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ABSTRACT 
Risk management in information system has always been a subsidiary factor in an information system planning process. 
One of the key to become reliable information system is to construct a better disaster a recovery planning in order to 
guarantee the bussiness continuity planning. To implement a disaster recovery planning that fulfills the risk management 
guide, there are some important factors need to be included in the information system planning. This research and the 
tries to expose further the concerning disaster recovery planning in information system and the strategic planning for 
project manager. 
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1. Pendahuluan 
Dalam sebuah perencanaan pembuatan proyek sistem informasi, diperlukan berbagai macam komponen yang terlibat 
didalamnya. Salah satu hal yang sering diabaikan oleh manajer proyek sistem informasi dalam melakukan perencanaan 
adalah menghitung, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, resiko yang akan terjadi dalam proses pengerjaan.  
 
Resiko yang dapat terjadi dalam sebuah pengerjaan proyek sistem informasi dapat bervariasi. Beberapa resiko yang 
sering terjadi dapat berupa kesulitan dari sisi biaya (cost) serta penjadwalan (schedulling)[1]. Akibat yang terjadi dapat 
mulai dari pengerjaan proyek dapat tertunda hingga ke efek paling fatal yaitu gagalnya pengerjaan proyek. 
 
Resiko lain yang dapat terjadi berasal dari faktor non teknis, misalnya wabah penyakit yang menimpa anggota tim, 
ketidakharmonisan relasi antar anggota tim, situasi politik yang tidak menentu atau gejolak ekonomi yang spontan. 
Kesemuanya dapat menjadi sebuah kendala tersendiri dalam pengerjaan proyek sistem informasi. 
 
Dari seluruh resiko yang telah disebutkan, maka seorang manajer proyek wajib menganalisa pula manajemen resiko yang 
harus dihadapi dalam pengerjaan nantinya. Seluruh resiko tersebut dapat dianalisa dari berbagai sudut pandang, tetapi 
dengan melakukan kontemplasi pandangan terhadap seluruh penyebab tersebut, maka tak pelak lagi manajer proyek 
harus menerapkan disaster recovery planning demi kelangsungan proyek secara keseluruhan atau lazim disebut sebagai 
business continuity planning. 
 
Makalah ini akan membahas analisa resiko dari sebuah perencanaan proyek sistem informasi dan melibatkan proses 
disaster recovery planning yang akan dimasukkan sebagai bagian dari sebuah proses perencanaan. Diharapkan, hasil 
pembahasan makalah ini dapat membantu manajer proyek untuk menyusun early warning system dalam mencegah 
terjadinya insiden kritis (critical incident) yang dapat mengganggu jalannya pengerjaan proyek. 
 
2. Landasan Teori 
Manajemen resiko melibatkan tiga hal penting yaitu mitigasi resiko, review resiko serta evaluasi dan review. Manajemen 
resiko dalam konteks teknologi informasi adalah proses yang memperbolehkan manajer IT untuk menyeimbangkan 
antara operasional serta biaya yang dibutuhkan untuk melindungi proses, serta mencapai tujuan untuk melindungi 
kapabilitas sistem demi kelangsungan organisasi[5]. 
 
Analisa resiko adalah bentuk ide dasar asuransi saat masalah terjadi, sehingga solusi dapat segera muncul untuk 
mengatasi masalah tersebut[1]. Analisa resiko akan melibatkan biaya yang harus dimasukkan dalam sebuah perencanaan 
proyek sistem informasi.  
 
Dalam kaitannya dengan resiko di manajemen IT, terdapat empat pendekatan yang harus dilakukan, antara lain[2]: 
1. Risk List 

Menempatkan prioritas resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan proyek. Hal yang perlu diantisipasi 
misalnya: kemudahan penggunaan, pandangan strategi manajemen dalam penanganan resiko dan lain-lain. 
 

2. Risk Action-List 
Melakukan pendataan resiko yang mungkin terjadi sekaligus melakukan perencanaan terhadap kemungkinan solusi 
yang akan dilakukan. 
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3. Risk Strategy Model 

Pemodelan strategi terhadap kumpulan akumulasi resiko yang mungkin terjadi dan aggregasi solusi yang harus 
dilakukan. 

4. Risk Strategy Analysis 
Langkah kebijakan yang menghubungkan antara pemahaman secara detail tentang resiko terhadap strategi 
manajemen resiko secara keseluruhan. 
 

Disaster recovery planning adalah aktivitas manajemen untuk mendefinisikan kegiatan yang perlu dilakukan untuk 
pemulihan bencana dan mengatur cara implementasinya. Disaster recovery planning juga berarti kemampuan untuk 
melanjutkan pelayanan saat terjadi bencana atau major outages dengan mereduksi kapabilitas serta kemampuan yang ada 
(Schmidt,2006). 
 
Disaster atau bencana, dalam konteks disaster recovery planning, dibagi menjadi dua jenis yaitu[4]: 
1. Minor outage 

Merupakan bencana yang akibatnya tidak terlalu dirasakan oleh pengguna serta konsumen secara signifikan. 
Bencana dalam jenis ini umumnya tidak berakibat gagalnya sistem beroperasi secara keseluruhan. 

2. Major outage 
Merupakan bencana yang akibatnya fatal bagi sistem dan proses bisnis secara keseluruhan. Jika bencana jenis ini 
terjadi, maka disaster recovery planning yang sudah disusun harus sesegera mungkin diimplementasikan agar 
kegiatan bisnis tetap berjalan sesuai rencana (business continuity planning). 
 

Dalam praktek, bencana seringkali diasumsikan sebagai force majeur atau keadaan yang tidak terduga dan tidak mungkin 
diatasi. Padahal, bencana yang mungkin akan terjadi seharusnya diperhitungkan sebagai sebuah resiko dan dimasukkan 
sebagai biaya dalam sebuah perencanaan proyek sistem informasi. 
 
Bagi pihak manajemen secara keseluruhan, bencana yang ditimbulkan dari resiko kegagalan implementasi sistem 
informasi, tidak dianggap sebagai sebuah biaya tambahan. Tetapi konsekuensi dari bencana tersebut akan menyebabkan 
biaya yang bertambah dan kekacauan yang terjadi dalam proses bisnis secara keseluruhan[4]. Karenanya anggaran 
disaster recovery planning perlu ditambahkan dalam anggaran cadangan, serta persiapannya juga membutuhkan 
anggaran khusus, baik dari segi pelatihan sumber daya manusia maupun dari segi persiapan berupa biaya perangkat keras 
dan perangkat lunak yang harus dipersiapkan sebagai solusi disaster recovery planning. 
 
Dalam disaster recovery planning, saat sebuah disaster atau bencana terjadi, maka akan terjadi empat fase yang harus 
diperhatikan, yaitu[3]: 
1. Respon 

Merupakan reaksi seketika yang akan terjadi saat bencana berlangsung. Para karyawan yang telah ditugaskan dalam 
disaster recovery planning harus sesigap mungkin menjalankan segala rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya 
untuk mengendalikan situasi serta melakukan tindakan penyelamatan yang diperlukan.  

2. Kelanjutan 
Merupakan kelanjutan dari fase respon untuk mengembalikan kapabilitas sistem informasi dengan memperhatikan 
prioritas serta kunci utama kelangsungan organisasi agar sistem tetap dapat berjalan dengan segala kondisi yang 
terjadi. 

3. Pemulihan 
Fase pemulihan adalah masa mengembalikan keadaan dengan mengembangkan kelanjutan ke aspek yang tidak lagi 
menjadi prioritas, di dalamnya termasuk aktifitas relokasi, kendali aktifitas karyawan dan lain-lainnya. 

4. Restorasi 
Fase terakhir adalah usaha mengembalikan keadaan sebagaimana saat bencana belum terjadi. Fase restorasi dapat 
juga dikatakan sebagai fase untuk melakukan segala aktifitas dengan normal seakan bencana tidak pernah terjadi. 

 
 
3. Perancangan dan Implementasi 
Penerapan disaster recovery planning secara efektif dalam kaitannya dengan perancangan proyek sistem informasi, harus 
diintegrasikan dengan SDLC (System Development Life Cycle) agar resiko dapat lebih efisien diatasi saat pengerjaan 
proyek sistem informasi itu sendiri[5]. Dalam proses perencanaan tersebut manajemen resiko terhadap disaster recovery 
planning harus dimasukkan di tiap tahap perencanaan yang ada, yaitu : 
1. Inisialisasi 

Dalam proses inisialisasi, aktivitas manajemen resiko yang diterapkan untuk disaster recovery planning adalah 
solusi untuk resiko saat kebutuhan sistem (perangkat lunak atau perangkat keras) tidak terpenuhi. Misal: apabila 
terjadi kegagalan atau kerusakan pada perangkat keras yang dibutuhkan untuk proses inisialisasi baik karena faktor 
teknis atau faktor non teknis seperti bencana alam (terkena air hujan karena bocor, masalah tikus, tempat yang 
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lembab dan sebagainya), tidak tersedianya perangkat lunak yang dibutuhkan. Solusi dari bencana atau disaster 
tersebut adalah melalui perencanaan pengadaan cadangan perangkat keras (melalui rental) dan remote backup untuk 
tiap tahap inisialisasi yang akan dilakukan. 

2. Pengembangan 
Dalam tahap pengembangan, resiko yang seringkali terjadi dan harus diatasi di dalam disaster recovery planning 
adalah kesalahan arsitektur yang terjadi akibat kesalahan analisis sehingga menyebabkan kerusakan atau kurang 
memadainya spesifikasi perangkat keras yang ada. Dalam tahap ini, perlu diadakan disaster recovery planning yang 
diterapkan di dalam tim pembuat sistem informasi untuk melakukan perencanaan cadangan dengan peramalan 
spesifikasi perangkat keras yang berbeda, sehingga proses testing dilakukan di berbagai perangkat sekaligus, 
terutama sebelum memasuki tahap implementasi.  
 
Bencana lain yang dapat terjadi dalam fase ini adalah labour turnover atau keluarnya seseorang atau lebih anggota 
tim yang memiliki peran penting dalam pengembangan, atau konflik internal yang terjadi di dalam tim. Dalam 
kaitannya dengan resiko ini, maka pihak manajer harus sebisa mungkin melakukan perencanaan pembagian tugas 
yang lebih merata serta menganggarkan untuk melakukan kegiatan headhunter untuk mencari pengganti dari anggota 
tim yang telah keluar. 

3. Implementasi 
Dalam tahap implementasi yang melibatkan proses konfigurasi, testing dan verifikasi, resiko yang dapat terjadi 
sangatlah besar. Pada umumnya, disaster recovery planning diimplementasikan pada tahapan testing yang dapat 
mengakibatkan kehilangan data. Biaya yang harus dikeluarkan misalnya, dapat ditambahkan ke dalam resiko 
kehilangan data serta perencanaan untuk pemulihan sistem akibat kesalahan testing, baik akibat kesalahan pengguna, 
maupun kesalahan non teknis seperti listrik padam atau kerusakan perangkat keras. Biaya pemulihan sistem atau 
recovery cost juga harus dimasukkan ke dalam anggaran, baik sebagai biaya cadangan ataupun biaya utama. 

4. Pemeliharaan 
Fase terakhir ini merupakan fase yang menimbulkan resiko terbanyak dalam disaster recovery planning. Karena 
dalam fase ini umumnya para pengguna telah dalam posisi “sendirian” dengan pengawasan yang sangat minimal dari 
tim pembuat sistem informasi, atau bahkan tanpa pengawasan sama sekali.  
 
Dengan keadaan tersebut, maka resiko yang mungkin terjadi sangatlah banyak dan riskan. Implementasi disaster 
recovery planning dalam fase ini harus direncanakan secara detail dengan mengutamakan pelatihan khusus terhadap 
beberapa pengguna yang dianggap “lebih” sebagai tangan pertama dalam penanganan bencana yang mungkin terjadi. 
Pelatihan khusus tersebut dapat berupa penanganan darurat pemulihan sistem atau emergency recovery, yang 
mungkin terjadi saat bencana datang. Bencana dalam fase ini dapat berupa kesalahan penanganan sistem informasi 
hingga ke kegagalan sistem informasi yang menyebabkan seluruh sistem berhenti bekerja secara total (major 
outage).  
 

Secara keseluruhan, integrasi disaster recovery planning dalam manajemen resiko perencanaan proyek sistem informasi 
dapat digambarkan dalam skema berikut :  
 

 
Gambar 1. Skema Integrasi Disaster Recovery Planning (DRP) dan Analisa Resiko 

 
Analisa resiko yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan, melibatkan resolusi yang yang harus diperhatikan saat 
resiko yang diperkirakan terjadi. Resolusi resiko tersebut pada dasarnya akan menjadi bagian dari disaster recovery 
planning dalam proses perencanaan proyek sistem informasi.  
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Secara umum, pendekatan yang dilakukan dalam disaster recovery planning saat proses perencanaan hingga 
implementasi sistem informasi adalah menggunakan RASIC chart (Responsible, Approve, Support, Informed, Consults). 
RASIC chart dapat digambarkan sebagai berikut[4]: 

 
 

Gambar 2. RASIC Chart  
 
4. Kesimpulan dan Saran Pengembangan 
Dari tinjauan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sebuah proyek sistem informasi, dalam perencanaannya harus memperhitungkan analisa resiko yang mungkin terjadi 

dan melakukan perencanaan solusi dengan disaster recovery planning. 
2. Solusi dari disaster recovery planning bukanlah sebuah “tempelan” dalam perencanaan, mengingat akibat yang bisa 

ditimbulkan jika bencana benar-benar terjadi 
3. Disaster recovery planning tidak hanya menjadi tanggung jawab departemen IT atau tim pembuat sistem informasi, 

tetapi juga menjadi tanggung jawab dari pengguna (end user). 
 
Saran pengembangan integrasi manajemen resiko dalam kaitannya dengan disaster recovery planning hingga ke arah 
implementasi dan pemeliharaan adalah sebagai berikut : 
1. Implementasi dari disaster recovery planning di level terapan, dapat digabungkan dengan konsep SOA (Service 

Oriented Architecture), sehingga pengembangan proyek tidak lagi bergantung pada bahasa pemrograman atau 
database server dari vendor tertentu. 

2. Implementasi disaster recovery planning juga harus melibatkan ilmu manajemen sumber daya manusia untuk 
menjalankan pelatihan terpadu dalam solusi penanganan bencana secara efektif dan efisien. 
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