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1 PENDAHULUAN 
 
 

Latar belakang 
 

Indonesia akan menghadapi ASEAN Economic Community (AEC). AEC 
merupakan salah satu pilar perwujudan visi ASEAN 2020 bersama dengan 
ASEAN Security Community dan ASEAN Socio-Cultural Community. Para 
pemimpin ASEAN setuju untuk mempercepat AEC pada tahun 2015 dan 
membentuk ASEAN menjadi sebuah region dengan  free movement of goods, 
services, investment, skilled labour, and free flow of capital. AEC ini akan 
mewujudkan pusat perdagangan kawasan terintegrasi sebagai wujud komitmen 
utuk menciptakan dan meningkatkan pembangunan komunitas ASEAN dalam 
menghadapi tantangan global. Salah satu pengaturan AEC yaitu mutual 
recognition memaksa perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mempersiapkan 
diri dalam menghadapi AEC dan perusahaan-perusahaan multinasional khususnya 
di kawasan ASEAN dapat masuk dengan bebas dan ikut bersaing memperebutkan 
pasar Indonesia. Hal ini akan memberikan perubahaan pada lingkungan bisnis 
yang akan berdampak pada manajemen strategik suatu perusahaan. Perusahaan-
perusahaan di Indonesia dituntut untuk meningkatkan daya saing dan siap 
menghadapi berbagai macam kemungkinan yang dapat terjadi. AEC yang akan 
berlaku pada Desember 2015 juga menuntut pembangunan infrastuktur yang 
masih terbatas di Indonesia. 

MP3EI atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 
Ekonomi Indonesia adalah salah satu  rencana pembangunan jangka panjang di 
Indonesia yang merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan 
pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode lima belas tahun yaitu sejak 2011 
sampai 2025. Dalam program MP3EI terdapat 22 sektor pembangunan 
infrastruktur yang dicanangkan dengan total indikasi investasi infrastruktur 
sebesar 1786 triliun rupiah seperti terlihat pada Gambar 1.   

Sumber :  Implementing Indonesia’s Economic Master Plan (MP3EI): Challenges, Limitations  
and Corridor Specific Differences  

Gambar 1  Indikasi investasi untuk 22 kegiatan ekonomi utama MP3EI 
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Salah satu bidang infrastruktur yang mempunyai peran penting ialah 
industri konstruksi. Industri konstruksi saat ini merupakan salah satu industri yang 
mengalami pertumbuhan yang tinggi karena didorong oleh pertumbuhan ekonomi 
yang positif serta investasi di sektor properti dan konstruksi. Industri konstruksi di 
Indonesia telah tumbuh rata-rata sebesar 7,6 persen per tahun antara tahun 2003 
dan 2010 dan diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan. Menurut Badan 
Pusat Statistik pada triwulan I tahun 2013, sektor konstruksi merupakan sektor 
keempat terbesar yang mengalami pertumbuhan secara tahunan (yoy) atau sebesar 
7,19 persen. Pertumbuhan bisnis dibidang konstruksi merupakan sebuah potensi 
bagi perusahaan-perusahaan konstruksi untuk mengembangkan bisnisnya.  
 Pertumbuhan usaha konstruksi di Indonesia yang sangat tinggi dapat 
dilihat dari peningkatan permintaan semen di Indonesia tidak kurang dari 10 
persen per tahun membuat beberapa investor asing mulai masuk dan menambah 
kapasitas produksi dengan membangun pabrik baru di Indonesia. Tren 
pertumbuhan akan terus terjadi dalam beberapa tahun ke depan, setidaknya hingga 
2017 sampai dengan 2018. Total konsumsi semen pada 2012 mencapai 55 juta ton 
atau mengalami kenaikan hingga 15 persen dari tahun sebelumnya, konsumsi 
tahun 2013 diperkirakan mencapai 60 juta ton. Peningkatan konsumsi semen 
tahun 2013 didukung oleh proyek infrastruktur dalam kerangka MP3EI serta 
pembangunan sektor properti oleh swasta (Widodo, 2013). 

Pertumbuhan sektor properti saat ini juga semakin meningkat dimana 
investasi properti di Kota Jakarta paling menjanjikan dibandingan kota lain dalam 
pasar properti dunia selama dua tahun terakhir (2012-2013). Sepanjang 2013, 
harga properti di Jakarta tumbuh hingga 37,7 persen jika dibandingkan tahun 
sebelumnya. Angka pertumbuhan tersebut tidak jauh berbeda dengan 2012 yang 
mencapai 38,1 persen. Berdasarkan Knight Frank Prime Global Cities Index, 
Jakarta menempati posisi teratas dari 30 kota yang disurvei di seluruh dunia. 
Pertumbuhan harga properti di Jakarta lebih dari dua kali pertumbuhan harga di 
Dublin, Beijing, dan Dubai yang masing-masing sebesar 17,5 persen, 17,1 persen, 
dan 17 persen seperti terlihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2  Pertumbuhan harga poperti di 30 kota di dunia 

Industri konstruksi dan properti yang terus tumbuh mengakibatkan 
kebutuhan beton cair atau RMC (Ready mix concrete) juga semakin meningkat. 
Beberapa perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi khususya produk RMC 
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diantaranya PT Beton Indonesia, PT Indocement Tunggal Prakarsa, PT Siam 
Cement Group, PT Holcim Indonesia dan perusahaan lainnya. PT Beton Indonesia 
(PT BI) adalah salah satu perusahaan dibidang konstruksi dengan produk-produk 
beton dan RMC sebagai core business. Line bisnis PT BI meliputi Precast 
concrete, readymix concrete, trading dan equipment. PT BI mempunyai beberapa 
anak perusahaan yaitu PT Cahaya Abadi, PT Jaya Selalu, PT Cetak Jaya dan PT 
Perkapalan Indonesia. PT BI merupakan perusahan yang saat ini sedang tumbuh 
dengan cepat dimana pada tahun 2007, penjualan PT BI sudah mendekati Rp 1 
triliun dan pada tahun 2011 sudah mencapai Rp 2 triliun. tahun 2012, targetnya 
adalah 3,2 triliun. PT BI pun sudah sejajar dengan perusahaan asing dan 
kompetitor terbesarnya. PT BI mempunyai pangsa pasar readymix nomor dua 
terbesar untuk area jabodetabek. 

PT BI sebagai perusahaan yang bergerak di industri memiliki tingkat 
ketidakpastian yang tinggi seperti risiko ketersediaan dan kualitas bahan baku, 
material dan peralatan, tenaga kerja, kontraktual, pelaksanaan, desain teknologi, 
hingga risiko manajemen. Selain risiko internal, industri konstruksi juga 
dipengaruhi lingkungan eksternal seperti risiko politik, ekonomi, lingkungan, dan 
sosial. Risiko tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan, namun 
dapat juga memberikan dampak negatif yang mengancam keberlangsungan 
perusahaan. Faktor-faktor risiko ini perlu diidentifikasi dan dianalisa sebaik 
mungkin agar faktor risiko yang tidak diharapkan dapat diantisipasi dan 
diminimalisir. 

PT BI yang sedang tumbuh perlu mengidentifikasi dan menganalisa segala 
risiko yang mungkin terjadi agar tidak terulang seperti perusahaan-perusahaan 
sebelumnya yang pernah gagal mengelola risiko. Pada tahun 1997 Ciputra Group 
pada saat itu memiliki kondisi yang serupa dengaan PT BI yaitu berada di fase 
perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan yang cepat dengan segala 
ekspansinya di bidang properti. Pada saat terjadi krisis Asia, Ciputra Group gagal 
mengelola risiko dimana perusahaan tersebut sangat mengandalkan modal asing 
dalam bentuk US dollars dengan hanya sedikit hedging dalam bentuk mata uang 
lain. Dampak krisis asia tersebut mengakibatkan terdepresiasinya nilai tukar 
rupiah sehingga permintaan properti menurun drastis dan Ciputra Group yang 
pada saat itu memiliki utang perusahaan yang naik hingga 5-6 kali lipat. Nilai 
perusahaan menyusut drastis dan penjualan menurun hingga titik terendah hanya 
dalam waktu enam bulan. 

Supplier PT BI belum tentu selamanya menjadi supplier atau konsumen, 
ada kemungkinan berganti posisi menjadi kompetitor yang dapat mengancam 
perusahaan. PT Indocement Tunggal Prakarsa sebagai supplier bahan baku semen 
kepada PT BI saat ini sedang meningkatkan produksi RMC mereka sehingga 
dengan terbatasnya pasokan semen di Indonesia, PT Indocement Tunggal 
Prakarsa bisa saja tidak lagi dapat mensuplai semen ke PT BI melainkan 
menggunakannya untuk unit RMC mereka sendiri. Hal sama juga terjadi pada 
supplier PT Semen Gresik yang saat ini menjadi PT Semen Indonesia yang 
sedang meningkatkan penjualan melalui unit RMC, sehingga terdapat 
kemungkinan PT Semen Gresik menggunakan semennya untuk kebutuhan RMC 
mereka sendiri dan tidak lagi mensuplai semen kepada PT BI. 

Pertumbuhan perusahaan agar terus berkembang, PT BI harus dapat 
meningkatkan kapabilitas dan daya saingnya dalam mengantisipasi perubahan 
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lingkungan, perubahan pasar dan persaingan yang ketat. Menurut Esterhuizen 
(2008), daya saing adalah kemampuan suatu sektor, industri, atau perusahaan 
untuk bersaing dengan sukses untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di 
dalam lingkungan global selama biaya imbangannya lebih rendah dari penerimaan 
sumber daya yang digunakan, salah satunya dalam pengelolaan risiko. 
 Manajemen risiko memberikan manfaat bagi PT BI pada saat terjadi 
perubahan yang bersifat mendasar dalam suatu bisnis yang datang cepat dan tak 
terduga dengan mengamankan “early mover” positioning perusahaan di pasar. 
Manajemen risiko juga memberikan pemahaman dalam manajemen 
ketidakpastian strategis sebagai kunci strategi yang mendasari dan memantau 
perubahan lingkungan bisnis. Krisis ekonomi cepat atau lambat akan menguji 
suatu perusahaan termasuk PT BI, penerapan manajemen risiko yang paling 
efektif pun tidak dapat menghindari ancaman ini. Penerapan manajemen risiko 
akan membuat suatu perusahaan menjadi lebih siap dalam memitigasi segala 
risiko yang ditimbulkan dari krisis ekonomi tersebut. 
 PT BI harus  dapat memandang risiko bukan hanya memberikan kerugian, 
melainkan sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing. Melalui manajemen 
risiko, risiko dapat dapat dikurangi atau dihindari sehingga manajemen risiko 
sangat dibutuhkan dalam  pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja 
perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Perusahaan yang tidak menerapkan 
manajamen risiko tidak akan siap menerima unexpected risk sehingga jika risiko 
tersebut diluar risk appetite perusahaan, maka akan memberikan kerugian yang 
besar hingga mengancam keberlangsungan bisnis perusahaan. 

 
Rumusan masalah 

 
Setiap perusahaan apapun jenis dan ukurannya selalu menghadapi faktor 

internal maupun eksternal serta berbagai macam pengaruh yang akan 
menimbulkan ketidakpastian dalam mencapai sasaran. Ketidakpastian tersebut 
dapat memberikan dampak yang disebut dengan “risiko”. AEC dan MP3EI 
merupakan beberapa contoh faktor eksternal yang akan memberikan dampak 
perubahan terhadap aktivitas PT BI ke depan. AEC akan mempermudah 
perusahaan-perusahaan dari negara-negara ASEAN untuk masuk ke Indonesia dan 
ikut bersaing bebas dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri dan MP3EI 
dengan indikasi investasi infrastruktur mencapai 1786 triliun bisa jadi merupakan 
peluang yang besar bagi perusahaan-perusahaan konstruksi, namun besarnya 
peluang akan memacu perusahaan-perusahaan pesaing untuk meningkatkan daya 
saingnya agar mendapatkan proyek. Pasar akan semakin ketat dan perusahaan 
dengan daya saing yang paling baik yang akan bertahan.  

Pertumbuhan industri konstruksi dan properti yang semakin tinggi juga 
merupakan sebuah peluang bagi PT BI jika berhasil meningkatkan daya saingnya. 
Namun terdapat berbagai macam ancaman dan risiko yang dihadapi perusahaan 
dalam upaya peningkatan daya saing adalah peraturan pemerintah mengenai 
pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup mengakibatkan kelangkaan bahan 
baku industri RMC karena terbatasnya pasokan pasir dan split. Ancaman lainnya 
yaitu kebijakan kredit Bank Indonesia mengenai penurunan loan to value (LTV) 
yang membuat uang muka meningkat dan kebijakan larangan inden bagi rumah 
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kedua diprediksi akan memperlambat pertumbuhan dibidang properti karena 
penurunan permintaaan. 

PT BI memiliki sasaran-sasaran yang diturunkan dari visi dan misinya, 
pencapaian sasaran tersebut bisa terganggu jika perusahaan gagal mengelola 
risiko. Oleh karena itu, perlu diketahui risiko apa saja yang dihadapi oleh PT BI. 
Tiap risiko memiliki dampak yang berbeda-beda, analisis risiko yang mendalam 
perlu dilakukan agar perusahaan mengetahui tingkatan setiap risiko. Oleh karena 
itu AEC, MP3EI, pertumbuhan industri konstruksi dan properti merupakan 
ketidakpastian yang bisa menjadi sebuah peluang yang menguntungkan namun 
bisa juga menjadi ancaman bagi perusahaan. Menghadapi ancaman ketidakpastian 
ini PT BI perlu menerapkan manajemen risiko agar dampak risiko dari 
ketidakpastian dapat dikelola dan tidak mempengaruhi pencapaian sasaran 
perusahaan. 

PT BI saat ini menghadapi berbagai macam risiko internal yang 
mengakibatkan tidak tercapainya sasaran perusahaan yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Pada tahun 2013, unit readymix PT BI mempunyai sasaran untuk 
memperoleh laba sebesar Rp 120.000,-/m3 dengan total target rencana kontribusi 
margin sebesar Rp 16.475.700.000,- dan realisasinya hanya sebesar Rp 
3.446.956.256,06 atau sebesar 21% saja. Hal ini disebabkan oleh risiko yang 
terjadi dimana unit readymix PT BI tidak menerima pembayaran piutang dari 
pelanggan karena berbagai macam masalah. Pada tahun yang sama juga terdapat 
empat buah proyek yang mengakibatkan kerugian mencapai Rp 2.699.314.437,- 
karena pemutusan kontrak dan komitmen penyelesaian kontrak. Pada fungsional 
produksi juga terdapat penurunan laba karena tingkat persediaan yang tidak aman. 
Pada bulan Juli hingga Desember 2013, total lost opportunity sales akibat tidak 
amannya tingkat persediaan Rp 104.519.907.544,- dengan laba hilang sebesar Rp 
10.663.989.379,- (8,1%). Beberapa risiko yang terjadi ini mempengaruhi 
penurunan laba yang pada akhirnya mengakibatkan tidak tercapainya sasaran 
perusahaan. Sasaran perusahaan yang tidak tercapai khususnya dalam target laba 
akan mempengaruhi penentuan harga produk yang berujung pada daya saing 
perusahaan dalam hal harga produk dengan perusahaan lain sehingga pengelolaan 
risiko adalah hal yang esensial agar perusahaan dapat meningkatkan daya saing.  

Pada dasarnya manajemen risiko sudah diterapkan oleh PT BI, namun 
manajemen risiko masih bersifat konvensional dimana terbatas pada masing-
masing fungsional saja. Risiko yang dikelola pada skala fungsional/departemen 
yang terisolasi biasa disebut dengan “silo mentality” atau masih departemenisasi 
dimana fungsional pemasaran fokus pada risiko pasar, fungsional produksi fokus 
pada risiko produksi, fungsional keuangan fokus pada risiko kredit dan seterusnya 
yang dapat menimbulkan dampak berantai. Sebagai contoh, manajer produksi 
perlu memperkirakan kerusakan atau kehilangan bahan setiap periode. Risiko 
kehilangan atau kerugian tersebut dimasukkan dalam rencana pembelian bahan 
baku, sistem pengawasan bahan baku dan lainnya. Tindakan tersebut 
menyebabkan penggunaan bahan baku meningkat sehingga berakibat berantai 
pada meningkatnya biaya bahan baku per unit. Hal ini menyebabkan kebingungan 
pada fungsional pemasaran dalam menetapkan harga produk. Hal ini juga 
menyulitkan para top management dalam mengambil keputusan strategik terkait 
risiko yang terjadi di perusahaan.  
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Manajemen risiko yang ter-“silo” terbukti tidak efektif mengingat 
kompleksitas risiko. Perusahaan memang dapat menghitung expected risk, namun 
semakin banyak faktor eksternal (ekonomi, sosial budaya, politik, kebijakan 
pemerintah, dll) maka cenderung akan memperbesar munculnya unexpected risk. 
Komponen unexpected risk yang besar akan sulit teridentifikasi secara individual 
karena keterbatasan kemampuan serta keahlian seseorang/ departemen tertentu. 
Dengan menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi, identifikasi risiko 
diharapkan dapat berjalan lebih efektif karena adanya integrasi dari seluruh bagian 
perusahaan yang kemudian dikelola agar sasaran perusahaan dapat tercapai dan 
perusahaan mempunyai keunggulan bersaing.Berdasarkan latar belakang, 
rumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1) Apa saja risiko yang dihadapi PT Beton Indonesia secara terintegrasi? 
2) Bagaimana tingkat risiko yang dihadapi PT Beton Indonesia ? 
3) Respon risiko apa yang sebaiknya dilakukan oleh PT Beton Indonesia ? 

 
Tujuan penelitian 

 
Berdasarkan permasalahan tersebut maka dirumuskan tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 
1) Mengidentifikasi risiko secara terintegrasi di PT Beton Indonesia. 
2) Mengukur dan memetakan risiko yang dihadapi PT Beton Indonesia. 
3) Memberikan saran perlakuan atau respon risiko yang diperlukan PT Beton 

Indonesia. 
 

Manfaat penelitian 
 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis dan 
perusahaan. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah : 

1) Bagi penulis, sebagai sebuah kesempatan untuk menerapkan teori yang 
telah diperoleh semasa kuliah dan proses pembelajaran ilmu pengetahuan 
dan pengalaman langsung di lapangan. 

2) Bagi perusahaan, desain awal mekanisme proses manajemen risiko di PT 
BI yang dapat dilanjutkan dan terus dikembangankan oleh perusahaan. 

3) Bagi pihak lain, sebagai pengetahuan dan bahan untuk penelitian 
selanjutnya. 
 

Ruang lingkup penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan acuan pada kerangka kerja  ERM COSO yang 
dibatasi pada unit bisnis readymix di PT Beton Indonesia. Penelitian hanya sampai 
pada pemberian saran dan masukan sedangkan implementasi kebijakan diserahkan 
kepada manajemen perusahaan. 




