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Manajemen Resiko Bisnis



Manajemen Resiko

• Manajemen risiko berkaitan dengan pengelolaan ketidakpastian. 
Mengelola ketidakpastian merupakan hal yang penting dalam
menjalankan sebuah usaha. Ketidakpastian yang mungkin terjadi
dalam suatu bisnis/usaha berkaitan dengan kurangnya informasi yang 
dimiliki oleh pengelola mengenai apa yang akan terjadi.

• Ketidakpastian ini memang tidak selalu merugikan, bahkan kadang
bisa menguntungkan. Ketidakpastian yang menguntungkan bisa
disebut sebagai peluang atau opportunity, sedangkan ketidakpastian
yang merugikan biasa disebut risiko atau risk.



Jenis Risiko (Umum)

• Risiko Murni. Sering disebut juga sebagai pure risk atau insurable risk, 
risiko murni merupakan risiko yang memang hanya memberi akibat negatif
alias merugikan, tidak mungkin menguntungkan. Salah satu contoh dari
risiko murni adalah peristiwa kebakaran bangunan kantor. Dalam
manajemen risiko, risiko jenis ini dapat dikelola dengan cara menghindari
dan meminimalkan kerugian dengan asuransi.

• Risiko Spekulatif. Dikenal juga dengan nama risiko bisnis (business risk), 
risiko spekulatif adalah suatu keadaan di mana perusahaan bisa
mendapatkan keuntungan dan kerugian. Contohnya adalah investasi. 
Seorang pengusaha yang menginvestasikan uangnya memiliki dua
kemungkinan, investasinya menguntungkan atau investasinya tidak
menguntungkan.



High Risk High Return

• Bisnis yang memiliki potensi keuntungan yang tinggi pasti akan
memiliki potensi yang tinggi pula akan risiko. 

• Keputusan Anda : memilih keuntungan yang tinggi dengan tingkat
risiko tinggi atau keuntungan rendah dengan tingkat risiko yang 
rendah.



Jenis Risiko



RISIKO REPUTASI

• Reputasi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan. 
Ketika suatu reputasi jatuh, maka kehancuran suatu perusahaan
sudah melanda didepan mata. Contoh: Adanya suatu kasus
penemuan di sebuah restoran X yang mana ada indikasi penggunaan
zat tertentu yang dilarang. Jika restoran X memiliki cabang yang 
banyak, maka “kecacatan di restoran X” biasanya digeneralisir oleh
masyarakat. Hal ini akan merusak nama baik semua restoran cabang
X.



RISIKO REPUTASI (pemulihan risiko)

• Mengakui bahaya

• Mengevaluasi dampak dari risiko

• Mengalokasikan sumber daya yang luas untuk pengendalian
kerusakan

• Mencoba mengambil kembali reputasi perusahaan dan kepercayaan
klien dengan berbagai strategi

• Melakukan prosedur pembatasan kerusakan lebih lanjut dimasa
mendatang



Risiko Pasar

• Risiko pasar biasanya berkaitan dengan perubahan harga pasar yang 
bisa merugikan suatu perusahaan. Misalkan adanya penurunan harga
saham yang berakibat penurunan nilai pasar saham perusahaan
tersebut. Hal ini akan merugikan perusahaan karena harga saham
bergerak pada arah yang tidak menguntungkan.



Risiko Kredit

• Risiko ini sering terjadi pada perusahaan yang melakukan skema
penjualan secara kredit. Risiko ini juga bisa menimpa perusahaan
yang bergerak dalam bidang lembaga keuangan. Risiko ini merupakan
bahaya kuno yang dikarenakan ketidakmampuan untuk mengekstrak
perjanjian (pinjam meminjam) dalam mitra bisnis. Perusahaan harus
bisa melakukan manajemen utang dengan baik. Termasuk harus
mengetahui tingkat kesehatan perusahaan yang akan menjadi mitra
bisnisnya. Sehingga nantinya bisa diidentifikasi apakah perusahaan
tersebut memiliki kemampuan untuk membayar utangnya.



Risiko Operasional

• Risiko yang terjadi karena kurang berfungsinya suatu proses internal, kesalahan
manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal. Risiko ini akan
menimbulkan kerugian yang dapat berdampak akan hilangnya potensi
keuntungan.

• Beberapa contoh di atas adalah jenis risiko yang mungkin Anda temui, namun
pada kenyataannya masih terdapat banyak risiko lainnya. Lalu pertanyaannya, 
siapakah yang harus bertanggungjawab terhadap risiko-risiko yang ada? Apakah
setiap risiko yang terjadi merupakan tanggung jawab manajemen paling atas di 
perusahaan?

• Perusahaan besar memiliki fungsi yang disebut Chief Risk Officer (CRO) yang 
mengelola manajemen risiko perusahaan. Dalam bidang keuangan perusahaan
besar biasanya ada pula seorang Chief Financial Officer (CFO) yang mengelola
risiko keuangan. Pada skala menengah terdapat juga risk manager. Pada skala
kecil biasanya tidak ada pejabat resmi yang mengelola. Risiko ini biasanya dikelola
oleh pegawai yang bertugas menangani akuntansi dan pembukuan perusahaan.



Mengelola Risiko



Kapan Risiko Seharusnya Dikelola?

• Pengelolaan risiko seharusnya terintegrasi dalam setiap pengambilan
keputusan, penentuan implementasi strategi, serta pengelolaan
kinerja setiap elemen perusahaan. Risiko bukan dikelola sekali dua
kali dalam setiap minggu, bulan, kuartal, semesteran bahkan tahunan. 
Ingat bahwa risiko akan berpotensi datang sepanjang waktu. Jadi
pengelolaan risiko harus dilakukan setiap waktu.

• Terkadang manajemen resiko hanyalah sebatas standar kepatuhan. 
Selayaknya tidak disikapi seperti itu. Jika perusahaan mengelola risiko
dengan baik maka dipastikan kinerja yang dilakukan bisa optimal. 
Kemungkinan risiko-risiko yang sewaktu-waktu muncul bisa dicegah
oleh perusahaan.



Bagaimana Cara Mengelola Risiko?

• Manajemen risiko menciptakan dan melindungi nilai (value).

• Manajemen risiko merupakan bagian tidak terpisahkan dari setiap
proses yang ada dalam perusahaan (organisasi).

• Manajemen risiko adalah bagian dari setiap proses pengambilan
keputusan.

• Manajemen risiko mengatasi ketidakpastian secara ekplisit.

• Manajemen risiko berdasarkan pada informasi terbaik.

• Manajemen risiko adalah dinamis, iterative, dan responsif terhadap
perubahan.

ISO 31000 (2009) Global



COSO ERM Framework

• COSO ERM Framework menyediakan kerangka umum dan arah yang 
jelas untuk menerapkan manajemen risiko diperusahaan. Kerangka ini
mengharuskan perusahaan untuk memeriksa portofolio risiko mereka
secara lengkap dengan mempertimbangkan bagaimana risiko-risiko
individu saling berhubungan. Dan juga bagaimana perusahaan
melakukan pendekatan untuk memitigasi risiko dengan cara yang 
konsisten dengan strategi jangka panjang untuk risiko secara
keseluruhan.
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Refleksi Diri

• Apakah program manajemen risiko kita sudah cukup dewasa? Sudahkah
manajemen risiko menjadi bagian dari setiap proses pengambilan
keputusan pada semua level di dalam perusahaan?

• Sudahkan kita siap mengatasi setiap keadaan sulit (kritis) sekaligus
mengambil peluang dibalik keadaan sulit itu?

• Seberapa sering kita terkaget-kaget ketika seharusnya tidak?

• Apakah para pimpinan dan eksekutif sudah memperoleh informasi (terkait
risiko) yang cukup untuk dimasukkan ke dalam strategi bisnis mereka ke
depan?

• Langkah apa yang akan kita ambil? Persisnya apa dan kapan dilaksanakan?

“manajemen risiko membantu perusahaan untuk mencapai apa
yang ingin dicapai”



Proses Manajemen Risiko

• Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat
berkesinambungan, sistematis, logik, dan terukur yang digunakan
untuk mengelola risiko. Proses manajemen risiko meliputi penerapan
kebijakan, prosedur, dan praktek untuk melaksanakan penetapan
konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan
risiko, monitoring dan review, dan komunikasi dan konsultasi.



Proses Manajemen Risiko
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