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Pendahuluan

◼ Mahluk hidup secara natural akan mengelola 
atau mengantisipasi risiko dengan tujuan 
untuk meminimalisasi kerugian.

◼ Pengelolaan risiko dalam organisasi 
dilakukan oleh seorang manajer. Manajer 
akan membuat organisasi bisa 
mengantisipasi dan mengelola risiko.



Contoh Kegagalan Pengelolaan Risiko

Tahun Penjelasan

1997 Beberapa bank di Indonesia berani memberikan kredit dalam jumlah besar kepada nasabah dengan harapan 
memperoleh keuntungan, tetapi akibat adanya penurunan nilai tukar rupiah akhirnya bank-bank tersebut 
mengalami risiko kerugian sehingga pada akhirnya mengakibatkan kebangkrutan.

1997 Long Term Capital (LTC) salah satu perusahaan investasi terbesar di Amerika Serikat mempunyai posisi pada 
mata uang Rusia Rubel yang cukup besar. Mereka memperkirakan Rusia tidak akan rutuh, akibatnya saat rusia 
hancur maka LTC ikut mengalami kebangkrutan.

2007 Lehman Brothers mengembangkan usaha pemberian kredit hipotek kepada masyarakat Amerika tetapi karena 
banyak terjadi kerdit macet maka Lehman Brother mengakibatkan kerugian sangat besar dialami oleh 
perusahaan tersebut

2005 PT. Dirgantara Indonesia terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja ribuan karyawannya karena 
perusahaan menghadapi risiko kebangkrutan akibat tidak mampu memperoleh peluang pasar.



Enterprise/ Manajemen Risiko

• Manajemen risiko organisasi bertujuan untuk menciptakan sistem 
atau mekanisme dalam organisasi sehingga risiko yang bisa 
merugikan organisasi bisa diantisipasi dan dikelola untuk tujuan 
meningkatkan nilai perusahaan (Value added).

• Pandangan klasik menganggap adanya hubungan positif antara 
risiko dengan tingkat keuntungan. Semakin tinggi risiko maka 
semakin tinggi tingkat keuntungan yang akan diperoleh.

• Pandangan modern mengatakan bahwa hubungan antara risiko 
dengan tingkat keuntungan tidak bersifat linier melainkan non-
linier. 



Tahapan Risiko Menurut Pandangan Modern

• Pada tahap awal jika risiko yang diambil perusahaan terlalu kecil maka 
keuntungan yang diperoleh juga sangat kecil sehingga pengelolaan risiko 
dinilai tidak optimal. Misal jika manajer hanya duduk diam diruang 
kerjanya.

• Tahap dua adanya penambahan risiko dapat meningkatkan keuntungan. 
Tahap ini disebut tahap optimal. Misal manajer memutuskan untuk 
memproduksi lebih banyak sehingga dapat memenuhi permintaan 
konsumen.

• Tahap tiga adanya keberanian untuk mengambil risiko yang sangat besar 
mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Misal manajer memutuskan 
untuk memproduksi barang dalam jumlah yang sangat besar ternyata 
output tersebut melebihi permintaan konsumen sehingga banyak barang 
tertumpuk di gudang dan rusak.



Contoh Ilustrasi lain :

• Zona I : 
Mobil yang berjalan terlalu lambat karena menghindari risiko 
kecelakaan justru mengakibatkan kerugian yaitu terlambat 
sampai ke tempat tujuan.

• Zona II :
Mobil dipacu lebih cepat yaitu dengan kecepatan optimal 
sehingga bisa tepat waktu untuk sampai ke tempat tujuan.

• Zona III :
Mobil ngebut karena harapan bisa datang lebih awal ke tempat 
tujuan tetapi akhirnya malah tidak sampai karena terjadi 
kecelakaan lalu lintas.



Hubungan Risiko dan Tingkat Keuntungan

Pandangan Klasik :
Semakin tinggi risiko yang dihadapi,

Semakin tinggi tingkat keuntungan yang akan diperoleh

Return

Risk

Higher risk leads
To higher return



Hubungan Risiko dan Tingkat Keuntungan
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Insufficient

Risk 
Taking

Zone II
Optimal

Risk 
Taking

Zone III
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Risk 
Taking

Pandangan Modern:
Risiko harus dikelola

Return

Risk



Definisi dan Pengertian Manajemen Risiko

• Manajemen risiko organisasi adalah suatu sistem pengelolaan risiko 
yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk tujuan 
meningkatkan nilai perusahaan.

• Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang 
lengkap, yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan 
mengendalikan eksposure organisasi terhadap risiko ( SBC Warburg, 
The Practise of Risk Management, Euromoney Book, 2004)

• Enterprise Risk Management adalah kerangka komprehensif, 
terintegrasi, untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, modal 
ekonomis, transfer risiko, untuk memaksimumkan nilai perusahaan. 
(Lam James, Enterprise Risk Management, Wiley, 2004)



Elemen Manajemen Risiko

• Menurut William, Smith, Young, Risk Management and 
Insurance, Mc. Graw Hill, 1998 :

• Identifikasi Misi : Menetapkan tujuan manajemen risiko.
• Penilaian risiko dan ketidapastian : Mengidentifikasi dan 

mengukur risiko
• Pengendalian risiko : mengendalikan risiko melalui 

diversifikasi, asuransi, heding, penghindaran, dll.
• Pendanaan risiko : bagaimana membiayai manajemen 

risiko.
• Administrasi program : administrasi organisasi



Enterprise Risk Management (ERM)

• Menurut COSO Enterprise Risk Management, Integrated 
Framework, COSO, 2004 :
Enterprise Risk Management adalah suatu proses yang 
dipengaruhi oleh manajemen, board of directors, dan personel 
lain dari suatu organisasi, diterapkan dalam setting strategi, 
dan mencakup organisasi secara keseluruhan , didesain untuk 
mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu 
organisasi, mengelola risiko dlam batas toleransi suatu 
organisasi, untuk memberikan jaminan yang cukup pantas 
berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi.



COSO – Enterprise Risk management
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Penjelasan

• Bagan tersebut menunjukkan 8 komponen ERM :
1. Lingkungan internal
2. Penentuan Tujuan
3. Identifikasi kejadian
4. Evaluasi (assesment) risiko
5. Respon terhadap risiko
6. Aktivitas pengendalian
7. Informasi dan komunikasi
8. Monitoring
• Risiko yang dikelola mencakup : risiko strategis, operasi, pelaporan, dan kepatuhan 

(Compliance.
• ERM mencakup keseluruhan organisasi, mulai dari level perusahaan keseluruhan 

(entity level), level divisi, level unit bisinis, dan level anak perusahaan.



Istilah-Istilah Manajemen Risiko

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)
ORGANIZATION RISK MANAGEMENT (ORM)
INTEGRATED RISK MANAGEMENT (IRM)
TOTAL RISK MANAGEMENT (TRM)

RISIKO



Kerangka Manajemen Risiko Organisasi

PRASARANA LUNAK :
Budaya Risiko

Dukungan Manajemen

PRASARANA KERAS :
Teknologi Informasi

Prasarana Fisik lainnya

PROSES MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI :
1.PERENCANAAN

Penetapan tujuan, misi, penetapan
target, penyusunan kebijakan, prosedur.
2. PELAKSANAAN

- Identifikasi dan pengukuran risiko
- Manajemen Risiko : asuransi, hedging,

penghindaran, dll
- Organisasi manajemen risiko : struktur

organisasi, staffing, insentif, dll
3.PENGENDALIAN

Evaluasi, pelaporan, komunikasi, umpan
balik.

MAKSIMALISASI NILAI PERUSAHAAN
(VALUE ADDED)



ELEMEN MANAJEMEN RISIKO

◼ Prasarana Manajemen Risiko
Untuk memulai pengelolaan risiko maka perusahaan harus 
memiliki prasarana lunak dan prasarana keras

◼ Proses Manajemen Risiko
Proses manajemen risiko meliputi tiga langkah yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.



1. Prasarana Manajemen Risiko

◼ Prasarana Lunak
1. Mengembangkan budaya sadar risiko 
2. Dukungan manajemen
◼ Prasarana keras
1. Ruangan perkantoran
2. Komputer
3. Sarana fisik lainnya



Mengembangkan Budaya Sadar Risiko

◼ Tujuan dari budaya sadar risiko adalah agar setiap anggota 
organisasi menyadari adanya risiko dan mempertimbangkan 
aspek risikonya sehingga lebih berhati-hati dalam pengambilan 
keputusan.

◼ Pengembangan perilaku sadar risiko adalah memaksa anggota 
organisasi untuk memikirkan risiko atas setiap keputusan yang 
diambil.

◼ Manajer harus memikirkan tiga aspek dalam pengambilan 
keputusan, yaitu aspek strategis, operasi, dan risiko. Evaluasi 
terhadap risiko yang mungkin terjadi harus dipikirkan dan 
dilaporkan secara eksplisit



Aspek Risiko Yang Dimunculkan Secara Eksplisit

Strategic 
Management

Operation 
Management

Risk 
Management

Risisko secara 
eksplisit 

dimunculkan



Ilustrasi :

Misalkan seorang manajer akan meluncurkan produk baru :
◼ Aspek Strategis : Apakah produk ini bisa memenuhi kebutuhan 

konsumen? Apakah produk ini bisa membantu pencapaian tujuan 
perusahaan?

◼ Aspek Operasi : Bagaimana memproduksi produk ini ? Apakah 
perusahaan mempunyai kemampuan memproduksi produk ini? 
Bagaimana mengembangkan dan memasarkan jaringan distribusi 
produk ini ?

◼ Aspek Risiko : Risiko apa saja yang bisa muncul berkaitan 
denganpeluncuran ? Bagaimana perusahaan bisa mengendalikan 
risiko-risiko ini ?



Ilustrasi :

Aspek risiko secara eksplisit dimunculkan misal saat peluncuran 
program promosi :

◼ Aspek strategis : Bagaimana strategi promosi yang efektif? 
Bagaimana kontribusi promosi dalam pencapaian tujuan?

◼ Aspek Operasi : Bagaimana menjalankan program promosi ini? 
Media apa yang paling efektif? Kapan wakrtu yang tepat? 
Bagaimana mengendalikan risiko yang mungkin timbul?

◼ Aspek Risiko : Risiko apa yang paling potensial akan timbul? 
Apakah promosi bisa mengakibatkan gugatan hukum? Apa 
promosi ini sudah etis? Pihak mana yang akan keberatan dengan 
promosi ini?



Dukungan Manajemen

◼ Dukungan manajemen terutama manajemen puncak 
terhadap manajemen risiko penting diberikan.

◼ Dukungan manajemen puncak dapat dituangkan secara 
tertulis misalkan merumuskan atau menyetujui visi dan misi, 
prosedur dan kebijakan yang berkaitan dengan manajemen 
risiko.

◼ Dukungan manajemen juga bisa berartisipasi pada program-
program manajemen risiko



2. Proses Manajemen Risiko

◼ Perencanaan
Dimulai dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan yang berkaitan 
dengan manajemen risiko. Kemudian menetapkan target, kebijakan dan 
prosedur.

◼ Pelaksanaan
Meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko. 
Proses identifikasi dan pengukuran risiko, serta pengelolaan risiko. Untuk 
pelaksanaan manajemen risiko diperlukan struktur organisasi dan 
staffing personel.

◼ Pengendalian
Meliputi evaluasi secara periodik pelaksanaan manajemen risiko, output 
pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko, dan umpan balik



Ilustrasi Proses Manajemen Risiko

Perusahaan Sekuritas
◼ Perencanaan

PERNYATAAN MISI MANAJEMEN RISIKO 
GOLDMAN SACH (PERUSAHAAN SEKURITAS)

Misi dari departemen risiko adalah mengumpulkan, menganalisis, 
memonitor, dan mendistribusikan informasi yang berkaitan dengan risiko 
pasar yang dihadapi perusahaan agar traders, manajer, dan personel lain 

serta komite risiko memahami dan membuat keputusan berdasarkan 
informasi mengenai manajemen dan pengendalian risiko yang diambil



Ilustrasi Proses Manajemen Risiko

◼ Pelaksanaan



Struktur Organisasi Manajemen Risiko Bank

Komisaris

Dewan Direksi

Unit Bisnis

Direktur 
Kepatuhan

Manajer Lini

Unit 
Manajemen 

Risiko

Direktur 
Risiko

Komite 
Manajemen 

Risiko

Unit 
Kepatuhan



LPPengendalian
Monthly Risk Report

Accounting For 
Actual Losses 

incured

Gross Losses :
Current YTD
Operational Losses
Credit Losses
Market Losses
Other Losses
Sub-Total:
Loss/ Revenue Ratio :

Management 
Discussion of 

Major Risk 
Issues

Report Of Risk 
Incident, exposure, 

and near misses

Risk Incident :
Incident Eksposure Responce
1.
2.
3.
4.

Management Assesment
1.
2.
3.
4.


