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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Perusahaan berusaha memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pemegang 

saham dan stakeholder, tetapi dalam praktik bisnis, unsur ketidakpastian baik berasal 

dari lingkungan internal maupun eksternal dapat memberi pengaruh terhadap 

pencapaian tujuan perusahaan.  

Unsur-unsur ketidakpastian menjadi semakin besar akibat perubahan iklim bisnis 

yang semakin cepat dan kompleks. Unsur ketidakpastian merupakan risiko bisnis 

yang tidak mungkin dihindari, namun harus dikelola melalui suatu mekanisme yang 

dinamakan “manajemen risiko”.  

Perusahaan yang mampu mengelola risiko dengan baik dipandang sebagai 

memiliki kemampuan sensitif untuk mendeteksi risiko, memiliki fleksibilitas untuk 

merespons risiko dan menjamin kapabilitas sumber daya untuk melakukan tindakan 

guna mengurangi tingkat risiko, sedangkan yang tidak dapat mengelola risiko dengan 

baik akan menyebabkan terjadinya pemborosan sumber dana dan waktu serta tidak 

tercapainya tujuan perusahaan.  

1.2. RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN 

Implementasi manajemen risiko pada seluruh aktivitas usaha yang dilaksanakan 

perusahaan senantiasa berbasis pada risiko yang dikendalikan secara optimal, 

sehingga diharapkan tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Pada beberapa 

kasus, dilakukan upaya untuk memanfaatkan risiko menjadi peluang yang dapat 

meningkatkan keuntungan perusahaan.  

Pedoman Manajemen Risiko merupakan panduan bagi PT.NUTECH 

INTEGRASI (selanjutnya disebut “Nutech”) dalam penerapan manajemen risiko dan 

diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi seluruh karyawan mengenai 

substansi ”Kebijakan Manajemen Risiko” yang telah ditetapkan Direksi sebagai acuan 

penerapan manajemen risiko bagi seluruh unit kerja. Dalam pelaksanaannya perlu 

memperhatikan karakteristik risiko dan cara penanganannya.  
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1.3. DASAR PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO  

a. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU 

/2011 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMN dan 

untuk menerapkan Manajemen Risiko menggunakan Framework SNI ISO 

31000:2011 (selanjutnya disebut ISO 31000).  

b. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER–01/MBU/2011 tentang Praktik 

Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara pada 

Pasal 25:  

1. Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/ tindakan harus 

mempertimbangkan risiko usaha;  

2. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen 

risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari 

pelaksanaan program Good Corporate Governance;  

3. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan:  

i. Membentuk unit kerja tersendiri yang ada dibawah Direksi; 

ii. Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan 

untuk menjalankan fungsi manajemen risiko;  

4. Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan 

penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.  
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BAB II 

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO 

 

2.1 PRINSIP MANAJEMEN RISIKO  

 

Prinsip manajemen risiko merupakan filosofi yang harus dipatuhi dalam penerapan 

manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko yang digunakan oleh Perusahaan adalah 

sebagai berikut :  

 

1. Transparansi, yaitu bahwa seluruh potensi risiko yang ada pada setiap aktivitas 

bisnis perusahaan harus didokumentasikan dan dilaporkan secara terbuka tanpa 

mengorbankan apek kerahasiaan agar seluruh risiko potensial teridentifikasi sehingga 

setiap keputusan yang diambil terkait dengan pengelolaan risiko dapat dijustifikasi.  

2. Integrasi; penerapan manajemen risiko perlu diintegrasikan ke dalam proses bisnis 

organisasi, ke dalam proses pengambilan keputusan bisnis oleh seluruh lapisan 

manajemen, dan ke dalam nilai dan budaya organisasi.  

3. Pendekatan proses pada manajemen risiko; risiko merupakan bagian integral dari 

proses yang dijalankan organisasi. Karena itu, manajemen perlu menggunakan 

pendekatan proses dalam identifikasi risiko yang berasal dari pelaksanaan proses.  

4. Kepemimpinan, yaitu bahwa Direksi menetapkan kesatuan tujuan dan arah 

perusahaan, termasuk tujuan manajemen risiko. Direksi harus membangun dan 

memelihara lingkungan internal agar semua insan perusahaan dapat sepenuhnya 

terlibat dalam pencapaian tujuan perusahaan, termasuk tujuan manajemen risiko.  

5. Tanggung jawab berjenjang; pertimbangan risiko selalu melekat dan harus menjadi 

bagian integral dalam proses pengambilan keputusan manajemen pada semua jenjang 

organisasi. Kewenangan untuk mengambil keputusan manajemen, memiliki 

implikasi kewenangan untuk mengambil suatu tingkat risiko.  

6. Keseimbangan antara biaya dan manfaat,yaitu bahwa dalam merancang dan 

menerapkan program manajemen risiko, manajemen harus memperhitungkan 

perimbangan antara biaya yang harus dikeluarkan dengan manfaat yang 

kemungkinan diperoleh.  

7. Penyempurnaan berkesinambungan, artinya bahwa rancangan dan penerapan 

manajemen risiko harus selalu disempurnakan sesuai kebutuhan organisasi melalui 

peningkatan kompetensi dan perbaikan sistem manajemen risiko.  
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2.2 KOMITMEN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  

 

Perusahaan memiliki komitmen untuk mengimplementasikan strategi dan proses 

bisnis yang tepat untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang berhubungan dengan 

aktivitas Perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan dampak maupun kerugian yang 

mungkin terjadi atas kejadian yang tidak diharapkan dan tidak diduga dalam aktivitas 

usaha.  

Manajemen risiko melibatkan pengambilan tindakan saat ini guna mencegah 

ataupun mengurangi kemungkinan risiko di masa mendatang. Oleh karena itu 

Perusahaan akan mengoptimalkan kesempatan dan peluang yang ada sejalan dengan 

tujuan dan kebijakan manajemen risiko. Fungsi Kebijakan manajemen risiko adalah 

sebagai berkut :  

 

1. Mengidentifikasi semua tujuan usaha yang mencerminkan kepentingan semua pihak 

yang berkepentingan dengan Perusahaan.  

2. Mengindentifikasikan semua ancaman dan kendala yang dapat menghambat 

pencapaian tujuan Perusahaan.  

3. Menelaah dan mengevaluasi secara berkala semua bentuk risiko dan menurunkan 

tingkat risiko (Level of Risk) selama hal tersebut dapat dilakukan atau dicapai. 

4. Menerapkan proses manajemen risiko secara mendalam dan terintegrasi sebagai 

bagian dari proses dan sistem manajemen Perusahaan serta mendorong terciptanya 

budaya risiko dalam Perusahaan.  

5. Mendidik dan melatih pegawai dalam memahami dan menerapkan manajemen risiko.  

6. Menelaah secara berkala risiko yang mungkin dihadapi sebagai akibat dari aktivitas 

bisnis perusahaan maupun ketidakpastian kondisi ekonomi dimana Perusahaan 

beroperasi.  

7. Menelaah dan melakukan kontrol secara berkala atas risiko prioritas untuk 

memastikan bahwa kontrol yang dilakukan tetap berjalan dengan tepat, baik dan 

efektif.  

 

Dalam seluruh lingkungan usaha aktivitas bisnis Perusahaan, manajer akan 

melakukan analisis dan penilaian atas risiko secara berkala, melakukan tindak lanjut atas 

penanganan risiko dan serta mengambil keputusan dengan tepat.  
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2.3 PENETAPAN DAN PENERAPAN  

 

Penerapan Manajemen Risiko PT Nutech Integrasi, dilandasi oleh Kebijakan 

Risiko (Risk Policy) yang mengikat kepada setiap pegawai PT Nutech Integrasi, di dalam 

menjalankan tugas dan aktivitasnya guna meningkatkan kepuasan stakeholders.  

Direksi menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko (Risk Management Policy) 

sebagai komponen yang tak terpisahkan dari Kebijakan Perusahaan, agar prinsip-prinsip 

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) dapat dipenuhi. 

Penerapan manajemen risiko yang tidak terarah akan menyebabkan terjadinya 

pemborosan sumber dana dan waktu serta tidak tercapainya tujuan perusahaan. Oleh 

karena itu, Perusahaan memutuskan untuk menyusun suatu Kebijakan dan Pedoman 

Penerapan Manajemen Risiko bagi perusahaan yang dapat digunakan oleh seluruh 

karyawan dalam melaksanakan manajemen risiko.  

Seluruh pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas bisnis perusahaan harus 

memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi dan dikelola dengan tepat sesuai 

dengan kebijakan yang telah ditetapkan.  

 

2.4 STRATEGI PENERAPAN  

 

Perusahaan dalam menerapkan Manajemen Risiko melakukan langkah - langkah 

strategis sebagai berikut : 

1. Membentuk unit manajemen risiko selaku Corporate Risk Manager dan Risk 

Manager serta menetapkan Risk Officer selaku koordinator penerapan manajemen 

risiko di masing-masing Unit Kerja.  

2. Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis Perusahaan.  

3. Menjadikan manajemen risiko sebagai aktivitas yang tidak terpisahkan dari 

pengambilan keputusan.  

 

2.5 STRUKTUR ORGANISASI DAN PENANGGUNG JAWAB  

 

Pada PT Nutech Integrasi  telah dibentuk unit kerja tersendiri yang menjalankan 

fungsi pengelolaan risiko di perusahaan. Struktur organisasi Manajemen Risiko 

ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi yang terdiri dari : Direktur Utama, Direktur 

Keuangan & Operasi dan Department Governance & Risk Management yang 
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membawahi unit kerja Risk Management, GCG, dan Policy & Procedure. Struktur 

organisasi Manajemen Risiko dalam bagan alur di bawah ini :  

 

 
 

Peran, tugas dan tanggung jawab dari unit kerja Manajemen Risiko dalam 

Penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan sebagaimana tergambar dalam struktur 

organisasi di atas adalah : 

 

1. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menetapkan program kerja kegiatan 

manajemen risiko & GCG.  

2. Mengkoordinir penyusunan Sistem Manajemen Risiko (pedoman, tata laksana, tata 

cara kerja dan formulir), dan memfasilitasi penyusunan dokumen di unit kerja (tata 

laksana, tata cara kerja dan formulir) serta program pemasyarakatan sistem, 

identifikasi risiko, memfasilitasi pemetaan risiko, pemantauan dan pengendalian, 

kinerja sehingga risiko yang mungkin terjadi dapat diminimalkan serta kinerja dan 

nilai Perusahaan meningkat secara signifikan.  

3. Mengarahkan pemberian layanan konsultasi secara internal pada unit kerja 

dilingkungan Perusahaan dalam mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang 

baik (Good Corporate Governance)  

4. Melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses 

manajemen risiko dan GCG di Perusahaan.  
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2.6 PROSES PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  

 

Perusahaan dalam menerapkan manajemen risiko mengadopsi beberapa standar 

antara lain Enterprise Risk Management (ERM) COSO, dan Standar Australian/New 

Zealand (AS/NZS) 4360:2004.  

 

2.7 KRITERIA RISIKO DAN TINGKATAN RISIKO  

 

1.7.1 Kriteria Risiko  

 

Kriteria risiko diperlukan untuk melakukan pengukuran terhadap risiko -

risiko yang telah teridentifikasi. Perusahaan menetapkan kriteria risiko yang 

digunakan dalam pengukuran tingkat risiko terdiri atas: 

  

1. Kriteria kemungkinan terjadi (Likelihood) 

 

Kriteria kemungkinan terjadi meliputi kriteria kemungkinan secara 

kualitatif, semi kualitatif, dan kemungkinan berdasarkan frekuensi kejadian.  
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Tabel : Kriteria kemungkinan terjadi (likelihood) 

 
 

2. Kriteria dampak (consequences) 

 

Kriteria dampak meliputi dampak keuangan, operasional, sasaran 

Perusahaan, citra Perusahaan, hukum, lingkungan dan dampak keselamatan.  

 

Tabel : Kriteria dampak (consequences) 
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1.7.2 Tingkatan Risiko  

 

Setelah menentukan kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkatan 

risiko, maka diperlukan penentuan besaran tingkat risiko, guna menentukan 

perlakuan terhadap masing-masing risiko yang timbul.  

Besaran tingkat risiko ditentukan berdasarkan Scoring tingkatan risiko dari 

perkalian antara peluang/kemungkinan terjadi (Likelihood) dan dampak 

(Consequences).  

 

Gambar : Tingkat Risiko 

 
Berdasarkan pengukuran risiko, maka ditentukan 4 tipe risiko berdasarkan 

scoring tingkatan risiko, sebagai berikut :  

1. Tingkatan risiko rendah (Low) : score 1 – 4,49  

2. Tingkatan risiko moderat (Medium) : score 4,5 – 7,24  

3. Tingkatan risiko tinggi (High) : score 7,25 – 14,99  

4. Tingkatan risiko sangat tinggi (Extreme) : score 15 – 25  

 

 

2.8 RISK APPETITE DAN RISK TOLERANCE  

 

Risk Appetite merupakan tingkat risiko yang dapat diterima Perusahaan dalam 

rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.  
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1. Tingkatan Risiko dapat diterima Perusahaan & tidak memerlukan tindaklanjut bila : 

Tingkat risiko rendah sehingga tidak perlu penanganan khusus. 

2. Tidak tersedia penanganan untuk risiko tersebut.  

3. Biaya penanganan lebih tinggi dari manfaat yang diperoleh. 

4. Peluang dari adanya risiko tersebut lebih besar dari ancamannya.  

 

Risk Tolerance merupakan besaran maksimal risiko yang ditetapkan dalam rangka 

mencapai tujuan sasaran yang ditetapkan, serta besaran variasi maksimal yang dapat 

diterima jika sasaran ataupun tujuan Perusahaan tidak tercapai.  

Berdasarkan tabel tingkatan risiko, Risk Appetite dan Risk Tolerance Perusahaan 

adalah sebagai berikut :  

 

Gambar : Tingkat Risiko 
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BAB III 

PROSES MANAJEMEN RISIKO 

 

Manajemen Risiko PT. Nutech Integrasi dibangun berdasarkan Standar Australian/New 

Zealand (AS/NZS) 4360:2004. Proses penerapan Manajemen Risiko dilakukan melalui tujuh 

tahapan, dan masing-masing tahapan terdiri dari beberapa kegiatan. Tahapan tersebut tampak 

dalam bagan sebagai berikut: 

 

 Gambar: Proses Manajemen Risiko 
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3.1 TAHAP KOMUNIKASI DAN KONSULTASI  

 

Komunikasi dan konsultasi risiko merupakan tahapan yang menjadi satu kesatuan 

dalam pelaksanaan seluruh proses manajemen risiko. Setiap pelaksanaan tahapan dalam 

proses manajemen risiko harus dikomunikasikan dan dikonsultasikan kepada pemangku 

kepentingan.  

 

3.1.1 Tujuan dan Ruang Lingkup 

 

1. Tujuan Pengkomunikasian dan Pengkonsultasian  

 

Pengkomunikasian risiko kepada pemangku kepentingan bertujuan : 

 

a. Meyakinkan bahwa setiap insan Perusahaan telah memahami secara 

tepat peranan dan tanggung jawabnya dalam penerapan manajemen 

risiko, memahami strategi manajemen risiko perusahaan, dan 

memahami risiko yang menjadi prioritas Perusahaan.  

b. Meyakinkan bahwa setiap level manajemen telah menerima informasi 

yang memadai tentang penerapan manajemen risiko.  

c. Meyakinkan bahwa pengalaman dari pihak yang telah mendapatkan 

manfaat dari penerapan manajemen risiko telah disampaikan kepada 

pihak internal lainnya.  

d. Meyakinkan bahwa pihak eksternal dapat dengan mudah memahami 

kondisi dan risiko yang dihadapi oleh perusahaan.  

e. Meyakinkan bahwa perusahaan telah memenuhi harapan pemangku 

kepentingan. 

  

2. Ruang Lingkup Pengkomunikasian dan Pengkonsultasian  

 

Ruang lingkup kegiatan pengkomunikasian dan pengkonsultasian risiko 

mencakup : 

a. Komunikasi dan konsultasi antara berbagai pihak internal Perusahaan 

berupa:  

• Kepedulian tentang tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko 

yang efektif bagi perusahaan serta strategi pelaksanaannya.  
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• Peran dan tanggung jawab untuk menerapkan manajemen risiko.  

• Peraturan yang digunakan dalam penerapan manajemen risiko, 

seperti Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.  

• Laporan pertanggung jawaban penerapan manajemen risiko. 

  

b. Komunikasi dan konsultasi dengan pihak eksternal berupa informasi 

risiko yang dihadapi Perusahaan serta seberapa jauh penerapan 

manajemen risiko di Perusahaan.  

 

3.1.2 Teknik dan Prosedur 

 

1. Teknik Pengkomunikasian dan Pengkonsultasian  

 

Teknik komunikasi dapat dilakukan melalui korespondensi internal, 

intranet, internet, e-mail, telepon, teleconference, buletin, papan 

pengumuman, sedangkan teknik konsultasi dapat dilakukan secara internal 

maupun dengan pihak eksternal atau konsultan untuk memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman baru dalam meningkatkan kinerja penerapan 

manajemen risiko.  

 

2. Prosedur Pengkomunikasian dan Pengkonsultasian  

 

Prosedur pengkomunikasian dan pengkonsultasian setiap tahapan 

proses manajemen risiko diuraikan sebagai berikut:  

a. Pengkomunikasian dan pengkonsultasian risiko pada tahap penetapan 

konteks. Kegiatan komunikasi risiko berupa identifikasi harapan serta 

perspektif pemangku kepentingan tentang pengelolaan risiko.  

b. Pengkomunikasian dan pengkonsultasian risiko pada tahap identifikasi 

risiko. Komunikasi dilakukan untuk mendapatkan informasi sebagai 

berikut :  

• Kondisi saat ini, permasalahan, kendala.  

• Persepsi tentang risiko.  

• Tingkat perhatian dan pengetahuan terhadap isu-isu.  

• Kesenjangan pengetahuan dan kesalahan konsep.  
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• Sumber informasi yang dapat dipercaya.  

• Preferensi untuk berkomunikasi.  

Profil tersebut kemudian di Update melalui dialog dengan pemangku 

kepentingan sepanjang proses manajemen risiko, misalnya melalui 

pertemuan kelompok, diskusi kelompok terfokus, wawancara per 

telepon. 

c. Pengkomunikasian dan pengkonsultasian risiko pada tahapan analisis 

risiko. 

Kegiatan komunikasi tahapan analisis berupa mengkomunikasikan 

kemungkinan terjadi dan konsekuensi dari setiap risiko yang diestimasi 

kepada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan memiliki 

pengetahuan penting mengenai sumber dan pola terjadinya risiko yang 

diperlukan oleh penganalisis dalam rangka pengukuran risiko. 

Kebanyakan konflik muncul pada tahap ini karena pemangku 

kepentingan tidak dilibatkan dalam proses estimasi/analisis, atau 

ketidakpastian dan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan metode 

belum dikomunikasikan dengan jelas.  

d. Pengkomunikasian dan pengkonsultasian risiko pada tahapan evaluasi 

risiko. 

Kegiatan komunikasi pada tahapan evaluasi berupa 

mengkomunikasikan tujuan dari tahap evaluasi risiko, manfaat dari 

kegiatan evaluasi, hasil persepsi pemangku kepentingan mengenai 

risiko serta alasannya, dan nilai akseptabilitas pemangku kepentingan 

mengenai risiko.  

e. Pengkomunikasian dan pengkonsultasian risiko pada tahapan 

penanganan risiko. 

Kegiatan komunikasi risiko tahapan penanganan risiko berupa 

mengevaluasi opsi pengendalian risiko yang diajukan pemangku 

kepentingan serta menilai akseptabilitas pemangku kepentingan 

terhadap risiko residual. Kegiatan komunikasi risiko pada tahap ini 

adalah sebagai berikut:  

• Konsultasikan dengan pemangku kepentingan untuk memperoleh 

input mengenai identifikasi dan evaluasi opsi pengendalian yang 

sesuai dalam rangka mengurangi risiko.  
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• Informasikan pemangku kepentingan mengenai pengendalian risiko 

dan strategi finansial yang telah dipilih.  

• Informasikan pemangku kepentingan mengenai manfaat, biaya, dan 

risiko baru yang muncul berkaitan dengan opsi pengendalian. 

• Identifikasikan adanya pemangku kepentingan baru atau isu-isu 

baru.  

• Evaluasi tanggapan terhadap opsi pengendalian.  

• Evaluasi tanggapan terhadap risiko tersisa (Residual Risk).  

• Tentukan apakah terdapat kemungkinan Trade-Off risiko.  

f. Pengkomunikasian dan pengkonsultasian risiko pada tahapan 

monitoring dan review risiko.  

Kegiatan komunikasi risiko tahapan monitoring dan review risiko 

berupa mengkomunikasikan setiap perubahan persepsi pemangku 

kepentingan atas risiko yang telah diidentifikasi dan risiko baru, 

perubahan tingkat risiko, perubahan cara penanganan risiko, dan 

perubahan tingkat risiko yang dapat diterima.  

Selain itu, hasil rencana dan realisasi kegiatan penerapan manajemen 

risiko disusun dalam bentuk laporan oleh Bagian Manajemen Risiko dan 

dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan (stakeholder).  

 

3.1.3 Penanggung Jawab 

  

a. Unit Kepatuhan  & Manajemen  merencanakan, mengkoordinasikan dan 

menetapkan program kerja kegiatan Manajemen Risiko & GCG.  

b. Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko , mengkoordinir penyusunan Sistem 

Manajemen Risiko (pedoman, tata laksana, tata cara kerja dan formulir), dan 

memfasilitasi penyusunan dokumen di unit kerja (tata laksana, tata cara kerja 

dan formulir) serta program pemasyarakatan sistem, identifikasi risiko, 

menfasilitasi pemetaan risiko, pemantauan dan pengendalian, kinerja 

sehingga risiko yang mungkin terjadi dapat diminimalkan serta kinerja dan 

nilai Perusahaan meningkat secara signifikan.  

c. Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko  mengarahkan pemberian layanan 

konsultasi secara internal pada unit kerja dilingkungan Perusahaan dalam 

mendorong penerapan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).  
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d. Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko melakukan evaluasi dan memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan proses Manajemen Risiko dan GCG di 

Perusahaan.  

 

3.1.4 Dokumentasi  

 

Hasil kegiatan pengkomunikasian dan pengkonsultasian 

didokumentasikan dalam formulir secara periodik (lampiran 1), yang 

memperlihatkan komunikasi dan konsultasi sesuai tahap proses Manajemen 

Risiko.  

 

3.2 TAHAP PENETAPAN KONTEKS  

 

Tahap pertama proses Manajemen Risiko adalah penetapan konteks. Tahap ini 

memberikan pemahaman mengenai area dan lingkungan. Penetapan konteks, komunikasi 

maupun konsultasi mutlak diperlukan. Seluruh Stakeholders kunci baik internal maupun 

eksternal harus diidentifikasi sebelum memulai proses tersebut. Waktu yang diperlukan 

untuk mengembangkan konteks ini akan bervariasi dan sebagian besar tergantung pada 

sifat dan tingkat kerumitan operasi, Budaya Perusahaan, kondisi keuangan dan lainnya.  

 

Pertemuan pendahuluan atau lokakarya dengan para pemilik risiko akan sangat 

membantu dalam mengidentifikasi seluruh Stakeholders dan menempatkan perhatian 

pada risiko-risiko operasional.  

 

Penetapan konteks juga digunakan untuk mengembangkan pemahaman mengenai 

komitmen dan kemampuan perusahaan dalam menentukan apakah suatu risiko dapat 

diterima atau tidak serta membentuk dasar bagi pilihan perlakuan risiko.  

 

3.2.1 Tujuan dan Ruang Lingkup  

 

1. Tujuan Penetapan Konteks 

  

Tujuan tahap penetapan konteks adalah :  

a. Memahami kondisi internal dan eksternal Perusahaan.  

b. Mengidentifikasi tujuan, sasaran dan strategi Perusahaan.  
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c. Mengidentifikasi tujuan, ruang lingkup, dan sumber daya penerapan 

Manajemen Risiko.  

d. Menyusun kriteria risiko sebagai dasar untuk menentukan risiko 

prioritas pada saat analisis dan evaluasi risiko.  

 

2. Ruang Lingkup Penetapan Konteks  

 

Ruang lingkup tahap penetapan konteks mencakup hal sebagai berikut: 

  

a. Penetapan Konteks Eksternal  

Penetapan konteks eksternal meliputi aktivitas perumusan hubungan 

antara perusahaan dengan lingkungan eksternal. Dalam pengertian 

konteks eksternal termasuk pula identifikasi Stakeholders, 

mempertimbangkan tujuan-tujuan dan persepsi mereka serta 

membentuk komunikasi dengan pihak-pihak tersebut. Penetapan 

konteks eksternal mencakup aktivitas dan langkah- langkah sebagai 

berikut: 

  

i. Pemahaman atas faktor-faktor eksternal Perusahaan. 

Aktivitas ini mencakup pengumpulan informasi dan pemahaman 

atas faktor eksternal yang meliputi faktor geografis, regulasi, 

ekonomi, politik, sosial, lingkungan dan juga faktor-faktor teknologi 

yang mempunyai pengaruh terhadap aktivitas perusahaan.  

 

ii. Identifikasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), 

kesempatan (Opportunities), dan ancaman (Threats) yang dihadapi 

perusahaan bisa menggunakan hasil analisis SWOT.  

Analisis SWOT dilakukan dengan mendapatkan pemahaman yang 

memadai mengenai perubahan–perubahan yang terjadi dalam 

lingkungan perusahaan yang memberikan informasi yang 

diperlukan untuk mengidentifikasi kesempatan dan ancaman 

terhadap lingkungan Perusahaan, dan analisis terhadap proses atau 

operasi Perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan maupun 

kelemahan organisasi. Analisis terhadap lingkungan Perusahaan 

memberikan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi 
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kesempatan dan ancaman terhadap lingkungan Perusahaan yang 

merupakan fokus dasar analisis SWOT.  

 

iii. Identifikasi Stakeholders. 

 

Stakeholders dapat didefinisikan sebagai individu, kelompok, atau 

organisasi yang dapat mempengaruhi, dipengaruhi, atau 

menempatkan dirinya sebagai yang terpengaruh oleh keputusan atau 

aktivitas perusahaan. Stakeholders bisa terdiri dari:  

 

 

• Organisasi, pemegang saham dan pegawai;  

• Pelanggan atas produk atau jasa yang disediakan oleh 

Perusahaan;  

• Pemasok utama, kontraktor dan subkontraktor  

• Pemerintah pusat atau daerah, penegak hukum;  

• Masyarakat yang mungkin terpengaruh oleh aktivitas 

perusahaan, seperti misalnya yang bertempat tinggal di 

lingkungan fasilitas Perusahaan;  

• Suatu kelompok yang memiliki kepentingan tertentu.  

• Masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan.  

 

Proses identifikasi Stakeholders harus dapat menjawab pertanyaan-

pertanyaan mengenai :  

• Siapa atau pihak mana saja yang merupakan Stakeholders  

• Permasalahan apa yang menjadi harapan atau kepentingan dari 

Stakeholders tersebut.  

• Seberapa jauh Stakeholders memiliki pengaruh terhadap 

aktivitas Perusahaan.  

 

iv. Pembuatan analisis hubungan antara aktivitas Perusahaan dengan 

lingkungan eksternal yang menjadi pencetus (Driver) kunci. 

Pembuatan analisis hubungan ini didasarkan pertimbangan atas 

aspek pencetus kunci seperti masalah keuangan, operasional, 
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persaingan, politis, persepsi masyarakat, sosial, pelanggan, budaya, 

hukum, peraturan dan sebagainya.  

Menetapkan konteks eksternal adalah penting untuk memastikan 

bahwa Stakeholders dan harapan mereka dipertimbangkan ketika 

mengembangkan ukuran-ukuran pengelolaan risiko dan bahwa 

secara eksternal menghasilkan ancaman-ancaman dan peluang baik 

diperhitungkan.  
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b. Penetapan Konteks Internal  

 

Penetapan konteks internal mencakup penilaian terhadap aktivitas dan 

kemampuan Perusahaan untuk mencapai sasaran, tujuan dan strategi 

yang telah ditetapkan. Penetapan konteks internal meliputi aktivitas 

dan langkah-langkah sebagai berikut:  

i. Mendapatkan pemahaman mengenai aktivitas Perusahaan. Kegiatan 

ini meliputi penelaahan informasi atas aktivitas yang dilaksanakan 

oleh perusahaan dan bagaimana aktivitas tersebut berinteraksi 

dengan lingkungan internal.  

ii. Mendapatkan pemahaman terhadap tujuan dan sasaran Perusahaan.  

Tujuan strategik merupakan sasaran tingkat tinggi, yang 

diselaraskan dan mendukung visi/misi Perusahaan. Tujuan- tujuan 

strategik mencerminkan pilihan manajemen tentang bagaimana 

perusahaan akan berusaha menciptakan nilai bagi para 

Stakeholdersnya.  

Dengan memfokuskan terlebih dahulu pada tujuan-tujuan strategik 

dan sasaran, suatu organisasi berada pada posisi untuk 

mengembangkan tujuan-tujuan pada tingkat operasional yang 

pencapaiannya akan menciptakan dan memelihara nilai.  

Tujuan-tujuan harus dapat dipahami dan diukur dengan mudah. 

Manajemen Risiko mensyaratkan agar pegawai pada semua 

tingkatan memiliki pemahaman yang dibutuhkan terhadap tujuan 

Perusahaan.  

iii. Mendapatkan pemahaman mengenai strategi Perusahaan. Dalam 

pembahasan mengenai strategi Perusahaan, kerangka proses 

manajemen risiko mengarahkan fokus pada bagaimana budaya, 

nilai, tujuan dan praktik perusahaan mempengaruhi perusahaan 

dalam mempertimbangkan risiko. Kerangka tersebut mencakup 

konsep mengenai budaya risiko, hasrat risiko dan tingkat toleransi 

risiko yang mencerminkan tingkat variasi yang dapat diterima dalam 

menjalankan aktivitas organisasi.  

iv. Identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan, terutama faktor- faktor 

keberhasilan yang kritikal untuk perusahaan, unit bisnis, fungsi atau 

bagian yang dipengaruhi oleh konteks internal.  
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v. Identifikasi kriteria pengukuran kinerja, dengan fokus pada faktor-

faktor keberhasilan kritikal.  

vi. Identifikasi apakah Perusahaaan, divisi-divisi atau bagian yang ada 

didalammya memiliki peran yang signifikan dalam memberikan 

kontribusi terhadap pencapaian tujuan, nilai, kebijakan dan strategi 

perusahaan. 

 

c. Penetapan Konteks Manajemen Risiko  

 

Prosedur penetapan konteks manajemen risiko mencakup aktivitas dan 

langkah sebagai berikut: 

 

i. Perumusan sasaran dan tujuan manajemen risiko.  

Pernyataan yang jelas mengenai sasaran dan tujuan manajemen 

risiko akan membantu diperolehnya hasil rencana manajemen 

risiko yang lebih bernilai.  

ii. Mengembangkan strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan 

manajemen risiko, menyelaraskan strategi manajemen risiko dengan 

strategi Perusahaan. Oleh karena itu strategi manajemen risiko dan 

strategi perusahaan harus dikembangkan secara bersama.  

iii. Mengembangkan Kebijakan Manajemen Risiko. 

Kebijakan Manajemen Risiko perlu dirumuskan dan 

didokumentasikan serta relevan dengan strategi, tujuan, sasaran dan 

sifat usaha perusahaan.  

iv. Menentukan ruang lingkup dan luas cakupan manajemen risiko. 

Dalam menentukan ruang lingkup dan luas cakupan manajemen 

risiko, perlu dipertimbangkan apakah manajemen risiko akan 

diterapkan secara menyeluruh dalam perusahaan atau proses 

tertentu.  

v. Perencanaan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan. 

Perusahaan harus mengidentifikasi dan menyediakan sumber daya 

yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan antara biaya dan 

manfaat.  
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vi. Pembuatan time frame atau target penyelesaian pekerjaan. 

Perusahaan membuat time frame untuk menentukan batas waktu 

penyelesaian pekerjaan.  

vii. Pendokumentasian dan pemeliharaan catatan.  

 

d. Mengembangkan Kriteria Evaluasi Risiko  

 

Penentuan kriteria meliputi pertimbangan atas tingkat risiko (Risk Level) 

yang dapat diterima oleh perusahaan dalam hubungannya dengan 

berbagai aspek lingkungan. Kriteria ini akan digunakan dalam tahap 

analisis dan evaluasi risiko untuk memperingkat risiko dan menentukan 

apakah risiko tersebut dapat diterima atau memerlukan penanganan 

lebih lanjut.  

Kriteria perlu ditentukan dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi 

risiko. Keputusan berkenaan dengan akseptabilitas dan penanganan 

risiko dapat didasarkan pada kriteria: operasional, teknikal, finansial, 

legal, sosial, kemanusiaan dan lain-lain.  

Kriteria ini telah ditentukan dalam kebijakan Perusahaan dengan 

mempertimbangkan tujuan, sasaran, kepentingan pemangku 

kepentingan, budaya risiko, hasrat risiko dan tingkat toleransi terhadap 

risiko.  

 

e. Mendefinisikan Struktur Manajemen Risiko  

 

Perumusan struktur manajemen risiko meliputi pemisahan aktivitas atau 

pekerjaan dalam suatu perangkat elemen yang menyediakan kerangka 

yang logis untuk kepentingan identifikasi dan analisis & evaluasi 

sehingga memberi keyakinan bahwa risiko yang signifikan tidak 

terlewatkan.  

Prosedur yang dilakukan dalam perumusan struktur manajemen risiko 

adalah sebagai berikut:  

 

i. Pemisahan aktivitas atau proses ke dalam elemen yang ada. 

Pemisahan aktivitas atau proses ke dalam elemen ditujukan untuk 

meyakinkan bahwa setiap risiko dapat diidentifikasi, dianalisis dan 
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dievaluasi. Elemen tersebut harus komprehensif dan mencakup 

semua aspek kegiatan perusahaan.  

ii. Mengembangkan infrastruktur manajemen risiko. 

Kegiatan ini mencakup aktivitas mengembangkan dan 

mengimplementasikan infrastruktur atau pengaturan untuk 

meyakinkan bahwa manajemen risiko menjadi bagian integral dari 

rencana, proses dan budaya manajemen perusahaan.  

Hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan infrastruktur 

adalah sebagai berikut:  

• Komunikasi dan dialog mengenai manajemen risiko secara 

menyeluruh di dalam lingkungan perusahaan.  

• Usaha memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang 

dibutuhkan untuk mengelola risiko.  

• Memasukkan manajemen risiko ke dalam program 

pengembangan pegawai.  

• Memberi dukungan dan keahlian yang diperlukan kepada 

mereka yang bertanggung jawab terhadap aktivitas manajemen 

risiko, seperti misalnya menciptakan peran penasihat risiko atau 

mempekerjakan konsultan manajemen risiko.  

• Meyakinkan bahwa sistem hadiah, penghargaan dan sanksi bagi 

pegawai mencakup manajemen risiko.  

• Meyakinkan bahwa program review dan evaluasi internal seperti 

audit intern memperhitungkan filosofi Perusahaan terhadap 

manajemen risiko.  

• Memasukkan fungsi manajemen risiko kedalam semua sesi 

perencanaan Perusahaan.  

• Mengkoordinasikan keterkaitan antara manajemen risiko 

dengan program pengendalian mutu (quality assurance).  

iii. Menentukan ruang lingkup penerapan manajemen risiko yang 

mencakup penerapan manajemen risiko pada tingkat Perusahaan, 

tingkat program/proyek/tim maupun tingkat individual.  

iv. Menetapkan tanggung jawab dan kewenangan. 

Tugas ini mencakup perumusan dan pendokumentasian, tanggung 
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jawab, wewenang dan hubungan antar personil yang melakukan 

aktivitas manajemen risiko.  

 

3.2.2 Teknik dan Prosedur 

  

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam tahapan 

penetapan konteks :  

1. Observasi dan reviu dokumen.  

2. Interview/wawancara dengan kelompok atau individual yang kompeten dan 

relevan.  

3. Diskusi dengan Kelompok Terpilih (Focus Group Discussion).  

4. Curah pendapat (Brainstorming).  

5. Benchmarking dengan industri yang sejenis.  

 

3.2.3 Prosedur Penetapan Konteks  

Mempelajari atau menyusun analisa SWOT dengan memperhatikan faktor-

faktor sebagai berikut:  

A. Faktor eksternal meliputi:  

1. Bisnis dan ekonomi, seperti persaingan dan pergerakan pasar.  

2. Lingkungan alam, seperti kerusakan alam akibat banjir, kebakaran, dan 

gempa bumi.  

3. Politik, seperti aparatur pemerintah baru yang terpilih, agenda politik, 

peraturan dan hukum baru.  

4. Sosial, seperti perubahan demografi (kependudukan), pergeseran 

struktur sosial, dan prioritas hidup/kerja keluarga.  

5. Teknologi, seperti perkembangan teknologi informasi yang begitu 

pesat, kebutuhan akan ketersediaan data yang semakin berkembang, dan 

pengurangan biaya infrastruktur.  

 

B. Faktor internal meliputi:  

1. Infrastruktur, seperti biaya perbaikan yang tidak diharapkan atau 

ketidakmampuan peralatan dalam mendukung permintaan produksi.  

2. Personil, seperti peningkatan jumlah kecelakaan kerja, peningkatan 

kesalahan manusia, atau perilaku curang.  



 28 

3. Proses, seperti kekurangan kualitas produk, waktu menunggu yang 

tidak diharapkan, atau pelayanan tertunda.  

4. Teknologi, seperti ketidakmampuan untuk menangani peningkatan 

volume, pengiriman integritas data yang disyaratkan, atau modifikasi 

sistem yang dibutuhkan Perusahaan.  

 

1. Menyusun dan menetapkan kriteria risiko : 

a. Menyusun Risk Model atau Risk Breakdown Structure. 

b. Menyusun atau menetapkan Risk Appetite dan Risk Tolerance.  

 

3.2.4 Penanggung Jawab  

 

Penetapan Konteks dilakukan oleh Direksi, Unit Kepatuhan dan Manajemen 

risiko. Penetapan Konteks disusun dan dievaluasi secara periodik sesuai dengan 

perubahan yang terjadi pada lingkungan internal dan eksternal Perusahaan.  

 

Formulir Kriteria Risiko memuat informasi kriteria pengukuran risiko yang 

ditetapkan oleh perusahaan yang mencakup ukuran kemungkinan terjadinya 

risiko, konsekuensi terjadinya risiko, dan tingkat risiko. Contoh format 

Formulir Kriteria Risiko dapat dilihat pada Lampiran Prosedur Pelaksanaan 

Kriteria Risiko diusulkan oleh Unit Kerja Unit Kepatuhan dan Manajemen 

Risiko  kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan.  

 

 

 

 

3.2.5 Dokumentasi  

 

Informasi yang dikumpulkan dalam tahapan penetapan konteks 

didokumentasikan dalam Formulir Penetapan Konteks (lampiran 2) dan 

Formulir Kriteria Risiko (lampiran 3). 

 

Formulir Penetapan Konteks memuat informasi : 

1. Pemahaman faktor internal dan eksternal Perusahaan. 

2. Analisis hubungan antara aktivitas Perusahaan dengan lingkungan. 
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3. Ekspektasi dari pemangku kepentingan Perusahaan. 

4. Analisis Strenght, Weakness, Opportunity, dan Threat (SWOT) perusahaan.  

5. Pemahaman tujuan/sasaran dan strategi perusahaan.  

6. Penentuan sasaran, tujuan, strategi, lingkup aktivitas/bagian perusahaan, 

sumberdaya yang diperlukan, jangka waktu pelaksanaan, dan 

catatan/dokumentasi yang harus dibuat dalam penerapan manajemen risiko.  

 

Informasi yang dikumpulkan dalam tahap ini adalah:  

1. Kebijakan, proses dan aktivitas yang ditetapkan oleh Perusahaan.  

2. Tujuan dan sasaran yang diharapkan dicapai oleh Perusahaan.  

3. Kekuatan dan kelemahan Perusahaan.  

4. Peluang dan ancaman terbesar yang dihadapi oleh Perusahaan.  

5. Keinginan dan kepentingan pemangku kepentingan.  

6. Tanggung jawab Perusahaan terhadap pemangku kepentingan.  

7. Faktor lingkungan internal maupun eksternal yang mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap Perusahaan.  

8. Tujuan, sasaran, strategi, ruang lingkup aktivitas Perusahaan, sumber daya 

yang diperlukan, jangka waktu pelaksanaan, dan dokumentasi yang harus 

dibuat dalam penerapan proses manajemen risiko.  

9. Kriteria risiko. 

10. Dokumen perusahaan baik dokumen strategis maupun operasional, seperti 

laporan tahunan, target dan tujuan tiap bagian, sasaran kinerja, realisasi 

produksi, struktur organisasi dan Job Description.  

 

 

3.3 TAHAP IDENTIFIKASI RISIKO  

 

Merupakan proses sistematis untuk menjaring setiap risiko yang berpotensi menghambat 

pencapaian tujuan Perusahaan sehingga tidak ada risiko potensial yang tidak 

teridentifikasi.  

 

3.3.1 Tujuan dan Ruang Lingkup  

 

1. Tujuan Identifikasi Risiko  
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Identifikasi risiko bertujuan untuk menggali dan menemukan jawaban atas 2 

(dua) pertanyaan “Apa yang dapat terjadi?” dan “Mengapa dan Bagaimana 

hal itu terjadi?”.  

a. Apa yang Dapat Terjadi ? 

Penggalian informasi yang dilakukan untuk menghasilkan suatu daftar 

komprehensif mengenai peristiwa potensial yang mempengaruhi strategi 

pelaksanaan dan pencapaian tujuan Perusahaan.  

b. Bagaimana dan Mengapa Terjadi ? 

Setelah mengidentifikasi daftar peristiwa, selanjutnya perlu menganalisis 

modus dan sebab yang memungkinkan terjadinya risiko.  

 

Dengan diidentifikasinya 2 (dua) jawaban tersebut akan diperoleh : 

a. Profil risiko yang dihadapi oleh Perusahaan secara keseluruhan. 

b. Data dalam rangka pengukuran risiko. 

c. Dasar penentuan cara pengendalian/penanganan risiko yang tepat. 

d. Kepastian dan keyakinan bagi manajemen untuk mengambil keputusan 

yang lebih tepat.  
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2. Ruang Lingkup Identifikasi Risiko  

 

Ruang lingkup kegiatan identifikasi risiko meliputi : 

a. Penentuan sasaran aktivitas dan proses bisnis Perusahaan yang akan 

diidentifikasi risikonya.  

b. Penentuan indikator risiko yang memperlihatkan potensi adanya risiko 

absolut yang dapat mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Indikator 

tersebut dapat dilihat dari adanya perubahan yang signifikan dalam 

operasi perusahaan, tingkat kompleksitas operasi, pengalaman/ data 

kejadian di masa lalu dan pendapat pakar.  

c. Pengumpulan informasi baik dari internal maupun eksternal perusahaan 

dalam rangka memahami peristiwa yang mempengaruhi pencapaian 

tujuan Perusahaan.  

d. Penyusunan nama risiko yang memiliki dampak negatif terhadap 

Perusahaan. 

e. Pengelompokan peristiwa kedalam kategori risiko, baik yang 

Controllable maupun Uncontrollable Risk.  

f. Identifikasi sebab terjadinya peristiwa risiko.  

g. Membuat skenario yang mungkin terjadi untuk menentuan dampak/ 

konsekuensi risiko.  

h. Mengidentifikasi pengendalian yang sudah dilakukan untuk mengurangi 

sebab maupun dampak risiko.  

i. Pendokumentasian seluruh hasil yang diperoleh dalam kegiatan 

identifikasi risiko ke dalam Formulir Daftar Risiko (lampiran 4)  

 

3. Teknik dan Prosedur  

 

a. Teknik Identifikasi Risiko  

Teknik yang digunakan dalam kegiatan identifikasi risiko antara lain:  

i. Observasi dan Review Dokumen  

Observasi dan review dokumen strategis, operasional, maupun 

dokumen di luar perusahaan dilakukan untuk mendapatkan 

informasi awal dalam identifikasi risiko. Teknik ini perlu dilakukan 
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terlebih dahulu sebelum melakukan teknik identifikasi risiko 

lainnya.  

ii. Curah Pendapat (Brainstorming) 

Teknik curah pendapat merupakan teknik yang dilakukan melalui 

diskusi bersama dengan menyampaikan pendapat masing-masing 

peserta/individu sesuai dengan tujuan dan lingkup pembahasan 

untuk mengidentifikasi risiko yang ada.  

 

iii. Workshop yang Difasilitasi 

Teknik ini dilakukan melalui diskusi yang terstruktur dalam suatu 

workshop yang dipimpin oleh seorang fasilitator. Dalam diskusi 

tersebut peserta dapat menyampaikan pengetahuan dan 

pengalamannya sehingga peristiwa risiko dapat diidentifikasi. 

Workshop tersebut melibatkan pihak yang mewakili berbagai 

macam fungsi dan aktivitas dalam Perusahaan sehingga diperoleh 

gambaran risiko Perusahaan secara menyeluruh dan hubungan 

risiko yang satu dengan lainnya. 

  

iv. Diskusi dengan Kelompok Terpilih (Focus Group Discussion). 

Teknik ini dilakukan terlebih dahulu dengan membentuk suatu 

Focus Group yang anggotanya berasal dari berbagai fungsi/aktivitas 

perusahaan dengan kompetensi dan pengalaman kerja yang 

memadai. Focus Group didampingi oleh seorang yang telah 

menguasai konsep manajemen risiko, baik dari luar atau dalam 

perusahaan serta bertugas melakukan interview dan mengarahkan 

diskusi dalam proses pengidentifikasian risiko.  

 

Faktor yang perlu dipertimbangkan oleh Perusahaan dalam memilih 

anggota Focus Group adalah pengalaman, tingkat keahlian di 

bidangnya serta memiliki sikap disiplin dan loyal pada perusahaan.  

 

v. Wawancara dan Survei. 

Teknik ini bisa dilakukan dengan wawancara langsung kepada 

pemilik risiko maupun dengan menggunakan kuesioner kepada 

responden yang mewakili seluruh pihak terkait.  
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vi. Analisis Alur Proses Bisnis  

Analisis alur proses bisnis dilakukan dengan memvisualisasikan alur 

proses bisnis dalam bentuk diagram alur (Flow Chart) untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan 

masukan, proses, dan keluaran suatu aktivitas, sehingga peristiwa 

risiko dapat segera diidentifikasi.  

 

vii. Analisis Pohon Risiko 

Analisis diagram pohon risiko dilakukan untuk memperoleh 

pemahaman mengenai hubungan timbal balik antar peristiwa risiko, 

karena suatu peristiwa risiko seringkali dapat memicu terjadinya 

peristiwa risiko lainnya. 

  

viii. Analisis Sebab dan Akibat (Fishbone Diagram) 

Analisis Fishbone Diagram dilakukan untuk memperoleh hubungan 

sebab dan akibat terjadinya peristiwa risiko utama dengan peristiwa 

risiko lain.  

 

ix. Penggolongan Risiko 

Penggolonggan risiko berdasarkan proses bisnis perusahaan dan 

Risk Breakdown Structure dilakukan untuk mempermudah proses 

pengidentifikasian risiko.  
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b. Prosedur Identifikasi Risiko  

 

Prosedur identifikasi risiko adalah sebagai berikut:  

i. Menentukan teknik yang akan digunakan untuk 

mengidentifikasi risiko.  

Identifikasi risiko dapat menggunakan salah satu teknik maupun 

kombinasi beberapa teknik tergantung pada kebutuhannya.  

 

ii. Menentukan tujuan dan sasaran Perusahaan. 

Sebelum melakukan identifikasi risiko perlu ditentukan terlebih 

dahulu tujuan dan sasaran perusahaan, serta target capaian yang 

terukur. Informasi mengenai tujuan dan sasaran Perusahaan dapat 

diperoleh antara lain dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan 

(RJP), Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan (RKAP) tahun 

berjalan, Key Performance Indicators (KPI) tahun berjalan.  

 

iii. Mengumpulkan informasi pendahuluan 

Pengumpulan informasi baik dari internal maupun eksternal 

perusahaan dilakukan untuk memahami peristiwa yang dapat 

mempengaruhi pencapaian tujuan Perusahaan. Dalam pengumpulan 

informasi tersebut juga harus mempertimbangkan data saat ini 

maupun proyeksi masa depan.  

 

iv. Menyusun daftar nama risiko. 

Daftar nama risiko yang memiliki dampak negatif terhadap tujuan 

perusahaan disusun dengan mencantumkan nama/kategori risiko 

dan uraian singkat mengenai risiko yang diidentifikasi.  

 

v. Mempertimbangkan sebab terjadinya peristiwa risiko. 

Peristiwa risiko dapat disebabkan oleh faktor internal maupun 

eksternal Perusahaan. Risiko yang bersumber dari internal 

perusahaan merupakan risiko yang Controllable sedangkan risiko 

yang bersumber dari eksternal perusahaan merupakan risiko yang 

cenderung Uncontrollable.  
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vi. Mengelompokkan nama risiko ke dalam kategori risiko. 

Nama risiko dikelompokkan dalam kategori risiko untuk 

menghindari adanya duplikasi risiko. Kategori risiko Perusahaan 

yang telah disusun berupa profil risiko Perusahaan, dan 

dikelompokkan berdasarkan:  

• Risiko Korporat (Corporate Risk) 

• Risiko Fungsi (Functional Risk) 

• Risiko Aktivitas / Proses Bisnis (Activity Risk/ Business Process 

Risk)  

 

vii. Menentukan dampak risiko. 

Dampak dari suatu risiko adalah tidak tercapainya tujuan atau 

sasaran Perusahaan yang telah ditetapkan.  

 

viii. Menentukan konsekuensi risiko. 

Konsekuensi dari terjadinya suatu risiko dikaitkan dengan kriteria 

risiko yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko, 

berupa peningkatan biaya atau timbulnya kerugian, deviasi atau 

tidak tercapainya target penjualan/produksi, timbulnya penyakit dan 

kecelakaan kerja, pencemaran dan kerusakan lingkungan, tuntutan 

hukum, serta penurunan citra atau reputasi Perusahaan.  

  

c. Penanggung Jawab  

 

Manager (Risk Officer) bersama Manager (Risk Owner) bertanggung 

jawab melakukan identifikasi risiko di unit kerja yang menjadi tanggung 

jawabnya, sedangkan Unit Kerja Kepatuhan  & Manajemen Risiko 

bertanggung jawab melakukan pemantauan (monitoring) hasil identifikasi 

risiko seluruh unit kerja.  

Formulir Daftar Risiko dibuat oleh masing-masing Manager dan 

disampaikan kepada atasan langsung untuk direview dan direkapitulasi. 

Hasil rekapitulasi selanjutnya disampaikan kepada Unit Kerja Kepatuhan 

dan Manajemen Risiko untuk diproses menjadi risiko korporat.  
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d. Dokumentasi  

 

Risiko yang telah diidentifikasi dengan menggunakan prosedur di atas 

disajikan secara sistematis dan deskriptif dalam Formulir Daftar Risiko 

(lampiran 4).  

 

3.4 TAHAP ANALISIS RISIKO  

 

Merupakan proses pengukuran risiko yang dilakukan baik terhadap risiko Unit Kerja, 

Direktorat maupun Korporat. 

 

3.4.1 Tujuan dan Ruang Lingkup  

 

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa semua risiko telah dinilai 

kemungkinan terjadinya (Likelihood) dan konsekuensinya (Consequence). 

Penilaian dilakukan dengan membandingkan antara besaran konsekuensi dengan 

kriteria risiko. Analisis ini akan menghasilkan Daftar Prioritas Risiko (lampiran 5).  

 

3.4.2 Teknik dan Prosedur  

 

1. Teknik Analisis Risiko  

 

Terdapat tiga metode analisis untuk mengestimasi seberapa sering suatu 

peristiwa mungkin terjadi dan seberapa besar konsekuensi yang ditimbulkan 

dari peristiwa risiko, yaitu:  
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a. Metode kualitatif 

 

Metode ini dilakukan dengan menggunakan parameter kualitatif (baik, 

sedang, buruk) untuk menguraikan besaran tingkat kemungkinan dan 

konsekuensi risiko berdasarkan Profesional Judgement. Metode ini 

digunakan bilamana data yang bersifat kuantitatif tidak cukup untuk 

analisis kuantitatif.  

 

b. Metode semi kuantitatif 

 

Metode ini dilakukan dengan menerjemahkan parameter kualitatif (baik, 

sedang, buruk) ke dalam angka yang menunjukkan skala tingkat 

kemungkinan dan konsekuensi. Penilaian dilakukan oleh masing-masing 

personil dalam bentuk angka kemudian direkapitulasi dan dihitung nilai 

rata-ratanya. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan tingkat kemungkinan 

dan konsekuensi untuk masing- masing risiko.  

 

c. Metode kuantitatif 

 

Metode ini dilakukan antara lain dengan menggunakan teknik Value at Risk 

(VaR) untuk risiko keuangan dan teknik Operasional Value at Risk 

(OpVaR) untuk risiko non keuangan. Penggunaan teknik kuantitatif dapat 

digunakan bilamana tersedia data kuantitatif atas peristiwa risiko dan nilai 

kerugian yang cukup.  

 

Pemilihan metode yang digunakan tergantung pada keadaan, ketersediaan data 

dan kebutuhan pemilik risiko (Risk Owner).  
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2. Prosedur Analisis Risiko  

 

Prosedur untuk melakukan analisis risiko adalah sebagai berikut :  

 

a. Memahami Kriteria Risiko 

 

Setelah risiko diidentifikasi, kegiatan selanjutnya adalah melakukan 

penilaian risiko berdasarkan kriteria risiko yang telah ditetapkan. Risk 

Owner harus dapat menerjemahkan informasi tingkat kemungkinan 

terjadinya risiko dan besaran konsekuensi risiko dalam angka-angka sesuai 

dengan skala yang ditetapkan dalam kriteria risiko. Interval tingkat 

kemungkinan dan konsekuensi dimulai dari 1 sampai dengan 5 (lampiran 

6). 

  

b. Menilai Efektivitas Pengendalian Risiko 

 

Dalam memperkirakan besarnya kemungkinan terjadinya risiko dan 

besarnya konsekuensi yang ditimbulkan, efektivitas pengendalian risiko 

yang ada harus dipertimbangkan. Dengan demikian risiko yang diukur 

adalah risiko yang telah dipertimbangkan efektivitas pengendaliannya.  

 

c. Menilai Risiko dengan Menggunakan Model Risiko Standar Besarnya 

risiko dapat dinilai dengan melihat seberapa besar kemungkinan risiko 

tersebut terjadi dan seberapa besar konsekuensi terhadap pencapaian 

tujuan/sasaran perusahaan, yang dirumuskan dalam model risiko standar 

berikut :  

 

Tingkat Risiko (TR) = Likelihood (L) X Konsekuensi (K)  

 

Dengan cara tersebut dapat diketahui tingkat risiko yang akan menjadi 

hambatan dalam pencapaian target perusahaan.  

Tingkat risiko yang tertinggi adalah 25 (L=5, K=5) sedangkan tingkat risiko 

yang terendah adalah 1 (L=1, K=1).  
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3. Penanggung Jawab  

 

Senior Manager (Risk Officer) dan Manager (Risk Owner) bertanggung jawab 

atas analisis risiko Unit Kerja yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan 

Unit Kerja Kepatuhan  & Manajemen Risiko bertanggung jawab melakukan 

rekapitulasi hasil analisis risiko seluruh unit kerja. 

 

4. Dokumentasi  

 

Dokumentasi kegiatan analisis risiko adalah: 

a. Formulir pengukuran risiko individual yang diisi oleh masing-masing 

personil dalam satu Unit Kerja (lampiran 7). 

b. Formulir pengukuran risiko dalam satu Unit Kerja (lampiran 8). 

 

  

3.5 TAHAP EVALUASI RISIKO  

 

3.5.1 Evaluasi Risiko  

 

Evaluasi risiko sebagai proses pembandingan antara level risiko yang 

ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan 

sebelumnya pada tahap penetapan konteks. Dalam evaluasi risiko, level risiko 

dapat diperhitungkan dan kriteria risiko harus dibandingkan dengan 

menggunakan basis yang sama. Evaluasi kualitatif mencakup pembandingan 

level risiko kualitatif terhadap kriteria kualitatif, dan evaluasi kuantitatif 

mencakup pembandingan level risiko yang bersifat kuantitatif atau numerik 

terhadap kriteria yang dapat dinyatakan dalam angka tertentu, seperti kematian, 

frekuensi, atau nilai uang. Evaluasi Risiko merupakan langkah selanjutnya dari 

tahap Analisis Risiko, dimana langkah ini akan menghasilkan suatu profil 

risiko, yang menunjukkan masing- masing peristiwa risiko yang urutkan dalam 

urutan risiko menurun. 

  

3.5.2 Tujuan dan Ruang Lingkup  
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Evaluasi terhadap risiko dilakukan dengan tujuan menentukan prioritas 

manajemen risiko sehingga dapat diketahui risiko-risiko mana saja yang perlu 

mendapat perhatian segera dan perlakuan risiko lebih lanjut. Penentuan prioritas 

risiko dilakukan dengan membandingkan perhitungan risiko dengan kriteria 

risiko yang ditetapkan lebih dulu. Kriteria risiko ditetapkan lebih dulu pada 

tahapan pemahaman konteks dan biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan 

dari hasil workshop.  

 

Hasil dari evaluasi risiko adalah daftar prioritas risiko yang memerlukan 

tindakan lebih lanjut. Keputusan harus memperhatikan luasnya konteks risiko 

dan mencakup pertimbangan toleransi risiko yang ditanggung oleh pihak-pihak 

selain organisasi yang mendapatkan manfaat dari padanya. Jika hasil evaluasi 

risiko masuk dalam kategori rendah atau risiko yang dapat diterima, maka 

risiko-risiko tersebut diterima dengan sedikit perlakuan lanjutan. Risiko-risiko 

yang rendah atau dapat diterima harus dipantau dan ditelaah secara periodik 

untuk menjamin bahwa risiko-risiko tersebut tetap dapat diterima. Apabila hasil 

evaluasi risiko menunjukkan bahwa risiko tidak masuk dalam kategori rendah 

dan tidak dapat diterima, maka risiko-risiko tersebut harus diperlakukan secara 

aktif dengan satu atau lebih opsi perlakuan.  

 

3.5.3 Teknik dan Prosedur 

 

1. Teknik Evaluasi Risiko  

 

Teknik Evaluasi Risiko yang dilakukan sama teknik analisis risiko yaitu 

menggunakan perhitungan analisa kuantitatif, semi kuantitatif atau 

kualitatif dan membandingkan dengan kriteria/parameter penerapan 

manajemen risiko:  

 

 

 

a. Metode kualitatif 

 

Metode ini dilakukan dengan menggunakan parameter kualitatif (baik, 

sedang, buruk) untuk menguraikan besaran tingkat kemungkinan dan 
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konsekuensi risiko berdasarkan Profesional Judgement. Metode ini 

digunakan bilamana data yang bersifat kuantitatif tidak cukup untuk 

analisis kuantitatif. 

  

b. Metode semi kuantitatif 

 

Metode ini dilakukan dengan menerjemahkan parameter kualitatif 

(baik, sedang, buruk) ke dalam angka yang menunjukkan skala tingkat 

kemungkinan dan konsekuensi. Penilaian dilakukan oleh masing-

masing personil dalam bentuk angka kemudian direkapitulasi dan 

dihitung nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan 

tingkat kemungkinan dan konsekuensi untuk masing-masing risiko. 

  

c. Metode kuantitatif 

 

Metode ini dilakukan antara lain dengan menggunakan teknik Value 

at Risk (VaR) untuk risiko keuangan dan teknik Operational Valuet at 

Risk (OpVar) untuk risiko non keuangan. Penggunaan teknik 

kuantitatif dapat digunakan bilamana tersedia data Kuantitatif dapat 

digunakan bilamana tersedia data Kuantitatif atas peristiwa risiko dan 

nilai kerugian yang cukup.  

 

Pemilihan metode yang digunakan tergantung pada keadaan, 

ketersediaan data dan kebutuhan pemilik risiko (Risk Owner). 

 

2. Prosedur Evaluasi Risiko  

 

Prosedur ini memfokuskan pada proses evaluasi yang dibutuhkan oleh Unit 

Kerja untuk membuat Daftar Prioritas Risiko yang memerlukan Rencana 

Tindak Lanjut penanganan risiko. Langkah yang dilakukan dalam proses 

evaluasi risiko adalah:  
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a) Menyaring risiko berdasarkan konsekuensi kerugian yang 

diharapkan (Expected Loss). 

 

Setelah tim berhasil menguantifikasi jumlah kerugian dan Likelihood 

dari setiap peristiwa risiko, langkah berikutnya adalah menyortir atau 

menyaring risiko berdasarkan konsekuensi kerugian yang diperkirakan 

(Expected Loss). Contoh daftar risiko yang telah disortir berdasarkan 

konsekuensi kerugian yang diharapkan dapat dilihat di bagian 

Dokumentasi pada akhir bab ini.  

 

b) Membuat peta risiko.  

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyaringan risiko 

berdasarkan konsekuensi kerugian yang diharapkan, untuk 

memudahkan pembaca atau pengguna informasi maka tampilan risiko 

yang sudah disortir ditampilkan dalam bentuk peta risiko. Peta risiko 

digambarkan melalui kombinasi sumbu x dan sumbu y. Sumbu y 

menunjukkan likelihood risiko (probabilitas peristiwa risiko- Pe, dan 

probabilitas dampak risiko-Pi) sedangkan pada sumbu x menunjukkan 

jumlah konsekuensi kerugian. Contoh peta risiko dapat dilihat di bagian 

Dokumentasi pada akhir bab ini.  
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c) Membuat daftar prioritas risiko yang dibangun melalui 

kesepakatan tim manajemen risiko. 

 

Dengan menggunakan daftar risiko dan peta risiko yang telah disusun 

tadi, suatu hal yang masih perlu dilakukan adalah mencapai keputusan 

atau konsensus final tentang risiko-risiko mana saja yang akan menjadi 

perhatian secara aktif oleh manajemen. Konsensus atau kesepakatan 

yang perlu ditetapkan menyangkut penentuan ambang batas risiko. 

Ambang batas diperlukan untuk menyeleksi risiko-risiko yang akan 

diprioritaskan dan diperhatikan secara aktif dan tidak aktif sehingga unit 

kerja Department Governance & Risk Management mampu menyajikan 

”Top Ten Risk” atau 10 besar risiko. Dengan tidak mengelola risiko 

secara aktif terhadap risiko- risiko yang telah diidentifikasi, berarti tim 

telah menerima fakta bahwa mereka akan membiarkan/menerima 

beberapa peristiwa risiko yang tidak dikelola terjadi.  

 

Sedangkan untuk risiko-risiko teridentifikasi dan berlabel aktif, hal ini 

menunjukkan bahwa risiko-risiko tersebutlah yang harus ditangani lebih 

dulu.  

 

d) Mengkomunikasikan daftar prioritas risiko.  

 

Setelah tim berhasil menyusun daftar prioritas risiko, unit kerja 

sebaiknya mengkomunikasikan daftar prioritas risiko tersebut kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

Untuk dapat mengkomunikasikan dengan efektif hasil analisis dan 

evaluasi risiko, unit kerja Department Governance & Risk Management 

disarankan menggunakan pendekatan sebagai berikut:  

i. Menjelaskan proses manajemen risiko melalui diagram flowchart.  

ii. Menjelaskan aktivitas yang dilakukan.  

iii. Menyusun dan menjelaskan peta risiko.  

iv. Menyajikan dan menjelaskan daftar 10 (sepuluh) besar risiko (daftar 

prioritas risiko yang menampilkan risiko yang berstatus aktif) 
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dengan menyebutkan peristiwa risiko dan dampak risiko beserta 

kerugian yang diharapkan.  

v. Menyajikan hasil review terhadap data risiko (Driver, Probabilitas, 

jumlah kerugian dan kerugian yang diharapkan) untuk setiap risiko 

yang ada dalam daftar 10 besar risiko.  

vi. Menjelaskan penetapan risiko-risiko yang tidak efektif beserta 

peristiwa risiko dan dampak beserta kerugian yang diperkirakan.  

 

3.5.4 Penanggung jawab  

 

Evaluasi Risiko merupakan tanggung jawab Unit Kepatuhan dan Manajemen 

Risiko selaku auditor internal. Auditor internal merupakan mitra strategis 

manajemen yang harus membantu organisasi mengidentifikasi dan 

mengevaluasi risiko dan memberikan kontribusi untuk peningkatan manajemen 

risiko dan sistem pengendalian. Evaluasi penerapan manajemen risiko dapat 

dilakukan oleh pihak eksternal atas permintaan dari manajemen, bila jumlah 

maupun kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki Perusahaan belum 

memadai.  

 

3.5.5 Dokumentasi  

 

Kegiatan evaluasi risiko didokumentasikan dalam formulir Evaluasi 

Manajemen Risiko yang memuat informasi umum dan uraian permasalahan 

penerapan Manajemen Risiko dan Rencana Perbaikan Yang Dilakukan 

(lampiran 9).  

 

3.6 TAHAP PENANGANAN RISIKO  

 

Tahap ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi risiko untuk menangani risiko yang 

masuk dalam kategori “risiko yang tidak dapat diterima”. Risiko ini harus ditangani 

dengan menggunakan satu opsi atau lebih agar tingkat kemungkinan dan konsekuensi 

turun menjadi tingkat kemungkinan dan konsekuensi yang dapat diterima.  

 

3.6.1 Tujuan dan Ruang Lingkup  
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1. Tujuan Penanganan Risiko  

 

Tujuan yang ingin dicapai pada tahap penanganan risiko adalah untuk 

menentukan opsi penanganan risiko yang paling tepat, efektif, efisien dan 

dapat diimplementasikan. Penentuan opsi tersebut harus mempertimbangkan 

kendala-kendala dalam penanganan risiko terutama dari aspek ketersediaan 

sumber daya.  

 

2. Ruang Lingkup Penanganan Risiko  

 

Prosedur ini memfokuskan pada kegiatan yang dibutuhkan untuk, seleksi atau 

opsi dan menerapkan penanganan yang tepat bagi risiko untuk membuat 

Rencana Tindak Lanjut Penanganan Risiko. Rencana tersebut juga akan 

mencakup risiko-risiko yang hanya membutuhkan pemantauan dan 

peninjauan secara berkala. Ruang lingkup penanganan risiko mencakup:  

a. Pengidentifikasian opsi penanganan risiko.  

b. Pengevaluasian opsi penanganan risiko. 

c. Pemilihan opsi penanganan risiko.  

d. Penyiapan rencana penanganan risiko. 

e. Pengimplementasian rencana penanganan risiko.  
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3.6.2 Teknik dan Prosedur  

  

1. Teknik Penanganan Risiko  

 

Manajemen dapat menggunakan satu atau beberapa teknik dalam 

penanganan risiko. Beberapa teknik yang digunakan dalam kegiatan 

penanganan risiko adalah: 

  

a. Curah Pendapat (Brainstorming)  

Teknik curah pendapat merupakan teknik yang dilakukan melalui 

diskusi bersama dengan menyampaikan pendapat masing-masing 

peserta/individu untuk mengidentifikasi opsi penanganan risiko, 

mengevaluasi opsi penanganan risiko, memilih opsi penanganan risiko, 

dan menyiapkan rencana penanganan risiko.  

 

 

b. Diskusi dengan Kelompok Terpilih (Focus Group Discussion) 

Teknik ini dilakukan terlebih dahulu dengan membentuk suatu Focus 

Group yang anggotanya berasal dari berbagai fungsi Perusahaan yang 

memiliki kompetensi dan pengalaman kerja yang memadai. Focus 

Group didampingi oleh seorang yang menguasai konsep manajemen 

risiko yang memadai, berasal dari luar/dalam perusahaan yang bertugas 

mengarahkan berjalannya diskusi proses penanganan risiko.  

 

c. Review Analisis Biaya dan Manfaat (Cost Benefit Analysis)  

Pemilihan opsi penanganan risiko dilakukan dengan membandingkan 

antara biaya yang dikeluarkan untuk penanganan risiko dan manfaat 

yang diperoleh. Teknik ini dapat dilakukan dengan bantuan pakar yang 

memahami segi manajemen keuangan atau memiliki analisis keuangan 

yang baik.  

 

2. Prosedur Penanganan Risiko  

 

Prosedur penanganan risiko adalah sebagai berikut:  
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a. Identifikasi Opsi Penanganan Risiko  

 

Opsi penanganan risiko tidak bersifat Mutually-Exclusive (satu risiko 

satu opsi) atau satu opsi cocok untuk semua kondisi risiko. 

 

Opsi penanganan risiko meliputi:  

  

i. Menghindari Risiko 

Dapat dilakukan dengan tidak melanjutkan aktivitas yang akan 

mendatangkan risiko dengan memilih alternatif aktivitas lain yang 

dapat diterima atau memilih alternatif lain yang mempunyai risiko 

yang lebih rendah.  

ii. Mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya Risiko  

Opsi ini dapat dilakukan antara lain dengan:  

• Melakukan audit dan program peningkatan pengendalian 

internal;  

• Membuat persyaratan kontrak yang komprehensif;  

• Melakukan inspeksi dan pengendalian proses;  

• Manajemen investasi dan portofolio;  

• Manajemen proyek;  

• Melakukan perawatan yang bersifat preventif;  

• Melaksanakan jaminan kualitas, manajemen dan standar;  

• Pelatihan terstruktur;  

• Supervisi;  

• Pengujian;  

• Penataan Perusahaan. 
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iii. Mengurangi Konsekuensi Risiko   

Opsi ini dapat dilakukan antara lain dengan:  

• Membuat rencana kontigensi;  

• Menyelaraskan kontrak;  

• Membuat persyaratan kontrak yang komprehensif;  

• Membuat rancangan (Design Features);  

• Menyusun rencana pemulihan akibat bencana;  

• Menyusun rencana pengendalian kecurangan;  

• Meminimalkan Eksposure terhadap sumber risiko;  

• Menyusun rencana portofolio;  

• Memisahkan atau merelokasi suatu aktivitas atau sumberdaya 

secara terpisah;  

• Melakukan Hedging piutang/hutang.  

 

iv. Memindahkan Risiko,  

Opsi ini dapat dilakukan dengan melibatkan pihak lain untuk 

menanggung atau membagi beberapa bagian. Mekanismenya antara 

lain:  

• Penggunaan kontrak, 

• Penutupan asuransi, dan 

• Kerjasama Perusahaan seperti kemitraan dan patungan.  

 

v. Menerima Risiko  

Setelah dilakukan penanganan risiko yang berupa pengurangan 

likelihood/konsekuensi atau pemindahan risiko, kemungkinan masih 

terdapat risiko residual.  

 

b. Mengevaluasi Opsi Penanganan Risiko  

 

Opsi penanganan risiko harus dinilai berdasarkan besarnya pengurangan 

risiko dan manfaat tambahan atau peluang yang tercipta. Penyeleksian 

opsi yang paling tepat mencakup keseimbangan antara biaya penerapan 
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tiap opsi dan manfaat yang dihasilkan. Secara umum, manfaat yang 

diperoleh harus melebihi biaya penanganan risiko.  

 

Satu opsi penanganan risiko belum tentu dapat menjadi solusi lengkap 

bagi masalah tertentu. Perusahaan dapat memperoleh manfaat yang 

lebih optimal dengan mengkombinasikan beberapa opsi, misalnya 

kombinasi antara mengurangi tingkat kemungkinan risiko, mengurangi 

konsekuensi, memindahkan risiko dan menerima risiko residual.  

 

c. Memilih Opsi Penanganan Risiko  

 

Pemilihan opsi yang paling layak meliputi keseimbangan biaya 

pelaksanaan opsi dengan manfaat yang diperoleh. Jika risiko dapat 

dikurangi secara signifikan dengan biaya yang relatif kecil, maka opsi 

tersebut harus dipilih.  

Opsi lanjutan untuk penyempurnaan opsi sebelumnya mungkin tidak 

ekonomis sehingga memerlukan pertimbangan apakah opsi tersebut 

dapat dibenarkan. Jika biaya kumulatif pelaksanaan seluruh opsi 

penanganan risiko melebihi anggaran yang tersedia, harus diidentifikasi 

urutan prioritas penanganan masing-masing risiko residual. Penetapan 

urutan prioritas dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa teknik, 

termasuk peringkat risiko dan analisis biaya-manfaat. 

  

Opsi penanganan risiko harus mempertimbangkan bagaimana risiko 

akan berpengaruh bagi pihak lain, sehingga perlu dilakukan komunikasi 

dengan pihak tersebut.  

 

d. Menyiapkan Rencana Penanganan Risiko  

 

Rencana penanganan risiko meliputi identifikasi penanggung jawab, 

jadwal, outcome yang diharapkan, anggaran biaya, ukuran kinerja, 

proses penelaahan yang dijalankan, serta pemantauan tahap-tahap 

pelaksanaannya yang kritikal. 

  

e. Melaksanakan Rencana Penanganan Risiko  
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Keberhasilan implementasi rencana penanganan risiko memerlukan 

suatu sistem manajemen yang efektif, dengan menentukan metode yang 

efektif, menentukan penanggung jawab, dan memantau pelaksanaan 

sesuai kriteria yang ada.  

 

Jika masih terdapat risiko residual, diperlukan pengambilan keputusan 

untuk menentukan apakah akan menerima risiko atau mengulangi 

proses penanganan.   

 

Prosedur penangangan risiko diatas, dapat digambarkan sebagai berikut 

:  

 
 

3. Penanggung Jawab  

 

Risk Officer dan Risk Owner bertanggung jawab terhadap penanganan risiko 

di unit kerja masing-masing. Penanganan risiko tersebut melibatkan Unit 

Kerja Kepatuhan  & Manajemen Risiko  untuk memastikan unit kerja telah 

memiliki rencana dan jadwal penanganan risiko yang memadai. Unit Kerja 

Kepatuhan & Manajemen Risiko juga  bertanggung jawab untuk 

memastikan tingkat efektivitas unit kerja dalam melaksanakan penanganan 

risiko, antara lain dengan melakukan evaluasi penerapan Manajemen 

Risiko.  
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4. Dokumentasi  

 

Kegiatan penanganan risiko didokumentasikan dalam Formulir Rencana 

dan Jadwal Penanganan Risiko (lampiran 10). Formulir Rencana dan Jadwal 

Penanganan Risiko memuat informasi sebagai berikut :  

a. Risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani. 

b. Opsi penanganan risiko yang memungkinkan. 

c. Opsi yang dipilih. 

d. Tingkat risiko yang diharapkan setelah penanganan risiko 

dilaksanakan.  

e. Hasil analisis biaya manfaat.  

f. Penanggung jawab pelaksana opsi penanganan risiko.  

g. Jangka waktu pelaksanaan. 

h. Prosedur monitoring opsi penanganan risiko.  

 

3.7 TAHAP PEMANTAUAN (Monitoring)  DAN REVIEW RISIKO  

 

Perubahan kondisi internal dan eksternal Perusahaan akan menimbulkan risiko baru dan 

mempengaruhi prioritas risiko yang sudah diidentifikasi. Perubahan kondisi tersebut 

menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perubahan tingkat kemungkinan dan 

konsekuensi risiko, serta perhitungan biaya dan manfaat untuk setiap opsi penanganan 

risiko. Oleh karena itu, secara periodik perlu dilakukan pengulangan proses manajemen 

risiko mulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, 

sampai dengan penanganan risiko. 
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3.7.1 Tujuan dan Ruang Lingkup 

  

1. Tujuan Pemantauan (Monitoring) dan Review Risiko 

 

Pemantauan (Monitoring) dan review risiko dilakukan secara terus- 

menerus untuk meyakinkan bahwa rencana manajemen dalam menerapkan 

manajemen risiko tetap relevan dan penerapan manajemen risiko dapat 

berjalan dengan efektif. 

 

Pelaksanaan pemantauan (Monitoring) dan review risiko secara teratur 

bertujuan untuk:  

 

a. Meyakinkan bahwa tidak ada risiko signifikan yang tidak teridentifikasi.  

b. Memantau efektivitas penanganan risiko sehingga risiko berada pada 

tingkat risiko yang dapat diterima atau masih perlu penanganan risiko 

lanjutan.  

c. Menemukan risiko baru yang perlu penanganan.  

d. Meyakinkan bahwa penerapan manajemen risiko telah efektif dalam 

memenuhi kebijakan manajemen risiko dan tercapainya sasaran 

perusahaan.  

e. Menjamin dilaksanakannya perbaikan berkesinambungan.  

 

2. Ruang Lingkup Pemantauan (Monitoring) dan Review Risiko  

 

Ruang lingkup kegiatan pemantauan (monitoring) dan review risiko 

mencakup: 

  

a. Memantau dan menelaah risiko baru yang belum diidentifikasi dan 

tingkat risiko yang sudah diidentifikasi;  

b. Memantau efektivitas pelaksanaan penanganan risiko;  

c. Memantau dan menelaah efektivitas penerapan manajemen risiko 

Perusahaan yang sudah disusun.  
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3.7.2 Teknik dan Prosedur  

 

1. Teknik Monitoring dan Review Risiko 

  

Teknik pemantauan (Monitoring) dan review risiko mencakup :  

 

a. Kajian secara teratur oleh unit manajemen risiko untuk memastikan 

efektivitas penerapan Manajemen Risiko.  

b. Audit berbasis risiko (Risk Based Audit) secara teratur oleh Internal 

Audit untuk menilai sejauh mana Unit Kerja telah memenuhi tuntutan 

kinerja dan kepatuhan yang diharapkan dalam Kebijakan dan Pedoman 

Penerapan Manajemen Risiko.  

 

2. Prosedur Monitoring dan Review Risiko  

 

Prosedur pelaksanaan pemantauan (Monitoring) dan review risiko 

mencakup kegiatan atau aktivitas sebagai berikut:  

 

a. Memantau dan menelaah risiko baru yang belum diidentifikasi dan 

tingkat risiko yang sudah diidentifikasi dengan cara:  

 

i. Memantau perubahan kondisi internal dan eksternal Perusahaan dan 

mengupdate informasi yang terdapat.  

ii. Memantau adanya risiko baru yang belum diidentifikasi.  

iii. Mengidentifikasi pengendalian risiko yang telah dilakukan atas 

risiko baru yang belum diidentifikasi.  

iv. Mengukur tingkat kemungkinan dan konsekuensi   risiko baru yang 

diidentifikasi.  

v. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian risiko secara 

periodik oleh Unit Kerja agar diketahui prioritas risiko yang ada.  

 

b. Memantau dan menelaah efektivitas penerapan manajemen risiko 

dengan cara: 
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i. Memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko yang 

dilakukan oleh Internal Audit melalui fungsi pengawasan secara 

periodik.  

ii. Menyampaikan hasil audit berupa rekomendasi perbaikan 

manajemen risiko kepada Unit Manajemen Risiko.  

iii. Memantau hasil audit atas penerapan Manajemen Risiko di setiap 

Unit Kerja.  

 

3. Penanggung Jawab 

  

a. Unit Kerja (Senior Leader) bertanggung jawab untuk melakukan kajian 

secara periodik terhadap daftar risiko yang menjadi tanggung jawabnya.  

b. Unit Kerja Kepatuhan & Manajemen Risiko bertanggung jawab 

mengkoordinir penyusunan Sistem Manajemen Risiko (pedoman, tata 

laksana, tata cara kerja dan formulir), dan memfasilitasi penyusunan 

dokumen di unit kerja (tata laksana, tata cara kerja dan formulir) serta 

program pemasyarakatan sistem, identifikasi eksposur risiko, 

menfasilitasi pemetaan risiko, pemantauan dan pengendalian, kinerja 

sehingga risiko yang mungkin terjadi dapat diminimalkan serta kinerja 

dan nilai Perusahaan meningkat secara signifikan.  

c. Unit Kerja Kepatuhan & Manajemen Risiko juga bertanggung jawab 

melakukan audit berbasis risiko secara periodik untuk menilai sejauh 

mana Unit Kerja telah memenuhi tuntutan kinerja dan kepatuhan yang 

diharapkan dalam Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen 

Risiko. 

  



 55 

  

4. Dokumentasi  

 

Kegiatan pemantauan (Monitoring) dan reviu risiko didokumentasikan 

dalam Formulir Pemantauan dan Review Risiko (lampiran 11) yang 

memuat informasi sebagai berikut: 

a. Risiko yang diidentifikasi.  

b. Pengendalian risiko yang diterapkan. 

c. Efektivitas pelaksanaan penanganan risiko.  
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BAB IV 

P E N U T U P 

Penerapan manajemen risiko di PT NUTECH INTEGRASI  didukung oleh sistem dokumentasi 

manajemen risiko dengan urutan tingkatan sebagai berikut:  

1. Kebijakan Manajemen Risiko, yang memuat tentang ketentuan umum sebagai payung 

penerapan Manajemen Risiko. 

2. Pedoman Manajemen Risiko yang memuat tentang penjabaran Kebijakan Manajemen 

Risiko.  

3. Prosedur Penerapan Manajemen Risiko,yang memuat tentang tahapan proses dan 

penanggung jawab dalam penerapan Manajemen Risiko. 

4. Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko yang menjadi petunjuk teknis bagi setiap unit 

kerja dalam menerapkan manajemen risiko.  

5. Rekaman manajemen risiko antara lain register risiko, laporan triwulanan manajemen 

risiko unit kerja, laporan manajemen risiko perusahaan PT Nutech Integrasi. 
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Daftar istilah dan definisi : 

Istilah dan definisi yang digunakan mengacu pada istilah dan definisi yang tercantum pada ISO 

31000. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerancuan, kesalah pahaman dari berbagai 

macam istilah dan definisi yang digunakan. Penetapan istilah dan definisi disesuaikan dengan 

kebutuhan penggunaan dalam pedoman, sebagai berikut:  

1. Assessment Risiko adalah keseluruhan proses yang meliputi identifikasi risiko, analisa 

risiko dan evaluasi risiko;  

2. Dampak (Consequence) adalah akibat dari suatu peristiwa yang mempengaruhi sasaran;  

3. Identifikasi Risiko adalah suatu proses untuk melakukan inventarisasi risiko pada 

setiapaktivitas yang dilaksanakan;  

4. Indikasi adalah tanda/gejala/sinyal/ciri dari risiko yang akan terjadi;  

5. Kebijakan Manajemen Risiko adalah pernyataan terhadap keseluruhan maksud dan arah 

manajemen risiko organisasi;  

6. Kemungkinan (Likelihood) kesempatan/kemungkinan sesuatu terjadi.  Perlu dibedakan 

antara likelihood dengan probability. Terminology probabilitas adalah istilah matematik, 

terutama statistik, sehingga dalam praktiknya perlu diperhatikan kaidah-kaidah 

matematik terkait. Istilah likelihood atau kemugkinan adalah istilah yang lebih umum 

dan tidak terkait dengan kaidah matematik, kualitatif ataupun kuantitatif, frekuensi atau 

juga dengan probabilitas (selama kaidah matematiknya dipenuhi)  

7. Kerangka kerja manajemen resiko adalah sekumpulan perangkat organisasi yang 

menyediakan landasan bagi perencanaan, penerapan, monitor dan review serta perbaikan 

berkelanjutan manajemen risiko bagi seluruh organisasi;  

8. Komunikasi dan konsultasi adalah proses yang berulang dan berkelanjutan antara 

organisasi dengan para pemangku kepentingannya (stakeholders) yang saling 

memberikan, berbagi informasi serta melakukan dialog terkait dengan pengelolaan 

risiko;  

9. Kriteria Risiko adalah kerangka acuan untuk mengukur besaran risiko yang akan 

dievaluasi;  

10. Manajemen Risiko adalah upaya organisasi yang terkoordinasi untuk mengarahkan 

danmengendalikan risiko;  

11. Matriks Risiko (Risk Matrix) adalah alat untuk menggambarkan peristiwa risiko 

denganmenggunakan rentang dampak dan rentang kemungkinan;  
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12. Menetapkan Konteks adalah proses untuk menentukan batasan dan parameter eksternal 

daninternal yang harus dipertimbangkan dalam mengelola risiko dan menentukan 

lingkup serta kriteria risiko dalam kebijakan manajemen risiko;  

13. Paparan (Exposure) adalah suatu keadaan dimana suatu organisasi dan/atau pemangku 

kepentingan menjadi bagian dari atau terlibat dalam satu peristiwa;  

14. Pemangku Kepentingan adalah setiap orang atau organisasi yang dapat mempengaruhi 

atau dipengaruhi, atau menganggap dirinya dapat dipengaruhi oleh suatu keputusan atau 

kegiatan;  

15. Pemantauan (Monitoring) adalah suatu proses yang dilakukan secara terus menerus 

untuk memeriksa, mengawasi dan melakukan pengamatan secara kritis untuk dapat 

mengidentifikasi terjadinya perubahan dari tingkat kinerja atau sasaran yang ingin 

dicapai dari pelaksanaan pengelolaan risiko;  

16. Pemilik Risiko (Risk Owner) adalah orang atau suatu entitas yang mempunyai 

akuntabilitas dan kewenangan untuk mengelola suatu risiko ;  

17. Penanganan adalah langkah-langkah yang diambil manajemen untuk mengurangi risiko 

jikatindakan pengendalian belum memadai atau langkah-langkah yang telah 

direncanakan dan akan dilakukan apabila risiko benar-benar terjadi;  

18. Pengendalian adalah upaya-upaya untuk merubah risiko; 

19. Pengkajian (Review) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan suatu 

kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas suatu obyek, proses atau cara yang digunakan 

dalam mencapai sasaran ; 

20. Peristiwa (Event) adalah suatu kejadian atau perubahan yang terjadi pada suatu kondisi 

ataulingkungan tertentu ;  

21. Perlakuan Risiko adalah proses untuk merubah risiko ;Catatan: 

Pada dasarnya upaya perlakuan risiko dilakukan melalui pengurangan kemungkinan 

terjadinya risiko dan/atau mengurangi dampak risiko, bila risiko tersebut terjadi.  

22. Probabilitas (Probability) adalah ukuran suatu kemungkinan terjadinya suatu 

yangdinyatakan dalam angka 0 dan 1, dimana angka 0 menyatakan tidak mungkin terjadi 

dan angka 1 menyatakan pasti terjadi ;  

23. Profil Risiko adalah gambaran atau uraian dari suatu kelompok risiko ; Kelompok risiko 

dapat berisikan risiko-risiko yang terkait dengan seluruh organisasi atau hanya sebagian 

dari organisasi atau dari suatu proyek/proses.. 

24. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan secara sistematik kebijakan 

manajemen,prosedur dan praktik manajemen dalam pelaksanaan tugas untuk melakukan 
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komunikasi dan konsultasi; menetapkan konteks; melakukan identifikasi; menganalisis; 

mengevaluasi; memperlakukan, memantau dan mengkaji risiko; 

25. Rencana Manajemen Risiko adalah pola atau skema dalam kerangka manajemen 

risikoyang menunjukkan pendekatan yang akan diterapkan dalam mengelola risiko 

antara lain, pendekatan yang digunakan, komponen-komponen manajemen termasuk 

teknik manajemen risiko yang digunakan, sumber daya yang akan dipakai dalam 

mengelola risiko ; 

26. Risiko (Risk)adalah dampak dari ketidakpastian pada sasaran ;  

a) Dampak adalah suatu penyimpangan dari yang diharapkan, dapat positif ataupun 

negatif;  

b) Sasaran dapat mempunyai berbagai macam aspek;  

c) Risiko kerap dinyatakan dengan mengacu potensi suatu peristiwa dan dampak atau 

kombinasi dari keduanya;  

d) Risiko sering disebut sebagai dampak suatu peristiwa dan digabungkan dengan 

kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut;  

e) Ketidakpastian adalah keadaan, walaupun hanya sebagian, dari tidak cukupnya 

informasi tentang suatu peristiwa, pemahaman atau pengetahuan terkait dengan suatu 

peristiwa, dampak dan kemungkinan terjadinya.  

27. Risiko Eksternalistik adalah potensi penyimpangan hasil pada eksposur korporat dan 

strategis, dan bisa berdampak pada potensi penutupan usaha, karena pengaruh dari faktor 

eksternal. Yang termasuk faktor eksternal, antara lain: reputasi, lingkungan, sosial dan 

hukum;  

28. Risiko Keuangan adalah risiko yang disebabkan karena fluktuasi target keuangan atau 

ukuran moneter perusahaan karena gejolak berbagai variabel makro. Ukuran keuangan 

dapat berupa arus kas, laba perusahaan, dan pertumbuhan penjualan;  

29. Risiko Operasional adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena 

tidak berfungsinya suatu sistem, SDM, teknologi atau factor lain. Risiko operasional bisa 

terjadi pada dua tingkatan: teknis dan organisasi. Pada tataran teknis, risiko bisa terjadi 

apabila sistem informasi yang tidak memadai, kesalahan mencatat dan pengukuran risiko 

yang tidak akurat & tidak memadai. Pada tataran organisasi, risiko operasional bisa 

muncul karena sistem pemantauan & pelaporan, sistem prosedur dan kebijakan tidak 

berjalan;  
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30. Risiko Strategis adalah dampak risiko saat ini dan masa depan terhadap pendapatan atau 

modal yang timbul dari keputusan bisnis yang merugikan atau kurang tanggap terhadap 

perubahan lingkungan bisnis;  

31. Risiko Tersisa (Residual Risk) adalah risiko yang masih tersisa setelah dilakukan 

perlakuan risiko ; 

32. Sasaran adalah target/tujuan/segala sesuatu yang ingin dicapai oleh perusahaan dengan 

kaidah-kaidah spesifik, dapat diukur, disepakati, realistis dan ada batas waktu; 33. Selera 

Risiko (Risk Appetite) adalah jumlah dan jenis risiko yang siap ditangani atau diterima 

oleh organisasi ; 

33. Sumber Risiko adalah segala sesuatu yang baik sendiri ataupun bersama- sama 

mempunyai potensi yang melekat (intrinsik) untuk menimbulkan terjadinya risiko ; 

34. Toleransi Risiko (Risk Tolerance) adalah kesiapan organisasi atau pemangku 

kepentingan untuk menanggung risiko setelah perlakuan risiko dalam upaya mencapai 

sasaran. Toleransi risiko dapat dipengaruhi oleh persyaratan hukum dan peraturan 

perundangan.  


	039-KPG-KOM-DIR-XII-2021 - Pedoman Manajemen Risiko
	20220401 - Management Risiko Nutech_rev00_print
	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1. LATAR BELAKANG
	1.2. RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN
	1.3. DASAR PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO

	BAB II KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
	2.1 PRINSIP MANAJEMEN RISIKO
	2.2 KOMITMEN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
	2.3 PENETAPAN DAN PENERAPAN
	2.4 STRATEGI PENERAPAN
	2.5 STRUKTUR ORGANISASI DAN PENANGGUNG JAWAB
	2.6 PROSES PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
	2.7 KRITERIA RISIKO DAN TINGKATAN RISIKO
	2.8 RISK APPETITE DAN RISK TOLERANCE

	BAB III PROSES MANAJEMEN RISIKO
	3.1 TAHAP KOMUNIKASI DAN KONSULTASI

	3.2 TAHAP PENETAPAN KONTEKS
	3.3 TAHAP IDENTIFIKASI RISIKO
	3.4 TAHAP ANALISIS RISIKO
	3.5 TAHAP EVALUASI RISIKO
	3.6 TAHAP PENANGANAN RISIKO
	3.7 TAHAP PEMANTAUAN (Monitoring)  DAN REVIEW RISIKO

	BAB IV
	P E N U T U P


