
MANAJEMEN 
RISIKO

INSPEKTUR III



DASAR HUKUM

• Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008
Bagian Ketiga Penilaian Risiko Pasal 13 (1) 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan
penilaian risiko. (2) Penilaian risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. identifikasi
risiko; dan b. analisis risiko.

• Permendikbud Nomor 66 tahun 2015
Pasal 2 (1) Setiap satuan kerja di lingkungan
Kementerian sebagai unit pemilik risiko harus
menerapkan dan mengembangkan Manajemen
Risiko.



APA YG DIMAKSUD RISIKO

• Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap 
pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan 
dampaknya (Permendikbud No. 66 tahun 2015)

• Risiko adalah kemungkinan yang tidak diharapkan (Mehr & 
Cammack)

• Risiko adalah ketidakpastian atau uncertainty yang mungkin 
melahirkan kerugian (Abbas Salim)

• Risiko adalah kejadian yang merugikan (Mamduh M Hanafi)
• Kemungkinan kejadian yang akan berdampak pada pencapaian 

tujuan organisasi



BAGAIMANA DG MANAJEMEN RISIKO?

• Manajemen Risiko adalah proses 
mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi 
dapat memengaruhi satuan kerja, mengelola 
risiko agar berada dalam batas toleransi risiko 
(risk appetite), dan menyediakan penjaminan 
memadai terkait pencapaian tujuan satuan 
kerja.



PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Risiko adalah sebuah proses pembelajaran 
yang tidak akan pernah ada akhirnya

Nilai terbesar dari penerapan manajemen 
risiko hanya dapat diperoleh bilamana risk 
owner dan risk professional dapat bekerja 
sama (tidak berkompetisi) karena mereka 
mempunyai tujuan yang sama

Nilai terbesar dari penerapan 
manajemen risiko hanya dapat 
diperoleh bilamana risk register 
dapat digunakan untuk 
memperbaiki control activities 
organisasi



MENGAPA MANAJEMEN RISIKO 
DIPERLUKAN?

• Membantu pencapaian tujuan organisasi
• Memberi peringatan dini
• Diperlukan untuk membangun kontrol atas

risiko
• Menghindari pemborosan
• Memberi perlindungan kepada manajemen

atau pemilik risiko
• dll



BAGAIMANA MENGUKUR RISIKO

• RISIKO 
MERUPAKAN 
PERKALIAN 
FREKUENSI/PROB
ABILITY DENGAN 
DAMPAK



JENIS RISIKO

• Inherent risk (risiko melekat atau 
absolut), bobot risiko diukur melalui 
penaksiran atas konsekuensi dan 
tingkat kejadiannya terhadap 
terjadinya risiko pada saat 
manajemen belum melakukan 
suatu tindakan terhadap 
pengendalian intern. 

• Residual risk (risiko bersih atau 
terkendali), bobot risiko diukur 
melalui penaksiran atas 
konsekuensi dan tingkat 
kejadiannya terhadap terjadinya 
risiko setelah pengendalian intern 
diberlakukan.



RISK MECHANISM



RISK TAMPLATE






