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PEDOMAN UMUM MANAJEMEN RISIKO
BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PEDOMAN
Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya senantiasa dihadapkan pada risikorisiko
yang berkaitan erat dengan upaya menciptakan nilai bagi para stakeholders. Seiring
cepatnya perkembangan lingkungan bisnis, baik eksternal maupun internal, risiko
bisnis menjadi semakin kompleks dan penuh dengan ketidakpastian yang akan
memberikan pengaruh positip dan negatip. Kondisi ini tentunya memerlukan suatu
strategi dan perangkat yang memadai dalam mengelola risiko-risiko yang
timbul.Sehingga sudah menjadi hal mendesak bagi organisasi untuk menerapkan
Manajemen Risiko, karena dengan menerapkan manajemen risiko secara formal,
terstruktur dan terintegrasi, Perusahaan akan mampu beradaptasi dengan lingkungan
bisnis, serta sejalan dengan tujuan organisasi untuk menciptakan Good Corporate
Governance yang efektif.
Sejalan dengan kondisi di atas, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
telah menerbitkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER–
01/MBU/2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Dalam keputusan tersebut telah diatur
mengenai kewajiban bagi BUMN untuk melakukan pengelolaan risiko.
PT Perkebunan Nusantara IX, sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara, dalam
menjalankan aktivitasnya juga dihadapkan pada risiko bisnis yang bersumber dari
perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Dalam rangka melaksanakan
kegiatannya untuk meminimalkan potensi terjadinya risiko yang akan berdampak pada
pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan, PT Perkebunan Nusantara IX

Unit
Manajemen Risiko - PT Perkebunan Nusantara IX

1

Dokumen PUMR

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX
Tanggal Terbit:
….. Des. 2014

PEDOMAN UMUM MANAJEMEN RISIKO
membutuhkan pedoman penerapan manajemen risiko. Selain itu, untuk meningkatkan
nilai tambah dan pencapaian target, sebagaimana yang telah ditetapkan, Direksi
memutuskan untuk menerapkan manajemen risiko secara sistematis, terdokumentasi
dan terintegrasi, baik untuk risiko yang bersifat strategis maupun operasional, di
seluruh aktivitas dan unit kerja dalam perusahaan.
Penerapan Manajemen Risiko PT Perkebunan Nusantara IX dilandasi oleh kebijakan
risiko yang mengikat kepada setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan
aktivitasnya guna merealisasikan harapan stakeholders. Direksi menetapkan kebijakan
risiko

sebagai komponen yang tak terpisahkan dari kebijakan perusahaan, agar

prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dapat
dipenuhi. Risiko di PT Perkebunan Nusantara IX didefinisikan sebagai sesuatu hal
yang berpeluang terjadi dan dapat mempengaruhi pencapaian sasaran dan tujuan
perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Penerapan manajemen risiko yang tidak terarah akan menyebabkan terjadinya
pemborosan sumber daya serta tidak tercapainya tujuan perusahaan. Oleh karena itu,
perusahaan memutuskan untuk menyusun suatu Pedoman Penerapan Sistem
Manajemen Risiko bagi perusahaan yang dapat digunakan oleh seluruh pegawai
dalam melaksanakan manajemen risiko.
Pada akhir tahun 2014 PTPN IX menyempurnakan sistim manajemen risiko yang
berbasis COSO dengan mengadopsi Standar SNI ISO 31000. Alasan adopsi sistim
manajemen risiko ini adalah sebagai berikut :
1.

ISO 31000 lebih mudah untuk digabungkan dengan ISO lainnya (ISO 9001, ISO
14001, ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 21500, ISO 26000).
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Proses COSO dimulai dengan lingkungan internal, tidak melibatkan lingkungan
eksternal. Sedangkan ISO dapat menganalisa lingkungan eksternal & internal
melalui proses membangun risk context.

3.

Analisa stakeholder dalam COSO, terutama yang eksternal, tidak disebutkan
dalam tujuan dan pengaruh terhadap keputusan Organisasi. Sedangkan
stakeholder internal & external dalam ISO 31000 dapat disebutkan mempengaruhi
organisasi dan akan dianalisa dalam proses identifikasi risiko.

4.

Proses ISO mengunakan bottom up & top down approach,sehingga proses
analisa risiko memperhatikan risiko dari level operasional sampai dengan level
strategic, sedangkan COSO hanya menggunakan top down approach.

5.

COSO tidak dapat menjelaskan opportunity yang didapatkan dalam analisa risiko.

6.

Proses ISO 31000 menggabungkan human capacity untuk memprioritaskan risiko
dalam suatu organisasi, sedangkan COSO hanya mengukur risiko dan ditangani
dengan cara yang mekanistik.

7.

Standar Nasional Indonesia telah mengadopsi menjadi SNI: ISO: 31000.

8.

ISO 31000 dikembangkan oleh suatu working group yang terdiri dari para ahli dari
lebih 30 negara maju, yang telah memadukan berbagai macam standar
manajemen risiko dari berbagai macam Negara seperti COSO 2004, AS/NZS
4360:2004, JIS Q 2001, BS 6079-3:2000, dll

9.

ISO 31000 mempunyai struktur yang lebih lengkap dan lebih sistematis serta lebih
mudah diterapkan karena merupakan

“blending” dari berbagai standar

manajemen risiko terbaik seperti misalnya COSO, AS/NZS 4360,dll.
10. Elemen kerangka kerja ISO 31000 memberikan kejelasan tugas dan tanggung
jawab manajemen dan para risk owner (aspek Mandat dan komitmen) dalam
bentuk penyusunan Risk Governance;
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11. ISO 31000 dilengkapi dengan ISO Guide 73:2009 Risk management –
Vocabulary, sehingga memudahkan komunikasi dan konsultasi, suatu barrier
utama dalam penerapan manajemen risiko
B. TUJUAN PEDOMAN
Tujuan dibuatnya pedoman umum penerapan sistem manajemen risiko secara garis
besar sebagai berikut:
1. Salah satu bentuk implementasi dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance,
sesuai Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus Tahun
2011 Pasal : 25 tentang manajemen risiko (risk management).
2. Pedoman dalam mengelola risiko-risiko yang dihadapi perusahaan, serta mampu
meminimalkan dampak yang ditimbulkannya.
3. Sarana sosialisasi pemahaman tentang risiko dan pentingnya pengelolaan risiko.
4. Alat bantu pemantauan risiko yang timbul di masing-masing fungsi perusahaan.
C. RUANG LINGKUP PEDOMAN
Penerapan manajemen risiko perusahaan dilaksanakan pada seluruh proses bisnis dan
fungsi organisasi yang ada di perusahaan, yang mencakup:
1. Bagian dalam organisasi perusahaan.
2. Investasi tanaman dan non tanaman yang ada di lingkungan perusahaan.
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN PEDOMAN
Sistematika penyajian Pedoman Penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:
Bab 1 : Pendahuluan
Menyajikan latar belakang penyusunan pedoman umum, tujuan pedoman,
ruang lingkup pedoman, dan sistematika penyajian pedoman.
Bab 2 : Struktur Organisasi
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Menyajikan struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara IX yang
menggambarkan berbagai pihak yang terkait dalam penerapan manajemen risiko
di dalam perusahaan.
Bab 3 : Organisasi Manajemen Risiko
Menyajikan uraian tugas pokok dan fungsi dari pihak-pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan manajemen risiko, sesuai dengan gambaran struktur organisasi
perusahaan.
Bab 4: Pengembangan dan Pengkomunikasian Sistem Manajemen Risiko
Menggambarkan berbagai pengembangan kebijakan manajemen risiko yang
dibuat oleh Komite Manajemen Risiko dan Unit Manajemen Risiko beserta
kegiatan pengkomunikasian kepada stakeholders.
Bab 5 : Penanaman Nilai dan Budaya Risiko
Menyajikan upaya Komite Manajemen Risiko dalam membuat Nilai dan Budaya
Sadar Risiko kepada setiap jenjang dalam organisasi.
Bab 6 : Penetapan Toleransi Risiko
Menggambarkan upaya manajemen untuk menetapkan Toleransi Risiko (Risk
Tolerance)
Bab 7 : Arsitektur SNI ISO 31000
Menyajikan Arsitektur SNI ISO 31000 dan Keterkaitan antara prinsip manajemen
risiko, kerangka kerja manajemen risiko serta proses manajemen risiko
Bab 8 : Prinsip-prinsip Manajemen Risiko
Menggambarkan

prinsip-prinsip

manajemen

risiko

yang

dikembangkan

perusahaan.
Bab 9 : Framework Untuk Manajemen Risiko di PTPN IX
Menggambarkan framework manajemen risiko yang digunakan perusahaan.
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Bab 10: Proses Implementasi Manajemen Risiko
Menyajikan Proses implementasi manajemen risiko yang dimulai dengan
menentukan konteks, Identifikasi Risiko, Analisa Risiko, Evaluasi Risiko,
Perlakuan Risiko, dan selama proses tersebut dijalankan, harus selalu
dilakukan Komunikasi dan Konsultasi serta selalu dilakukan Monitoring dan
Review sehingga risiko bisa terkendali.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI
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Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Perkebunan NusantaraIX (Persero) No
PTPN IX.0/SK/284/2013 tanggal 23 Agustus 2013 maka Struktur Organisasi PT Perkebunan
Nusantara IX (Persero) adalah sebagai berikut:
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Komite Manajemen
Risiko

Komite
Audit

Komite
Pemantau
Risiko

4
Unit
Manajemen
Risiko

6
Unit Pengambil Risiko

Rencana Struktur Organisasi manajemen risiko yang ideal sesuai standar ISO 31000 dan
sesuai fungsi, tugas serta tanggung jawab masing-masing.
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BAB III ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Berdasarkan Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), uraian
mengenai kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing organ yang terkait dalam
pelaksanaan manajemen risiko adalah sebagai berikut :
1) Dewan Komisaris
Dewan Komisaris adalah pemegang mandat RUPS untuk mengawasi pengelolaan
operasional perusahaan oleh Direksi. Termasuk di dalamnya memastikan bahwa
penerapan manajemen risiko berjalan dengan baik.
Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris berkaitan dengan manajemen risiko
adalah sebagai berikut:
1. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko korporat sekurang-kurangnya satu kali
dalam setahun atau dalam frekuensi yang lebih, dalam hal terdapat perubahan faktorfaktor yang mempengaruhi kegiatan usaha PTPN IX secara signifikan.
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan
risiko yang dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan sekali.
3. Mengevaluasi setiap risiko yang melekat pada permohonan atau usulan Direksi yang
berkaitan dengan aktifitas usaha perusahaan yang memerlukan persetujuan Dewan
Komisaris guna ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, setelah
melalui kajian analisa risiko.
4. Membentuk Komite Pemantau Risiko untuk membantu Dewan Komisaris

dalam

mengawasi penerapan manajemen risiko oleh Direksi.
5. Melakukan kegiatan pengawasan terhadap penerapan kebijakan manajemen risiko
berdasarkan hasil evaluasi oleh Internal Auditor.
2) Direksi
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Direksi merupakan pemegang mandat RUPS dalam hal pengelolaan risiko perusahaan
sehingga menjadi penanggungjawab akhir pengelolaan risiko perusahaan.
Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi berkaitan dengan Manajemen Risiko adalah
sebagai berikut:
a. Memberikan mandat dan komitmen untuk pelaksanaan manajemen risiko di
perusahaan.
b. Menetapkan kebijakan, pedoman, prosedur, instruksi kerja serta formulir

yang

berkaitan dengan pelaksanaan manajemen risiko secara tertulis, termasuk
penetapan persetujuan Kriteria Risiko.
c. Bertanggung jawab atas implementasi kebijakan pengelolaan risiko di PTPN IX.
d. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur sistem pengelolaan risiko
berupa penetapan risk appetite dan risk tolerance level korporat dalam bentuk
pernyataan umum, mengenai seberapa besar organisasi hendak mengambil risiko
dan seberapa besar tingkat varian yang dapat ditoleransi dari sasaran yang
ditetapkan.
e. Membentuk struktur tata kelola risiko yang proporsional bagi penerapan manajemen
risiko yang efektif dan efisien, dengan menjamin terlaksananya mekanisme kaji
ulang secara berkala terhadap isi kebijakan, pedoman, prosedur, instruksi kerja
serta formulir manajemen risiko.
f. Menjamin alokasi sumberdaya perusahaan termasuk peningkatan kompetensi SDM
sesuai kebutuhan penerapan manajemen risiko.

3) Unit Manajemen Risiko
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Unit Manajemen Risiko merupakan unit yang independen terhadap unit kerja lainnya,
dikepalai oleh seorang Kepala Unit Manajemen Risiko,.secara struktural berada di
dalam Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan.di bawah Direktorat Direktur Utama. Unit
Manajemen Risiko berperan menjalankan fungsi pengembangan, pemeliharaan, dan
evaluasi framework, kebijakan dan metodologi manajemen risiko.
Dalam konteks ini, Unit Manajemen Risiko tidak dapat mengambil alih tanggungjawab
para Risk Owner.
Wewenang dan tanggung jawab Unit Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:
a. Menyusun dan mengusulkan draft kebijakan manajemen risiko kepada Direktur
Utama.
b. Mengawasi dan mengevaluasi terlaksananya kebijakan manajemen risiko serta
melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan manajemen risiko kepada seluruh
pegawai perusahaan.
c. Merumuskan format dan formula Kriteria Risiko (likelihood dan impact) dan
mengusulkan kepada Direksi untuk disahkan dan digunakan sebagai acuan bagi
pengukuran nilai risiko oleh para Risk Owner.
d. Bertindak sebagai fasilitator dan katalisator bagi penerapan manajemen risiko
utamanya dalam kegiatan risk self – assessment penyusunan profil risiko dan
monitoring mitigasi risiko, baik di tingkat korporat maupun di tingkat unit kerja
pengambil risiko.
e. Mengkompilasi hasil risk self – assessment penyusunan profil risiko dan
mengevaluasi hasil monitoring mitigasi risiko dari seluruh Unit Kerja Pengambil
Risiko untuk penyusunan profil risiko korporat dan penyusunan laporan hasil
monitoring mitigasi risiko dan kemudian dilaporkan kepada Direksi.
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f. Menyusun, memelihara, memantau dan mengkaji perkembangan status risiko
korporat sesuai dinamika perubahan database risiko yang dilaporkan para Risk
Owner dan melaporkannya kepada Direksi.
g. Memberikan opini terhadap kebijakan perusahaan, tindakan korporat (corporate
action), dan investasi dari sudut pandang manajemen risiko, untuk keperluan
pengambilan keputusan strategis oleh Direksi maupun keputusan lainnya oleh para
Risk Owner.
h. Memberikan masukan kepada Direksi tentang besaran toleransi risiko untuk
dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.
i. Melakukan analisis risiko investasi terhadap usulan aktivitas/transaksi usaha yang
memerlukan persetujuan Direktur Utama, Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
j. Melakukan dokumentasi yang memadai untuk keperluan pengendalian internal.
k. Mengembangkan, memelihara, dan mengevaluasi framework serta metodologi
manajemen risiko secara berkala. Mengkaji kecukupan dan kelayakan dari
kebijakan, pedoman dan

penerapan manajemen risiko serta menyampaikan

rekomendasi perubahan kepada Direksi.
l. Mengevaluasi aplikasi system manajemen risiko melalui pemantauan dan
pengkajian (review) terhadap laporan pengelolaan risiko oleh para Risk Owner serta
merekomendasikan langkah-langkah perbaikan sistem kepada Direksi, sedangkan
untuk hal khusus disampaikan melalui Komite Manajemen Risiko.
4) Internal Auditor (SPI)
Merupakan bagian yang melaksanakan fungsi evaluasi dan konsultasi independen,
dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki kegiatan operasi
perusahaan, membantu perusahaan mencapai tujuan dengan melakukan pendekatan
secara sistematis dan terstruktur dalam mengevaluasi efektivitas proses manajemen
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risiko, pengendalian dan corporate governance. SPI di pimpin oleh seorang Kepala SPI
dengan wewenang dan tanggung jawab berkaitan dengan manajemen risiko sebagai
berikut:
a. Menggunakan profil risiko korporat dan profil risiko di semua Unit Kerja Pengambil
Risiko sebagai input dalam penyusunan rencana aktivitas audit berbasis risiko
(risk-based

audit planning), rencana jangka

panjang audit, dan Program

KerjaPengawasanTahunan (PKPT).
b. Menyusun rencana kegiatan evaluasi manajemen risiko sebagai bagian dari
rencana kerja audit tahunan.Rencana tersebut kemudian diusulkan, dibahas, dan
disetujui oleh Direktur Utama.
c. Melakukan kegiatan evaluasi manajemen risiko berdasarkan standar profesi audit
internal untuk memberikan pendapat mengenai tingkat kecukupan rancangan dan
efektivitas penerapan kebijakan manajemen risiko.
d. Melakukan audit internal berbasis risiko (risk-based audit) sesuai rencana kerja audit
tahunan untuk aktivitas audit rutin dan audit khusus berdasarkan instruksi Direktur
Utama, dan/atau kondisi spesifik yang ditemukan dari hasil evaluasi manajemen
risiko.
e. Melaporkan hasil kegiatan evaluasi manajemen risiko kepada Direktur Utama
dengan tembusan kepada Dewan Komisaris (Komite Audit). Output dari evaluasi
oleh satuan pengawasan internal menjadi salah satu input bagi reviu manajemen.
f. Melakukan klarifikasi dengan Unit Kerja Pengambil Risiko, dalam hal Internal Auditor
berpendapat bahwa manajemen unit kerja telah mengambil risiko melebihi risk
tolerance yang ditetapkan Direktur Utama.
5) Unit Kerja Pengambil Risiko (Sekper, Kabag, ADM, GM)
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Merupakan unit kerja perusahaan yang terdiri atas Sekretaris Perusahaan, Kepala
Bagian dan General Manajer, Administratur Kebun / Pabrik Gula merupakan risk
owner di tingkat Unit Kerja Bagian / Kebun / Pabrik Gula.
Wewenang dan tanggung jawab Unit Kerja Pengambil Risiko berkaitan dengan
manajemen risiko adalah sebagai berikut:
a. Menentukan konteks bisnis pada lingkup unit kerja masing-masing sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan risk assessment secara mandiri atas risiko level proses dan
pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing .
b. Memahami karakteristik setiap risiko yang yang melekat pada rangkaian proses
bisnis di Unit Kerja yang dipimpinnya agar proses manajemen risiko dapat berjalan
efektif guna lebih memastikan pencapaian sasaran dan target Unit Kerja yang
dipimpinnya.
c. Memastikan bahwa risiko terkelola secara tepat-biaya (cost-effective) dan
melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan bisnis normal, baik
yang telah teridentifikasi sebelumnya pada saat risk self-assessment maupun yang
belum teridentifikasi, kepada Unit Manajemen Risiko.
d. Memastikan bahwa pemantauan terhadap dinamika status risiko yang dikendalikan
terlaksana secara reguler melalui rapat koordinasi (mingguan/bulanan) pada Unit
Kerja yang dipimpinnya.
e. Memastikan bahwa Risk Officer pada Unit Kerja yang dipimpinnya mendapat
bantuan teknis dari Risk Champion / Unit Manajemen Risiko dalam efektifitas
pengelolaan risiko pada unit kerja masing-masing.
f. Memastikan bahwa proses manajemen risiko menjadi bagian (sub proses) dari
setiap sistem manajemen atau proses bisnis yang dijalankan pada Unit Kerja yang
dipimpinnya.
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g. Melaporkan secara sistematis (jelas,wajar, dan tepat waktu) setiap perubahan
konteks (lingkungan) bisnis yang dapat memicu perubahan profil/portofolio risiko
pada Unit Kerja yang dipimpinnya.
h. Menyediakan pengaturan yang memadai untuk perubahan informasi tentang
pengelolaan risiko yang relevan melalui komunikasi dan konsultasi yang efektif.
i. Memelihara catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang
terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan
dini dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan
datang.

6) Peran Individu Perusahaan
Membudayakan proses manajemen risiko dengan cara memasukkan aspek-aspek
relevan dari proses manajemen risiko ke dalam uraian pekerjaan individu (job
description), penyusunan rencana kerja, dan Key Performance Indikator (KPI) individu
mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan Pimpinan hingga Karyawan
Pelaksana, sehingga setiap individu dalam perusahaan dapat memahami:
a. Berbagai risiko yang berhubungan dengan peran dan aktifitas mereka.
b. Bagaimana pengelolaan risiko terkait dengan keberhasilan perusahaan.
c. Bagaimana pengelolaan risiko membantu tiap individu mencapai sasaran dan target
KPI individu.
d. Akuntabilitas individu terkait dengan risiko tertentu dan bagaimana tiap individu
mengelola hal itu.
e. Bagaimana tiap individu dapat berkontribusi kepada perbaikan berkesinambungan
dari proses pengelolaan risiko.
f. Bahwa manajemen risiko adalah bagian kunci dari budaya perusahaan.
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g. Kebutuhan untuk secara sistematis melaporkan kepada atasan langsung dan/ atau
pihak lain, timbulnya risiko baru atau gagalnya suatu metode mitigasi yang digunakan.

BAB IV PENGEMBANGAN DAN PENGKOMUNIKASIAN SISTEM
MANAJEMEN RISIKO
1. Pengembangan Kebijakan
1) Tujuan umum pengembangan kebijakan adalah mengembangkan strategi
pengelolaan risiko yang terkait dengan perusahaan.
2) Direksi PT Perkebunan Nusantara IX mengembangkan dan menyusun profil
risiko yang terpadu dan harmonis dalam mendukung proses bisnis perusahaan.
3) Meningkatkan penyediaan informasi yang berkualitas dan berguna sebagai
dasar pengambilan keputusan yang lebih baik oleh manajemen.
4) Pengembangan kebijakan manajemen risiko dilakukan melalui diagnosa dan
analisis

terhadap

organisasi,

prosedur,

kebijakan,

pedoman,

serta

pengembangan sistem yang terkait.
2. Pengkomunikasian Kebijakan
1) Kebijakan manajemen risiko dibuat tertulis dan dikomunikasikan kepada
stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
2) Direksi bertanggung jawab mengkomunikasikan pedoman ini ke seluruh pegawai
dan memastikan bahwa mereka memahami dan menaatinya.
3) Direksi bertanggung jawab untuk memenuhi pedoman manajemen risiko sesuai
dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4) Komunikasi

manajemen

risiko

dilakukan

dengan

cara

terbuka

dan

mengembangkan semangat kebersamaan.
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5) Komunikasi manajemen risiko dilakukan dengan menciptakan iklim yang kondusif
guna mendorong komunikasi dua arah.
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BAB V PENANAMAN NILAI DAN BUDAYA SADAR RISIKO

Manajemen perusahaan terus berupaya mengembangkan budaya sadar risiko pada
seluruh jenjang organisasi, termasuk menekankan pentingnya pengendalian internal
yang efektif, kepada seluruh jenjang organisasi. Hal ini dapat dilakukan antara lain
dengan melaksanakan lokakarya, self assessment risiko di unit-unit kerja, serta
membantu unit-unit kerja melakukan sosialisasi manajemen risiko secara terus
menerus kepada seluruh pegawai.
Seluruh atasan secara berjenjang harus membangun dan memelihara kultur sadar
risiko di unit kerja yang dipimpinnya, sehingga setiap karyawan perusahaan selalu aktif
memikirkan risiko yang terkait dengan unit kerjanya dan memahami serta mematuhi
kebijakan toleransi risiko yang berlaku untuk unit kerjanya.
Kegiatan membangun dan memelihara kultur sadar risiko harus diwujudkan secara nyata
melalui:
•

Komitmen dan keteladanan para atasan kepada bawahannya.

•

Pemberlakuan secara konsisten sistem imbalan dan sanksi (reward and
punishement) terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan,
strategi, sasaran dan/atau rencana hasil kegiatan.
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BAB VI PENETAPAN TOLERANSI RISIKO

Manajemen harus menetapkan toleransi risiko terhadap sasaran-sasaran yang
ditetapkan dalam RKAP. Untuk itu manajemen telah memiliki sistem penetapan
toleransi risiko sebagai komponen penting dalam pengelolaan risiko yang
sekurangkurangnya meliputi :
1) Penetapan toleransi risiko level korporat, khususnya pada sasaran bisnis
perusahaan yang tercantum dalam RKAP.
2) Penetapan toleransi risiko level proses yang berada pada setiap tahapan
operasi di unit kebun atau pabrik.
3) Pengintegrasian toleransi risiko dari seluruh kegiatan perusahaan.
4) Kemampuan modal perusahaan untuk menyerap kerugian yang timbul.
Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan
sekurangkurangnya meliputi:
1) Kinerja di masa lalu
2) Sistem pengukuran risiko
3) Kualitas pengendalian internal
4) Kemampuan sistem dalam penyelesaian transaksi bisnis.

toleransi

risiko

Prosedur dan penetapan toleransi risiko disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan
diambil (risk appetite) terhadap risiko perusahaan.Prosedur dan penetapan toleransi
resiko memuat diantaranya:
1) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas.

Unit Manajemen Risiko - PT Perkebunan Nusantara IX

19

2) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan toleransi risiko
secara berkala.
3) Dokumentasi prosedur dan penetapan toleransi risiko secara memadai.
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BAB VII ARSITEKTUR SNI ISO 31000

Keterkaitan antara prinsip manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko dan
proses manajemen risiko adalah :
1. Prinsip-prinsip manajemen risiko adalah landasan paradigma untuk melaksanakan
secara efektif kerangka kerja dan proses manajemen risiko di setiap tingkatan
perusahaan;
2. Efektifitas kerangka kerja manajemen risiko sebagai fondasi dan tata kerja integrasi
proses manajemen risiko akan menentukan keberhasilan proses manajemen risiko
perusahaan di seluruh tingkatan;
3. Proses manajemen risiko haruslah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
praktik bisnis, budaya perusahaan, dan khas terhadap kondisi dan proses bisnis
perusahaan.
4. Direksi telah menetapkan strategi dan kebijakan manajemen risiko yang merupakan
pernyataan sikap dan arah PTPN IX dalam manajemen risiko.
5. Direksi telah memastikan keselarasan kebijakan manajemen risiko dengan budaya
perusahaan
6. Direksi telah memastikan keselarasan sasaran manajemen risiko dengan sasaran
perusahaan
7. Direksi telah menetapkan indicator kinerja manajemen risiko yang selaras dengan
indicator kinerja perusahaan.
8. Direksi telah memastikan kepatuhan terhadap hokum dan peraturan perundangan
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Arsitektur SNI ISO 31000 terdiri dari 3 bagian utama yaitu Prinsip-prinsip manajemen
risiko, Kerangka kerja manajemen risiko dan Proses manajemen risiko
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BAB VIII PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN RISIKO DI PTPN IX

1. Manajemen Risiko menciptakan dan melindungi nilai-nilai perusahaan Manajemen
risiko memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan
kinerja organisasi, termasuk di dalamnya melindungi kerugian dan kehilangan asset
ataupun kesehatan kerja. Misalnya, perbaikan kinerja kepatuha, reputase, produktifitas,
peningkatan efisiensi, dan lain – lain.
2. Manajemen risiko adalah bagian terpadu dari seluruh proses organisasi.
Manajemen risiko bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri dan terpisah dari kegiatan
lain. Sebaliknya manajemen risiko adalah bagian yang tak terpisahkan dari semua proses
organisasi, serta menjadi bagian dari tanggung jawab manajemen, baik itu alam proses
perencanaan strategis, perencanaan oprasional, proyek, perencanaan anggaran dan
juga proses manajemen perubahan.
3. Manajemen risiko adalah bagian dari proses pengambilan keputusan. Manajemen
risiko membantu para pengambil keputusan atas dasar informasi yang cukup, melakukan
prioritas tindakan dan mampu membedakan berbagai macam alternative yang tersedia.
4. Manajemen risiko secara khusus menangani ketidakpastian.
Manajemen risiko secara khusus mempertimbangkan berbagai aspek ketidakpastian,
baik dari segi sumber risiko, pemicunya, dan bagaimana mencegahnya. Begitu pula
mempertimbangkan berbagai kemungkinan dampak terjadi pada sasaran, termasuk
besarnya serta mitigasinya.
5. Manajemen risiko menggunakan pendekatan yang sistematis, terstruktur dan tepat
waktu.
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Pendekatan yang sistematis, terstruktur dan tepat waktu akan memberikan hasil yang
konsisten, handal dan dapat dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Selain
itu juga membuat proses manajemen risiko menjadi lebih efektif dan efisien.
6. Manajemen risiko dilaksanakan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia.
Masukan atau input ke dalam proses mengelola risiko didasarkan pada data
historis,pengalaman,umpan balik dari pemangku kepentingan, observasi, peramalan dan
pertimbangan ahli. Namun, pengambilan keputusan harus memahami dan sekaligus juga
memperhitungkan bahwa ada keterbatasan-keterbatasan dari pengguna data atau
pemodelan atau adanya perbedaan pendapat dari para ahli akan suatu hal yang sama.
Disini peran risk register yang baik sebagai bagian dari knowledge management akan
sangat membantu.
7. Manajemen risiko adalah khas bagi penggunanya (tailored).
Manajemen risiko harus diselaraskan dengan profil risiko organisasi dan konteks
organisasi tersebut, baik konteks internal maupun konteks eksternalnya dan juga
disesuaikan dengan para risk owner terkait.
8. Manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya.
Manajemen risiko harus memahami kapasitas, persepsi, dan intensi dari orangorang
baik internal organisasi maupun eksternal organisasi – yang dapat mendukung atau
menghambat pencapaian tujan organisasi. Perlu diingat bahwa pelaksanaan kegiatan
utama adalah manusia, sehingga persepsi dan nilai-nilai yang hidup di lingkungan
penerapan manajemen risiko perlu mendapat perhatian.
9. Manajemen risiko transparan dan inklusif.
Keterlibatan pemangku kepentingan, terutama para pengambil keputusan di berbagai
jenjang di organisasi, akan membuat manajemen risiko selalu menjadi tetap relevan
dan ‘up-to-date’. Keterlibatan tersebut juga akan membuat adanya keterwakilan
pandangan para pemangku kepentingan dalam penentuan criteria risiko.
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10. Manajemen risiko bersipat dinamis, berulang dan tanggap terhadap perubahan.
Manajemen risiko harus tanggap terus-menerus terhadap perubahan. Pada saat
berbagai ‘ events’ muncul baik secara internal maupun eksternal, konteks dan
kebutuhan pengetahuan organisasi akan berubah. Pada saat itu, dapat timbul suatu
risiko baru, dan mungkin ada juga beberapa risiko lama yang menghilang.
11. Manajemen risiko memfasilitasi perbaikan yang berkesinambungan. Organisasi
harus mengembangkan dan menerapkan strategi-strategi yang diperlukan dalam
meningkatkan kematangan manajemen risiko mereka, sejalan dengan berbagai aspek
lainnya di dalam organisai mereka.
Penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko :
a. Komunikasi dilakukan untuk memberikan informasi yang bernar tentang peluang
perubahan → tahu
b. Untuk mengatasi perlawanan perlu diskusi dan sosialisasi lebih dalam mengenai pro
dan kontra terhadap perubahan dan apa yang terjadi bila tidak berubah → sadar.
c. Perusahaan menyediakan program pelatihan untuk karyawan guna memfasilitasi
kemampuan untuk berubah → mampu
d. Bila sudah mampu tapi masih belum berubah, maka akan ada reward dan punishmen
agar ada kemauan untuk berubah → mau
e. Tahapan ini terjadi pada setiap insan perusahaan mulai Direksi sampai karyawan
paling bawah. Aspek Individual :
a. Manajemen Risiko adalah khas untuk setiap penggunanya;
b. Manajemen Risiko haruslah memberikan nilai tambah;
c. Manajemen Risiko adalah bagian tak terpisahkan dari proses pekerjaan;
d. Manajemen Risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian;
e. Manajemen Risiko adalah bagian dari proses pengambilan keputusan;
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f. Manajemen Risiko haruslah transparan dan inklusif Aspek Perusahaan :
a. Manajemen Risiko bersifat sistimatik, terstruktur dan tepat wakt;
b. Manajemen Risiko berdasarkan informasi terbaik yang tersedia;
c. Manajemen Risiko bersifat dinamis, berulang dan tanggap terhadap perubahan;
d. Manajemen Risiko

harus menfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan

organisasi secara berlanjut;
e. Manajemen Risiko mempertimbangkan factor manusia dan budaya
BAB IX FRAMEWORK UNTUK MANAJEMEN RISIKO DI PTPN IX

1. Organisasi Manajemen Risiko (dalam naungan SPI dibawah Direktur Utama)
2. Sub Tim adalah Risk Officer dan Sekretaris dari semua Unit Kerja
3. Framework untuk Manajemen Risiko di PTPN IX tersusun dari :
a. Mandat dan Komitmen
Penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan memerlukan
komitmen dan dukungan yang terus menerus dari Direksi dan Pejabat Puncak
PTPN IX dan lini manajemen lainnya, untuk itu Direksi telah menyatakan sikap
sebagai arah perusahaan terhadap manajemen risiko dengan :
•

Menetapkan Komitmen Direksi PTPN IX secara tertulis untuk Manajemen
Risiko

•

Menetapkan Strategi dan Kebijakan Manajemen Risiko

•

Menyusun risk governance structure

•

Menetapkan standard dan bahasa & terminology manajemen risiko yang
digunakan serta standar yang akan dijadikan acuan
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•

Menyediakan sumber daya yang memadai

•

Menjadi sponsor utama dalam penerapan manajemen risiko

•

Memastikan keselarasan kebijakan manajemen risiko dengan budaya
perusahaan maupun strategi perusahaan secara keseluruhan

•

Memastikan keselarasan manajemen risiko dengan sasaran perusahaan

•

Menetapkan indicator kinerja manajemen risiko yang selaras dengan indicator
kinerja perusahaan dan memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko
serta memantau kinerjanya

• Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangan
Komisaris PTPN IX juga berkomitmen terhadap palaksanaan manajemen risiko
dengan

cara

meningkatkan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

sistim

manajemen risiko seperti :
•

Memantau apakah pembentukan “tone at the top” dalam penerapan
manajemen risiko telah terlaksana dan pembentukan busaya “sadar risiko”
telah berjalan dengan baik.

•

Secara spesifik memantau perlakuan risiko-risiko tingkat korporasi yang dapat
membahayakan kelangsungan hidup perusahaan

•

Memantau apakah perubahan lingkungan yang mempunyai dampak pada
perusahaan telah diantisipasi dengan baik

•

Memantau apakah ada “efek berantai” dari suatu risiko, dan memastikan
bahwa hal tersebut telah ditangani dengan baik

•

Melakukan benchmarking dengan perusahaan lain dalam penerapan
manajemen risiko.
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b.

Perencanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko
b.1. Memahami organisasi dan Konteksnya
Didalam

menyusun

kerangka

kerja

manajemen

risiko

harus

mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi perusahaan
baik dari factor eksternal dari sisi ekonomi, politik, dan hokum, maupun factor
internal seperti control internal, likuiditas, cash flow, Skil SDM, R&D dll.
b.2. Menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko
Kebijakan manajemen risiko merupakan pernyataan niat dari Direksi dan
Dewan Komisaris untuk memberikan komitmennya dalam menerapkan
manajemen risiko.
b.3. Menetapkan akuntabilitas manajemen risiko
Akuntabilitas dimulai pada Risk Governance Structure, Unit Pengelola
Manajemen Risiko, Risk Owner pada setiap level dan Risk Manajemen
Assurance Unit.
Berikut gambar pemisahan tanggung jawab pengelolaan manajemen risiko :
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Didalam menetapkan akuntabilitas manajemen risiko juga ditetapkan antara
lain :
•

Peran kunci dan komponen unit pelaksana manajemen risiko

•

Penetapan Selera Risiko (Risk Appetite) dan Toleransi Risiko (Risk
Tolerance)

•

Peran fungsi unit pengelola manajemen risiko

•

Penetapan Risk Owner

• Menetapkan peran Internal Auditor dalam manajemen risiko
b.4. Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis perusahaan
Didalam setisp proses bisnis perusahaan tentunya terdapat risiko-risiko yang
bisa mengakibatkan kegagalan proses bisnis tersebut, sehingga proses
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manajemen risiko harus sudah ada dalam setiap proses bisnis perusahaan
antara lain :
•

Proses Perencanaan Strategis

•

Proses Penyusunan RKAP dan RJP

•

Manajemen Proyek

•

Performance Manajemen

•

Proses Internal Audit

b.5. Alokasi Sumber Daya untuk manajemen risiko
Perusahaan menyediakan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko,
antara lain :
•

Alokasi Anggaran yang memadai

•

Sumber Daya manusia sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

•

Pelatihan yang memadai untuk para Risk Officer di semua Unit Kerja

•

Informasi, Buku, Knowledge Managemen System yang terkait

•

Kebutuhan teknik dan metoda serta peralatan yang diperlukan

•

Penyediaan Risk Manajemen Information System

b.6. Menetapkan Mekanisme Komunikasi Internal dan Eksternal
•

Sistem informasi dan pelaporan merupakan mekanisme yang membuat
keseluruhan system bekerja dengan baik.

•

Cara untuk mendefinisikan peran dan tanggung jawab terkait dengan
system ini adalah “RACI” matrix dimana
- R = “responsible” adalah orang atau unit kerja yang harus melaksanakan
kegiatan atau aktivitas tersebut
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- A = “accountable” adalah orang atau unit kerja yang berhak membuat
keputusan atas kegiatan tersebut
- C = “Consulted” adalah unit kerja atau orang yang harus diajak konsultasi
atau dilibatkan sebelum atau saat kegiatan tersebut dilaksanakan
- I = “Informed” adalah unit kerja atau orang yang harus diberi cukup
informasi mengenai kegiatan tersebut dan proses pelaksanaannya
secara berkala.

c.

Risk Assessment On Line System (Web-Based) untuk mengupdate Register
Risiko dan Monitoring Respon Risiko
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BAB X PROSES IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DI PTPN IX
Proses implementasi manajemen risiko dimulai dengan menentukan konteks,
Identifikasi Risiko, Analisa Risiko, Evaluasi Risiko, Perlakuan Risiko, dan selama
proses tersebut dijalankan, harus selalu dilakukan Komunikasi dan Konsultasi serta
selalu dilakukan Monitoring dan Review sehingga risiko bisa terkendali.
Gambaran proses implementasi manajemen risiko bisa digambarkan sebagai berikut
:

A. MENENTUKAN SASARAN
Didalam menentukan sasaran hal pertama yang harus diperhatikan adalah
mengetahui artikulasinya. Jadi sasaran harus jelas dan spesifik (SMART), agar bisa
dilakukan kajian risiko. Apabila sasaran ini mempunyai sasaran ditingkat yang lebih
atas

dan

tingkat

dibawahnya,

harus

diperhatikan

keselarasannya

dengan

sasaransasaran tersebut. Karena apabila terjadi ketidakselarasan dikhawatirkan akan
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menimbulkan risiko tersendiri. Apabila terdapat beberapa sasaran, harus diperhatikan
saling keterkaitannya dan apakah ini dapat diperlakukan menjadi satu kajian
risikonya, sebagai satu kelompok sasaran.
Langkah selanjutnya didalam menentukan hal yang mempengaruhi sasaran adalah
dengan mengelompokannya menjadi dua yaitu Konteks Eksternal dan Konteks
Internal.
Didalam menentukan Konteks Eksternal dan Konteks Internal menggunakan
Susunan Diagram tulang ikan / Fish Born Structure. Dan yang harus diperhatikan
bahwa dalam setiap proses bisnis, terdapat potensi risiko yang menghalangi
pencapaian sasaran proses bisnis tersebut dan berpengaruh pada pencapaian
sasaran organisasi.
Dalam Konteks Manajemen Risiko harus ditentukan :
•

Lingkup penerapan manajemen risiko (project, proses, produk, unit kerja dll.)

•

Siapakah Risk Ownernya (akuntabilitas dan resposibilitas terkait)

•

Metodologi yang akan digunakan

•

Ukuran kinerja yang digunakan

•

Sumberdaya yang diperlukan
Hal-hal tersebut diatas sifatnya unik dank has untuk tiap penerapan konteks
manajemen risikonya (tailord)
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Peraga di bawah ini digunakan sebagai kriteria untuk menentukan batas antara
risiko yang tidak dapat diterima dan dapat diterima (appetite risiko).

1
Likelihood / Kemungkinan
Ekstrim
Tinggi
Sedang

: diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko
: diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
: disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya
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Rendah

: tidak diperlukan tindakan (dikelola saja)

Dalam melakukan risk assessment, ukuran likelihood risiko dinyatakan dengan
persentase probabilitas dan dampak risiko dinyatakan dengan satuan ukuran yang
sama dengan satuan ukuran sasaran, maka diperlukan adanya pedoman untuk
mengkonversi berbagai ukuran risiko yang diperoleh menjadi satu ukuran yang
seragam.
Contoh Pedoman yang digunakan untuk mengkonversi ukuran likelihood dan
dampak risiko menjadi satu ukuran yang sama adalah sebagai berikut :
KRITERIA LIKELIHOOD PTPN IX
Level

5

4

3

Tingkatan

Hampir Pasti

Kemungkinan
besar

Kemungkinan
sedang

Skala

>80%

60-< 80%

40- < 60%

Keterangan Skala– Probabilitas
Kejadian risiko yang kemungkinan
kejadiannya di > 80% akan terjadi pada 1
(satu) tahun kedepan;
Kejadian risiko yang kemungkinan
kejadiannya besar (sangat sering),
berkisar antara 60% - < 80% probabilitas
dalam waktu 1 (satu) tahun kedepan;
Kejadian risiko yang mungkin terjadi
sedang (sering) dengan probabilitas 40% < 60% dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
kedepan;
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2

1

Kemungkinan
kecil

Jarang

20- < 40%

< 20%

Kejadian risiko yang bisa saja terjadi
sewaktu-waktu dengan kemungkinan 20%
- < 40% probabilitas dalam jangka waktu 1
(satu) tahun kedepan;
Kejadian risiko yang diperkirakan hanya
akan terjadi dalam kondisi yang sangat
spesifik. Biasanya hanya memiliki peluang
kejadian maksimal < 20% dalam 1 (satu)
tahun kedepan;

KRITERIA DAMPAK PTPN IX

LEVEL
DAMPAK

5
Dahsyat/
Sangat Besar

Kerugian

Deviasi dari
target/sasaran

2
Kecil

Reputasi (Skala
Publisitas)

> 30 jt

> 10 %

20- <30 jt

5 - < 10 %

Berdampak
sangat
material

publisitas negatif skala
provinsi

10- <20 jt

3-<5%

Berdampak
material

publisitas negatif skala
kabupaten /kota

1- <10 jt

1 -<3%

Berdampak
terbatas

publisitas negatif skala
lokal (sekitar unit kerja)

4
Besar

3
Sedang

Kepatuhan

Mengancam publisitas negatif skala
kelangsungan nasional
usaha
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1
Tidak
Signifikan

kerugian < Rp.
Tidak
Deviasi < 1 % Berdampak
1 jt

Tidak ada publisitas
negatif

PENJELASAN KRITERIA DAMPAK KEPATUHAN
Skor

Tingkatan

Kriteria

5

Dahsyat/
sangat
besar

4

Besar

Berdampak sangat
material

3

Sedang

Berdampak material

Keterangan

Larangan Beroperasi, Opini Disclaimer +
Mengancam
kelangsungan usaha Fraud, mogok kerja berkelanjutan,
Gugatan Pidana terhadap BOD dan BOC,
temuan BPK
Larangan Sementara Beroperasi, Opini
Disclaimer, mogok kerja sementara,
Gugatan pidana terhadap BUMN atau
pegawai, temuan KAP
Peringatan Tertulis Dengan Sanksi, Opini
Menolak (Adverse), demo oleh karyawan,
Gugatan Perdata atas BOD dan BOC,
temuan SPI
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2

Kecil

Berdampak terbatas

Peringatan Tertulis Tanpa Sanksi, Opini
WDP, Somasi ke BOD & BOC, temuan SPI
yang bersifat pembinaan, tuntutan lisan
dari karyawan

1

Tidak
signifikan

Tidak Berdampak

Peringatan Informal/Lisan, Opini WTP,
perbaikan internal, sengketa verbal,
perbaikan internal, tidak ada tuntutan dari
karyawan

BAB XI
PROSES IDENTIFIKASI RISIKO

1. Menentukan Konteks
Ada beberapa hal yang harus dikondisikan agar tercipta lingkungan internal yang
memadai,sehingga sistem manajemen risiko dapat berjalan secara efektif:
1) Manajemen bertanggungjawab menanamkan nilai, menumbuhkan kesadaran,
kepedulian dan keterlibatan aktif seluruh personil, dan memelihara budaya risiko
dengan berlandaskan pada prinsip manajemen risiko yang dianut perusahaan.
2) Manajemen bertanggungjawab menyediakan dan mengalokasikan sumberdaya
yang memadai di dalam organisasi manajemen risiko sebagai bentuk penerapan
strategi manajemen risiko.
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3) Seluruh personil dalam perusahaan bertanggungjawab menjalankan proses
manajemen risiko dan terlibat secara aktif dalam membantu upaya manajemen
untuk menanamkan nilai, menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan keterlibatan
aktif seluruh personil organisasi, dan memelihara budaya risiko.
4) Manajemen menyusun rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan serta
peningkatan kompetensi dalam bidang manajemen risiko, dengan masukan dari
Komite Eksekutif Manajemen Risiko, Unit Manajemen Risiko dan Biro Satuan
Pengawasan Internal.
5) Kegiatan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kompetensi dalam bidang
manajemen risiko yang direncanakan dan dilaksanakan harus disesuaikan dengan
kebutuhan Perusahaan, dengan memperhatikan tingkat kesiapan saat ini dan
kebutuhan di masa depan dalam menerapkan manajemen risiko.
6) Manajemen menyusun rencana pengembangan kebijakan manajemen risiko,dan
menugaskan Unit Manajemen Risiko untuk melakukan pengembangan kebijakan
manajemen risiko sesuai struktur dokumen yang ditetapkan.
7) Pengembangan kebijakan manajemen risiko dilakukan oleh Unit Manajemen
Risiko atau pihak lain yang ditunjuk, kemudian draft kebijakan atau perubahannya
diusulkan kepada Direksi untuk mendapat persetujuan.
8) Kebijakan manajemen risiko dibahas dan disetujui oleh Direksi, untuk kemudian
dikomunikasikan kepada seluruh personil di dalam perusahaan.
9) Manajemen mendefinisikan dan mengimplementasikan proses yang efektif dan
efisien untuk mengkomunikasikan kebijakan, tujuan dan sasaran, serta strategi
penerapan manajemen risiko,
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10)Manajemen menyampaikan informasi tentang kebijakan, tujuan dan sasaran, serta
strategi penerapan manajemen risiko untuk mendorong peningkatan kinerja
organisasi dan secara langsung melibatkan personil perusahaan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran manajemen risiko,
11)Komunikasi kebijakan dilakukan dalam bentuk:
(1) komunikasi yang dipimpin oleh manajemen secara langsung di tempat kerja,
(2) pengarahan tim dan rapat lain.
(3) papan pengumuman dan buletin internal organisasi,
(4) media audio-visual dan elektronik seperti email dan situs, serta
(5) survei pegawai dan mekanisme sumbangsaran.
12) Manajemen puncak menugaskan Unit Manajemen Risiko untuk menindaklanjuti
hasil reviu manajemen, evaluasi oleh Biro Satuan Pengawasan Internal, dan
pengawasan oleh Dewan Komisaris sebagai masukan dan pertimbangan dalam
merencanakan dan melakukan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko.
13) Unit Manajemen Risiko merencanakan dan melaksanakan penyempurnaan
kebijakan manajemen risiko sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan masukan
dari hasil reviu manajemen, evaluasi oleh Satuan Pengawasan Internal,
pengawasan oleh Dewan Komisaris, dan perkembangan lingkungan eksternal.
14) Unit Manajemen Risiko memetakan hubungan antar risiko dalam satu proses dan
antara risiko pada satu proses dengan proses lainnya.
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2. Penentuan Sasaran
Perusahaan menyusun Sistem Manajemen Risiko dengan tujuan untuk mengenali
risiko-risiko yang mungkin timbul di dalam perjalanan untuk mencapai tujuan dan
sasaran. Dengan demikian, tujuan serta sasaran perusahaanharus ditetapkan di
dalam Rencana Jangka Panjang, dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan. Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa kegiatan yang
harus dijalankan oleh manajemen dan personil yang terlibat dalam struktur organisasi
manajemen risiko, antara lain:
1) Manajemen menetapkan sasaran organisasi yang dikembangkan sesuai visi dan

misi, strategi dan tujuan organisasi. Besaran risiko yang terkandung dalam sasaran
menunjukkan risk appetite. Atas masing-masing sasaran, manajemen kemudian
menetapkan risk tolerance.Risk appetite dan risk tolerance ditetapkan pada level
korporat dalam bentuk pernyataan umum mengenai seberapa besar organisasi
hendak mengambil risiko dan seberapa besar tingkat variasi yang dapat ditoleransi
dari sasaran yang ditetapkan.
2) Manajemen menetapkan risk appetite organisasi dengan berpedoman pada

keputusan Menteri BUMN Nomor: 100/M-MBU/2002, tentang kriteria penilaian
kesehatan Badan Usaha Milik Negara, dengan menetapkan sasaran kinerja
organisasi pada tingkat kesehatan ”AA”.
3) Manajemen menetapkan risk tolerance dengan memperhitungkan risk appetite.

Risk tolerance adalah kisaran variasi yang dapat ditoleransi dari sasaran, yang
dirinci untuk setiap aspek penilaian tingkat kesehatan organisasi, yaitu aspek
keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Untuk aspek keuangan
misalnya, risk tolerance akan merupakan persentase selisih antara persentase risk
appetite yang ditetapkan, dengan persentase minimum kriteria ”AA”.
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4) Manajemen, setelah menetapkan risk appetite dan risk tolerance level korporat,

kemudian melakukan penyebaran atas risk appetite dan risk tolerance kepada
seluruh Unit Kerja Pengambil Risiko dengan berpedoman pada penyebaran atas
key performance indicator yang digunakan organisasi.
5) Manajemen mengkomunikasikanpenyebaran atas risk appetite dan risk tolerance

kepada seluruh pemilik risiko pada level proses, sebagai panduan bagi mereka
dalam memutuskan besaran risiko yang hendak diambil, apakah masih di dalam
atau sudah melampaui batas toleransi yang ditetapkan untuk unit kerja
masingmasing.
6) Manajemen Unit Kerja Pengambil Risiko menyampaikan kepada Unit Manajemen

Risiko dan Komite Eksekutif Manajemen Risiko umpan balik mengenai
permasalahan

implementasi

yang

dihadapi

dalam

menerjemahkan

dan

membandingkan antara risk appetite dengan ukuran risiko sebenarnya yang timbul
pada unit kerja masing-masing.

3. Identifikasi Risiko
Identifikasi risiko merupakan proses lanjutan setelah perusahaan mampu untuk
menetapkan sasaran yang akan dicapai, dengan tujuan untuk menginventarisir risikorisiko yang mungkin timbul dan berpotensi untuk menghambat pencapaian sasaran.
Kegiatan proses identifikasi risikoadalah sebagai berikut:
1)

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
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Panjang perusahaan (RJP), Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan (RKAP)
tahun berjalan, dan Key Performance Indicators (KPI) tahun berjalan.
2)

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.
3)

Unit Kerja Pengambil Risiko melaksanakan kegiatan identifikasi risiko secara
self-assessment menggunakan pendekatan analisis proses (input, transformasi,
dan output)dengan fasilitator dari Unit Manajemen Risiko.

4)

Menentukan indikasi risiko.
Untuk memudahkan identifikasi risiko, perlu terlebih dahulu mengenali adanya
gejala risiko yang disebut dengan indikasi risiko. Gejala risiko tersebut dapat digali
dari pengalaman/data kejadian di masa lalu, adanya perubahan yang signifikan
dalam operasi perusahaan, tingkat kompleksitas operasi, dan pendapat pakar.

5)

Pemilik proses, dengan dipandu oleh fasilitator, kemudian memetakan
hubungan antar risiko di dalam proses dan antara risiko satu proses dengan
proses lain, dalam Unit Kerja Pengambil Risiko yang bersangkutan.

6)

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.

7)

Unit Kerja Pengambil Risiko menggunakan katalog risiko yang ditetapkan Unit
Manajemen Risiko untuk menyusun matriks risiko dan pengendalian hasil risk
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self-assessment dan melaporkan profil risiko unit kerja masing-masing kepada
Unit Manajemen Risiko.
8)

Unit Manajemen Risiko menyusun matriks keseluruhan risiko yang merupakan
gabungan seluruh matriks risiko dan pengendalian dari Unit Kerja Pengambil
Risiko menjadi profil risiko korporat yang sudah terpetakan hubungan satu
dengan yang lainnya.

9)

Kepala Unit Manajemen Risiko bersama dan dibantu para Kepala Unit Kerja
Pengambil Risiko, setelah mengikhtisarkan peta hubungan antar risiko dalam
satu proses dan antara risiko pada satu proses dengan proses lainnya,
kemudian menghubungkan risiko dengan risk appetite dan risk tolerance level
proses.

10)

Unit Kerja Pengambil Risiko dengan difasilitasi oleh Unit Manajemen Risiko,
memetakan hubungan sebab akibat antara risiko yang sudah diikhtisarkan
dalam skema klasifikasi risiko dengan tujuan dan sasaran dari unit kerja
masingmasing.

4. Pengukuran Risiko
Pengukuran risiko merupakan kegiatan penilaian frekuensi dari kemungkinan
timbulnya, dan besarnya dampak, dari setiap jenis risiko yang diketemukan dalam
proses identifikasi risiko. Adapun jenis kegiatan yang terkait dengan proses
pengukuran risiko adalah sebagai berikut:
1) Unit Kerja Pengambil Risiko, setelah melakukan identifikasi risiko, mengukur
tingkat kemungkinan terjadi (likelihood) dan besaran konsekuensi /dampak
masing-masing risiko di dalam unit kerja yang bersangkutan.
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2) Pengukuran risiko, pada tahap awal penerapan manajemen risiko, pengukuran
risiko dilakukan dengan cara menggunakan skala Likert (skala 1 – 5), baik untuk
tingkat kemungkinan terjadi maupun besaran konsekuensi/dampak,sebagai
bahan untuk menentukan prioritas risiko.
3) Pada tahap selanjutnya, para Kepala Unit Kerja Pengambil Risiko dengan
difasilitasi Unit Manajemen Risiko, melakukan pengukuran risiko menggunakan
satuan yang sama dengan satuan sasaran kinerja yang terpengaruh oleh risiko.
4) Dalam pengukuran risiko, diperlukan langkah perbaikan secara terus menerus
untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia (Unit Kerja Pengambil
Risiko dan Unit Manajemen Risiko), sesuai tingkat kematangan penerapan
manajemen risiko yang dicapai perusahaan.
5. Penentuan Respon Risiko
Penentuan respon risiko merupakan rangkaian selanjutnya dari proses manajemen
risiko setelah dibuat daftar risiko, yang berisi berbagai jenis risiko yang disusun
sesuai dengan peringkat yang dihasilkan dari proses pengukuran risiko.Gambaran
umum kegiatan yang terkait dengan proses penentuan respon risiko adalah:
1) Unit Kerja Pengambil Risiko, berdasarkan ukuran tingkat kemungkinan terjadi dan
konsekuensi serta tingkat prioritas risiko, memilih dan menentukan tindakan untuk
merespon risiko guna memitigasi dampak risiko hingga batas toleransi risiko.
2) Bentuk tindakan respon risiko yang dapat dipilih adalah: menghindar, menerima,
berbagi dan mentransfer untuk mengurangi dampak dan/atau kemungkinan
keterjadian risiko, yang dapat digunakan secara individual atau gabungan.
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6. Pelaksanaan Aktivitas Pengendalian Risiko
Aktivitas pengendalian risiko merupakan bentuk aktivitas yang harus dijalankan oleh
perusahaan, guna meyakinkan bahwa setiap keputusan yang diambil terkait dengan
perlakuan terhadap risiko berjalan secara efektif. Berbagai bentuk aktivitas
pengendalian tersebut adalah sebagai berikut:
1) Aktivitas pengendalian dilakukan untuk meyakinkan bahwa respon risiko yang
ditetapkan benar-benar dapat bekerja secara efektif. Unit Kerja Pengambil Risiko
dalam rangka menjaga tingkat risiko agar tetap berada dalam batas toleransi, harus
melakukan aktivitas pengendalian risiko, terutama untuk risiko dengan karakter
tinggi tingkat kemungkinan terjadi – rendah konsekuensi/dampak.
2) Aktivitas pengendalian risiko dilakukan dalam bentuk tindakan preventif, tindakan
korektif, dan rencana penanganan keadaan darurat serta rencana kelangsungan
bisnis setelah terjadinya krisis.
7. Pengkomunikasian dan Konsultasi Risiko
Komunikasi antara pemilik risiko dengan Unit Manajemen Risiko serta manajemen
puncak harus berjalan secara efektif, agar profil risiko dan tindak lanjut prioritas risiko
dapat segera sampai ke manajemen puncak untuk bahan pengambilan keputusan.
Gambaran kegiatan dari proses pengkomunikasian risiko adalah:
1) Unit Kerja Pengambil Risiko menyusun dan menyampaikan laporan risk
selfassessment atas risiko dan pengendalian di unit kerja masing-masing kepada
Unit Manajemen Risiko paling lambat dalam waktu satu minggu sejak tanggal
dilakukannya kegiatan risk assessment tersebut.
2) Unit Kerja Pengambil Risiko, dalam pelaksanaan bisnis normal sehari-hari, jika
terjadi suatu peristiwa risiko, baik yang telah teridentifikasi sebelumnya maupun
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yang belum teridentifikasi, pada saat risk self-assessment, harus segera
melaporkan peristiwa tersebut kepada Unit Manajemen Risiko.
3) Unit Manajemen Risiko memetakan risiko dari semua Unit Kerja Pengambil Risiko
dan memetakan hubungan sebab akibat antara risiko dari seluruh skema
klasifikasi risiko dengan tujuan dan sasaran level korporat.
4) Unit Manajemen Risiko mengkomunikasikan
Pengambil

Risiko

kepada

manajemen

risiko-risiko dari Unit Kerja
puncak

organisasi,

dan

mengkomunikasikan kebijakan manajemen risiko dari manajemen puncak kepada
Unit Kerja Pengambil Risiko.
5) Unit Manajemen Risiko, setelah menyusun matriks keseluruhan risiko menjadi
profil risiko korporat yang sudah terpetakan hubungan satu sama lainnya,
menghubungkan profil risiko korporat dengan Risk Appetite dan Risk Tolerance
tingkat korporat.

8. Monitoring Risiko
Monitoring risiko merupakan proses terakhir dalam proses manajemen risiko, yang
bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa kebijakan manajemen risiko, profil risiko,
dan rencana tindak terhadap risiko yang timbul bisa berjalan dengan semestinya.
Adapun pihak-pihak yang terlibat dan lingkup tugasnya dapat digambarkan dalam
uraian berikut ini:
1) Unit Kerja Pengambil Risiko melaksanakan kegiatan monitoring risiko yang
tertuang dalam matriks risiko dan pengendalian unit kerja masing-masing dengan
menganalisis perubahan yang terjadi pada setiap risiko, terutama risiko dengan
prioritas tinggi.
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2) Unit Kerja Pengambil Risiko pada saat melaksanakan kegiatan monitoring,
membuat matriks perubahan risiko dan melaporkan kepada Direksi dengan
tindasan Unit Manajemen Risiko setiap tiga bulan, paling lambat tanggal 15 bulan
setelah berakhirnya triwulan yang dilaporkan.
3) Matriks perubahan risiko menjadi alat yang sangat penting bagi Unit Kerja
Pengambil Risiko dan Unit Manajemen Risiko dalam melaksanakan kegiatan
pemantauan risiko.
4) Manajemen menciptakan kegiatan reviu manajemen di luar kegiatan evaluasi oleh
Satuan Pengawasan Intern, dan pengawasan terhadap efektivitas dan efisiensi
sistem manajemen risiko oleh Dewan Komisaris.
5) Kegiatan reviu manajemen harus menjadi wahana pertukaran gagasan, melalui
diskusi terbuka dan evaluasi atas masukan tentang praktik manajemen risiko di
dalam organisasi, yang dirangsang oleh kepemimpinan manajemen puncak.
6) Kegiatan reviu manajemen dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan proses
manajemen risiko yang didasarkan pada prinsip manajemen risiko yang disepakati
dan tertuang dalam kebijakan manajemen risiko.
7) Frekuensi penyelenggaraan kegiatan reviu manajemen ditentukan oleh kebutuhan
organisasi. Output dari kegiatan reviu harus menyajikan data untuk digunakan
dalam merencanakan penyempurnaan kebijakan dan praktik manajemen risiko
organisasi.
8) Satuan Pengawasan Intern menyusun rencana kegiatan evaluasi manajemen
risiko sebagai bagian dari Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).Rencana
tersebut diusulkan, dibahas, dan disetujui oleh manajemen puncak organisasi.
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9) Manajemen menugaskan Satuan Pengawasan Intern untuk melakukan kegiatan
evaluasi manajemen risiko berdasarkan term of reference yang disusun dan
diusulkan oleh Satuan Pengawasan Intern.
10) Satuan Pengawasan Intern melaporkan hasil kegiatan evaluasi manajemen risiko
kepada manajemen puncak organisasi dengan tembusan kepada Dewan
Komisaris (melalui Komite Audit). Output dari evaluasi oleh Satuan Pengawasan
Intern menjadi salah satu input bagi reviu manajemen.
11) Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan atas kepatuhan manajemen
terhadap kebijakan manajemen risiko, profil risiko korporat, dan realisasi rencana
tindakan berdasarkan laporan yang telah disampaikan manajemen kepada Dewan
Komisaris.

BAB XII REVIU DAN EVALUASI PROSES MANAJEMEN RISIKO

Evaluasi dan kaji ulang proses manajemen risiko dilakukan oleh Unit Manajemen
Risiko bekerjasama dengan konsultan atau pihak ketiga secara berkala, dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
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1) Frekuensi dan cakupan evaluasi dan kaji ulang disesuaikan dengan risiko yang
ditimbulkan oleh aktivitas bisnis yang dilakukan serta kecepatan perubahan dalam
metode pengukuran dan pengelolaan risiko.
2) Kaji ulang ini sebaiknya juga dilengkapi dengan kaji ulang oleh konsultan yang
memiliki kualifikasi dalam membuat model dan teknik manajemen risiko.
3) Evaluasi dan kaji ulang terhadap pengukuran risiko sekurangnya harus mencakup:
a) Metodologi, model, asumsi, dan variable yang digunakan untuk mengukur
risiko dan menetapkan batasan (limit) risiko.
b) Perbandingan antara hasil dari model pengukuran risiko menggunakan
simulasi atau proyeksi di masa mendatang dengan hasil sebenarnya.
c) Perbandingan antara asumsi yang digunakan dalam faktor input model
dengan kondisi aktual.
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