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TUJUAN INSTRUKSIONAL 

1 
Memahami resiko dan 
pentingnya manajemen 
resiko proyek yang baik, 
serta membahas unsur-
unsur perencanaan 
manajemen resiko dan isi 
dari rencana manajemen 
resiko 

2 
Membahas analisis resiko 
kualitatif dan menjelaskan 
bagaimana menghitung 
faktor resiko, membuat 
matriks probabilitas/ 
dampak, dan menerapkan 
teknik Top Ten Risk Item 
Tracking untuk melacak 
peringkat resiko 
. 

3 
Menjelaskan analisis 
resiko kuantitatif dan 
bagaimana menerapkan 
pohon keputusan 
(decision tree), simulasi, 
dan analisis sensitivitas 
untuk mengukur resiko 

4 
Memberikan contoh 
menggunakan strategi 
perencanaan respon 
terhadap resiko yang 
berbeda untuk mengatasi 
resiko negatif dan positif 

5 
Menjelaskan bagaimana 
perangkat lunak dapat 
membantu dalam 
manajemen resiko proyek 
. 

6 
Mendaftar sumber umum 
resiko dari proyek 
teknologi informasi (TI), 
dan menggambarkan 
proses identifikasi resiko 
dan membuat daftar 
resiko 
 
.  
 



Definisi dan konsep proyek, 
manajemen, dan manajemen proyek 

1.1 



PENTINGNYA MANAJEMEN 
RESIKO PROYEK 

 Manajemen resiko proyek adalah seni dan ilmu 
mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi resiko 
sepanjang proyek dan dalam ketertarikan untuk 
memenuhi tujuan proyek 

 Manajemen risiko sering diabaikan dalam proyek-proyek, 
tetapi dapat membantu meningkatkan keberhasilan 
proyek dengan membantu proyek-proyek pilihan yang 
baik, menentukan ruang lingkup proyek, dan 
mengembangkan perkiraan yang realistis 



PENELITIAN MENUNJUKKAN 
PENTINGNYA MENINGKATKAN 
MANAJEMEN RESIKO PROYEK 

 Penelitian oleh STBP dan Kwak menunjukkan risiko 
memiliki rating jatuh tempo terendah dari semua bidang 
pengetahuan 

 Sebuah survei serupa dilengkapi oleh perusahaan 
pengembangan perangkat lunak di Mauritius, Afrika 
Selatan pada tahun 2003, dan manajemen risiko juga 
memiliki kematangan terendah  

 Studi KLCI menunjukkan manfaat dari mengikuti praktik 
manajemen risiko perangkat lunak yang baik 

 



MANAJEMEN PROYEK 
KEMATANGAN OLEH INDUSTRY 

GROUP DAN LOKASI 
PENGETAHUAN* 

KEY: 1 = LOWEST MATURITY RATING    5 = HIGHEST MATURITY RATING 

 

Knowledge Area 

Engineering/ 

Construction 

Telecommunications  Information 

Systems 

Hi-Tech 

Manufacturing 

Scope 3.52 3.45 3.25 3.37 

Time 3.55 3.41 3.03 3.50 

Cost 3.74 3.22 3.20 3.97 

Quality 2.91 3.22 2.88 3.26 

Human Resources 3.18 3.20 2.93 3.18 

Communications 3.53 3.53 3.21 3.48 

Risk 2.93 2.87 2.75 2.76 

Procurement 3.33 3.01 2.91 3.33  

*Ibbs, C. William and Young Hoon Kwak. “Assessing Project Management Maturity,”  

Project Management Journal (March 2000). 



MANFAAT DARI PRAKTEK 
MANAJEMEN RISIKO 

SOFTWARE* 

 

*Source: Kulik and Weber, 

KLCI Research Group 



ISU GLOBAL 

 Banyak orang di seluruh dunia menderita kerugian 
keuangan ketika berbagai pasar keuangan jatuh di musim 
gugur tahun 2008, bahkan setelah US $ 700 miliar RUU 
bailout disahkan oleh Kongres AS 

 Menurut survei global 316 eksekutif jasa keuangan, lebih 
dari 70 persen responden percaya bahwa kerugian yang 
berasal dari krisis kredit sebagian besar karena kegagalan 
untuk mengatasi masalah manajemen risiko 

 Mereka mengidentifikasi beberapa tantangan dalam 
menerapkan manajemen risiko, termasuk data dan isu-isu 
budaya perusahaan 

 



RESIKO NEGATIF 

 Definisi kamus risiko adalah "kemungkinan kehilangan 
atau cedera“ 

 Risiko negatif melibatkan potensi masalah pemahaman 
yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana 
mereka mungkin menghambat keberhasilan proyek 
manajemen 

 Risiko negatif seperti bentuk asuransi; itu adalah investasi 



RESIKO DAPAT MENJADI 
POSITIF 

 Risiko positif adalah risiko yang mengakibatkan hal-hal 
yang baik terjadi; kadang-kadang disebut peluang 

 Definisi umum dari risiko proyek adalah ketidakpastian 
yang dapat memiliki efek negatif atau positif pada 
pemenuhan tujuan proyek 

 Tujuan dari manajemen risiko proyek adalah untuk 
meminimalkan risiko negatif potensial sekaligus 
memaksimalkan risiko positif potensial 



KEMUNGKINAN TERBAIK 

 Beberapa organisasi membuat kesalahan dengan hanya 
menangani risiko taktis dan negatif saat melakukan 
manajemen risiko proyek 

 David Hillson, (www.risk-doctor.com) menyarankan 
mengatasi masalah ini dengan memperluas lingkup 
manajemen risiko untuk mencakup kedua risiko strategis 
dan peluang upside, yang disebut sebagai manajemen 
risiko terpadu (integrated risk management) 



UTILITAS RISIKO 

 Utilitas risiko atau toleransi risiko adalah jumlah 
kepuasan atau kesenangan yang diterima dari hasil yang 
potensial 

• Utilitas naik pada tingkat yang menurun untuk orang yang 
menghindari risiko  

• Mereka yang mencari risiko memiliki toleransi yang lebih tinggi 
untuk risiko dan kepuasan mereka meningkat ketika lebih banyak 
hasil yang dipertaruhkan 

• Pendekatan resiko netral mencapai keseimbangan antara risiko dan 
hasil 



FUNGSI UTILITAS RISIKO DAN 
PREFERENSI RISIKO 

 



PROSES MANAJEMEN RISIKO 
PROYEK 

 Perencanaan manajemen risiko: Memutuskan 
bagaimana pendekatan dan merencanakan kegiatan 
manajemen risiko untuk proyek tersebut 

 Mengidentifikasi risiko: Menentukan risiko yang 
mungkin mempengaruhi proyek dan 
mendokumentasikan karakteristik masing-masing 

 Melakukan analisis risiko kualitatif: Memprioritaskan 
risiko berdasarkan probabilitas dan dampak terjadinya 



RINGKASAN MANAJEMEN 
RISIKO PROYEK 

 



PERENCANAAN MANAJEMEN 
RISIKO 

 Output utama dari proses ini adalah rencana 
manajemen risiko—rencana yang mendokumentasikan 
prosedur untuk mengelola risiko di seluruh proyek 

 Tim proyek harus meninjau dokumen proyek dan 
memahami pendekatan organisasi dan sponsor untuk 
risiko 

 Tingkat detail akan bervariasi dengan kebutuhan proyek 



TOPIK YANG DITUJUKAN 
DALAM RENCANA 

MANAJEMEN RISIKO 

 Metodologi 

 Peran dan tanggungjawab 

 Anggaran dan jadwal 

 Kategori risiko 

 Kemungkinan risiko dan dampak 

 Revisi toleransi stakeholder 

 Tracking 

 Dokumentasi risiko 



KONTINGENSI DAN RENCANA 
FALLBACK, KONTINGENSI 

CADANGAN 

 Rencana kontingensi merupakan tindakan yang telah 
ditetapkan yang akan diambil tim proyek jika suatu 
peristiwa risiko yang diidentifikasi terjadi 

 Rencana fallback dikembangkan untuk risiko yang 
memiliki dampak yang tinggi pada rapat tujuan proyek, 
dan diberlakukan jika upaya untuk mengurangi risiko 
tidak efektif 



KONTINGENSI DAN RENCANA 
FALLBACK, KONTINGENSI 

CADANGAN 

 Cadangan kontingensi atau tunjangan adalah ketentuan 
yang diselenggarakan oleh sponsor proyek atau 
organisasi untuk mengurangi risiko biaya atau jadwal 
overruns ke tingkat yang dapat diterima; cadangan 
manajemen adalah dana yang dimiliki untuk risiko yang 
tidak diketahui 



LEMBAR SCORING POTENSIAL 
KESUKSESAN TI 

Success Criterion Relative Importance 

User Involvement 19 

Executive Management support 16 

Clear Statement of Requirements 15 

Proper Planning 11 

Realistic Expectations 10 

Smaller Project Milestones 9 

Competent Staff 8 

Ownership 6 

Clear Visions and Objectives 3 

Hard-Working, Focused Staff 3 

Total 100 

 



KATEGORI LUAS RISIKO 

 Risiko pasar 

 Risiko keuangan 

 Risiko teknologi 

 Risiko masyarakat 

 Risiko struktur/proses 



APA YANG SALAH? 

 KPMG, sebuah perusahaan konsultan besar, menerbitkan 
sebuah studi pada tahun 1995 yang menemukan bahwa 
55 persen dari proyek runaway—proyek yang memiliki 
pengeluaran yang signifikan atau jadwal yang overrun—
tidak melakukan manajemen risiko sama sekali, 38 persen 
melakukan beberapa (tapi setengah tidak menggunakan 
temuan risiko setelah proyek itu berlangsung), dan 7 
persen tidak tahu apakah mereka melakukan manajemen 
risiko atau tidak 

 Waktu manajemen risiko juga merupakan pertimbangan 
penting 



CONTOH STRUKTUR RINCIAN 
RISIKO 

 



POTENSI KONDISI RISIKO 
NEGATIF BERHUBUNGAN 

DENGAN SETIAP AREA 
PENGETAHUAN 

 



MENGAPA PERLU BELAJAR 
MANAJEMEN PROYEK 

TEKNOLOGI INFORMASI ? 

 Mengidentifikasi risiko adalah proses pemahaman apa 
peristiwa potensial yang mungkin menyakiti atau 
meningkatkan proyek tertentu 

 Pertimbangan lain adalah kemungkinan adanya 
penemuan canggih 

 Alat identifikasi risiko dan teknik termasuk: 

• Brainstorming 

• The Delphi Technique 

• Interview 

• Analisis SWOT 

 



BRAINSTORMING 

 Brainstorming adalah teknik di mana sebuah kelompok 
mencoba untuk menghasilkan ide-ide atau menemukan 
solusi untuk masalah tertentu dengan mengumpulkan 
ide-ide spontan dan tanpa dihakimi 

 Seorang fasilitator yang berpengalaman harus 
menjalankan sesi brainstorming 

 Hati-hati untuk tidak terlalu sering menggunakan atau 
penyalahgunaan brainstorming. 

• Literatur psikologi menunjukkan bahwa individu dapat 
menghasilkan banyak ide dengan bekerja sendiri daripada yang 
mereka lakukan melalui brainstorming di kelompok kecil 

• Efek kelompok sering menghambat generasi ide 



DELPHI TECHNIQUE 

 Delphi Technique digunakan untuk memperoleh 
konsensus di antara para ahli yang membuat prediksi 
tentang perkembangan masa depan 

 Memberikan masukan independen dan anonim tentang 
peristiwa masa depan 

 Menggunakan pertanyaan berulang dan tanggapan 
tertulis dan menghindari efek bias yang mungkin terjadi 
dalam metode lisan, seperti brainstorming 

 



INTERVIEW 

 Interview adalah teknik pencarian fakta untuk 
mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, e-
mail, atau diskusi instant-messaging 

 Meng-interview orang-orang dengan pengalaman proyek 
yang serupa adalah alat penting untuk mengidentifikasi 
potensi risiko 

 

 



ANALISIS SWOT 

 Analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan 
threats) juga dapat digunakan selama identifikasi risiko 

 Membantu mengidentifikasi risiko negatif dan positif 
yang luas yang berlaku untuk proyek 



RISK REGISTER (DAFTAR 
RESIKO) 

 Output utama dari proses identifikasi risiko adalah daftar 
risiko yang teridentifikasi dan informasi lainnya yang 
diperlukan untuk mulai membuat daftar risiko 

 Risk register adalah: 

• Sebuah dokumen yang berisi hasil berbagai proses manajemen 
risiko dan yang sering ditampilkan dalam tabel atau format 
spreadsheet 

• Sebuah alat untuk mendokumentasikan peristiwa potensi resiko 
dan informasi terkait 

 Risk events mengacu pada peristiwa yang tidak pasti 
yang spesifik yang mungkin terjadi sehingga merugikan 
atau perangkat tambahan proyek 



KONTEN RISK REGISTER 

 Nomor identifikasi untuk setiap kejadian risiko 

 Sebuah peringkat untuk setiap peristiwa risiko 

 Nama setiap kejadian risiko 

 Sebuah deskripsi dari setiap peristiwa risiko 

 Kategori di mana setiap peristiwa risiko terjadi 

 Akar penyebab dari setiap risiko 



KONTEN RISK REGISTER 
(LANJUTAN) 

 Pemicu untuk setiap resiko; pemicu adalah indikator atau 
gejala peristiwa resiko yang sebenarnya 

 Tanggapan potensial terhadap setiap risiko 

 Risk owner (pemilik resiko) atau orang yang akan 
memiliki atau bertanggung jawab untuk setiap risiko 

 Probabilitas dan dampak dari setiap risiko yang terjadi 

 Status dari setiap risiko 



CONTOH RISK REGISTER 

 No.: R44 

 Rank: 1 

 Risiko: New customer (pelanggan baru) 

 Deskripsi: Kami tidak pernah melakukan sebuah proyek untuk organisasi ini 
sebelumnya dan tidak tahu terlalu banyak tentang mereka. Salah satu kekuatan 
perusahaan kami adalah membangun hubungan pelanggan yang baik, yang 
sering menyebabkan proyek lebih lanjut dengan pelanggan itu. Kami mungkin 
akan kesulitan bekerja dengan pelanggan ini karena mereka baru bagi kita. 

 Category: Risiko masyarakat, Etc. 



MELAKUKAN ANALISIS RISIKO 
KUALITATIF 

 Menilai kecenderungan dan dampak dari resiko 
teridentifikasi untuk menentukan besar dan prioritas 
mereka 

 Alat kuantifikasi risiko dan teknik termasuk:  

• Matriks kemungkinan dan dampak 

• Top Ten Risk Item Tracking 

• Penilaian ahli 



MATRIKS KEMUNGKINAN DAN 
DAMPAK 

 Matriks kemungkinan dan dampak atau chart berisi 
daftar probabilitas relatif dari risiko yang terjadi pada 
salah satu sisi matriks atau sumbu pada grafik dan 
dampak relatif dari resiko di kolom lain 

 Buat daftar risiko dan kemudian label masing-masing 
sebagai tinggi, sedang, atau rendah dalam hal probabilitas 
terjadinya dan dampaknya jika hal itu terjadi 

 Juga dapat menghitung faktor risiko: 

• Angka yang mewakili keseluruhan risiko kejadian tertentu 
berdasarkan probabilitas kejadian mereka dan konsekuensi untuk 
proyek jika mereka terjadi 



CONTOH MATRIKS 
KEMUNGKINAN DAN DAMPAK 

 



CHART MENUNJUKKAN 
TEKNOLOGI RISIKO TINGGI, 

SEDANG, DAN RENDAH 

 



TOP TEN RISK ITEM TRACKING 

 Top Ten Risk Item Tracking adalah alat analisis risiko 
kualitatif yang membantu mengidentifikasi risiko dan 
mempertahankan kesadaran risiko sepanjang hidup 
proyek 

 Membentuk peninjauan berkala dari sepuluh item resiko 
proyek 

 Daftar peringkat saat ini, peringkat sebelumnya, jumlah 
kali risiko muncul di daftar selama periode waktu 
tertentu, dan ringkasan kemajuan dalam menyelesaikan 
item risiko 



CONTOH TOP TEN RISK ITEM 
TRACKING 

 



WATCH LIST 

 Watch list adalah daftar risiko yang memiliki prioritas 
rendah, tapi masih diidentifikasi sebagai risiko yang 
potensial 

 Analisis kualitatif juga dapat mengidentifikasi risiko yang 
harus dievaluasi secara kuantitatif 



POTRET MEDIA 

 Kisah Titanic dikenal di seluruh dunia, dan pada tanggal 15 
April 2012, orang-orang ikut memperingati 100 tahun 
tenggelamnya Titanic 

 Sebuah artikel di Perpustakaan Virtual PMI menjelaskan 
bagaimana cara untuk menghindari "faktor Titanic" dalam 
proyek Anda adalah dengan menganalisis saling 
ketergantungan dari risiko 

 Misalnya, probabilitas dari kejadian satu risiko yang terjadi 
mungkin berubah jika satu sama lain terwujud, dan respon 
terhadap satu peristiwa risiko kemungkinan dapat 
mempengaruhi yang lain 



MELAKUKAN ANALISIS RISIKO 
KUANTITATIF 

 Seringkali mengikuti analisis risiko kualitatif, namun 
keduanya bisa dilakukan bersamaan 

 Proyek-proyek besar dan kompleks yang melibatkan 
teknologi canggih sering memerlukan analisis risiko 
kuantitatif luas 

 Teknik-teknik utamanya meliputi: 

• Analisis pohon keputusan 

• Simulasi 

• Analisis sensitivitas 



CONTOH EXPECTED 
MONETARY VALUE (EMV) 

 



SIMULASI 

 Simulasi menggunakan representasi atau model dari 
sistem untuk menganalisis perilaku yang diharapkan atau 
kinerja sistem 

 Analisis Monte Carlo mensimulasikan hasil model 
berkali-kali untuk memberikan distribusi statistik dari 
hasil terhitung 

 Untuk menggunakan simulasi Monte Carlo, anda harus 
memiliki tiga perkiraan (kemungkinan besar, 
kemungkinan pesimis dan optimis) ditambah perkiraan 
kemungkinan perkiraan yang ada antara nilai-nilai yang 
paling mungkin dan optimis 

  
 



LANGKAH-LANGKAH ANALISIS 
MONTE CARLO 

1. Menilai rentang untuk variabel yang dipertimbangkan 

2. Menentukan distribusi probabilitas masing-masing 
variabel 

3. Untuk setiap variabel, memilih nilai acak berdasarkan 
distribusi probabilitas 

4. Menjalankan analisis deterministik atau satu lulus 
melalui model 

5. Ulangi langkah 3 dan 4 beberapa kali untuk 
mendapatkan distribusi probabilitas dari hasil model 



CONTOH HASIL SIMULASI 
MONTE CARLO UNTUK 

JADWAL PROYEK 

 



APA YANG BENAR? 

 Sebuah perusahaan kedirgantaraan besar digunakan 
simulasi Monte Carlo untuk membantu mengukur risiko 
pada beberapa proyek teknik berdesain canggih, seperti 
National Aersopace Plan (NASP) 

 Hasil simulasi digunakan untuk menentukan bagaimana 
perusahaan akan menginvestasikan dana penelitian dan 
pengembangan internal  

 Lihat teks untuk contoh bagaimana General Motors, Eli 
Lily, dan Proctor & Gamble menggunakan perangkat 
lunak simulasi 



CONTOH ANALISIS 
SENSITIVITAS UNTUK 

MENENTUKAN BREAK-EVEN 
POINT 

 



STRATEGI MITIGASI RISIKO 
UMUM UNTUK RISIKO TEKNIS, 
PENGELUARAN DAN JADWAL 

 



STRATEGI RESPON UNTUK 
RISIKO POSITIF 

 Eksploitasi risiko 

 Pembagian risiko 

 Peningkatan risiko 

 Penerimaan risiko 



RISIKO RESIDUAL DAN 
SEKUNDER 

 Penting juga untuk mengidentifikasi risiko residu dan 
sekunder 

 Resiko residual risiko yang tetap setelah semua strategi 
respon telah dilaksanakan 

 Resiko sekunder adalah akibat langsung dari 
pelaksanaan respon risiko 



MENGENDALIKAN RISIKO 

 Melibatkan pelaksanaan proses manajemen risiko untuk menanggapi 
kejadian risiko dan memastikan bahwa kesadaran risiko merupakan 
kegiatan yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh seluruh tim 
proyek di seluruh proyek 

 Workarounds merupakan respon yang tidak direncanakan untuk 
kejadian risiko yang harus dilakukan ketika tidak ada rencana 
kontingensi 

 Output utama dari pengendalian risiko adalah: 

• informasi kinerja 

• permintaan perubahan  

• update rencana manajemen proyek 

• dokumen proyek lainnya, dan aset proses organisasi 



MENGGUNAKAN SOFTWARE 
UNTUK MEMBANTU DALAM 

MANAJEMEN RISIKO PROYEK 

 Register risiko dapat dibuat dalam Word sederhana atau 
berkas Excel atau sebagai bagian dari database 

 Perangkat lunak manajemen risiko yang lebih canggih, 
seperti alat simulasi Monte Carlo, membantu dalam 
menganalisis risiko proyek 

 Anda dapat membeli add-ons untuk Excel dan Project 
2010 untuk melakukan simulasi 



HASIL MANAJEMEN RISIKO 
PROYEK YANG BAIK 

 Tidak seperti manajemen krisis, manajemen risiko proyek 
yang baik sering terjadi tanpa disadari 

 Proyek yang dikelola dengan baik tampak hampir tanpa 
usaha, tapi banyak pekerjaan yang masuk ke dalam 
proyek dengan baik 

 Manajer proyek harus berusaha untuk membuat 
pekerjaan mereka terlihat mudah untuk mencerminkan 
hasil proyek yang baik 



HASIL MANAJEMEN RISIKO 
PROYEK YANG BAIK 

 Tidak seperti manajemen krisis, manajemen risiko proyek 
yang baik sering terjadi tanpa disadari 

 Proyek yang dikelola dengan baik tampak hampir tanpa 
usaha, tapi banyak pekerjaan yang masuk ke dalam 
proyek dengan baik 

 Manajer proyek harus berusaha untuk membuat 
pekerjaan mereka terlihat mudah untuk mencerminkan 
hasil proyek yang baik 



RINGKASAN MATERI 

1 
Manajemen risiko proyek 
adalah seni dan ilmu 
mengidentifikasi, 
menganalisis, dan 
menanggapi risiko 
sepanjang proyek dan 
dalam kepentingan 
terbaik untuk memenuhi 
tujuan proyek 

2 
Proses utamanya 
meliputi: 

• Perencanaan 
manajemen risiko 

• Mengidentifikasi risiko 

• Melakukan analisis 
risiko kualitatif 

• Melakukan analisis 
risiko kuantitatif  

• Perencanaan respons 
risiko 

• Mengendalikan risiko 

 

 


