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ABSTRAK 

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan 
dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: penilaian risiko, pengembangan strategi untuk 
mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Peranan manajemen 
resiko dalam kelancaran pembangunan PLTN/ Instalasi nuklir menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Pembangunan 
pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) memiliki tingkat kompleksitas struktur, sistem dan komponen tinggi dengan 
sangat padat modal dan sumber daya manusia. Indonesia memiliki peraturan mengenai manajemen risiko dalam lingkup 
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Ditunjukkan juga pedoman dalam menganalisis risiko 
dan identifikasinya dengan metode matriks berdasar peraturan tersebut. Penulis memberikan beberapa pengalaman 
negara pemilik PLTN/IN dalam menganalisis risiko konstruksi sehingga menjadi informasi yang sangat baik bagi 
negara yang belum pernah memiliki PLTN, untuk menunjukkan bahwa manajemen resiko adalah hal yang patut 
dipertimbangkan Beberapa peraturan/code dan standar yang ada menunjukkan bahwa manajemen risiko memang 
diperlukan. 
 
Kata kunci: Manajemen Risiko, SMK3, PLTN 
 
ABSTRACT 

Risk management is a structural approach on managing uncertainty in correspond to hazard; human activity which is 
consists of risk assessment, managing strategy development, and mitigate the risk by utilizing its resources. Risk 
management on NPP/ NI construction has an important role to accomplished the project successfully. Nuclear Power 
Plant (NPP) construction engage very complex structure, system and component as well as high financing budget and a 
lot of human resource involved. Indonesia regulation on risk management is enveloped on management system on 
construction environmental health and safety scope. Guidelines based on Indonesian regulation on analyzing and 
identifying the risk include matrix methodology are shown. Author presents a lesson learned from other country 
regarding of their experience on deal with construction risk management to show how useful and important it’s 
information to analyze the construction risk for embarking nuclear country. Several code and standard are listed in 
order to express how important construction risk management would be. 
 
Keywords: Risk Management, SMK3, NPP. 
 
I. PENDAHULUAN 

Risiko merupakan suatu keniscayaan dari suatu 
tindakan. Risiko berbanding lurus dengan kompleksitas 
dan besarnya suatu proyek. Pembangunan pembangkit 
listrik tenaga nuklir (PLTN) merupakan salah satu 
mega-proyek yang membutuhkan pelaksanaan 
manajemen risiko untuk tetap berlangsungnya proyek 
sesuai jadwal dan budget yang dialokasikan. 

Tidak ada yang bebas risiko, yang ada hanya 
bagaimana mengatur (manage), meminimalkan 
(minimize), membagi (share) bahkan menerimanya 
(accept) dan memitigasi potensi dari resiko 
(consequences) terhadap proyek tersebut. 

Risiko merupakan variasi dalam hal-hal yang 
mungkin terjadi secara alami didalam suatu situasi [1]. 
Risiko adalah ancaman terhadap kehidupan, properti 
atau keuntungan finansial akibat bahaya yang terjadi 
[2]. Secara umum risiko dikaitkan dengan kemungkinan 
(probabilitas) terjadinya peristiwa diluar yang 

diharapkan [3].  Jadi risiko adalah variasi dalam hal-hal 
yang mungkin terjadi secara alami atau kemungkinan 
terjadinya peristiwa diluar yang diharapkan yang 
merupakan ancaman terhadap properti dan keuntungan 
finansial akibat bahaya yang terjadi. 

Resiko muncul akibat ketidakpastian dari suatu 
obyek yang kita hadapi, terutama dalam menghadapi 
suatu proyek pembangunan PLTN/IN. keterlibatan para 
stakeholders seperti kontraktor, konsultan, pemilik, 
vendor, bahkan desainer berikut kepentingan dan 
wewenangnya masing-masing memberikan konstribusi 
ketidakpastian yang semakin tinggi. Dampak dari resiko 
terutama adalah keselamatan pekerja dan SSK dan 
karena ini adalah suatu proyek maka schedule, cost dan 
resources menjadi pertaruhan bagi pihak yang 
berkepentingan. 

Pemahaman resiko dari tiap-tiap aspek dan 
bagaimana cara mengantisipasi, mengurangi bahkan 
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menanggulangi/memitigasinya adalah suatu cara untuk 
mengoptimalisasi tiga aspek proyek diatas. 
  
II. RUANG LINGKUP 

Makalah ini akan memberikan gambaran 
bagaimana pentingnya pelaksanaan manajemen resiko 
dalam pembangunan PLTN berikut contoh best 
practices yang dilaksanakan di negara lain dan 
bagaimana analisis resiko menurut pesyaratan 
perundangan yang berlaku di Indonesia yaitu dari 
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(Kemen PUPERA). 
III. LANDASAN TEORI 

Resiko secara literatur dapat didefinisikan 
antara lain sebagai berikut: 
• “Risk” is used in different meanings with different 

words such as hazard or uncertainty (Al-Bahar 
and Crandall, 1990).  

• Jannadi and Almishari (2003) defined risk as a 

combination of the probability, the severity, and 
the exposure of all hazards of an activity. 

• Chapman (2010 risk as the “Likelihood of 

occurrence and the degree of impact of a negative 
event adversely affecting an activity”. 

• Project Management Institute (2004) defines risk 
“as an uncertain event of condition, that, if it 

occurs, has a positive or a negative effect on at 

least one project objective, such as time, cost, 

scope, or quality”. 
Secara umum risiko dapat diklasifikasikan 

menurut berbagai sudut pandang yang tergantung dari 
dari kebutuhan dalam penanganannya [4]: 
1) Risiko murni dan risiko spekulatif (Pure risk and 

speculative risk) Dimana risiko murni dianggap 
sebagai suatu ketidakpastian yang dikaitkan dengan 
adanya suatu luaran (outcome) yaitu kerugian. 
Contoh risiko murni kecelakaan kerja di proyek. 
Karena itu risiko murni dikenal dengan nama risiko 
statis. Risiko spekulatif mengandung dua keluaran 
yaitu kerugian (loss) dan keuntungan (gain). Risiko 
spekulatif dikenal sebagai risiko dinamis. Contoh 
risiko spekulatif pada perusahaan asuransi jika risiko 
yang dijamin terjadi maka pihak asuransi akan 
mengalami kerugian karena harus menanggung uang 
pertanggungan sebesar nilai kerugian yang terjadi 
tetapi bila risiko yang dijamin tidak terjadi maka 
perusahaan akan meperoleh keuntungan. 

2) Risiko terhadap benda dan manusia, dimana risiko 
terhadap benda adalah risiko yang menimpa benda 
seperti rumah terbakar sedangkan risiko terhadap 
manusia adalah risiko yang menimpa manusia 
seperti risiko hari tua, kematian dsb. 

3) Risiko fundamental dan risiko khusus (fundamental 
risk and special risk) Risiko fundamental adalah 
risiko yang kemungkinannya dapat timbul pada 
hampir sebagian besar anggota masyarakat dan tidak 
dapat disalahkan pada seseorang atau beberapa 
orang sebagai penyebabnya, contoh risiko 
fundamental: bencana alam, peperangan. Risiko 
khusus adalah risiko yang bersumber dari 
peristiwaperistiwa yang mandiri dimana sifat dari 
risiko ini adalah tidak selalu bersifat bencana, bisa 
dikendalikan atau umumnya dapat diasuransikan  

 

 
Gambar 1. Skema terbentuknya risiko dalam 

Konstruksi suatu bangunan 
 

Gambar 1 menjelaskan bagaimana resiko 
terbentuk karena kurangnya informasi yang dimiliki 
dalam menghadapi suatu pekerjaan atau proyek, dan 
juga informasi yang diterima tentuya mempengaruhi 
proses pengambilan keputusan yang tidak akurat 
sehingga hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang 
diharapkan yang menimbulkan resiko yang semakin 
bertambah. 

Pengambilan keputusan berdasarkan asumsi, 
ekspektasi, estimasi dan peramalan untuk kejadian-
kejadian di masa depan selalu melibatkan pengambilan 
risiko. 

Alur resiko dimulai dari sumber resiko hingga 
munculnya kejadian akibat dari sumber tersbut dengan 
membawa konsekuensi terehadap fasilitas, konsekensi 
memiliki tingkat keparahan sebagaimana digambarkan 
dalam Gambar 2 dibawah. 

 

 
Gambar 2. Alur Proses Terjadinya Resiko 

 
Jenis-Jenis Resiko 

Resiko-risiko yang terdapat pada proyek 
konstruksi sangat banyak, namun tidak semua risiko-
risiko tersebut perlu diprediksi dan diperhatikan untuk 
memulai suatu proyek karena hal itu akan memakan 
waktu yang lama. Oleh karena itu pihak-pihak didalam 
proyek kontruksi perlu untuk memberi prioritas pada 
risiko-risiko yang penting yang akan memberikan 
pengaruh terhadap keuntungan proyek.  

Risiko-risiko tersebut adalah [5]: 
1. Eksternal, tidak dapat diprediksi (tidak dapat 

dikendali): 
a) Perubahan peraturan perundangundangan,  
b) Bencana alam: badai, banjir, gempa bumi,  
c) Akibat kejadian pengrusakan dan sabotase,  
d) Pengaruh lingkungan dan sosial, sebagai akibat 

dari proyek,  
e) Kegagalan penyelesaian proyek 

2. Eksternal, dapat diprediksi (tetapi tidak dapat 
dikendali): 
a) Resiko pasar,  
b) Operasional (setelah proyek selesai),  
c) Pengaruh lingkungan,  
d) Pengaruh sosial,  
e) Perubahan mata uang,  
f) Inflasi 
g) Pajak 

3. Internal, non-teknik (tetapi umumnya dapat 
dikendali):  
a) Manajemen,  
b) Jadwal yang terlambat,  

Risk	Source/

Risk	Factors
Risk	Event

Risk	Consequence/

Effect



Seminar Keselamatan Nuklir  7
 

293 

 

c) Pertambahan biaya 
d) Cash flow,  
e) Potensi kehilangan atas manfaat dan 

keuntungan 
4. Teknik (dapat dikendali): 

a) Perubahan teknologi,  
b) Spesifikasi atas teknologi proyek, 
c) Desain dan perubahannya 
d) Kebakaran 
e) Keberagaman supply chain 

5. Hukum/Peraturan, timbulnya kesulitan akibat dari: 
a) Lisensi,  
b) Hak paten,  
c) Gugatan dari luar,  
d) Gugatan dari dalam,  
e) Hal-hal tak terduga 
f) Ketidakpastian peraturan yang berlaku 

6. Risiko-risiko dalam proyek [6] adalah: 
a) Penyelesaian yang gagal sesuai desain yang 

telah ditentukan/penetapan waktu konstruksi 
b) Kegagalan untuk memperoleh gambar 

perencanaan, detail perencanaan/izin dengan 
waktu yang tersedia. 

c) Kondisi tanah yang tak terduga 
d) Cuaca yang sangat buruk. 
e) Pemogokan tenaga kerja. 
f) Kenaikan harga yang tidak terduga untuk 

tenaga kerja dan bahan. 
g) Kecelakaan yang terjadi dilokasi yang 

menyebabkan luka. 
h) Kerusakan yang terjadi pada struktur akibat 

cara kerja yang jelek. 
i) Kejadian tidak terduga (banjir, gempa bumi, 

dan lain–lain) 
j) Klaim dari kontraktor akibat kehilangan dan 

biaya akibat keterlambatan produksi karena 
detail desain oleh tim desain. 

k) Kegagalan dalam penyelesaian proyek dengan 
budget yang telah ditetapkan 

7. Sumber–sumber risiko [6]: 
a) Timbulnya inflasi, 
b) Kondisi tanah yang tidak terduga, 
c) Keterlambatan material, 
d) Detail desain yang salah, seperti ukuran yang 

salah dari gambar yang dibuat oleh arsitek, 
e) Kontraktor utama tidak mampu 

membayar/bangkrut, 
f) Tidak ada koordinasi 

 
Secara umum proses identifikasi resiko 

ditunjukan dalam gambar 3 dibawah. 
 

 
Gambar 3. Diagram Jenis-Jenis Resiko 

 
Karakteristik pembangunan konstruksi instalasi 

nuklir/PLTN [7]: 

• Capital intensive (padat modal) 
• Jadwal proyek yang sangat panjang 
• Melibatkan teknologi canggih 
• Biasanya menganut metoda project delivery EPC 

(design-build) 
• Dibatasi oleh peraturan yang rigorous mengenai 

lingkungan 
• Menjadi objek public security dan concern 

Konsekuensi yang umum terjadi dari resiko-
resiko yang ada umumnya: 
• Hilangnya nyawa pekerja atau cacat 
• Berhentinya proyek 
• Tertundanya proyek 
• Meningkatnya biaya proyek akibat kehilangan 

pekerja dan tertundanya jadwal pekerjaan. 
• Gagal terpenuhinya persyaratan desain, standar, 

kualitas dan keselamatan yang disepakati. 
• Kerusakan SSK penting untuk keselamatan  

 

IV.  POKOK BAHASAN 

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan 
terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian 
yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian 
aktivitas manusia termasuk: Penilaian risiko, 
pengembangan strategi untuk mengelolanya dan 
mitigasi risiko dengan menggunakan 
pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya [8]. 

Kerangka manajemen risiko yang dibangun 
dalam suatu organisasi dimaksudkan untuk mencapai 
tujuan yang dibagi dalam 4 kategori, yaitu: 
1. Strategic; goal tingkat tinggi yang diarahkan untuk 

mendukung misi yang dimiliki organisasi. 
2. Operations; pemanfaatan yang efektif dan efisien 

dari sumber-sumber yang tersedia. 
3. Reporting; dapat diandalkan atau dipercayanya 

laporan baik internal maupun eksternal. 
4. Compliance; ketaatan terhadap berbagai undang-

undang dan peraturan yang berlaku. 
Dalam melaksanakan manajemen resiko, 

pendekatan yang dilakukan adalah dengan 
mengidentifikasi resiko yang didalamnya 
mengkuantifikasi resiko, managemen respons dan 
menyediakan residual risk dan pemantauan 
sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut ini. 

Dalam STUK YVL A.5 tentang Construction 
and commissioning of a nuclear facility menetapkan 
bahwa manajemen resiko harus melingkupi resiko yang 
mencakup keselamatan nuklir dan radiasi, kualitas dan 
ko-operasi antar organisasi dan resiko signifikan terkait 
konstruksi dilapangan.  

Analisis resiko perlu dilakukan untuk 
mengetahui resiko-resiko yang mungkin muncul di saat 
konstruksi. Identifikasi resiko, ktegorisasi resiko, 
rencana manajemen resiko, tindakan untuk memitigasi 
konsekuensi dan harus dimasukkan kedalam register 
resiko. Register resiko harus di selalu dipelihara, dan 
sewaktu-waktu dapat diriviu oleh badan pengawas. 

Beberapa tool yang dikeluarkan oleh IAEA 
dalam menganalisis resiko tercantum dalam IAEA 
IAEA-TECDOC-1209 Risk management: A tool for 
improving nuclear power plant performance.  
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Gambar 4. Kerangka Manajemen Resiko [9] 

 
Dokumen tersebut menjelaskan bagaimana 

mengidentifikasi resiko, bagaimana cara menganalisis 
resiko dan mengelompokan berdasarkan konsekuensi 
yang akan diterima bagi instalasi nuklir, yang 
ditunjukkan dalam Gambar 4. 

 
 
Manajemen Resiko 

Manajemen resiko merupakan bagian dari 
keseluruhan proyek manajemen sesuai PMBOK 
(Project Management Body of Knowledge), sehingga 
banyak persyaratan perundangan mengenai manajemen 
resiko berada dibawah manajemen sistem.  

Dibawah ini tabulasi beberapa persyaratan 
perundangan yang dapat digunakan untuk mengatur 
manajemen resiko dari peraturan perundangan 
internasional dan dari peraturan negara pemilik reaktor 
nuklir. 

Lingkup manajemen resiko menurut Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No. 
05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen 
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi 
Bidang Pekerjaan Umum dilakukan tidak hanya selama 
pelaksanaan konstruksi tapi dimulai dari pre-constuction 
(tahap desain), procurement, konstruksi dan bahkan saat 
penyerahan pekerjaan. 

 
Tabel 1. Code dan Standar Manajemen Resiko 

Referensi Poin Utama 

WANO SOER 
(Significant Operating 
Experience Report) 
2015-2”Risk 
Management 
Challanges” 

Rekomendasi 1-7 

WANO Performance 
Objective & Criteria, 
2013/1  

 OR.3/10-13 
(Management Systems 
– IRM) 

 CO.2/11 (Corporate 
Governance) 

 TR.1/9 (Training) 

 OF.2/6 (Operational 
Risk) 

 WM.1/21 (On-line and 
Outage Work 

Management) 

ISO 9001:2015 Quality 
management systems 
Requirements 

Penguatan dalam 
manajemen resiko  

ISO 31000:2009  
Risk management – 
Principles and guidelines 

Prinsip-prinsip, kerangka 
kerja dan proses 
manajemen resiko  

WANO PL 2013-2 
(rev.1) 
“Excellence in Integrated 
Risk Management” 

Elemen, atribut, dan 
perilaku yang menujukkan 
keunggulan Manajemen 
resiko terintegrasi (IRM)  
A. Perilaku efektif IRM 
B. Karakteristik organisasi 
IRM efektif 
C. Tanda peringatan IRM  

IAEA TECDOC-1209 
Risk management: A tool 
for improving NPP 
performance 

Manajemen resiko, budaya 
organisasi dan komunikasi  

IAEA TECDOC-1123 
Strategies for 
Competitive NPPs 

Resiko keuangan dan 
komersil dari operasi PLTN  

IAEA SSR 2/1, r.1 
Safety of NPPs, Design 

Suatu kejadian yang tidak 
mungkin terjadi 

AD-AA-3000 Exelon 
Nuclear Risk 
Management Process 

Metode evaluasi dan 
mengatur resiko: 

 Penapisan Resiko 

 Kajian resiko 

 Strategi 
mitigasi/eliminasi 
resiko 

 Pemetaan resiko 
(analisis resiko yang 
ditunjukkan secara 
visual) 

 Pemenuhan masalah 
resiko 

AD-AA-3100 Exelon 
Nuclear Risk 
Management 
Process 

Tatakelola dan pengawasan 
resiko tingkat fleet 

 Tanggung jawab 

 Jalur pertahanan 

 Analisis dan 
identifikasi resiko 

 Proses eskalasi resiko 

 Mitigasi resiko 

 Masalah resiko yang 
menukik (deep dives) 

 Kendali dan 
pemantauan resiko 

PC-AA-1014 Exelon 
Generation (Project) Risk 
Management 

 Identifikasi resiko 

 Rencana manajemen 
resiko 

 Analisis dan klasifikasi 
resiko 

 Rencana respon resiko 

 Pengendalian dan 
pemantauan resiko 

 
Manajemen resiko terdiri dari kebijakan 

keselamatan K3, perencanaan, kendali operasional, 
evaluasi dan pemantauan kinerja, dan riviu kinerja.  
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ANALISIS RESIKO BERDASAR PERATURAN 

PERUNDANGAN DI INDONESIA 

Dalam menentukan potensi resiko perlu 
dilakukan kajian atau analisis resiko yang akan 
berdampak pada proyek pembangunan Instalasi Nuklir 
tersebut. Metode analisis yang dapat digunakan berupa 
kuantifikasi dan kualifikasi resiko.  

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen 
PU) No. 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem 
Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) 
Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, membahas 
tentang manajemen resiko secara umum, berikut analisis 
kuantifikasi dan kualifikasi resiko yang berdampak pada 
proyek. Peraturan ini berlaku untuk seluruh pekerjaan 
konstruksi struktur yang ada di Indonesia. Namun 
karena hingga saat ini tidak ada peraturan yang 
membahas manajemen resiko untuk bangunan khusus 
(bangunan instalasi nuklir) maka peraturan ini dapat 
digunakan. 

Risiko K3 Konstruksi adalah ukuran 
kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, 
harta benda, jiwa manusia dan lingkungan yang dapat 
timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada 
pekerjaan konstruksi. Penilaian Tingkat Risiko K3 
Konstruksi dapat dilakukan dengan memadukan nilai 
kekerapan/frekuensi terjadinya peristiwa bahaya K3 
dengan keparahan/kerugian/dampak kerusakan yang 
ditimbulkannya. Penentuan nilai kekerapan atau 
frekuensi terjadinya Risiko K3 Konstruksi seperti 
dinyatakan dengan nilai pada tabel dibawah. 

 
Tabel 2. Nilai Kekerapan (A) Terjadi Resiko 

Konstruksi 

Nilai Kekerapan 

1 (satu) 
Jarang terjadi dalam 
kegiatan konstruksi 

2 (dua) 
Kadang-kadang 
terjadi dalam 
kegiatan konstruksi 

3 (tiga) 
Sering terjadi dalam 
kegiatan konstruksi 

 
Penentuan nilai keparahan atau kerugian atau 

dampak kerusakan akibat Risiko K3 Konstruksi seperti 
dinyatakan dengan nilai pada Tabel dibawah. 

Tabel 3. Keparahan atau Kerugian (P) 

 
Tingkat Risiko K3 Konstruksi (TR) kekerapan 

terjadinya ditimbulkan (A), keparahan/kerugian (P) 
maka dihasilkan matriks perhitungan untuk nilai tingkat 
resiko konstruksi adalah tabel beriku dengan formula 
dibawah: 
 
 

Tabel 4. Matriks 
Resiko 

 
 

Beberapa hal atau parameter yang penting 
dalam menentukan penilaian tingkat resiko adalah 
tersedianya data historis atau riwayat terhadap sumber 
resiko yang mungkin muncul dalam proyek 
pembangunan instalasi nuklir. 

Banyak digunakan tool dan metode untuk 
menyelesaikan manajemen resiko yaitu Program 
Evaluation and Review Technique (PERT), Critical 
Path Method (CPM) dan Probabilistic risk analysis 
(PRA). 

Untuk proyek yang sangat kompleks dan 
melibatkan interaksi antar manusia dan sub-kontraktor 
yang sangat banyak hingga 10.000 orang (studi kasus di 
tiongkok untuk 1 unit PLTN), metode yang lebih akurat 
dapat menggunakan analisis numeris menggunakan 
analisis Monte Carlo, metode Delphi, Probabilistik Risk 
Assessment (PRA) software (a.l. Primavera), seperti 
pengalaman yang pernah dilakukan oleh negara 
tiongkok dan negara yang mengoperasikan PLTN. 

 
Tabel 5. Matriks Resiko PLTN Tiongkok [10] 

 
 
 Metode Monte Carlo simulation merupakan 
teknik menggunakan cara statistic yang menghitung 
secara berulang-ulang dengan menggunakan scenario 
“what if” yang dipilih secara acak untuk setiap 
perhitungan. Proses perhtungan harus menggunakan 
software computer dengan perangkat kerans yang 
memadai karena mencakup proses simulasi yang sangat 
komplek. Hasil dari proses simulasi ini berupa grafik 
kemungkinan keluaran yang akan terjadi, grafik sebaran 
distribusi yang dapat digunakan untuk pengambil 
keputusan dalam menentukan manajemen resiko. 

 

�� = ��� 
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Gambar 5. Grafik Distribusi Resiko [10] 

 

 
Gambar 6. Hasil Monte Carlo Proses [10] 

 
Prosedur diatas memberikan kemungkinan 

untuk mengatur secara lebih baik dalam resiko proyek 
dan menjelaskan konseskuensi yang memadai terhadap 
kriteria penerimaan dari resiko. 

Proyek konstruksi dan resiko yang dibawanya 
akan menjadi transparan, resiko apa saja yang mungkin 
muncul dan memikirkan cara mencegah, mengendalikan 
atau memitigasinya. Sehingga informasi yang diberikan 
menempatkan pihak pengambil keputusan (kontraktor, 
pemilik dan stakeholder terkait) dalam memahami 
berikut mengetahui kondisi proyek dan resiknya. Selain 
itu dimungkinkan untuk menapis resiko yang 
berkosekuensi besar terhadap proyek di tahap awal 
sehingga dapat dipantau dan diantisipasi sejak awal 
yang meringankan biaya proyek [11]. 
 

V. KESIMPULAN 

Manajemen resiko memiliki peranan penting 
terutama kondisi saat ini dalam pembangunan 
konstruksi. Identifikasi resiko yang dilanjutkan dengan 
analisis yang hasilnya tentu menjadi bahan yang sangat 
penting. Manajemen resiko yang ideal tentunya 

meningkatkan produktifitas/efektifitas performa 
konstruksi bahkan meningkatnya efesiensi, terutama 
proyek pembangunan dengan tingkat kompleksitas yang 
sangat tinggi. 

Permen PU 05/PRT/M/2014 memberikan 
pedoman dalam memberikan petunjuk melaksanakan 
manajemen resiko. Informasi yang diberikan sangat 
sederhana dan memudahkan bagi pihak kontraktor 
namun untuk pembangunan PLTN/instalasi nuklir 
melihat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan 
dirasa perlu menggunakan tool atau metode yang lebih 
akurat. 

Penggunaan metode probabilistik seperti monte 
carlo dan metode lain akan lebih baik menunjukkan 
potensi resiko yang mungkin muncul dalam 
pembangunan PLTN/instalasi nuklir. Metode ini sudah 
diaplikasikan oleh negara yang memiliki PLTN. 

Yang perlu diperhatikan adalah basis data 
untuk daftar resiko (risk registry) yang muncul dalam 
pembangunan PLTN. Basis data dalam resiko 
pembangunan PLTN hingga saat ini belum banyak, 
negara yang pernah membangun umumnya belum 
secara terbuka membuka informasi resiko-resiko yang 
pernah mereka alami dan bagaimana mencegah resiko 
dan mengatasi konsekuensinya. 
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