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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Ada beberapa key success factor yang dapat menjadi acuan bagi pemain 

jasa pengoperasian dan pemeliharaan (O&M) untuk mencapai sustainable growth 

yakni :  

1. Manajemen proses harus semakin efisien sehingga mengarah kepada 

terciptanya keunggulan biaya dibandingkan dengan kompetitor. 

2. Manajemen risiko yang dapat menghindari kerugian dan menentukan 

bagaimana menghadapi risiko yang diambil. 

3. Fleksibilitas sumber daya dalam menghadapi permintaan konsumen yang 

sangat bervariasi. 

4. SDM yang mencukupi baik dari sisis kompetensi yang dibutuhkan maupun   

dari jumlah SDM yang diperlukan. 

5. Memiliki lebih banyak pemasok (khususnya sparepart) yang terpercaya guna 

mendukung kehandalan performance unit yang dioperasikan perusahaan jasa 

O&M. 

(Sumber : RJPP PT.PJB Services 2014-2018) 

 Menurut  RUPTL PLN dan RJPP PJB, kebutuhan listrik Indonesia periode 

2013-2022 akan meningkat dari 188 TWh pada 2013 menjadi 385 TWh pada 

tahun 2022 (Gambar 1.1).Dengan alokasi 34345 MW (60.59%) akan disuplai oleh 

PLN dan sisanya akan disediakan oleh IPP (Independent Power Producer) 

(Gambar 1.2).  
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Gambar 1.1 : Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik di Indonesia 2013-2022 

(Sumber RUPTL PLN 2013-2022) 

   

Gambar 1.2 : Proyeksi Tambahan Kapasitas Pembangkit Listrik di Indonesia 

Tahun 2013-2022 (Sumber : RUPTL PLN 2013-2022) 

 

Tingginya pertumbuhan pembangkit listrik ini adalah peluang yang harus 

dimanfaatkan sebaik mungkin oleh PT.PJB Services, salah satu persiapan 

menyambut peluang tersebut adalah Implementasi Manajemen Risiko yang 

komprehensif yang menjadi sangat diperlukan karena merupakan salah satu key 

success factor (seperti dijelaskan dalam RJPP PT.PJB Services 2014-2018 di 

atas). Manajemen risiko merupakan suatu proses yang logis dan sistematis dalam 

mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, mengendalikan, mengawasi, dan 
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mengkomunikasikan risiko yang berhubungan dengan segala aktivitas, fungsi atau 

proses dengan tujuan agar perusahaan mampu meminimasi kerugian dan 

memaksimumkan kesempatan. Implementasi dari manajemen risiko ini membantu 

perusahaan dalam mengidentifikasi risiko sejak awal dan membantu membuat 

keputusan untuk mengatasi risiko tersebut (Australia/New Zealand Standards, 

2004). Kajian risiko adalah salah satu bagian dari proses manajemen risiko yang 

menyangkut proses mengidentifikasi sampai dengan mengendalikan (memitigasi) 

risiko. Dalam literatur ada banyak definisi tentang risiko, risiko diartikan sebagai 

fungsi dari ketidakpastian dan risiko memiliki dampak yang dihasilkan dari suatu 

kejadian (Sinha, 2004). Definisi lainnya mengenai risiko adalah probabilitas dari 

suatu kejadian yang menyebabkan adanya kerugian selama kejadian tersebut 

berlangsung (Frosdick,1997), hal ini sejalan dengan definisi risiko sebagai 

probabilitas dari suatu kejadian yang akan terjadi dan menghasilkan konsekuensi 

merugikan (Eltram dan Zsidin,2003). Pada umumnya risiko tidak dapat 

dihilangkan atau dihindari begitu saja tetapi risiko dapat dikelola dengan baik 

menurut kebutuhan perusahaan.  

 Urgensi dibutuhkannya evaluasi kajian risiko eksisting adalah karena 

selama ini belum dilakukan pembaruan risk register yang ada, template risk 

register dan penilaiannya hanya mencontoh dari kajian risiko eksisting sejak 2011 

sampai sekarang padahal pengelolaan risiko bisa dibilang semakin lama akan 

terus semakin kompleks, tidak hanya dikarenakan bertambahnya jenis risiko baru 

yang tentunya akan memaksa perusahaan untuk terus inovatif dalam upaya 

mengidentifikasi risiko baru tersebut tetapi juga menyangkut prosedur pembuatan 
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kajian risiko dan hubungan keterkaitan antara suatu kejadian risiko dengan 

penyebab atau pemicu risiko tersebut, demikianlah mengapa peneliti merasa 

diperlukan evaluasi Kajian Risiko Proyek Jasa  Operation and Maintenance 

PLTU PT.PJB Services. Untuk mengevaluasi kajian risiko proyek Jasa O&M 

PLTU eksisting (yang pernah dilakukan) PT.PJB Services maka akan diambil 

contoh kajian risiko pada PLTU ABC di tahun 2011. Salah satu kerugian yang 

pernah dialami oleh PT.PJB Services adalah kemacetan pembayaran tagihan oleh 

PT.ABC yang dibiarkan berlarut-larut.Wanprestasi ini membuat PT.PJB Services 

terpaksa memutus kontrak O&M PLTU ABC tersebut dan menyisakan milyaran 

piutang yang belum terbayarkan oleh PT. ABC hingga saat ini. Sebelum kejadian 

keterlambatan pembayaran, proyek tersebut juga sering bermasalah, yaitu 

kerusakan peralatan yang diakibatkan oleh kondisi peralatan pembangkit yang 

sudah tua yang manual book-nya saja sudah tidak ada, akibatnya reputasi PT. PJB 

Services terimbas karena performance pembangkit tidak berjalan sesuai yang 

diharapkan dan mendapat teguran Gubernur di Propinsi tempat PLTU ABC 

beroperasi. Kajian risiko sebagai bagian manajemen risiko Proyek Jasa O&M 

PLTU ABC memiliki beberapa hal yang perlu dievaluasi, misalnya: pembobotan 

level risiko dan probabilitas risiko sangat subyektif, lebih banyak menggunakan 

asumsi dari tim penyusun Kajian Risiko Proyek O&M PLTU ABC. Celah lainnya 

adalah belum memperhitungkan keterkaitan antara kejadian risiko (risk events) 

dengan agen penyebabnya (risk agents) dan juga hubungan anatara risk agents 

dengan mitigasi atau Proactive Action-nya.  
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 Penelitian sebelumnya ada yang telah menggunakan metode AHP 

(Analytical Hierarchy Process) (Gaudenzi dan Borghesi, 2006) atau ANP 

(Analytical Network Process) (Darmawana dan Nilda, 2012) untuk memahami 

hubungan keterkaitan antar kejadian risiko sebagai salah satu langkah meranking 

risiko (kejadian risko). Penelitian-penelitian ini meranking kejadian risiko 

berdasarkan seberapa besar hubungan keterkaitan (pengaruh) antar kejadian risiko 

saja, hal inilah yang membuat peneliti memilih HOR untuk melakukan kajian 

risiko proyek jasa O&M yang baru karena HOR dapat menilai risiko berdasarkan 

tingkat keparahan dampak (severity), probabilitas kemunculan (occurance) 

sekaligus hubungan antara risk events dengan risk agent-nya dan risk agent 

dengan proactive actionnya (mitigasinya).HOR mengidentifikasi risiko menurut 

proses bisnisnya, hal ini berbeda dengan kajian risiko yang dilakukan PT.PJB 

Services sebelumnya yang mengidentifikasi risiko dari goal yang hendak dicapai 

(RBS dan berbasis ISO 31000), dengan merunut proses bisnisnya diharapkan 

risiko yang teridentifikasi tak ada yang terlewatkan. Dalam HOR tingkat 

subyektifitas dapat dikurangi dengan menggunakan kuesioner dan triangulasi 

sumber data atau brainstorming (Pujawan dan Geraldine, 2009).  
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Gambar 1.3 : Proyeksi Komposisi Tambahan Kapasitas Pembangkit Listrik di 

Indonesia Tahun 2013-2022 (Sumber: RUPTL PLN 2013-2022) 

 

 Kompetensi PT.PJB Services memang tidak hanya ada di O&M PLTU 

saja, melainkan juga di PLTP, PLTA dan sebagainya, tapi sebagian besar 

pembangkit listrik yang ditangani PT.PJB Services saat ini adalah PLTU dan 

proyeksi pertambahan pembangkit listrik sampai dengan tahun 2022 sebesar 

63.8% akan diisi oleh PLTU (dapat dilihat di Gambar 1.3) maka evaluasi kajian 

risiko proyek O&M PLTU menjadi sangat penting. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah :  

1. Bagaimanakah kajian risiko proyek jasa O&M PLTU PT.PJB Services yang 

telah dilakukan? 

2. Bagaimanakah mengidentifikasi risiko-risiko proyek jasa O&M PLTU 

menurut HOR dengan merunut dari proses bisnisnya sejak awal proses 

mengikuti tender sampai jika dapat memenangkan tender (sebelum Surat 

Perjanjian ditandatangani) dan apakah perbedaannya dengan kajian risiko 

eksisting ? 

3. Bagaimanakah menilai dampak risiko yang mungkin terjadi dan 

bagaimanakah merencanakan mitigasinya untuk mengurangi atau 

menghindari besarnya dampak yang akan terjadi menurut HOR dan apakah 

perbedaannya dengan kajian risiko eksisting ? 

1.3.  Tujuan Penelitian 
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 Berdasarkan perumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan 

penelitian ini meliputi : 

1. Mengevaluasi kajian risiko eksisting proyek jasa O&M PLTU yang telah 

dilakukan PT.PJB Services. 

2. Mengidentifikasi risiko-risiko proyek jasa O&M PLTU meruntut dari 

proses bisnisnya menurut HOR sejak awal proses mengikuti tender sampai 

jika dapat memenangkan tender (sebelum Surat Perjanjian ditandatangani) 

dan membandingkannya dengan kajian risiko eksisting. 

3. Menilai dampak risiko yang mungkin terjadi dan merencanakan 

mitigasinya untuk mengurangi atau menghindari besarnya dampak yang 

akan terjadi menurut HOR dan membandingkannya dengan kajian risiko 

eksisting.  

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi perusahaan : Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan 

untuk mengevaluasi kajian risiko perusahaan terutama untuk Proyek Jasa 

Operation and Maintenance PLTU. 

2. Bagi penulis : Dapat menambah wawasan pola pikir dan memberikan suatu 

pengalaman berharga tentang pembuatan kajian risiko. 

3. Bagi pihak lain : Dapat memberikan manfaat pengetahuan dan masukan 

untuk dijadikan referensi dalam pembuatan kajian risiko khususnya pada 

perusahaan Jasa Operation and Maintenance PLTU. 

1.5. Sistematika Pembahasan 
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 Untuk menunjang pembahasan, hasil-hasil penelitian ini akan diberikan 

dengan sistematika:  

Bab I:  Pendahuluan  

Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Bab II: Tinjauan Pustaka 

Bab tinjauan pustaka berisi teori yang mendasari penulisan penelitian dan relevan 

dengan judul serta permasalahan dalam penelitian, yaitu teori mengenai 

manajemen risiko dan metodenya. 

Bab III:  Metode Penelitian  

Bab metode penelitian menguraikan tentang pendekatan penelitian, jenis dan 

sumber data, prosedur pengumpulan data, metode analisis, dan batasan penelitian. 

Bab IV: Gambaran Umum Subyek Penelitian 

Bab gambaran umum  berisi tentang gambaran umum manajemen risiko Proyek 

Jasa Operation and Maintenance PT.PJB Services sebagai obyek penelitian. 

Bab V:  Analisis dan Pembahasan 

Bab analisis dan pembahasan berisi pembahasan yang menguraikan tentang data 

yang diperoleh dan analisisnya. 

Bab VI: Kesimpulan dan Saran 

Bab kesimpulan dan saran membahas mengenai kesimpulan dari analisis yang 

dilakukan oleh penulis dan saran yang diberikan penulis bagi perusahaan. 
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