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RESIKO

• Resiko adalah sebuah kemungkinan dan nilai keparahan 
dari sebuah kejadian yang merugikan

• Seringkali diukur sebagai potential loss-of-life , kerusakan 
properti, atau perubahan ekosistem yang tak diinginkan

• Seringkali, kemungkinan dan keluaran dari beberapa nilai 
ketakpastian



POIN RESIKO

• Resiko terjadi dimana-mana
• Beberapa resiko jauh lebih serius daripada yang lainnya
• Zero risk bukanlah sebuah pilihan
• Resiko tidak dapat dihindari
• Maka kita perlu untuk...

- mengidentifikasi dan mendeskripsikan resiko (Risk 
Assessment)
- Mendiskusikan resiko (Risk Communication)
- Melakukan sesuatu (Risk Management)



MENGAPA 
DILAKUKAN 
ANALISIS 
RESIKO???

• Untuk meningkatkan pembuatan keputusan
• Untuk memastikan infrastruktur yang aman
• Untuk memastikan produksi yang handal dari keluaran 

sumber daya air
• Untuk meningkatkan kontrol biaya
• Untuk membuat pilihan alokasi sumber daya informasi 

dalam kondisi tidak pasti



RESPON 
HISTORIS 
UNTUK 
RESIKO

• Resiko diasumsikan sebelumnya bahwa “diatur” oleh desain 
teknik
- Tinggi jagaan pada tanggul dan bendungan
- Biaya tak terduga
- Kriteria desain izin
- Kriteria desain lebar saluran
- PMF spillway



MANAJEMEN 
RESIKO 
TRADISIONAL

• Meningkatkan kepastian pada performa engineering
• Asumsi awal bahwa hanya ada tambahan pada biaya/ cost

- perkiraan keuntungan/ benefit adalah kecil atau tidak ada 
tambahan

• Dilihat sebagai sebuah keperluan untuk mendapatkan 
keuntungan yang ditargetkan

• Pada manajemen resiko tersirat upaya untuk menyediakan 
beberapa level kepastian/ jaminan pada performa proyek
- nilai jaminan/ kepastian tidak dikuantifikasikan



ANALISIS 
RESIKO

Risk Assessment/

Penilaian Resiko

Risk Communication
/ Komunikasi Resiko

Risk Management/

Manajemen Resiko



ANALISIS 
RESIKO

• Analisis Resiko adalah proses membagi-bagi semua resiko 
ke dalam bagian-bgaian komponennya dengan menilai 
resiko dan kejadian tak pasti yang berhubungan dengan 
tujuan manajemen resiko yang sesuai, difasilitasi oleh 
komunikasi efektif tentang resiko.



RISK 
ASSESMENT

• Apa yang bisa menjadi salah??

• Bagaimana bisa terjadi??

• Bagaimana kemungkinan kejadiannya??

• Apa saja konsekuensinya??



RISK 
MANAGEMEN
T

• Apa pertanyaan yang kita inginkan pada risk assesment 
untuk dijawab?

• Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangai akibat dari 
resiko yang dijelaskan?

• Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangai 
kemungkinan kejadian dari resiko yang dijelaskan?

• Apa imbal balik yang diharapkan dari pilihan yang tersedia?
• Apa cara terbaik untuk mengatasi resiko yang dijelaskan?



RISK 
COMMUNICA
TION

• Dengan siapa kita berkomunikasi?
• Apa yang orang ketahui? Bagaimana mereka 

mengetahuinya? Apa yang mereka ingin tahu?
• Bagaimana kira mendapatkan kedua informasi yang kita 

inginkan dan informasi yang dimiliki pihak lain?
• Bagaimana kita menyampaikan informasi yang ingin 

dikomunikasikan?
• Kapan kita berkomunikasi?



RISK 
EXERCISE I

• Sebutkan satu hal paling berisiko yang pernah dilakukan?
• Sebutkan satu hal bebas resiko yang pernah dilakukan?



KETIDAKPAST
IAN DALAM 
PENILAIAN DI 
PEKERJAAN 
PENGAIRAN

• Knowledge Uncertainty

• Model Uncertainty

• Quantity Uncertainty



KNOWLEDGE 
UNCERTAINT
Y

• Hal-hal yang tak diketahui
- Pelajari
- Tanya ahlinya

• Hal-hal yang diketahui
- knowledge will come
- knowledge will never come



MODEL 
UNCERTAINT
Y

• Cara kita berfikir tentang masalah
• Asumsi
• Struktur model
• Kesulitan untuk mengatasi
• Penting tapi jarang diinvestigasi



Sumber 
Ketidakpastian 
pada Kuantitas 
Empiris

• Random Error dan variasi statistik
- Sample Error

• Systematic Error & Subjective Judgement
- kalibrasi perlengkapan, sepertinya bernilai 8

• Ketidaktepatan linguistik
- isi ke 1

• Variabilitas
- berton-ton tidak diangkut oleh ikan, beberapa ikan mati



Sumber 
Ketidakpastian 
pada Kuantitas 
Empiris

• Random Error dan variasi statistik
- Sample Error

• Systematic Error & Subjective Judgement
- kalibrasi perlengkapan, sepertinya bernilai 8

• Ketidaktepatan linguistik
- isi ke 1

• Variabilitas
- berton-ton tidak diangkut oleh ikan, beberapa ikan mati

• Randomness & unpredictibality
- korban

• Disagreement
- partner , experts



ALAT UNTUK 
ANALISIS 
RESIKO

• Probabilitas dan Statistik

• Event trees/ Fault Tress

• Simulasi Monte Carlo



CONTOH 
DARI RESIKO 
PADA 
EVALUASI 
DAN 
KEPUTUSAN

• Kerusakan karena banjir – Pengurangan kerusakan banjir 
perkotaan

• Keamanan kapal

• Keamanan bendungan

• Rehabilitasi mayor/ besar



RESIKO PADA 
ANALISIS 
NAVIGASI

• Keamanan kapal

• Komponen pintu air/ bendungan dan keandalan saluran

• Kerawanan dan daya balik ekosistem

• Kehilangan ekonomi dan finansial



KETIDAKPAST
IAN PENTING 
DI NAVIGASI

• Ketidakpastian kebutuhan komoditas
- dengan dan tanpa masa depan
- luar negeri/ domestik
- asal/ tujuan
- karakteristik

• Ketidakpastian model

• Teknologi 



KEAMANAN 
KAPAL

• Kuantifikasi resiko
- Probabilitas korban/ bencana
misalkan tabrakan, grounding

• Konsekuensi
- kehilangan properti
- delay
- kerusakan lingkungan (tumpah)
- personel yang terluka

• Peningkatan Navigasi
- Pelebaran saluran; mengurangi resiko tabrakan pada 
persimpangan kapal
- pendalaman saluran; mengurangi resiko grounding di 
transit kapal



KEAMANAN 
KAPAL

• Tipikal evaluasi
- perkiraan nilai dari pengurangan kehilangan properti dan 
delay sebagai benerfit
- efek lingkungan dimasukkan ke dalam frekuensi 
tumpahan dan distribusi ukuran tumpahan
- korban luka tidak dihitung

• Peningkatan navigasi
- mungkin menginisiasi respon yang memicu level resiko 
kembali ke level pra-proyek; pelebaran kapal
- manager kapal mengonversi reduksi resiko ke dalam profit 
sehingga tidak ada benefit dari pengurangan resiko; hanya 
dari penghematan biaya transportasi



MULTIPLE 
ANALISIS 
RESIKO

Contoh pada Gunung St. Helens
• Masalah

- deposit sedimen di sungai akan meningkatkan resiko 
residual banjir 
- pilih least cost method untuk mempertahankan level 
proteksi banjir

• Variabel kunci tidak pasti
- perkiraan volume dan waktu sedimen tererosi
- Sedimen budget

• Alternativ yang dipertimbangkan
- single dan multiple bendungan penahan sedimen
- dredging
- kombinasi



MULTIPLE 
ANALISIS 
RESIKO

• Pendekatan
Evaluasi setiap alternatif untuk setiap skenario berdasarkan 
atas:
- biaya ekonomi
- nilai lingkungan dan akibat pada lingkungan
- resiko
- ketidakpastian pada jumlah sedimen (sediment yield)  
relatif kepada jumlah breakeven (breakeven yield)



MULTIPLE 
ANALISIS 
RESIKO

• Matrix Keputusan Gunung St. Helen
I II III

If DM believe If DM believe If DM believe

Sed. budget will be < 

0.64 E and/or

Sed. budget will be > E 

and/or

There is uncertainty in 

sed. budget but expect 

it will be < 0.64 E 

and/or if they are 

uncertain about natural 

recovery but feel it will 

be substantial and/or

SRS is Env. less 

damaging than dredging

SRS is Env. less 

damaging than dredging

Dredging is env. less 

damaging than SRS

If DM wish to If DM wish to If DM wish to

Assure certainty offered 

by SRS solution and/or

Assure certainty offered 

by SRS solution and/or

Minimize risk from low 

prob. single or 

sequential events and/or

Minimize risk from low 

prob. single or 

sequential events and/or

Maintain greater 

flexibility to adjust plan 

to the sed. realized over 

time

Emphsasize EQ Maximize NED and EQ 

elements



MULTIPLE 
ANALISIS 
RESIKO

• Matrix Keputusan Gunung St. Helen, lanjutan..

I II III

If DM are willing to If DM are willing to If DM are willing to

Forego NED for EQ 

and/or Forego NED for 

risk aversion

Risk temporarily 

reduced levels of 

protection from low 

probability single or 

sequential events

Forego opportunity to 

adjust response to 

realized sediment

Forego certainty of SRS 

solution

Risk financial loss of 

NED if Sed. <0.64 E

Risk financial loss of 

NED if Sed. <0.64 E

Risk financial loss of 

NED if Sed. >0.64 E

Minor dredging in out-

years

Dredge or build stage(s) 

in out-years

Commit to long-term 

management of a 

dredging program

Budget for larger outlay 

in initial years

Budget for larger outlay 

in initial years

Commit to budgeting for 

dredging costs on an 

annual basis

DM would select DM would select DM would select

125-foot SRS 125-foot SRS and plan 

for and build a second 

above 125-foot SRS in 

out-years or a 150-foot 

SRS

Dredging



PERAMALAN 
VS SEDIMEN 
AKTUAL



PERTANYAAN 
PADA 
ANALISIS 
RESIKO

• Kuantifikasi dari ketidakpastian?
- Distribusi
- Skenario

• Kegunaan dari simulasi Monte Carlo?
• Apa yang disimulasi?
• Inklusi atau korelasi?



KESIMPULAN

• Resiko dan ketidakpastian yang berhubungan adalah 
inheren pada sumber daya air

• Kuantitas frekuensi penting menunjukkan variabilitas dan 
ketidakpastian

• Ketidakapastian muncul dari hal-hal seperti:
- kekurangan pengetahuan
- sampel yang kecil
- kegunaan model

• Hasil dari analisis resiko probabilitas dapat menjadi sangat 
powerful
- mengekspos dari yang kuat hingga lemah
- mungkin menghasilkan ambiguitas tentang alternatif-
alternatifnya sehingga tidak ada pemenang yang jelas



KESIMPULAN

• Penilaian resiko secara probabilitas mungkin tidak selalu 
kredibel:
- kurangnya pengetahuan
- kekurangan model

• Keputusan harus secara eksplisit menunjukkan 
ketidakpastian yang merupakan pengaruh dari 
rekomendasi yang diberikan.



LATIHAN

• Hitung nilai kerusakan tahunan rerata.
• Diberikan tabel 100 struktur pemukiman yang terdampak 

banjir.

• Nilai struktur per struktur; 
satu lantai = $100.000



LATIHAN

• Elevasi muka air (di atas lantai satu) dalam kaki dan 
kemungkinan terjadinya banjir



LATIHAN

• Tabel standar hubungan 
kedalaman struktur dan 
nilai kerusakan



LATIHAN

Solusi
Tahap 1: Gunakan tabel standar kedalaman-kerusakan dan 
data yang diberikan, hitung kerusakan tahunan rerata. Hanya 
kerusakan struktur yang diperhitungkan. Lengkapi dua 
worksheets yang diberikan berikut untuk menghitung 
Probabilitas-Kerusakan yang digunakan untuk menilai 
kerusakan tahunan rerata



LATIHAN

Solusi
Tahap 2: 
Gunakan tabel 
Probabilitas-
Kerusakan 
dari tabel 3 
(masukkan 
Total 
Damages ke 
dalam kolom 
D), hitung 
perkiraan 
kerusakan 
tahunan 
rerata


