

cermat, sehingga tidak ada 

catatan dari konsumen. (S9, 

S10, T7) 

7 

Memastikan jadwal pekerjaan 

antara subcontractors dan 

perusahaan dalam pengerjaan 

proyek berjalan dengan baik 

agar tidak terlambat. (W6, T5) 

 

Selalu melakukan koordinasi 

antar paket pekerjaan yang 

mungkin akan mengakibatkan 

keterlambatan atau 

pembengkakan biaya (W5, 

W8, O6) 

 

9 

Memilih subcontractors yang 

berkompeten dan mampu 

mengikuti standar mutu 

perusahaan (W6, W10, O4) 

10 

Membuat perjanjian dengan 

supplier agar apabila terjadi 

kesalahan pengadaan, dapat 

memberikan penyelesaian. 

(W1, W2, T4) 

11 

Memberikan jaminan kepada 

pelanggan apabila terjadi 

keterlambatan pada 

pengerjaan proyek (W7, O6) 

Tahap Akhir 

12 

Mencari subcontractors yang 

mampu menambah daya saing 

perusahaan (S6, O4) 

Tahap 

Konstruksi 



92 

 

 

  

No Misi Perusahaan 
Hasil Strategi dari matrix 

SWOT 
Tahapan 

13 

Memperbanyak proyek 

sebagai cara peningkatan 

reputasi perusahaan (S11, O1) 

Tahap Akhir 

14 

Meningkatkan kualitas agar 

hasil sebuah proyek menjadi 

layak untuk dihargai 

konsumen (S11, O3, O7) 

Tahap 

Konstruksi 

 

Hasil penyusunan strategi bisnis ini akan digunakan untuk mencapai sasaran 

dari proyek, dimana dalam menjalankan strategi ini dicapai dengan proses bisnis. 

Namun dalam proses bisnis tersebut terdapat risiko, sehingga konteks yang 

dihasilkan dari proses establish the context adalah perbaikan proses bisnis agar 

tidak terjadi risiko yang menyebabkan sasaran proyek tidak tercapai.  

Jadi setelah ditemukan konteks dalam melakukan manajemen risiko, 

langkah selanjutnya dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari risk identification, 

risk analysis dan risk evaluation, dimana kemungkinan-kemungkinan risiko akan 

ditemukan dan dinilai bagaimana dampaknya untuk sasaran proyek. 

4.2.2 Risk Assesment 

Dengan konteks yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya, maka tahap 

selanjutnya dilakukan manajemen risiko yang didalamnya mencakup identifikasi 

risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. 

A. Risk Identification 

Aktivitas pertama untuk manajemen risiko adalah identifikasi risiko pada 

proses bisnis dalam pengerjaan proyek yang akan hasilnya akan ditunjukkan pada 

Tabel 4.16. 
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Tabel 4.16 Identifikasi Risiko 

 

Proses  

Bisnis 

Kategori Risiko : 

Management/ 

Technical/ 

Organizational 

Fakta dalam 

Perusahaan 

Identifikasi 

Risiko 

Tahap Persiapan 

Pengadaan 

alat bantu 

M : Planning 

T : Requirement 

O : Funding 

Terdapat kesalahan  

merencanakan 

kebutuhan alat bantu 

yang akan digunakan 

dimana spesifikasi, 

jenis, jumlah dan biaya 

yang dibutuhkan tidak 

sesuai. 

Risiko kesalahan 

dalam 

menentukan 

spesifikasi, jenis 

dan jumlah alat 

bantu serta 

kebutuhan biaya. 

Pembuatan 

dan 

pengadaan 

fasilitas 

proyek 

M : Estimating 

T : Requirement 

O : Funding 

Terdapat kesalahan  

dalam estimasi biaya 

untuk pembuatan dan 

pembelian fasilitas serta 

menentukan spesifikasi 

fasilitas yang akan 

digunakan. 

Risiko kesalahan 

dalam 

melakukan 

estimasi biaya 

dan kebutuhan 

fasilitas dan 

spesifikasinya 

Proses 

Scheduling 

M : Scheduling 

T : Technology 

O : Complexity 

and Interfaces  

Terdapat kesalahan 

pencocokan timeframe 

dan tahapan pekerjaan 

yang terkait satu dengan 

yang lainnya dan 

terdapat kesalahan 

dalam input didalam 

Ms. Excel dan Ms. 

Project. 

Risiko adanya 

kesalahan dalam 

melakukan 

penjadwalan 

yang 

dimasukkan pada 

Ms. Project dan 

Ms. Excel 

Tahap Konstruksi 

Proses 

Engineering 

M : Planning & 

Controlling 

O : Resource 

Terdapat kesalahan  

SDM udalam membuat 

jadwal engineering dan 

rencana mutu proyek 

Risiko adanya 

kesalahan dalam 

penjadwalan 

engineering yang 

berdampak pada 

keterlambatan 

Proses 

Konstruksi 

M : Controlling 

T : Quality 

O : 

Subcontractors & 

Suppliers 

Monitoring pekerjaan 

proyek dan mitra kerja 

sebagian besar 

dilakukan secara manual 

atau hanya dengan 

microsoft Ms. Excel 

Risiko adanya 

keterlambatan 

karena 

monitoring 

proyek tidak 

dilakukan secara 

realtime 
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Proses  

Bisnis 

Kategori Risiko : 

Management/ 

Technical/ 

Organizational 

Fakta dalam 

Perusahaan 

Identifikasi 

Risiko 

Proses 

check/ 

defect list 

M : Controlling 

T : Quality 

O : Resource 

Belum adanya suatu alat 

bantu untuk membantu 

melakukan proses check 

/ defect list didalam 

proyek 

Risiko adanya 

item yang 

terlewat pada 

proses check / 

defect list 

 

 

Tahap Akhir 

Proses 

testing & 

commisioni

ng 

M : Controlling 

T : Quality 

O : Resource 

Proses Testing 

dilakukan dengan pihak 

ketiga, hal ini akan 

mengakibatkan 

koordinasi jadwal antara 

perusahaan dengan 

pihak tester tidak sesuai 

Risiko adanya 

keterlambatan 

karena ada 

penjadwalan 

testing yang 

tidak terjadwal 

dengan baik 

Proses 

Serah 

Terima 

M : Controlling 

T : Quality 

O : Customers 

Proyek yang telah 

selesai harus sesuai 

dengan gambar dan 

spesifikasi yang telah 

ditentukan 

Terdapat risiko 

customer tidak 

puas dengan 

hasil pengerjaan 

proyek karena 

tidak sesuai 

dengan 

perjanjian 

 

Setelah melakukan proses risk identification dapat diketahui risiko apa saja 

yang ada pada setiap proses bisnis didalam proyek dengan mengumpulkan fakta-

fakta di perusahaan dan kemungkinan risiko yang akan terjadi.  

Pada tahap konstruksi, terdapat proses konstruksi dimana terdapat 

kemungkinan risiko adanya keterlambatan karena monitoring proyek tidak 

dilakukan secara realtime, karena faktanya di proyek milik PT TATA monitoring 

pekerjaan sebagian besar dilakukan secara manual atau hanya dengan microsoft 

Ms. Excel. Risiko tersebut termasuk dalam kategori risiko management yang 
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controlling, technical yang quality dan organizational yang Subcontractors and 

suppliers. 

Risiko tersebut termasuk controlling karena risiko tersebut berhubungan 

dengan proses pengendalian didalam proyek, kemudian quality karena risiko 

tersebut akan berdampak pada kualitas proyek dan  Subcontractors and suppliers 

karena yang dimonitoring tidak hanya pekerjaan milik PT TATA namun juga milik 

rekanan PT TATA. Setelah dilakukan identifikasi risiko, maka selanjutnya akan 

dilakukan analisis risiko.  

B. Risk Analysis 

Setelah dijelaskan lebih detail hasil identifikasi risiko pada tahap 

sebelumnya, maka risiko-risiko tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif 

dan kuantitatif. Dalam analisis kualitatif akan menganalisa item risiko apa saja 

yang terdapat didalam hasil Risk identification dan bagaimana dampaknya pada 

perusahaan. Dapat dilihat pada Tabel 4.17 adalah hasil analisis kualitatif. 

Tabel 4.17 Analisis Kualitatif 

 

Risk Impact Keterangan 

Tahap Persiapan 

Risiko kesalahan dalam 

menentukan spesifikasi, jenis dan 

jumlah alat bantu serta kebutuhan 

biaya. 

Time 

Waktu akan bertambah karena 

harus dilakukan pengadaan 

kembali 

Risiko kesalahan dalam 

melakukan estimasi biaya dan 

kebutuhan fasilitas dan 

spesifikasinya 

Cost 

Kesalahan dalam estimasi 

biaya akan berdampak pada 

cost yang tidak sesuai dengan 

anggaran biaya proyek 

Risiko adanya kesalahan dalam 

melakukan penjadwalan yang 

dimasukkan pada Ms. Project dan 

Ms. Excel 

Time 

Mengakibatkan keterlambatan 

karena tidak mampu 

menentukan tahapan dan 

prioritas pekerjaan 

Tahap Konstruksi 
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Risk Impact Keterangan 

Risiko adanya kesalahan dalam 

penjadwalan engineering yang 

berdampak pada keterlambatan 

Quality 

Dampak dari risiko ini adalah 

keterlambatan proses 

engineering dan mutu 

pekerjaan engineering yang 

tidak sesuai standar 

Risiko adanya keterlambatan 

karena monitoring proyek tidak 

dilakukan secara realtime 

Quality, 

Time dan 

Cost 

Tidak adanya monitoring 

pekerjaan secara langsung akan 

berdampak keterlambatan 

karena tidak diketahui kapan 

suatu pekerjaan harusnya 

selesai, keterlambatan ini akan 

berdampak pada penambahan 

biaya 

Risiko adanya item yang terlewat 

pada proses check / defect list 

Scope, 

Quality 

Kualitas hasil pekerjaan tidak 

terjamin, karena 

ketidakcermatan QC dalam 

melakukan controlling dan 

monitoring 

Tahap Akhir 

Risiko adanya keterlambatan 

karena ada penjadwalan testing 

yang tidak terjadwal dengan baik 

Scope, 

Quality, 

Time 

Tester tidak memiliki jadwal 

pasti sehingga akan terjadi 

keterlambatan apabila 

menunggu tester. 

Terdapat risiko customer tidak 

puas dengan hasil pengerjaan 

proyek karena tidak sesuai 

dengan perjanjian 

Quality 

Mempengaruhi reputasi PT 

TATA yang menyebabkan 

hilangnya kepercayaan 

customers 

 

Hasil analisis kualitatif menampilkan bahwa risiko yang telah diidentifikasi 

dapat memberikan dampak pada pengerjaan proyek seperti keterlambatan, 

pembengkakan biaya dan kualitas yang tidak sesuai. Misalkan risiko adanya 

keterlambatan karena monitoring proyek tidak dilakukan secara realtime, hal ini 

berdampak dengan quality, time dan cost dimana proyek yang mengalami 

keterlambatan akan mempengaruhi biaya dan kualitas yang dihasilkan nanti. 
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Setelah diketahui bagaimana dampak risiko terhadap waktu, biaya dan 

scope. Kemudian untuk menghitung bagaimana dampak ini maka dilakukan 

analisis kuantitatif. Sebelum melakukan analisis kuantitatif digunakan dasar kriteria 

yang dapat dilihat pada Tabel 4.18, dimana dasar kriteria tersebut diperoleh dari 

wawancara dengan pihak perusahaan.  

Tabel 4.18 Impact Matrix 

 

Impact 
Very Low 

(1) 

Low 

(2) 

Moderate 

(3) 

High 

(4) 

Very High 

(5) 

Time 0-15 hari 16-30 hari 31-45 hari 46-60 hari >60 hari 

Cost 1,25% 1,25-2,5% 2,5-3,75% 3,75-5,0% >5,0% 

Scope 
0-5 

kejadian 

5-10 

kejadian 

11-15 

kejadian 

16-20 

kejadian 

>20 

kejadian 

 

Dasar kriteria ditentukan bahwa terdapat dampak terhadap time, cost dan 

scope. Untuk time, very low toleransi keterlambatannya 0-15 hari sedangkan paling 

tinggi very high keterlambatannya lebih dari 60 hari. Kemudian cost, very low 

toleransi kerugiannya adalah 1,25% dari biaya proyek sedangkan paling tinggi very 

high kerugiannya mencapai lebih dari 5,0%.  Dampak toleransi dari scope, very low 

mempengaruhi 0-5 kejadian dalam proyek sedangkan paling tinggi very high 

mempengaruhi lebih dari 20 kejadian. 

Setelah mengetahui dasar kriteria yang telah diperoleh dengan pemilik 

risiko, maka dilakukan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk 

menghitung tentang dampak risiko secara angka. Hasil dari analisis kuantitatif 

dapat dilihat pada Tabel 4.19. 
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Tabel 4.19 Analisis Kuantitatif 

 

Risk 

Scale 
Very 

Low 
Low Moderate High 

Very 

High 

Total 

Impact 
Impa

ct 

Tahap Persiapan 

Risiko kesalahan 

dalam menentukan 

spesifikasi, jenis 

dan jumlah alat 

bantu serta 

kebutuhan biaya. 

Time          

8 Cost          

Scope          

Risiko kesalahan 

dalam melakukan 

estimasi biaya dan 

kebutuhan fasilitas 

dan spesifikasinya 

Time          

8 Cost          

Scope          

Risiko adanya 

kesalahan dalam 

melakukan 

penjadwalan yang 

dimasukkan pada 

Ms. Project dan 

Ms. Excel 

Time         

11 
Cost          

Scope          

Tahap Konstruksi 

Risiko adanya 

kesalahan dalam 

penjadwalan 

engineering yang 

berdampak pada 

keterlambatan 

Time          

9 Cost          

Scope          

Risiko adanya 

keterlambatan 

karena monitoring 

proyek tidak 

dilakukan secara 

realtime 

Time          

11 
Cost         

Scope          

Risiko adanya item 

yang terlewat pada 

proses check / 

defect list 

Time          

8 Cost          

Scope          
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Risk 

Scale 
Very 

Low 
Low Moderate High 

Very 

High 

Total 

Impact 
Impa

ct 

Tahap Akhir 

Risiko adanya 

keterlambatan 

karena ada 

penjadwalan 

testing yang tidak 

terjadwal dengan 

baik 

Time          

8 Cost          

Scope          

Terdapat risiko 

customer tidak 

puas dengan hasil 

pengerjaan proyek 

karena tidak sesuai 

dengan perjanjian 

Time          

6 Cost          

Scope          

 

Dari analisis risiko tersebut terdapat risiko adanya keterlambatan karena 

monitoring proyek tidak dilakukan secara realtime, hal ini berdampak dengan time, 

cost dan scope. Dimana risiko tersebut berdampak terhadap waktu pengerjaan 

(time) adalah high, biaya pengerjaan (cost) berdampak high dan scope pekerjaan 

berdampak low pada pengerjaan proyek milik PT TATA. 

Setelah dilakukan analisis kuantitatif maka dilakukan analisis probabilitas 

untuk mengetahui seberapa sering risiko muncul. Analisis probabilitas dapat dilihat 

pada tabel 4.20. 

Tabel 4.20 Risk Probability 

 

Risk 
Very  

Low 
Low Moderate High 

Very  

High 

Tahap Persiapan 

Risiko kesalahan dalam menentukan 

spesifikasi, jenis dan jumlah alat 

bantu serta kebutuhan biaya. 

         

Risiko kesalahan dalam melakukan 

estimasi biaya dan kebutuhan 

fasilitas dan spesifikasinya 
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Risk 
Very  

Low 
Low Moderate High 

Very  

High 

Risiko adanya kesalahan dalam 

melakukan penjadwalan yang 

dimasukkan pada Ms. Project dan 

Ms. Excel 

         

Tahap Konstruksi 

Risiko adanya kesalahan dalam 

penjadwalan engineering yang 

berdampak pada keterlambatan 

         

Risiko adanya keterlambatan karena 

monitoring proyek tidak dilakukan 

secara realtime 

         

Risiko adanya item yang terlewat 

pada proses check / defect list 
         

Tahap Akhir 

Risiko adanya keterlambatan karena 

ada penjadwalan testing yang tidak 

terjadwal dengan baik 

         

Terdapat risiko customer tidak puas 

dengan hasil pengerjaan proyek 

karena tidak sesuai dengan perjanjian 

         

 

 

Berdasarkan analisis probabilitas, risiko adanya keterlambatan karena 

monitoring proyek tidak dilakukan secara realtime probabilitas muncul dalam suatu 

proyek milik PT TATA adalah moderate. 

Setelah dilakukan analisis kuantitatif dan probabilitas maka langkah 

selanjutnya adalah menghitung risk score dari risiko dengan cara Impact yang 

didapat dari analisis kuantitatif x probability yang didapatkan dari analisis 

probabilitas. Hasil perhitungan ini akan dihitung dalam Risk evaluation sehingga 

dapat diketahui prioritas dari risiko. 

C. Risk Evaluation 

Hasil identifikasi dan analisis risiko akan di evaluasi sehingga dapat 

diketahui skor risiko sehingga dapat menentukan prioritas risiko perlu dilakukan 

penanganan secara cepat. Tabel 4.21 adalah hasil dari evaluasi risiko. 



101 

 

 

  

Tabel 4.21 Risk Evaluation 

 

Risk Impact Probability 
Risk  

Score 
Priority 

Tahap Persiapan 

Risiko kesalahan dalam 

menentukan spesifikasi, jenis dan 

jumlah alat bantu serta kebutuhan 

biaya. 

8 2 16 Low 

Risiko kesalahan dalam 

melakukan estimasi biaya dan 

kebutuhan fasilitas dan 

spesifikasinya 

8 2 16 Low 

Risiko adanya kesalahan dalam 

melakukan penjadwalan yang 

dimasukkan pada Ms. Project 

dan Ms. Excel 

11 3 33 High 

Tahap Konstruksi 

Risiko adanya kesalahan dalam 

penjadwalan engineering yang 

berdampak pada keterlambatan 

9 3 27 Moderate 

Risiko adanya keterlambatan 

karena monitoring proyek tidak 

dilakukan secara realtime 

11 3 33 High 

Risiko adanya item yang terlewat 

pada proses check / defect list 
8 3 24 Moderate 

Tahap Akhir 

Risiko adanya keterlambatan 

karena ada penjadwalan testing 

yang tidak terjadwal dengan baik 

8 3 24 Moderate 

Terdapat risiko customer tidak 

puas dengan hasil pengerjaan 

proyek karena tidak sesuai 

dengan perjanjian 

6 1 6 Very Low 

 

Menurut PMI (2008), prioritas risiko terdiri dari very low, low, moderate, high 

dan very high, dimana semakin tinggi prioritasnya semakin harus dilakukan 
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penanganan secepatnya. Setelah dilakukan evaluasi, risiko adanya keterlambatan 

karena monitoring proyek tidak dilakukan secara realtime mempunyai hasil analisis 

yaitu 11 dengan probabilitas 3 sehingga apabila mencari risk score-nya diperoleh 

33, sehingga apabila dilihat pada gambar 3.3 pada metodologi penelitian,  prioritas 

risikonya adalah high. 

4.2.2 Risk Treatment 

Hasil dari evaluasi risiko dapat menentukan risiko mana yang akan 

dilakukan penanganan. Risiko-risiko tersebut dibutuhkan penanganan dengan 

segera, oleh karena itu perlu dilakukan risk treatment sebagai cara melakukan 

respon risiko, dimana pada tabel 4.22 terdapat kolom risk adalah risiko yang telah 

dinilai, risk response adalah pemilihan apakah risiko akan di avoid, transfer, 

mitigate, exploit, share, enhance atau accept seperti menurut PMI (2008), 

kemudian diisi bagaimana respon risikonya, risk activity diisikan langkah-langkah 

melakukan risk response dan risk owner adalah pemilik risiko tersebut. Untuk 

menentukan respon, aktivitas respon dan pemilik risiko maka harus dengan cara 

melakukan wawancara dengan perusahaan. 

Salah satu risiko yaitu pada proses konstruksi terdapat risiko adanya 

keterlambatan karena monitoring proyek tidak dilakukan secara realtime, 

keputusannya adalah dilakukan mitigasi risiko dengan cara selalu melakukan 

monitoring dan controlling terhadap hasil pekerjaan konstruksi dibantu dengan TI, 

kemudian cara merespon ini akan diberikan kepada site manager sebagai pemilik 

risikonya.



 

 

 

  

1
0
3
 

Tabel 4.22 Risk Treatment 

 

Risk Risk Response Risk Response Activity Risk Owner 

Tahap Persiapan 

Risiko kesalahan dalam 

menentukan spesifikasi, 

jenis dan jumlah alat 

bantu serta kebutuhan 

biaya. 

Mitigate, dengan selalu 

melakukan evaluasi 

setiap akan melakukan 

pengadaan kebutuhan 

alat bantu dengan dibantu 

TI 

1. Merencanakan jenis, spesifikasi, jumlah dan harga 

kebutuhan alat bantu sesuai dengan history proyek yang 

pernah dikerjakan. 

2. Melakukan evaluasi setiap selesai melakukan perencanaan 

pengadaan alat bantu. 

3. Hasil pengadaan alat bantu dihitung sesuai dengan 

anggaran biaya. 

4. Melakukan pemilihan vendor / supplier. 

Site manager 

dan 

Quantity 

surveyor 

Risiko kesalahan dalam 

melakukan estimasi 

biaya dan kebutuhan 

fasilitas dan 

spesifikasinya. 

Mitigate, dengan selalu 

melakukan evaluasi 

setiap akan melakukan 

pengadaan kebutuhan 

fasilitas dengan dibantu 

TI 

1. Merencanakan perencanaan kebutuhan fasilitas perkantoran 

untuk staff. 

2. Melakukan evaluasi setiap selesai melakukan perencanaan 

fasilitas. 

3. Melakukan estimasi biaya untuk pembuatan dan pengadaan 

fasilitas. 

4. Membuka tender untuk memilih vendor / supplier. 

General affair 
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Risk Risk Response Risk Response Activity Risk Owner 

Risiko adanya kesalahan 

dalam melakukan 

penjadwalan yang 

dimasukkan pada Ms. 

Project dan Ms. Excel 

Mitigate, dengan selalu 

melakukan pengecekan 

hasil penjadwalan yang 

ada didalam Ms. Project 

dan Ms. Excel 

1. Melakukan pembuatan jadwal dengan menentukan 

milestone proyek, membuat timeframe dan analisis tahapan 

pekerjaan proyek. 

2. Mencocokan timeframe dengan tahapan pekerjaan proyek. 

3. Membuat jadwal didalam aplikasi Ms. Project dan Ms. 

Excel 

4. Melakukan evaluasi apakah pengisian didalam Ms. Project 

dan Ms. Excel telah sesuai. 

Tim 

Scheduler 

Tahap Konstruksi 

Risiko adanya kesalahan 

dalam penjadwalan 

engineering yang 

berdampak pada 

keterlambatan 

Mitigate dengan 

membuat jadwal  

engineering disesuaikan 

dengan jadwal yang telah 

dibuat dan mengontrol 

pekerjaan agar tidak 

melebihi batas waktu 

1. Membuat jadwal untuk pengerjaan engineering proyek 

sesuai dengan jadwal utama proyek 

2. Melakukan pengerjaan engineering sesuai jadwal dan 

kontrak 

3. Melakukan evaluasi hasil proses engineering 

Tim 

Engineering 

Risiko adanya 

keterlambatan karena 

monitoring proyek tidak 

dilakukan secara realtime 

Mitigate, dengan selalu 

melakukan monitoring 

dan controlling terhadap 

hasil pekerjaan 

konstruksi dibantu 

dengan TI 

1. Membuat action plan. 

2. Melakukan perencanaan konstruksi berdasarkan action plan 

3. Melakukan pengerjaan konstruksi sesuai perencanaan 

4. Melakukan pengecekan dengan TI tentang hasil pekerjaan 

dan jadwalnya 

Site manager 
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Risk Risk Response Risk Response Activity Risk Owner 

Risiko adanya item yang 

terlewat pada proses 

check / defect list 

 

Mitigate, dengan 

melakukan proses check / 

defect list dibantu dengan 

TI serta melakukan 

evaluasi hasil pekerjaan 

check / defect list. 

1. Menentukan metode kerja untuk proses check / defect list 

2. Melaksanakan proses check / defect list dibantu TI. 

3. Mengevaluasi hasil dari proses check / defect list. 
Tim QC 

Tahap Akhir 

Risiko adanya 

keterlambatan karena ada 

penjadwalan testing yang 

tidak terjadwal dengan 

baik 

Mitigate, dengan 

membuat penjadwalan 

yang tetap untuk 

melakukan testing 

1. Membuat jadwal untuk melakukan proses tescom 

2. Memberikan jadwal terhadap pihak tester 

3. Menentukan alat bantu untuk melakukan tescom 

4. Melaksanakan proses tescom sesuai jadwal dan metode 

kerja. 

Tim Tester 

Terdapat risiko customer 

tidak puas dengan hasil 

pengerjaan proyek karena 

tidak sesuai dengan 

perjanjian 

Accept, menerima risiko 

karena hasil risiko ini 

diakibatkan dari proses-

proses sebelum serah 

terima, sehingga proses 

sebelumnya yang harus 

diperbaiki. 

1. Mengecek kelengkapan hasil pengerjaan proyek 

2. Melakukan proses serah terima 
Project 

manager 
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Tabel 4.23 Risk Register 

 

Risk Identification Qualitative Rating Risk Response 

Risk 
Risk Category: 

M/T/O 
Impact 

Proba-

bility 

Risk  

Score 

Risk 

Ranking 
Risk Response Risk Trigger 

Risk 

Owner 

Risiko adanya 

kesalahan dalam 

melakukan 

penjadwalan yang 

dimasukkan pada Ms. 

Project dan Ms. Excel 

M : Scheduling 

T : Technology 

O : 

Subcontractors  

11 3 33 1 

Mitigate, dengan 

selalu melakukan 

pengecekan hasil 

penjadwalan yang 

ada didalam Ms. 

Project dan Ms. 

Excel 

1. Timeframe tidak 

sesuai dengan 

tahapan pekerjaan 

2. Tahapan pekerjaan 

tidak saling terkait 

Tim 

Scheduler 

Risiko adanya 

keterlambatan karena 

monitoring proyek 

tidak dilakukan secara 

realtime 

M : Controlling 

T : Quality 

O : 

Subcontractors 

and Suppliers 

11 3 33 2 

Mitigate, dengan 

selalu melakukan 

monitoring dan 

controlling 

terhadap hasil 

pekerjaan 

konstruksi dibantu 

dengan TI 

1. Pekerjaan yang 

dihasilkan tidak 

sesuai mutu 

2. Spesifikasi dalam 

pengerjaan proyek 

tidak sesuai 

Site 

manager 
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Tabel 4.21 Lanjutan 

Risk Identification Qualitative Rating Risk Response 

Risk 

Risk 

Category: 

M/T/O 

Impact 
Proba-

bility 

Risk  

Score 

Risk 

Ranking 

Risk 

Response 

Risk 

Trigger 

Risk 

Owner 

Risiko adanya 

kesalahan dalam 

penjadwalan 

engineering yang 

berdampak pada 

keterlambatan 

M : Planning 

and 

Controlling 

O : Resource 

9 3 27 3 

Mitigate dengan 

membuat jadwal  

engineering 

disesuaikan dengan 

jadwal yang telah 

dibuat dan mengontrol 

pekerjaan agar tidak 

melebihi batas waktu 

1. Jadwal engineering 

tidak sesuai dengan 

jadwal utama 

2. Pengerjaan 

engineering yang 

tidak sesuai kontrak 

Tim 

Engineering 

Risiko adanya 

item yang terlewat 

pada proses check 

/ defect list 
 

M : 

Controlling 

T : Quality 

O : Resource 

8 3 24 4 

Mitigate, dengan 

melakukan proses 

check / defect list 

dibantu dengan TI serta 

melakukan evaluasi 

hasil pekerjaan check / 

defect list. 

1. Adanya item 

pekerjaan yang 

terlewat 

pemeriksaannya 

2. QC tidak cermat 

dalam melakukan 

pengecekan 

Tim QC 

Risiko adanya 

keterlambatan 

karena ada 

penjadwalan 

testing yang tidak 

terjadwal dengan 

baik 

M : 

Controlling 

T : Quality 

O : Resource 

8 3 24 5 

Mitigate, dengan 

membuat penjadwalan 

yang tetap untuk 

melakukan testing 

1. Adanya item pekerjaan 

yang tidak ter-testing 

dengan benar 

2. Tester tidak cermat 

dalam melakukan 

tescom 

Tim Tester 
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Tabel 4.21 Lanjutan 

Risk Identification Qualitative Rating Risk Response 

Risk 

Risk 

Category: 

M/T/O 

Impact 
Proba-

bility 

Risk  

Score 

Risk 

Ranking 

Risk 

Response 

Risk 

Trigger 

Risk 

Owner 

Risiko kesalahan 

dalam 

menentukan 

spesifikasi, jenis 

dan jumlah alat 

bantu serta 

kebutuhan biaya. 

M : Planning 

T : 

Requirement 

O: Funding 

8 2 16 6 

Mitigate, dengan selalu 

melakukan evaluasi 

setiap akan melakukan 

pengadaan kebutuhan 

alat bantu dengan 

dibantu TI 

1. Adanya alat bantu 

yang tidak sesuai 

spesifikasi 

2. Adanya alat bantu 

yang tidak sesuai 

dengan jenis dan 

jumlahnya 

Site 

manager 

dan 

Quantity 

surveyor 

Risiko kesalahan 

dalam melakukan 

estimasi biaya dan 

kebutuhan fasilitas 

dan 

spesifikasinya. 

M : Estimating 

T : 

Requirement 

O : Funding 

8 2 16 7 

Mitigate, dengan selalu 

melakukan evaluasi 

setiap akan melakukan 

pengadaan kebutuhan 

fasilitas dengan 

dibantu TI 

1. Kebutuhan fasilitas 

yang tidak 

terpenuhi 

2. Fasilitas yang diberi 

tidak sesuai dengan 

jobdesc 

General 

affair 

Terdapat risiko 

customer tidak puas 

dengan hasil 

pengerjaan proyek 

karena tidak sesuai 

dengan perjanjian 

M : 

Controlling 

T : Quality 

O : Customers 

6 1 6 8 

Accept, menerima 

risiko karena hasil 

risiko ini diakibatkan 

dari proses-proses 

sebelum serah terima, 

sehingga proses 

sebelumnya yang harus 

diperbaiki. 

1. Adanya kekurangan 

saat akan 

melakukan serah 

terima 

2. Komplain dari 

customer 

Project 

manager 



109 

 

Setelah dilakukan risk treatment maka seluruh proses manajemen risiko 

telah selesai dan kemudian akan dituangkan pada risk regiser seperti pada Tabel 

4.23 yang berisikan tentang identifikasi risiko, rating kualitatif  yang menampilkan 

perhitungan dampak risiko untuk menentukan risiko mana yang perlu penanganan 

secepatnya dan respon risiko seperti yang telah disebutkan dan risiko dapat 

diketahui kategori, skor, ranking, respon, pemicu dan pemilik risikonya.  

Salah satu risiko yaitu pada proses konstruksi terdapat risiko adanya 

keterlambatan karena monitoring proyek tidak dilakukan secara realtime, 

kategorinya adalah controlling, quality dan resource, nilai impact-nya ada (9) dan 

probabilitas kejadiannya adalah (3), kemudian skor risikonya nilai impact x 

probabilitas yaitu (27). Kemudian risiko ini apabila diranking maka menempati 

urutan ke-2 dari 8 risiko yang ada. Pemilik dari risiko ini yaitu site manager harus 

mengerti pemicu terjadinya risiko ini sehingga dapat merespon risiko dengan 

segera. 

Langkah selanjutnya adalah membuat dokumen standar operasional 

prosedur yang berisikan kebijakan, SOP, IK dan FK sebagai bentuk untuk merespon 

risiko yang ada. 

 

4.2.3 Membuat Kebijakan 

Setelah menghasilkan melakukan manajemen risiko yang dituangkan pada 

risk register, tahap selanjutnya adalah membuat formulasi kebijakan untuk 

mengatur proses mengantisipasi risiko. Pada proses sebelumya terdapat satu risiko 

yang diterima oleh perusahaan, oleh karena itu risiko tersebut tidak dilakukan 

penanganan melalui penyusunan SOP. Berdasarkan hasil analisis telah dibuat satu 

kebijakan yang mengatur 5 faktor didalamnya, faktor-faktor diantaranya adalah. 
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1. Kebijakan Pengadaan  

Kebijakan ini dibuat untuk mengatur proses pengadaan di dalam proyek, 

sehingga nantinya pada proses pengadaan dapat meminimalisir risiko. 

2. Kebijakan Penjadwalan  

Kebijakan ini dibuat untuk melakukan proses penjadwalan untuk proses 

pengerjaan proyek agar tidak ada kesalahan yang berisiko terhadap time. 

3. Kebijakan Pengerjaan Proyek  

Kebijakan ini dibuat untuk melakukan proses pengerjaan proyek agar tidak ada 

kesalahan yang mengakibatkan keterlambatan dan pembengkakan biaya, 

dimana hal tersebut termasuk risiko time dan cost. 

4. Kebijakan Evaluasi  

Kebijakan ini disusun untuk melakukan proses evaluasi terhadap seluruh 

tahapan pengerjaan proyek, sehingga hasil proyek akan sesuai dengan yang 

diminta oleh pemilik proyek. 

5. Kebijakan Implementasi TI 

Kebijakan ini disusun sebagai cara melakukan implementasi TI pada proses-

proses yang ada didalam pengerjaan proyek. 

Faktor-faktor tersebut digunakan agar pengerjaan proyek teratur sehingga 

dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi pada proses bisnis. Respon-respon 

dari risiko yang telah ditentukan akan diatur didalam kebijakan, respon risiko dan 

kebijakan yang mengatur dapat dilihat pada Tabel 4.24. 
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Tabel 4.24 Penyusunan Kebijakan 

 

Risk Risk Response Risk Response Activity Kebijakan 

Tahap Persiapan 

Risiko 

kesalahan 

dalam 

menentukan 

spesifikasi, 

jenis dan 

jumlah alat 

bantu serta 

kebutuhan 

biaya. 

Mitigate, dengan 

selalu 

melakukan 

evaluasi setiap 

akan melakukan 

pengadaan 

kebutuhan alat 

bantu dengan 

dibantu TI 

1. Merencanakan jenis, 

spesifikasi, jumlah 

dan harga kebutuhan 

alat bantu sesuai 

dengan history 

proyek yang pernah 

dikerjakan. 

2. Melakukan evaluasi 

setiap selesai 

melakukan 

perencanaan 

pengadaan alat 

bantu. 

3. Hasil pengadaan 

alat bantu dihitung 

sesuai dengan 

anggaran biaya. 

4. Melakukan 

pemilihan vendor / 

supplier 

Untuk 

menjalankan 

respon risiko 

dibutuhkan 

kebijakan tentang 

pengadaan, 

evaluasi dan 

implementasi TI 

 

Risiko 

kesalahan 

dalam 

melakukan 

estimasi biaya 

dan kebutuhan 

fasilitas dan 

spesifikasinya. 

Mitigate, dengan 

selalu 

melakukan 

evaluasi setiap 

akan melakukan 

pengadaan 

kebutuhan 

fasilitas dengan 

dibantu TI 

1. Merencanakan 

perencanaan 

kebutuhan fasilitas 

perkantoran untuk 

staff. 

2. Melakukan evaluasi 

setiap selesai 

melakukan 

perencanaan 

fasilitas. 

3. Melakukan estimasi 

biaya untuk 

pembuatan dan 

pengadaan fasilitas. 

4. Membuka tender 

untuk memilih 

vendor / supplier. 

Diperlukan 

kebijakan 

pengadaan, 

evaluasi dan 

implemetasi 

untuk merespon 

risiko kesalahan 

dalam melkukan 

estimasi biaya 

dan kebutuhan 

fasilitas.  

Risiko adanya 

kesalahan 

dalam 

melakukan 

penjadwalan 

Mitigate, dengan 

selalu 

melakukan 

pengecekan hasil 

penjadwalan 

1. Melakukan 

pembuatan jadwal 

dengan menentukan 

milestone proyek, 

membuat timeframe 

Untuk merespon 

risiko ini, maka 

dibutuhkan 

kebijakan tentang 
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Risk Risk Response Risk Response Activity Kebijakan 

yang 

dimasukkan 

pada Ms. 

Project dan 

Ms. Excel 

yang ada 

didalam Ms. 

Project dan Ms. 

Excel 

dan analisis tahapan 

pekerjaan proyek. 

2. Mencocokan 

timeframe dengan 

tahapan pekerjaan 

proyek. 

3. Membuat jadwal 

didalam aplikasi 

Ms. Project dan Ms. 

Excel 

4. Melakukan evaluasi 

apakah pengisian 

didalam Ms. Project 

dan Ms. Excel telah 

sesuai. 

penjadwalan dan 

evaluasi 

Tahap Konstruksi 

Risiko adanya 

kesalahan 

dalam 

penjadwalan 

engineering 

yang 

berdampak 

pada 

keterlambatan 

Mitigate dengan 

membuat jadwal  

engineering 

disesuaikan 

dengan jadwal 

yang telah dibuat 

dan mengontrol 

pekerjaan agar 

tidak melebihi 

batas waktu 

1. Membuat jadwal 

untuk pengerjaan 

engineering proyek 

sesuai dengan jadwal 

utama proyek 

2. Melakukan 

pengerjaan 

engineering sesuai 

jadwal dan kontrak 

3. Melakukan evaluasi 

hasil proses 

engineering 

Untuk 

menjalankan 

respon risiko 

dibutuhkan 

kebijakan tentang 

penjadwalan, 

pengerjaan 

proyek dan 

evaluasi 

Risiko adanya 

keterlambatan 

karena 

monitoring 

proyek tidak 

dilakukan 

secara 

realtime 

Mitigate, dengan 

selalu 

melakukan 

monitoring dan 

controlling 

terhadap hasil 

pekerjaan 

konstruksi 

dibantu dengan 

TI 

1. Membuat action plan 

2. Melakukan 

perencanaan 

konstruksi 

berdasarkan action 

plan 

3. Melakukan 

pengerjaan 

konstruksi sesuai 

perencanaan 

4. Melakukan 

pengecekan dengan 

TI tentang hasil 

pekerjaan dan 

jadwalnya 

Untuk merespon 

risiko ini, maka 

dibutuhkan 

kebijakan tentang 

penjadwalan, 

pengerjaan 

proyek, evaluasi 

dan implementasi 

TI 
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Risk Risk Response Risk Response Activity Kebijakan 

Risiko adanya 

item yang 

terlewat pada 

proses check / 

defect list 

 

Mitigate, dengan 

melakukan 

proses check / 

defect list 

dibantu dengan 

TI serta 

melakukan 

evaluasi hasil 

pekerjaan check / 

defect list. 

1. Menentukan metode 

kerja untuk proses 

check / defect list 

2. Melaksanakan 

proses check / defect 

list dibantu TI. 

3. Mengevaluasi hasil 

dari proses check / 

defect list. 

Dalam mengatasi 

risiko ini 

dibutuhkan 

kebijakan 

pengerjaan 

proyek, evaluasi 

dan implementasi 

TI 

Tahap Akhir 

Risiko adanya 

keterlambatan 

karena ada 

penjadwalan 

testing yang 

tidak 

terjadwal 

dengan baik 

Mitigate, dengan 

membuat 

penjadwalan 

yang tetap untuk 

melakukan 

testing 

1. Membuat jadwal 

untuk melakukan 

proses tescom 

2. Memberikan jadwal 

terhadap pihak tester 

3. Menentukan alat 

bantu untuk 

melakukan tescom 

4. Melaksanakan proses 

tescom sesuai jadwal 

dan metode kerja. 

Untuk merespon 

risiko ini, maka 

dibutuhkan 

kebijakan tentang 

pengerjaan proyek 

, evaluasi dan 

implementasi TI 

 

 

 

Kebijakan ini dibuat untuk melakukan proses pengerjaan proyek sesuai tahapan 

PT TATA, yaitu tahap persiapan, tahap konstruksi dan tahap akhir. Kebijakan ini 

mengatur agar dapat mengantisipasi risiko yang kemungkinan akan terjadi, 

sehingga tidak akan mempengaruhi sasaran dari perusahaan. Berikut ini adalah 

contoh pada risiko adanya keterlambatan karena monitoring proyek tidak dilakukan 

secara realtime dimana untuk meresponnya digunakan 4 faktor kebijakan, dimana 

kebijakan penjadwalan digunakan untuk menentukan jadwal pekerjaan konstruksi, 

kebijakan pengerjaan proyek digunakan untuk melakukan pekerjaan proyek, 

kebijakan evaluasi digunakan untuk mengevaluasi hasil dari proses konstruksi dan 

kebijakan implementasi TI digunakan untuk mengatur tentang penerapan TI pada 

proses konstruksi. 
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 Untuk penjelasan lebih lengkap dari masing-masing kebijakan yang 

digunakan untuk mengatur proses bisnis proyek dapat dilihat pada Lampiran 2 

Kebijakan. 

4.2.4 Membuat Standar Operasional Prosedur 

Tahap selanjutnya adalah membuat SOP untuk memberikan instruksi 

tertulis terhadap pelaku dalam proyek. Maka untuk langkah-langkah merespon 

risiko akan dibuatkan SOP yang dapat dilihat pada Tabel 4.25.  

Tabel 4.25 Standar Operasional Prosedur 

 

Risk Risk Response Activity Kebijakan SOP 

Tahap Persiapan 

Risiko 

kesalahan 

dalam 

menentukan 

spesifikasi, 

jenis dan 

jumlah alat 

bantu serta 

kebutuhan 

biaya. 

1. Merencanakan jenis, 

spesifikasi, jumlah 

dan harga kebutuhan 

alat bantu sesuai 

dengan history 

proyek yang pernah 

dikerjakan. 

2. Melakukan evaluasi 

setiap selesai 

melakukan 

perencanaan 

pengadaan alat 

bantu. 

3. Hasil pengadaan alat 

bantu dihitung sesuai 

dengan anggaran 

biaya. 

4. Melakukan 

pemilihan vendor / 

supplier 

Untuk 

menjalankan 

respon risiko 

dibutuhkan 

kebijakan tentang 

pengadaan, 

evaluasi dan 

implementasi TI 

SOP-1-

Penerapan TI 

pada proses 

Pengadaan 

Alat Bantu 

Risiko 

kesalahan 

dalam 

melakukan 

estimasi biaya 

dan kebutuhan 

fasilitas dan 

spesifikasinya. 

1. Merencanakan 

perencanaan 

kebutuhan fasilitas 

perkantoran untuk 

staff. 

2. Melakukan evaluasi 

setiap selesai 

melakukan 

perencanaan fasilitas. 

Diperlukan 

kebijakan 

pengadaan, 

evaluasi dan 

implemetasi untuk 

merespon risiko 

kesalahan dalam 

melkukan estimasi 

biaya dan 

SOP-2-

Penerapan TI 

pada proses 

Pembuatan 

dan 

Pengadaan 

Fasilitas 
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Risk Risk Response Activity Kebijakan SOP 

3. Melakukan estimasi 

biaya untuk 

pembuatan dan 

pengadaan fasilitas. 

4. Membuka tender 

untuk memilih 

vendor / supplier. 

kebutuhan 

fasilitas. 

Risiko adanya 

kesalahan 

dalam 

melakukan 

penjadwalan 

yang 

dimasukkan 

pada Ms. 

Project dan 

Ms. Excel 

1. Melakukan 

pembuatan jadwal 

dengan menentukan 

milestone proyek, 

membuat timeframe 

dan analisis tahapan 

pekerjaan proyek. 

2. Mencocokan 

timeframe dengan 

tahapan pekerjaan 

proyek. 

3. Membuat jadwal 

didalam aplikasi Ms. 

Project dan Ms. 

Excel. 

4. Melakukan evaluasi 

apakah pengisian 

didalam Ms. Project 

dan Ms. Excel telah 

sesuai. 

Untuk merespon 

risiko ini, maka 

dibutuhkan 

kebijakan tentang 

penjadwalan dan 

evaluasi 

SOP-3-

Perencanaan 

Evaluasi 

penggunaan 

TI pada 

proses 

scheduling 

Tahap Konstruksi 

Risiko adanya 

kesalahan 

dalam 

penjadwalan 

engineering 

yang 

berdampak 

pada 

keterlambatan 

1. Membuat jadwal 

untuk pengerjaan 

engineering proyek 

sesuai dengan jadwal 

utama proyek 

2. Melakukan 

pengerjaan 

engineering sesuai 

jadwal dan kontrak 

3. Melakukan evaluasi 

hasil proses 

engineering 

Untuk 

menjalankan 

respon risiko 

dibutuhkan 

kebijakan tentang 

penjadwalan, 

pengerjaan proyek 

dan evaluasi 

SOP-4-

Perencanaan 

Evaluasi 

penerapan TI 

pada proses 

engineering 

Risiko adanya 

keterlambatan 

karena 

1. Membuat action plan 

2. Melakukan 

perencanaan 

Untuk merespon 

risiko ini, maka 

dibutuhkan 

SOP-5-

Penerapan TI 

untuk 
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Risk Risk Response Activity Kebijakan SOP 

monitoring 

proyek tidak 

dilakukan 

secara realtime 

konstruksi 

berdasarkan action 

plan 

3. Melakukan 

pengerjaan konstruksi 

sesuai perencanaan 

4. Melakukan 

pengecekan dengan 

TI tentang hasil 

pekerjaan dan 

jadwalnya 

kebijakan tentang 

penjadwalan, 

pengerjaan 

proyek, evaluasi 

dan implementasi 

TI 

monitoring 

pada proses 

konstruksi 

Risiko adanya 

item yang 

terlewat pada 

proses check / 

defect list 

 

1. Menentukan metode 

kerja untuk proses 

check / defect list 

2. Melaksanakan proses 

check / defect list 

dibantu TI. 

3. Mengevaluasi hasil 

dari proses check / 

defect list. 

Dalam mengatasi 

risiko ini 

dibutuhkan 

kebijakan 

pengerjaan 

proyek, evaluasi 

dan implementasi 

TI 

SOP-6-

Penerapan TI 

untuk proses 

check / defect 

list 

Tahap Akhir 

Risiko adanya 

keterlambatan 

karena ada 

penjadwalan 

testing yang 

tidak terjadwal 

dengan baik 

1. Membuat jadwal 

untuk melakukan 

proses tescom 

2. Memberikan jadwal 

terhadap pihak tester 

3. Menentukan alat 

bantu untuk 

melakukan tescom 

4. Melaksanakan proses 

tescom sesuai jadwal 

dan metode kerja. 

Untuk merespon 

risiko ini, maka 

dibutuhkan 

kebijakan tentang 

pengerjaan proyek , 

evaluasi dan 

implementasi TI 

SOP-7-

Penerapan TI 

untuk 

penjadwalan 

testing 

 

Berdasarkan 4 kebijakan yang telah disusun maka diterjemahkan kedalam 7 

standar operasional prosedur sebagai langkah-langkah antisipasi risiko yang 

kemungkinan terjadi, SOP ini sedikit merubah dari proses operasional perusahaan, 

SOP tersebut yaitu. 

1. SOP-1-Penerapan TI pada Proses Pengadaan Alat Bantu 

Standar operasional prosedur ini berisi langkah-langkah menerapkan TI pada 
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proses pengadaan alat bantu. 

2. SOP-2-Penerapan TI pada proses Pembuatan dan Pengadaan Fasilitas  

Seperti SOP 1, standar operasional prosedur ini berisi langkah-langkah 

menerapkan TI pada proses pembuatan dan pengadaan fasilitas. 

3. SOP-3- Perencanaan Evaluasi penggunaan TI pada proses scheduling 

Standar operasional prosedur ini berisi cara mengevaluasi TI untuk penjadwalan 

pengerjaan proyek yang dilakukan dalam Ms. Project. 

4. SOP-4- Perencanaan Evaluasi penerapan TI pada Proses Engineering 

Standar operasional prosedur ini berisi langkah-langkah evaluasi TI dalam 

membuat jadwal engineering serta proses engineering itu sendiri. 

5. SOP-5-Penerapan TI untuk monitoring pada proses konstruksi 

Standar operasional prosedur ini berisi langkah-langkah dalam melakukan 

controlling dan monitoring konstruksi proyek dengan bantuan TI agar sesuai 

dengan kontrak dan tidak melewati jadwal pengerjaan. 

6. SOP-6-Penerapan TI untuk proses check / defect list 

Standar operasional prosedur ini berisi langkah-langkah penerapan TI dalam 

melakukan proses check / defect list. 

7. SOP-7-Penerapan TI untuk Penjadwalan Testing 

Standar operasional prosedur ini berisi langkah-langkah dalam menjadwalkan 

proses testing. 

Dalam risiko adanya keterlambatan karena monitoring proyek tidak 

dilakukan secara realtime, diperlukan standar operasional prosedur SOP-5- 

Penerapan TI untuk monitoring pada proses konstruksi, dimana SOP tersebut 

digunakan untuk menampilkan langkah-langkah penerapan TI untuk monitoring 
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proyek. Oleh karena itu kebijakan yang diperlukan untuk mengatur SOP tersebut 

adalah kebijakan penjadwalan, pengerjaan proyek, evaluasi dan implementasi TI. 

Untuk contoh dari SOP dalam penerapan TI pada proses konstruksi, langkah-

langkahnya dapat dilihat pada gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Contoh SOP 

 

Keterangan :  

1. Bagian TI akan merencanakan TI untuk proses monitoring pengerjaan proyek 

sebagai cara untuk membantu melakukan proses bisnis ini. 

2. Bagian TI akan mengonfirmasi pada site manager apakah TI yang direncanakan 

telah sesuai atau tidak dengan kebutuhan, apabila masih tidak sesuai maka 

kembali pada langkah 1 namun jika telah sesuai maka lanjut ke langkah 3. 

3. Bagian TI akan membuat aplikasi yang dapat membantu dalam proses 

konstruksi. 

4. Aplikasi yang telah dibuat oleh bagian TI akan diimplementasikan pada proyek 

untuk membantu site manager dalam melakukan monitoring pengerjaan 

proyek. 
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5. Setelah diimplementasi maka site manager akan melakukan evaluasi terhadap 

aplikasi. 

6. Evaluasi yang telah dilakukan maka akan diputuskan dengan site manager 

apakah sesuai dengan proses bisnis atau tidak, apabila tidak maka dilakukan 

langkah 7 dan apabila telah sesuai maka langkah 8. 

7. Bagian TI akan melakukan revisi terhadap ketidaksesuaian aplikasi yang telah 

dinilai oleh site manager. 

8. Proses adopsi TI untuk pengadaan alat bantu telah selesai. 

Untuk contoh SOP  masing-masing proses bisnis lebih lanjut dapat dilihat pada 

lampiran 3 standar operasional prosedur. 

4.2.5 Membuat Instruksi Kerja 

Setelah melakukan pembuatan standar operasional prosedur, maka 

selanjutnya akan dibuat instruksi kerja yang digunakan untuk merinci tugas-tugas 

spesifik yang direferensikan dalam standar operasional prosedur yang telah dibuat 

sebelumnya. Untuk merespon risiko dibuatkan instruksi kerja yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.26. 

Tabel 4.26 Instruksi Kerja 

 

Risk Kebijakan SOP IK 

Tahap Persiapan 

Risiko 

kesalahan 

dalam 

menentukan 

spesifikasi, 

jenis dan 

jumlah alat 

bantu serta 

kebutuhan 

biaya. 

Untuk 

menjalankan 

respon risiko 

dibutuhkan 

kebijakan tentang 

pengadaan, 

evaluasi dan 

implementasi TI 

SOP-1-

Penerapan TI 

pada proses 

Pengadaan Alat 

Bantu 

1. IK-1-Perencanaan 

TI pada Proses 

Pengadaan Alat 

Bantu 

2. IK-2-

Implementasi TI 

pada Proses 

Pengadaan Alat 

Bantu 

3. IK-3-Evaluasi TI 
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Risk Kebijakan SOP IK 

pada Proses 

Pengadaan Alat 

Bantu 

Risiko 

kesalahan 

dalam 

melakukan 

estimasi biaya 

dan kebutuhan 

fasilitas dan 

spesifikasinya. 

Diperlukan 

kebijakan 

pengadaan, 

evaluasi dan 

implemetasi untuk 

merespon risiko 

kesalahan dalam 

melkukan estimasi 

biaya dan 

kebutuhan fasilitas. 

SOP-2-

Penerapan TI 

pada proses 

Pembuatan dan 

Pengadaan 

Fasilitas 

1. IK-4-Perencanaan 

TI pada Proses 

Pengadaan 

Fasilitas 

2. IK-5-

Implementasi TI 

pada Proses 

Pengadaan 

Fasilitas 

3. IK-6-Evaluasi TI 

pada Proses 

Pengadaan 

Fasilitas 

Risiko adanya 

kesalahan 

dalam 

melakukan 

penjadwalan 

yang 

dimasukkan 

pada Ms. 

Project dan 

Ms. Excel 

Untuk merespon 

risiko ini, maka 

dibutuhkan 

kebijakan tentang 

penjadwalan dan 

evaluasi 

SOP-3-

Perencanaan 

Evaluasi 

penggunaan TI 

pada proses 

scheduling 

1. IK-7-Perencanaan 

evaluasi TI pada 

Proses Scheduling 

2. IK-8-Melakukan 

evaluasi TI pada 

Proses Scheduling 

 

Tahap Konstruksi 

Risiko adanya 

kesalahan 

dalam 

penjadwalan 

engineering 

yang 

berdampak 

pada 

keterlambatan 

Untuk 

menjalankan 

respon risiko 

dibutuhkan 

kebijakan tentang 

penjadwalan, 

pengerjaan proyek 

dan evaluasi 

SOP-4-

Perencanaan 

Evaluasi 

penerapan TI 

pada proses 

engineering 

1. IK-9-Perencanaan 

evaluasi TI pada 

Proses 

Engineering 

2. IK-10-Melakukan 

evaluasi TI pada 

Proses 

Engineering 

Risiko adanya 

keterlambatan 

karena 

monitoring 

Untuk merespon 

risiko ini, maka 

dibutuhkan 

kebijakan tentang 

SOP-5-Penerapan 

TI untuk 

monitoring pada 

proses konstruksi 

1. IK-11-

Perencanaan TI 

pada Proses 
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Risk Kebijakan SOP IK 

proyek tidak 

dilakukan 

secara realtime 

penjadwalan, 

pengerjaan proyek, 

evaluasi dan 

implementasi TI 

Konstruksi 

2. IK-12-

Implementasi TI 

pada Proses 

Konstruksi 

3. IK-13-Evaluasi TI 

pada Proses 

Konstruksi 

Risiko adanya 

item yang 

terlewat pada 

proses check / 

defect list 

 

Dalam mengatasi 

risiko ini 

dibutuhkan 

kebijakan 

pengerjaan proyek, 

evaluasi dan 

implementasi TI 

SOP-6-

Penerapan TI 

untuk proses 

check / defect 

list 

1. IK-14-

Perencanaan TI 

pada Proses check 

/ defect list 

2. IK-15-

Implementasi TI 

pada Proses check 

/ defect list 

3. IK-16-Evaluasi TI 

pada Proses check 

/ defect list 

Tahap Akhir 

Risiko adanya 

keterlambatan 

karena ada 

penjadwalan 

testing yang 

tidak terjadwal 

dengan baik 

Untuk merespon 

risiko ini, maka 

dibutuhkan 

kebijakan tentang 

pengerjaan proyek , 

evaluasi dan 

implementasi TI 

SOP-7-Penerapan 

TI untuk 

penjadwalan 

testing 

1. IK-17-

Perencanaan TI 

pada Proses 

Pengadaan testing 

2. IK-18-

Implementasi TI 

pada Proses 

Pengadaan testing 

3.  IK-19-Evaluasi 

TI pada proses 

testing 

 

Berdasarkan 8 SOP yang telah disusun maka lebih diulas lebih mendalam 

pada instruksi kerja. Instruksi kerja ini menampilkan seluruh proses bisnis dengan 

manual atau bantuan TI, IK tersebut yaitu.  
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1. IK-1-Perencanaan TI pada Proses Pengadaan Alat Bantu 

Instruksi kerja ini merupakan bagian dari SOP-1-Penerapan TI pada proses 

Pengadaan Alat Bantu, dimana dalam IK ini disebutkan cara merencanakan 

penerapan TI. 

2. IK-2-Implementasi TI pada Proses Pengadaan Alat Bantu 

Instruksi kerja ini merupakan bagian dari SOP-1-Penerapan TI pada proses 

Pengadaan Alat Bantu, dimana dalam IK ini disebutkan cara melakukan 

implementasi TI. 

3. IK-2-Evaluasi TI pada Proses Pengadaan Alat Bantu 

Instruksi kerja ini merupakan bagian dari SOP-1-Penerapan TI pada proses 

Pengadaan Alat Bantu, dimana dalam IK ini disebutkan cara melakukan 

evaluasi TI. 

4. IK-4-Perencanaan TI pada Proses Pengadaan Fasilitas 

Instruksi kerja ini merupakan bagian dari SOP-2-Penerapan TI pada proses 

Pembuatan dan Pengadaan Fasilitas, dimana dalam IK ini disebutkan cara 

merencanakan penerapan TI. 

5. IK-5-Implementasi TI pada Proses Pengadaan Fasilitas 

Instruksi kerja ini merupakan bagian dari SOP-2-Penerapan TI pada proses 

Pembuatan dan Pengadaan Fasilitas, dimana dalam IK ini disebutkan cara 

melakukan implementasi TI. 

6. IK-6-Evaluasi TI pada Proses Pengadaan Fasilitas 

Instruksi kerja ini merupakan bagian dari SOP-2-Penerapan TI pada proses 

Pembuatan dan Pengadaan Fasilitas, dimana dalam IK ini disebutkan cara 

melakukan evaluasi TI. 
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7. IK-7-Perencanaan evaluasi TI pada Proses Scheduling  

Instruksi kerja ini merupakan bagian dari SOP-3-Perencanaan Evaluasi 

penggunaan TI pada proses scheduling, dimana dalam IK ini disebutkan cara 

merencanakan evaluasi TI yang ada dalam proses scheduling. 

8. IK-8-Melakukan evaluasi TI pada Proses Scheduling 

Instruksi kerja ini merupakan bagian dari SOP-3-Perencanaan Evaluasi 

penggunaan TI pada proses scheduling, dimana dalam IK ini disebutkan cara 

melakukan evaluasi TI. 

9. IK-9-Perencanaan evaluasi TI pada Proses Engineering  

Instruksi kerja ini merupakan bagian dari SOP-4-Perencanaan Evaluasi 

penerapan TI pada proses engineering, dimana dalam IK ini disebutkan cara 

merencanakan evaluasi TI yang ada dalam proses engineering. 

10. IK-10-Melakukan evaluasi TI pada Proses Engineering 

Instruksi kerja ini merupakan bagian dari SOP-4-Perencanaan Evaluasi 

penerapan TI pada proses engineering, dimana dalam IK ini disebutkan cara 

melakukan evaluasi TI. 

11. IK-11-Perencanaan TI pada Proses Konstruksi 

Instruksi kerja ini merupakan bagian dari SOP-5-Penerapan TI untuk 

monitoring pada proses konstruksi, dimana dalam IK ini disebutkan cara 

merencanakan penerapan TI. 

12. IK-12-Implementasi TI pada Proses Konstruksi 

Instruksi kerja ini merupakan bagian dari SOP-5-Penerapan TI untuk 

monitoring pada proses konstruksi, dimana dalam IK ini disebutkan cara 

melakukan implementasi TI. 
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13. IK-13-Evaluasi TI pada Proses Konstruksi 

Instruksi kerja ini merupakan bagian dari SOP-5-Penerapan TI untuk 

monitoring pada proses konstruksi, dimana dalam IK ini disebutkan cara 

melakukan evaluasi TI. 

14. IK-14-Perencanaan TI pada Proses check / defect list 

Instruksi kerja ini merupakan bagian dari SOP-6-Penerapan TI untuk proses 

check / defect list, dimana dalam IK ini disebutkan cara merencanakan 

penerapan TI. 

15. IK-15-Implementasi TI pada Proses check / defect list 

Instruksi kerja ini merupakan bagian dari SOP-6-Penerapan TI untuk proses 

check / defect list, dimana dalam IK ini disebutkan cara melakukan 

implementasi TI. 

16. IK-16-Evaluasi TI pada Proses check / defect list 

Instruksi kerja ini merupakan bagian dari SOP-6-Penerapan TI untuk proses 

check / defect list, dimana dalam IK ini disebutkan cara melakukan evaluasi TI. 

17. IK-17-Perencanaan TI pada Proses Testing 

Instruksi kerja ini merupakan bagian dari SOP-7-Penerapan TI untuk 

penjadwalan testing, dimana dalam IK ini disebutkan cara merencanakan 

penerapan TI. 

18. IK-18-Implementasi TI pada Proses Testing 

Instruksi kerja ini merupakan bagian dari SOP-7-Penerapan TI untuk 

penjadwalan testing, dimana dalam IK ini disebutkan cara melakukan 

implementasi TI. 

19. IK-19-Evaluasi TI pada Proses Testing 
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Instruksi kerja ini merupakan bagian dari SOP-7-Penerapan TI untuk 

penjadwalan testing, dimana dalam IK ini disebutkan cara melakukan evaluasi 

TI. 

Instruksi kerja adalah langkah lebih terinci dari prosedur. Berikut terdapat 

contoh instruksi kerja pada SOP-1-Penerapan TI pada proses Pengadaan Alat 

Bantu, dimana terdapat instruksi kerja tentang perencanaan TI pada proses 

pengadaan alat bantu. Rincian instruksi kerja akan ditunjukkan pada gambar 4.6. 

 
Gambar 4.6 Contoh Instruksi Kerja 

 

1. Bagian TI melakukan analisis proses bisnis : 

a. Bagaimana alur prosesnya 

b. Peluang penerapan aplikasi dalam proses bisnis tersebut 

2. Setelah proses bisnis diketahui, bagian TI melakukan analisis kebutuhan TI, 

dalam hal ini fungsi setiap aplikasi dalam setiap tahapan, sehingga 

digunakan untuk membantu proses bisnis. 
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3. Site manager menentukan hasil analisis dari Bagian TI apakah sesuai atau 

tidak. Jika tidak maka site manager akan menyuruh bagian TI untuk 

melakukan analisis kembali, apabila sudah sesuai maka site manager akan 

memberikan kriteria aplikasi dimana. 

a. Aplikasi yang mampu melakukan monitoring pada proses konstruksi. 

b. Aplikasi yang mampu melakukan input, proses dan output. 

c. Inputan dalam aplikasi adalah item pekerjaan, lama waktu pengerjaan, 

kelengkapan pekerjaan dan penanggung jawab 

4. Bagian TI mulai membuat aplikasi sesuai kriteria. 

5. Setelah aplikasi dibuat maka ditentukan sumber daya software dan 

hardware. 

6. Kemudian aplikasi akan dicek kepada Site manager apakah telah sesuai atau 

tidak. 

7. Apabila menurut site manager belum sesuai maka dilakukan revisi pada 

bagian TI namun apabila telah sesuai maka proses perencanaan TI akan 

selesai. 

Untuk penjelasan lebih lengkap dari masing-masing instruksi kerja 

termasuk alir proses, pelaku dan sebagainya dapat dilihat pada Lampiran 4 

Instruksi Kerja. 

4.2.6 Membuat Formulir Kerja 

Selanjutnya dibuat formulir kerja yang disusun untuk melengkapi SOP dan 

instruksi kerja yang telah dibuat. Formulir kerja digunakan sebagai dokumen rekam 

kerja untuk nantinya dapat dilakukan revisi, penambahan atau penggantian. Hasil 

singkat formulir kerja dapat dilihat pada Tabel 4.27.  
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Tabel 4.27 Formulir Kerja 

 

Risk Kebijakan SOP IK FK 

Tahap Persiapan 

Risiko 

kesalahan 

dalam 

menentuka

n 

spesifikasi, 

jenis dan 

jumlah alat 

bantu serta 

kebutuhan 

biaya. 

Untuk 

menjalankan 

respon risiko 

dibutuhkan 

kebijakan 

tentang 

pengadaan, 

evaluasi dan 

implementasi 

TI 

SOP-1-

Penerapan 

TI pada 

proses 

Pengadaan 

Alat Bantu 

1. IK-1-

Perencanaan 

TI pada Proses 

Pengadaan 

Alat Bantu 

2. IK-2-

Implementasi 

TI pada Proses 

Pengadaan 

Alat Bantu 

3. IK-3-Evaluasi 

TI pada Proses 

Pengadaan 

Alat Bantu 

1. FK-1-Form 

Kebutuhan 

TI 

2. FK-2-Form 

Daftar 

Aplikasi 

3. FK-3-Form 

Kebutuhan 

Sumber 

Daya 

4. FK-4-Form 

Pengadaan 

Alat 

5. FK-5-Form 

Evaluasi 

Kinerja 

Aplikasi 

 

Risiko 

kesalahan 

dalam 

melakukan 

estimasi 

biaya dan 

kebutuhan 

fasilitas dan 

spesifikasin

ya. 

Diperlukan 

kebijakan 

pengadaan, 

evaluasi dan 

implemetasi 

untuk 

merespon 

risiko 

kesalahan 

dalam 

melkukan 

estimasi biaya 

dan 

kebutuhan 

fasilitas. 

SOP-2-

Penerapan 

TI pada 

proses 

Pembuatan 

dan 

Pengadaan 

Fasilitas 

1. IK-4-

Perencanaan 

TI pada 

Proses 

Pengadaan 

Fasilitas 

2. IK-5-

Implementasi 

TI pada 

Proses 

Pengadaan 

Fasilitas 

3. IK-6-Evaluasi 

TI pada 

Proses 

Pengadaan 

Fasilitas 

1. FK-6-Form 

Kebutuhan 

TI 

2. FK-7-Form 

Daftar 

Aplikasi 

3. FK-8-Form 

Kebutuhan 

Sumber 

Daya 

4. FK-9-Form 

Pengadaan 

Fasilitas 

5. FK-10-Form 

Evaluasi 

Kinerja 

Aplikasi 
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Risk Kebijakan SOP IK FK 

Risiko 

adanya 

kesalahan 

dalam 

melakukan 

penjadwala

n yang 

dimasukkan 

pada Ms. 

Project dan 

Ms. Excel 

Untuk 

merespon 

risiko ini, 

maka 

dibutuhkan 

kebijakan 

tentang 

penjadwalan 

dan evaluasi 

SOP-3-

Perencana

an 

Evaluasi 

pengguna

an TI 

pada 

proses 

schedulin

g 

1. IK-7-

Perencanaan 

evaluasi TI 

pada Proses 

Scheduling 

2. IK-8-

Melakukan 

evaluasi TI 

pada Proses 

Scheduling 

1. FK-11-Form 

Aplikasi 

yang 

dievaluasi 

2. FK-12-Form 

Evaluasi 

Kinerja 

Aplikasi 

 

Tahap Konstruksi 

Risiko 

adanya 

kesalahan 

dalam 

penjadwala

n 

engineering 

yang 

berdampak 

pada 

keterlambat

an 

Untuk 

menjalankan 

respon risiko 

dibutuhkan 

kebijakan 

tentang 

penjadwalan, 

pengerjaan 

proyek dan 

evaluasi 

SOP-4-

Perencana

an 

Evaluasi 

penerapan 

TI pada 

proses 

engineerin

g 

1. IK-9-

Perencanaan 

evaluasi TI 

pada Proses 

Engineering 

2. IK-10-

Melakukan 

evaluasi TI 

pada Proses 

Engineering 

1. FK-13-Form 

Aplikasi 

yang 

dievaluasi 

2. FK-14-Form 

Evaluasi 

Kinerja 

Aplikasi 

 

Risiko 

adanya 

keterlambat

an karena 

monitoring 

proyek 

tidak 

dilakukan 

secara 

realtime 

Untuk 

merespon 

risiko ini, 

maka 

dibutuhkan 

kebijakan 

tentang 

penjadwalan, 

pengerjaan 

proyek, 

evaluasi dan 

implementasi 

TI 

SOP-5-

Penerapan 

TI untuk 

monitoring 

pada proses 

konstruksi 

1. IK-11-

Perencanaan 

TI pada 

Proses 

Konstruksi 

2. IK-12-

Implementasi 

TI pada 

Proses 

Konstruksi 

3. IK-13-

Evaluasi TI 

pada Proses 

Konstruksi 

1. FK-15-Form 

Kebutuhan 

TI 

2. FK-16-Form 

Daftar 

Aplikasi 

3. FK-17-Form 

Kebutuhan 

Sumber 

Daya 

4. FK-18-Form 

Pengerjaan 

Konstruksi 

5. FK-19-Form 

Evaluasi 

Kinerja 

Aplikasi  
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Risk Kebijakan SOP IK FK 

Risiko 

adanya item 

yang 

terlewat 

pada proses 

check / 

defect list 

 

Dalam 

mengatasi 

risiko ini 

dibutuhkan 

kebijakan 

pengerjaan 

proyek, 

evaluasi dan 

implementasi 

TI 

SOP-6-

Penerapan 

TI untuk 

proses 

check / 

defect list 

1. IK-14-

Perencanaan 

TI pada 

Proses check / 

defect list 

2. IK-15-

Implementasi 

TI pada 

Proses check / 

defect list 

3. IK-16-

Evaluasi TI 

pada Proses 

check / defect 

list 

1. FK-20-Form 

Kebutuhan 

TI 

2. FK-21-Form 

Daftar 

Aplikasi 

3. FK-22-Form 

Kebutuhan 

Sumber 

Daya 

4. FK-23-Form 

item check / 

defect list 

5. FK-24-Form 

Evaluasi 

Kinerja 

Aplikasi  

Tahap Akhir 

Risiko 

adanya 

keterlambat

an karena 

ada 

penjadwala

n testing 

yang tidak 

terjadwal 

dengan baik 

Untuk 

merespon 

risiko ini, maka 

dibutuhkan 

kebijakan 

tentang 

pengerjaan 

proyek , 

evaluasi dan 

implementasi 

TI 

SOP-7-

Penerapan 

TI untuk 

penjadwala

n testing 

1. IK-17-

Perencanaan 

TI pada 

Proses 

Pengadaan 

testing 

2. IK-18-

Implementasi 

TI pada Proses 

Pengadaan 

testing 

3.  IK-19-

Evaluasi TI 

pada proses 

testing 

1. FK-25-Form 

Kebutuhan 

TI 

2. FK-26-Form 

Daftar 

Aplikasi 

3. FK-27-Form 

Kebutuhan 

Sumber 

Daya 

4. FK-28-Form 

item testing 

5. FK-29-Form 

Evaluasi 

Kinerja 

Aplikasi 
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Berdasarkan 8 SOP dan 19 IK yang telah disusun maka dilakukan rekam 

kerja yang dituangkan pada 29 formulir kerja. Formulir kerja ini menampilkan 

rekaman bagaimana SOP dan IK telah dilakukan, terdapat 5 FK utama yaitu. 

1. FK-Form Kebutuhan TI 

Formulir ini digunakan untuk merekam kebutuhan TI pada proses bisnis dalam 

proyek. 

2. FK-Daftar aplikasi 

Formulir ini digunakan untuk merekam kemungkinan aplikasi yang potensial 

yang terdapat pada proses bisnis proyek. 

3. FK-Form Kebutuhan Sumber Daya 

Formulir ini digunakan untuk merekam kebutuhan software dan hardware untuk 

penerapan TI. 

4. FK-Form Aplikasi yang dievaluasi 

Formulir ini digunakan untuk merekam aplikasi apa yang akan dievaluasi 

kinerjanya 

5. FK-Form Evaluasi Kinerja Aplikasi 

Formulir ini digunakan untuk merekam hasil kinerja suatu aplikasi yang ada 

dalam proses bisnis proyek. 

Selain 5 formulir kerja diatas terdapat 5 formulir kerja untuk masing-masing proses 

bisnis diantaranya adalah 

6. FK-4-Form Pengadaan Alat 

Formulir ini digunakan untuk merekam alat bantu yang akan diadakan oleh 

perusahaan. 

7. FK-9-Form Pengadaan Fasilitas  
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Formulir ini digunakan untuk merekam fasilitas yang akan diadakan oleh 

perusahaan. 

8. FK-18-Form Pengerjaan Konstruksi  

Formulir ini digunakan untuk merekam proses konstruksi apa yang dilakukan 

dalam proses pengerjaan proyek. 

9. FK-23-Form Item check / defect list  

Formulir ini digunakan untuk merekam item apa saja yang akan diperiksa pada 

proses check / defect list. 

10. FK-28-Form Item testing  

Formulir ini digunakan untuk merekam item apa saja yang akan diperiksa pada 

proses testing. 

Formulir kerja digunkan untuk merekap apakah SOP telah dilaksanakan atau 

tidak. Berikut terdapat contoh formulir kerja pada SOP-1-Penerapan TI pada proses 

Pengadaan Alat Bantu, dimana terdapat formulir kerja yang ditunjukkan pada tabel 

4.28. 

Tabel 4.28 Contoh Formulir Kerja 

 

No Proses Bisnis Kebutuhan Keterangan 

    

    

 

Keterangan : 

1. Proses Bisnis = Proses yang ada dalam pengadaan alat bantu. 

2. Kebutuhan = Rencana kebutuhan dukungan TI didalam setiap proses bisnis 

3. Keterangan = Keputusan apakah hasil analisis sudah sesuai 
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Untuk penjelasan lebih lengkap dari masing-masing formulir kerja dan 

bagaimana bentuknya dapat dilihat pada Lampiran 5 Formulir Kerja. 

Pembuatan standar operasional prosedur yang dimulai dari penyusunan 

kebijakan, penyusunan SOP, penyusunan IK dan diakhiri dengan penyusunan FK. 

Hal ini menandakan bahwa proses manajemen risiko telah selesai dengan 

menghasilkan dokumen SOP sebagai respon terhadap setiap kemungkinan risiko 

yang ada didalam proses bisnis proyek.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil perencanaan manajemen risiko TI yang telah dijelaskan 

pada BAB IV, dengan menggunakan metode ISO 31000:2009, maka kesimpulan 

yang didapat adalah sebagai berikut. 

1. Penyusunan manajemen risiko dilakukan pada tahapan pekerjaan milik PT 

TATA yang dimulai dari proses establish the context, risk assessment yang 

menilai diketahui sebanyak 8 risiko dan telah dinilai prioritasnya, risiko-risiko 

tersebuts terdiri dari 3 risiko dalam tahap persiapan, 3 risiko dalam tahap 

konstruksi dan 2 risiko pada tahap akhir. Kemudian selanjutnya dilakukan 

respon risiko melalui risk treatment. Hasil dari risk treatment adalah cara 

merespon ke 8 risiko tersebut, bagaimana aktivitas meresponnya serta pemilik 

dari risiko tersebut. Setelah dilakukan dapat diketahui dampak risiko yang 

paling tinggi adalah risiko adanya keterlambatan karena monitoring proyek 

tidak dilakukan secara realtime, untuk merespon risiko tersebut maka dengan 

selalu melakukan monitoring dan controlling terhadap hasil pekerjaan 

konstruksi dibantu dengan TI. 

2. Penyusunan kebijakan, standar operasional prosedur, instruksi kerja dan 

formulir kerja adalah sebagai cara untuk menangani risiko (risk treatment) yang 

telah ditemukan. Terdapat 1 kebijakan yang diterjemahkan melalui 7 standar 

operasional prosedur dimana 3 SOP digunakan untuk memperbaiki proses pada 

tahap persiapan, 3 SOP digunakan untuk memperbaiki proses pada tahap 
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konstruksi dan 1 SOP untuk memperbaiki proses pada tahap akhir, dari 7 SOP 

tersebut dirinci pada 19 instruksi kerja dan direkam dalam 29 formulir kerja.  

5.2  Saran 

Hasil dari perencanaan manajemen risiko ini diharapkan mampu 

mengurangi risiko yang ada di PT TATA. Berikut beberapa saran yang dapat 

dilakukan : 

1. Dalam mencapai sasaran proyek, PT TATA diharapkan dapat melakukan 

pengembangan dan implementasi SI/TI yang terdapat dalam IK, sehingga dapat 

melakukan proses bisnis dengan bantuan TI yang nantinya dapat meminimalisir 

terjadinya risiko. 

2. Melalui penelitian yang lebih lanjut, dapat dilakukan penelitian tentang 

manajemen risiko TI yang lebih rinci seperti contohnya risiko tentang keamanan 

data. Sebelum dilakukan manajemen risiko keamanan data maka perlu 

diimplementasikan TI yang akan mengatur data-data penting didalam 

perusahaan.
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