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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Risiko 

Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat 

sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang, atau 

dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu 

keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Risiko 

merupakan kombinasi dari kemungkinan suatu kejadian dan akibat dari kejadian 

tersebut dengan tidak menutup kemungkinan bahwa ada lebih dari satu akibat 

yang mungkin terjadi untuk satu kejadian tertentu [1]. Pada umumnya risiko 

dipandang dari perspektif negatif, seperti kehilangan, bahaya, kerugian, kegagalan 

dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut pada prinsipnya merupakan bentuk 

ketidakpastian yang mestinya dipahami dan dikelola secara efektif sehingga dapat 

menjadi nilai tambah bagi organisasi. Risiko sendiri apabila dilihat secara umum 

dapat dibagi menjadi 4 jenis risiko, yaitu : 

1. Risiko Operasional, yakni risiko yang berhubungan dengan operasional 

organisasi, antra lain misalnya risiko yang mencakup sistem organisasi, proses 

kerja, teknologi dan sumber daya manusia. 

2. Risiko Finansial, yakni risiko yang berdampak pada kinerja keuangan 

organisasi seperti kejadian risiko akibat dari fluktuasi mata uang, tingkat suku 

bunga termasuk risiko pemeberian kredit, likuiditas dan kondisi pasar. 

3. Risiko bencana, yaitu risiko yang terkait dengan kecelakaan fisik seperti 

kerusakan karena kebakaran, gempa bumi, ancaman fisik dll. 

4. Risiko strategik, yaitu risiko yang ada hubungannya dengan strategi 

perusahaan, politik, ekonomi, hukum. Risiko ini juga terkait dengan reputasi 

kepemimpinan organisasi dan perubahan selera pelanggan [3]. 
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2.2 Manajemen Risiko 

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam 

mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian 

aktivitas manusia termasuk : penilaian risiko, pengembangan strategi untuk 

mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/ 

pengelolaan sumberdaya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah 

memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek 

negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu 

[3]. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh 

penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta 

tuntutan hukum.  

Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi 

risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada 

tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis 

ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi dan 

politik. Di sisi lain pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang 

tersedia bagi manusia, khususnya bagi entitas manajemen risiko (manusia, staff, 

dan organisasi). Adapun tujuan manajemen risiko adalah sebagai berikut [6]: 

1. Melindungi perusahaan 

Memberikan perlindungan terhadap perusahaan dari tingkat risiko signifikan 

yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. 

2. Membantu pembuatan kerangka kerja 

Membantu dalam proses pembuatan kerangka kerja manajemen risiko yang 

konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam 

sebuah perusahaan. 

3. Mendorong manajemen agar proaktif 

Mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi 

risiko, dan menjadikan manajemen risiko sebagai sumber keunggulan bersaing 

dan kinerja perusahaan. 

4. Sebagai peringatan untuk berhati-hati 
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Mendorong semua individu dalam perusahaan agar bertindak hati-hati dalam 

menghadapi risiko perusahaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan 

bersama. 

5. Meningkatkan kinerja perusahaan 

Membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi 

tingkat risiko yang disebutkan dalam risk map. Hal ini juga berguna dalam 

pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara 

berkesinambungan. 

Hal ini menimbulkan ide untuk menerapkan pelaksanaan Manajemen Risiko 

Terintegrasi Korporasi (Enterprise Risk Management). Manajemen Risiko dimulai 

dari proses identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi,monitoring dan evaluasi. 

 

2.3 Teknologi Informasi 

Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris biasa disebut IT 

(Information Technology) merupakan suatu istilah untuk mendefinisikan segala 

sesuatu atau peralatan teknologi yang mampu memberi kemudahan bagi seseorang 

untuk membuat, mengubah, menyimpan atau bahkan menyebarkan informasi 

terhadap satu sama lain. Pada awalnya manusia melakukan pertukaran informasi 

hanya melalui percakapan biasa tanpa dibantu peralatan atau media apapun, hal 

ini tentunya kurang efektif karena jangkauan yang terbatas serta informasi yang 

tersimpan juga tidak akan bertahan lama [5]. Namun dengan kemunculan serta 

berkembangnya teknologi informasi maka hal seperti itu dapat teratasi. 

Mulai dari kemunculan angka alphabet pada zaman dahulu hingga mulai 

ditemukannya peralatan pengolah data dan visual untuk semakin mempermudah 

manusia dalam hal saling bertukar informasi. Dan puncaknya saat ini kita dapat 

mengakses informasi dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan peralatan 

komputer maupun gadget dan memanfaatkan teknologi internet. TI atau teknologi 

informasi merupakan suatu pengelolaan teknologi dan mencakup hampir di segala 

bidang namun tidak terpaku pada proses-proses, perangkat lunak, atau sistem 

informasi saja. Bisa dibilang apapun yang membuat data atau informasi dengan 

perantara penggunaan media sehingga lebih mempermudah dalam memperoleh 

informasi maka bisa dianggap sebagai contoh penerapan teknologi informasi. 
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2.4 Aset 

Salah satu aset penting dan berharga bagi suatu organisasi adalah 

informasi. Informasi yang tersaji dalam berbagai format, seperti catatan, lisan 

elektronik, video maupun audio membutuhkan pengelolaan yang baik agar 

mampu meningkatkan kesuksesan organisasi dalam sektor ekonomi [2]. 

Aset teknologi informasi dalam suatu organisasi dapat dibagi menjadi dua 

kategori, yaitu aset fisik dan aset logik. Pembagian kategori aset dijabarkan dalam 

Gambar 2.1 dibawah ini. 

 

Gambar 2. 1 Kategori Aset Teknologi Informasi 

 

2.4.1 Aset Fisik 

Aset fisik yang ada dalam organisasi diantaranya: 

1. Personnel 

Aset personil diantaranya end users, analis, programmers, operators, clerks, 

guards. 

2. Hardware 

Aset hardware (perangkat keras) diantaranya mainframe, computers, 

minicomputers, microcomputers, disks, printers, communication lines, 

concentrators, terminals. 

3. Facilities 

Aset fasilitas diantaranya furniture, ruang kantor, ruang komputer, tape storage 

racks. 
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4. Documentation 

Aset dokumentasi diantaranya systems and program documentation, database 

documentation, insurance policies, 

5. Supplies 

Aset persediaan diantaranya negotiable instruments, preprinted forms, kertas, 

tapes, kaset-kaset. 

 

2.4.2 Aset Logik 

Aset logik yang ada dalam organisasi diantaranya : 

1. Data/information 

Aset data/informasi diantaranya master files, file-file transaksi, archival files. 

2. Applications software 

Aset software aplikasi diantaranya debtors, creditors, payroll, bill-of-materials, 

sales, inventory. 

3. System software 

Aset software sistem diantaranya compilers, utilities, database management 

systems, operating systems, communications software, spreadsheets. 

 

2.5 Ancaman 

Menurut Ron Weber, ancaman merupakan situasi utama yang tidak 

menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Ancaman merupakan 

penghalang utama bagi perusahaan dalam mencapai posisi saat ini atau yang 

diinginkan [4]. Ancaman merupakan suatu peristiwa yang dapat merugikan dan 

membahayakan organisasi. 

 

2.5.1 Sumber Ancaman 

Ancaman-ancaman dalam suatu organisasi dapat dibagi berdasarkan 

sumbernya. Sumber ancaman dibagi menjadi dua, yaitu ancaman yang berasal 

dari internal dan yang berasal dari eksternal [7]. Sumber ancaman yang berasal 

dari dalam (internal) suatu organisasi diantaranya : 

1. Management 

2. Employees 
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3. Unreliable systems 

Sumber ancaman yang berasal dari luar (eksternal) suatu organisasi diantaranya : 

1. Nature / Acts of God 

2. Hardware suppliers 

3. Software suppliers 

4. Contractors 

5. Other resource suppliers 

6. Competitors 

7. Debt and equity holders 

8. Unions 

9. Governments 

10. Environmentalist 

11. Criminals / hackers 

 

2.5.2 Ancaman Utama 

Beberapa ancaman utama terhadap aset-aset teknologi informasi : 

1. Fire damage (kebakaran) 

Kebakaran merupakan ancaman paling serius yang sering mengancam aset fisik 

sistem informasi. 

2. Water damage 

Water damage dapat merupakan hasil dari bencana alam yang lain, seperti 

hujan lebat, badai tornado, cyclone, dan sebagainya. 

3. Variasi energy 

Variasi energi dapat berupa peningkatan daya listrik, penurunan daya listrik, 

bahkan ketiadaan daya listrik.Hal tersebut tidak hanya dapat merusak 

hardware, namun dapat juga mengancam sistem. 

4. Kerusakan struktural 

Kerusakan struktural dapat disebabkan oleh angin, gempa bumi, lumpur, salju, 

hingga longsor. Selain itu, kerusakan struktural juga dapat merupakan sebuah 

hasil dari bencana alam yang lain. 
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5. Polusi 

Polusi seperti debu dapat merusak disk drive yang akhirnya dapat mengancam 

terjadinya kehilangan critical data. 

6. Unauthorized intrusion 

Unauthorized intrusion  dapat terjadi apabila aset fisik maupun logik dari suatu 

organisasi tidak ditempatkan di tempat yang sesuai dan aman, serta tidak 

adanya physical access control. 

7. Virus-virus dan worms 

Virus dapat merusak sistem maupun program dengan cara meminta sistem 

operasi komputer  menambahkan virus tersebut ke program yang lainnya 

sehingga dapat menyebarkan virus tersebut ke program lain. 

8. Penyalahgunaan software, data, dan layanan 

Penyalahgunaan software, data, dan layanan dapat terjadi dikarenakan 

pencurian database dari organisasi oleh pegawai maupun kompetitor, 

organisasi gagal untuk melindungi privasi personal, pegawai menggunakan 

layanan sistem informasi untuk kepentingan pegawai itu sendiri. 

9. Hacking 

Hacking merupakan tindakan kelompok atau seseorang yang mencoba masuk 

kedalam sistem tanpa memiliki izin. Ada dua kemungkinan tindakan yang 

dilakukan oleh hacker ketika masuk ke suatu sistem, yang pertama hacker 

hanya masuk dan membaca data-data penting organisasi tanpa mengubahnya, 

yang kedua hacker masuk ke dalam sistem dan merusak sistem dengan cara 

menghapus file-file penting, mengacaukan sistem operasi, maupun mencuri 

data-data sensitif dan program. 

 

2.6 ISO 31000 

The International Organization for Standardization (ISO) 31000:2009 Risk 

Management – Principles and Guidelines merupakan sebuah standar internasional 

yang disusun dengan tujuan memberikan prinsip dan panduan generik untuk 

penerapan manajemen risiko. Standar internasional yang diterbitkan pada 13 

November 2009 ini dapat digunakan oleh segala jenis organisasi dalam 

menghadapi berbagai risiko yang melekat pada aktivitas mereka [8]. Walau ISO 
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31000: 2009 menyediakan panduan generik, standar ini tidak ditujukan untuk 

menyeragamkan manajemen risiko lintas organisasi, tetapi ditujukan untuk 

memberikan standar pendukung penerapan manajemen risiko dalam usaha 

memberikan jaminan terhadap pencapaian sasaran organisasi. ISO 31000: 2009 

menyediakan prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko yang dapat 

digunakan sebagai arsitektur manajemen risiko dalam usaha menjamin penerapan 

manajemen risiko yang efektif. ISO 31000 ini berisikan bagaimana caranya untuk 

membantu organisasi untuk melakukan hal sebagai berikut ini [9]. 

1. Meningkatkan pencapaian sebuah tujuan organisasi 

2. Mendorong manajemen secara proaktif 

3. Sadar akan pentingnya suatu kebutuhan dalam mengidentifikasi serta  

mememperbaiki sebuah manajemen risiko di dalam organisasi 

4. Mengidentifikasi antara peluang dan ancaman 

5. Mematuhi persyaratan hukum dan peraturan yang relevan dan sesuai dengan 

norma-norma internasional 

6. Meningkatkan dalam pelaporan keuangan 

7. Meningkatkan pengelolaan organisasi 

8. Meningkatkan kepercayaan terhadap pemangku kepentingan 

9. Membuat landasan yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan dan 

perencanaan 

10. Meningkatkan control yang efektif dalam mengalokasikan dan menggunakan 

sumber daya untuk penanganan sebuah risiko 

11. Meningkatkan tingkat efektivitas kerja dan efisiensi operasional pekerjaan 

12. Meningkatkan kesehatan lingkungan kerja dan keselamatan dalam kinerja, 

serta perlindungan terhadap lingkungan 

13. Meningkatkan pencegahan insiden kehilangan dan manajemen 

14. Meminimalkan kerugian 

15. Meningkatkan pembelajaran sebuah organisasi 

16. Meningkatkan ketahanan sebuah organisasi. 
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Standar ini tidak hanya terfokus hanya pada risiko keamanan informasi 

namun juga dapat digunakan untuk semua jenis risiko termasuk kelangsungan 

bisnis, pasar, mata uang, kredit, operasional, dan lain lain. Pada dasarnya ISO ini 

juga menggunakan kerangka umum termasuk siklus PDCA (Plan, Do, Check, 

Act). 

 

 

Gambar 2. 2 Hubungan Antara Prinsip, Kerangka Kerja dan  

Proses Manajemen Risiko 

 

2.6.1 Prinsip Manajemen Risiko 

ISO 31000: 2009 Risk Management – Principles and Guidelines 

menentukan sebelas prinsip yang perlu dipahami dan diterapkan pada kerangka 

kerja dan proses manajemen risiko untuk memastikan efektivitasnya. Sebelas 

prinsip tersebut adalah : 

1. Memberikan nilai tambah dan melindungi nilai organisasi 

Prinsip ini menyatakan bahwa kegiatan manajemen risiko harus dapat 

meningkatkan kapabilitas organisasi dalam menyerap risiko agar organisasi 

dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada sekarang dan dapat muncul di 

masa depan (memberikan nilai tambah bagi organisasi). Selain itu, manajemen 

risiko juga harus dapat mengantisipasi risiko-risiko berdampak buruk yang 
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dapat membahayakan pencapaian sasaran organisasi (melindungi nilai 

organisasi). 

1. Bagian terpadu dari seluruh proses organisasi 

Manajemen risiko harus melekat pada seluruh proses organisasi karena setiap 

proses organisasi menghadapi risiko yang dapat menyebabkan sasaran proses 

tersebut tidak tercapai. Prinsip ini juga secara implisit menyatakan bahwa 

manajemen risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab top management dari 

organisasi, tetapi seluruh bagian dari organisasi. 

2. Bagian dari pengambilan keputusan 

Harus diingat bahwa setiap alternatif keputusan mengandung risiko tersendiri. 

Untuk itu dalam memilih alternatif keputusan, organisasi harus 

mempertimbangkan unsur risiko dari setiap alternatif, ketersediaan sumber 

daya organisasi, serta kapabilitas dan toleransi organisasi dalam menyerap 

risiko. 

3. Secara khusus menangani ketidakpastian 

Setiap organisasi tentu menghadapi ketidakpastian dalam perjalanannya 

mencapai sasaran mereka. Manajemen risiko membantu mengurangi aspek 

ketidakpastian dengan memberi ukuran (parameter) terhadap konsekuensi dari 

risiko. Parameter ini menunjukkan eksposur organisasi terhadap risiko 

tersebut, yang nantinya akan menentukan penanganan risiko. Penanganan 

risiko diharapkan dapat membantu organisasi mereduksi eksposur risiko dan 

ketidakpastian yang dihadapi organisasi. 

4. Sistematis, terstruktur, dan tepat waktu 

Prinsip ini menyatakan bahwa manajemen risiko harus dijalankan secara 

konsisten dan terintegrasi pada seluruh organisasi. Pembentukan risk 

governance yang memperjelas kewenangan, peran, dan tanggung jawab dari 

setiap unit organisasi berkaitan dengan manajemen risiko juga diperlukan 

untuk mendukung efektivitas manajemen risiko. 

5. Berdasarkan informasi terbaik yang tersedia 

Penerapan manajemen risiko harus didukung dengan informasi terbaik yang 

dapat diperoleh organisasi. Informasi terbaik terdiri dari tiga aspek, yaitu 

relevan, terpercaya, dan tepat waktu. Untuk mendukung perolehan informasi 
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terbaik, organisasi dapat melakukan proses dokumentasi dan membentuk 

database informasi (misalnya membuat risk register). Tanpa adanya informasi 

terbaik, penerapan manajemen risiko dapat menjadi tidak tepat sasaran. 

6. Disesuaikan dengan kebutuhan organisasi 

Setiap individu, unit kerja, dan organisasi tentu memiliki karakteristik 

tersendiri dan menghadapi risiko yang berbeda-beda. Salah satu keunggulan 

dari ISO 31000: 2009 adalah menyediakan standar generik yang dapat 

diadaptasi sesuai dengan kebutuhan pemangku risiko dalam usaha mencapai 

tujuannya masing-masing. Untuk itu, setiap pemangku risiko tidak dapat 

hanya mengikuti sistem manajemen risiko yang dibentuk oleh unit atau 

organisasi lain, tapi harus menyesuaikan dengan keadaan dan risiko yang 

dihadapinya. 

7. Mempertimbangkan faktor budaya dan manusia 

Penerapan manajemen risiko harus mempertimbangkan kultur, persepsi, dan 

kapabilitas manusia, termasuk memperhitungkan perselisihan kepentingan 

antara organisasi dengan individu di dalamnya. Hal ini penting untuk 

diperhatikan karena penerapan manajemen risiko dilakukan oleh sumber daya 

insani dari organisasi. 

8. Transparan dan inklusif 

Penerapan dan informasi mengenai manajemen risiko harus melibatkan 

seluruh bagian organisasi. Keberadaan suatu risiko juga tidak boleh 

disembunyikan atau dilebih-lebihkan. 

9. Dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan 

Prinsip ini menyatakan bahwa manajemen risiko harus diimplementasikan 

secara konsisten dan berulang, serta harus dapat dapat memfasilitasi 

perubahan pada sisi internal dan eksternal organisasi. Proses monitoring dan 

review menjadi aktivitas kunci dalam mendeteksi perubahan dan memfasilitasi 

penyesuaian pada manajemen risiko. 

10. Memfasilitasi perbaikan sinambung dan peningkatan organisasi 

Keberadaan manajemen risiko harus diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai 

dengan perkembangan konteks internal dan eksternal organisasi. Perbaikan 
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berkelanjutan ini diharapkan dapat membawa perbaikan yang signifikan pada 

organisasi [9]. 

 

2.6.2 Kerangka Kerja Manajemen Risiko 

Kerangka kerja manajemen risiko ISO 31000: 2009 Risk Management - 

Principles and Guidelines dimulai dengan pemberian mandat dan komitmen. 

Pemberian mandat dan komitmen merupakan hal yang sangat penting karena 

menentukan akuntabilitas, kewenangan, dan kapabilitas dari pelaku manajemen 

risiko. Hal-hal penting yang harus dilakukan pada pemberian mandat dan 

komitmen adalah [9] : 

1. Membuat dan menyetujui kebijakan manajemen risiko; 

2. Menyesuaikan indikator kinerja manajemen risiko dengan indikator kinerja 

perusahaan; 

3. Menyesuaikan kultur organisasi dengan nilai-nilai manajemen risiko; 

4. Menyesuaikan sasaran manajemen risiko dengan sasaran strategis perusahaan; 

5. Memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab; 

6. Menyesuaikan kerangka kerja manajemen risiko dengan kebutuhan organisasi. 

Setelah pemberian mandat dan komitmen, kerangka kerja ISO 31000: 

2009 dilanjutkan dengan kerangka implementasi Plan, Do, Check, Act yaitu 

dengan melakukan : 

1. Perencanaan kerangka kerja manajemen risiko; 

2. Penerapan manajemen risiko; 

3. Monitoring dan review terhadap kerangka kerja manajemen risiko; 

4. Perbaikan kerangka kerja manajemen risiko secara berkelanjutan. 

Perencanaan kerangka kerja manajemen risiko mencakup pemahaman 

mengenai organisasi dan konteksnya, menetapkan kebijakan manajemen risiko, 

menetapkan akuntabilitas manajemen risiko, mengintegrasikan manajemen risiko 

ke dalam proses bisnis organisasi, alokasi sumber daya manajemen risiko, dan 

menetapkan mekanisme komunikasi internal dan eksternal. Setelah melakukan 

perencanaan kerangka kerja, maka dilakukan penerapan proses manajemen risiko. 

Dalam penerapan manajemen risiko, perlu dilakukan monitoring dan 

review terhadap kerangka kerja manajemen risiko. Setelah itu, kerangka kerja 
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manajemen risiko perlu diperbaiki secara berkelanjutan untuk memfasilitasi 

perubahan yang terjadi pada konteks internal dan eksternal organisasi. Proses-

proses tersebut kemudian berulang kembali untuk memastikan adanya kerangka 

kerja manajemen risiko yang mengalami perbaikan berkesinambungan dan dapat 

menghasilkan penerapan manajemen risiko yang handal. 

 

Gambar 2. 3 Komponen-komponen Kerangka Kerja Manajemen Risiko 

 

2.6.3 Proses Manajemen Risiko 

Proses manajemen risiko merupakan kegiatan kritikal dalam manajemen 

risiko, karena merupakan penerapan daripada prinsip dan kerangka kerja yang 

telah dibangun [10]. 

ESTABLISHING THE CONTEXT

1. External Context

2. Internal Context

3. Risk Management Process Context

4. Developing Risk Criteria

RISK IDENTIFICATION

1. Assets Identification

2. Likelihood Identification

3. Impact Identification

RISK ANALYSIS

1. Determine Likelihood

2. Determine Consequence

3. Estimate Level of Risk

RISK EVALUATION
1. Compare Against Criteria

2. Identify and Assess Options

3. Decide on Response

4. Establish Priorities 

RISK TREATMENT

1. Selection of Risk Treatment Options

2. Preparing and Implementing Risk 

Treatment Plans

Risk Assessment

 

Gambar 2. 4 Proses Manajemen Risiko ISO 31000 
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Dalam proses manajemen risiko penulis menggunakan 3 tahap utama 

yaitu dimulai dari Establishing The Context atau menetapkan konteks. 

Menetapkan konteks ini meliputi penetapan tujuan, strategi, ruang lingkup dan 

parameter-parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko 

suatu organisasi. Penetapan konteks ini menunjukkan hubungan antara masalah 

atau hal yang akan dikelola risikonya dengan lingkungan organisasi (eksternal & 

internal), proses manajemen risiko dan ukuran atau kriteria risiko yang dijadikan 

standar. Kriteria risiko atau Risk Criteria adalah ukuran standar seberapa besar 

dampak atau konsekwensi yang mungkin akan terjadi dan seberapa besar 

kemungkinan atau frekeunsi atau likelihood risiko akan terjadi.  

1. Menetapkan Konteks Eksternal 

Konteks eksternal adalah lingkungan eksternal di mana organisasi berusaha 

untuk mencapai tujuannya. Memahami konteks eksternal penting untuk 

memastikan bahwa tujuan dan keprihatinan para pemangku kepentingan 

eksternal yang dipertimbangkan saat mengembangkan kriteria risiko. Hal ini 

didasarkan pada konteks organisasi secara luas, tetapi dengan rincian yang 

spesifik, persyaratan hukum dan peraturan, persepsi pemangku kepentingan 

dan aspek lain dari risiko khusus untuk ruang lingkup proses manajemen 

risiko. 

2. Menetapkan Konteks Internal 

Konteks internal adalah lingkungan internal di mana organisasi berusaha 

untuk mencapai tujuannya. Proses manajemen risiko harus sejajar dengan 

budaya, proses, struktur dan strategi organisasi. Konteks internal adalah 

segala sesuatu yang ada di dalam organisasi yang dapat mempengaruhi cara 

bagaimana sebuah organisasi akan mengelola risiko. 

3. Konteks Proses Manajemen Risiko 

Tujuan, strategi, ruang lingkup dan parameter kegiatan organisasi atau 

bagian-bagian dari organisasi di mana proses manajemen risiko sedang 

diterapkan, harus ditetapkan. Manajemen risiko harus dilakukan dengan 

penuh pertimbangan, perlunya untuk memberikan alasan atas penggunaan 

akan sumber daya dalam melaksanakan manajemen risiko. Sumber daya yang 

diperlukan, tanggung jawab dan wewenang, dan catatan untuk disimpan juga 
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harus ditentukan. Konteks dalam proses manajemen risiko akan bervariasi 

sesuai dengan kebutuhan dari sebuah organisasi. 

4. Menentukan Kriteria Risiko 

Merupakan ukuran standar seberapa besar kemungkinan atau likelihood 

risiko akan terjadi dan seberapa besar dampak atau consequence terjadinya 

risiko tersebut. Dalam pembentukan manajemen risiko, organisasi harus 

menetapkan kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi risiko yang 

signifikan. Kriteria dampak ditetapkan dengan mempertimbangkan pengaruh 

risiko yang berimplikasi pada strategi/aktivitas perusahaan dan kepentingan 

stakeholder. Kriteria risiko didapat dari kombinasi kriteria ringkat 

kemungkinan dan dampak. Untuk menentukan tingkat kemungkinan dan 

dampak tersebut dapat digambarkan pada tabel 2.1 dan tabel 2.2.  

 

Tabel 2. 1 Nilai Tingkat Kemungkinan/Likelihood ISO 31000 

Rating Kriteria 

1 Rare/sangat jarang 

2 Unlikely/jarang 

3 Possible/biasa 

4 Likely/sering 

5 Almost Cetain/sangat sering 

  

Tabel 2. 2 Nilai Tingkat Dampak/Consequence ISO 31000 

Rating Kriteria 

1 Insignificant/sangat kecil 

2 Minor/kecil 

3 Moderate/biasa 

4 Major/besar 

5 Catastrophic/sangat besar 

 

Proses kedua adalah Risk Identification atau identifikasi risiko, yaitu 

melakukan identifikasi risiko-risiko yang dapat terjadi di masa yang akan datang 

(yaitu : risiko apa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa suatu risiko bisa 

terjadi). Identifikasi ini termasuk pengidentifikasian poses-proses/tugas-

tugas/aktifitas- aktifitas kritikal atau kunci, pengenalan area-area risiko dan 

katagorinya. Pendekatan yang digunakan untuk identifikasi risiko diantaranya 

adalah checklist, wawancara langsung dengan pihak yang bertanggungjawab,  
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penilaian berdasarkan pengalaman dan pencatatan, flowcharts, brainstorming, 

analisis sistem, analisis skenario dan teknik sistem rekayasa. Pada ISO 31000 

juga menjelaskan panduan proses identifikasi risiko. Berikut ini adalah proses 

identifikasi risiko.  

1. Identifikasi aset-aset teknologi informasi yang dimiliki oleh organisasi 

2. Identifikasi ancaman pada setiap aset – aset teknologi informasi tersebut 

3. Identifikasi kemungkinan risiko yang diakibatkan oleh ancaman 

4. Identifikasi dampak kerugian 

Proses ketiga adalah Risk Analysis atau analisis risiko-risiko, yaitu 

proses menentukan berapa besar dampak (impact atau consequences) dan 

kemungkinan (frequency atau likelihood) risiko-risiko yang akan terjadi. 

Analisis risiko dapat dilakukan untuk berbagai tingkat rincian tergantung pada 

risiko, tujuan analisis, informasi, data dan sumber daya yang tersedia. Analisis 

risiko dapat berbentuk kualitatif, semi kuantitatif, kuantitatif ataupun kombinasi 

diantara ketiganya tergantung pada keadaan. Urutan kompleksitas dan biaya 

analisis mulai dari rendah hingga tinggi yakni kualitatif, semi kuantitatif dan 

kuantitatif. 

1. Analisis Kualitatif 

Analisa kualitatif adalah analisa yang paling banyak digunakan. Analisa 

kualitatif merupakan analisa yang cepat dan relatif mudah untuk digunakan, 

jangkauan identifikasi konsekuensi (consequences) dan kemungkinan 

(likelihood) yang luas. Analisa ini juga mampu menyediakan pemahaman 

secara umum tentang perbandingan risiko di berbagai macam tingkat serta 

matriks risiko yang dapat digunakan untuk memisahkan kejadian risiko ke 

dalam tingkatan. 

2. Analisis Semi Kuantitatif 

Pendekatan semi kuantitatif untuk analisis risiko saat ini sedang dipakai 

secara luas untuk menjawab keterbatasan yang didapat dari analisis risiko 

secara kualitatif. Analisis semi kuantitatif memberikan sebuah gambaran 

risiko yang lebih detail dalam prioritas risiko dibandingan dengan anaisis 

secara kualitatif. Dalam matriks analisis risiko semi kuantitatif, kemungkinan 

(likelihood) dan konsekuensi (consequences) telah dberikan tingkatan jumlah 
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yang dapat dikali (multiplied) untuk mendapatkan tingkat risiko secara 

numerik. 

3. Analisis Kuantitatif 

Pada analisis kuantitatif, risiko-risiko akan diukur secara spesifik. Analisis ini 

menggunakan nilai numerik dari pengukuran yang mendalam bukan data 

deskriptif skala yang digunakan seperti dalam analisis kualitatif dan semi 

kuantitatif. Kualitas analisis kuantitatif sangat tergatung pada ketepatan dan 

kelengkapan nilai numerik dan validitas model yang digunakan. Dalam 

analisis kuantitatif, nilai dari kemungkinan (likelihood) dibuat dari frekuensi 

kejadian seperti frekuensi tahunan atau frekuensi selama periode spesifik. 

Proses keempat adalah Risk Evaluation atau membandingkan risiko-

risiko yang sudah dihitung diatas dengan Kriteria Risiko yang sudah 

distandarkan (menempatkan posisi risiko-risiko pada gambar kriteria risiko), 

apakah risiko-risiko itu acceptable/dapat diterima, menjadi issue/diwaspadai, 

atau unacceptable/tidak diterima, serta memprioritaskan mitigasi atau 

penanganannya. 

 

Tabel 2. 3 Risk Management Framework 

L
IK

E
L

IH
O

O
D

 

Almost 

Certain/ 

sangat 

sering (5) 

Moderate Moderate High High High 

Likely/ 

sering  

(4) 

Low Moderate High High High 

Possible/ 

biasa  

(3) 

Low Low Moderate High High 

Unlikely/ 

jarang  

(2) 

Low Low Moderate Moderate High 

Rare/sangat 

jarang  

(1) 

Low Low Low Moderate Moderate 

 Insignificant

/sangat kecil 

(1) 

Minor/ 

kecil 

(2) 

Moderate

/biasa 

(3) 

Major/ 

besar 

(4) 

Catastrophic

/sangat besar 

(5) 

IMPACT 
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Keterangan : 

 L : Low Risk (Risiko Rendah) 

 

 M : Moderate Risk (Risiko Sedang) 

 

 H : High Risiko (Risiko Tinggi) 

 

Tabel 2. 4 Deskripsi Risk Management Framework 

High Risk – Risiko Tinggi Risiko yang berbahaya yang harus diatasi 

secepatnya. 

Moderate Risk – Risiko Sedang Risiko ini harus dimonitor dan membutuhkan 

penanganan yang berkelanjutan. 

Low Risk – Risiko Rendah Risiko ini dapat diabaikan dengan kebijakan 

tertentu karena risiko ini merupakan risiko 

dengan tingkat pengaruh paling kecil. 

 

Proses kelima adalah Risk Treatment atau mitigasi risiko-risiko. Mitigasi 

risiko-risiko harus direncanakan sebaik-baiknya dan  dipertimbangkan  semua  

alternatif  solusinya,  sebelum  dilaksanakan  mitigasinya, agar mendapatkan 

hasil yang diharapkan ecara efektif dan efisien. Beberapa alternatif bisa 

dipertimbangkan untuk digunakan, seperti : 

1. membagi risiko, 

2. mengurangi likeliihood dan/atau mengurangi konsekwensi, 

3. menghindari risiko atau membatalkan aktifitas yg berisiko tinggi, 

4. menerima risiko. 

Proses keenam adalah Monitor & Review (Pemantauan & Pengkajian 

Ulang). Pemantauan & Pengkajian Ulang dilaksanakan terhadap seluruh proses 

manajemen risiko termasuk konteksnya (lingkungan, proses, organisasi, strategi, 

stakeholder dsb.). Catatan-catatan hasil Pemantauan & Pengkajian Ulang 

disimpan sebagai bukti dan laporna bahwa aktifitas itu telah dilaksanakan dan 

sebagai masukan bagi Risk Management Framework yang telah disiapkan 

sebelumnya. Selama melaksanakan ke enam proses manajemen risiko itu 

Communication & Consultation (komunikasi dan konsultasi) selalu 

dilaksanakan kepada semua stakeholder, secara kontinyu dan iterative. 
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2.7 Checklist 

 Checklist adalah salah satu alat observasi yang ditujukan untuk 

memperoleh data berbentuk daftar berisi faktor-faktor berikut subjek yang ingin 

diamati oleh observer, dimana observer dalam pelaksanaan observasi di lapangan 

tinggal memberi tanda check (cek, atau biasanya dicentang) pada list faktor-faktor 

sesuai perilaku subjek yang muncul di lembar observasi sehingga menungkinkan 

observer dapat melakukan tugasnya secara cepat dan objektif sebab observer 

sudah membatasi diri pada ada tidaknya aspek perbuatan subjek sebagaimana 

dicantumkan dalam list [7]. 

 Setiap kriteria dalam checklist harus mengukur ada tidaknya pengetahuan, 

tingkah laku atau keterampilan dan mendeskripsikan secara tepat, detail dan rinci 

suatu gerakan atau tingkah laku sehingga tidak memberikan kesempatan kepada 

observer untuk menilainya secara subjektif. Checklist digunakan apabila jenis 

tingkah laku yang akan muncul telah diketahui dan tidak dibutuhkan informasi 

tentang frekuensi dan kualitas lain dari tingkah laku tersebut. Penggunaan 

checklist : 

1. Memperlihatkan kemajuan/progresivitas dalam suatu rangkaian perkembangan 

kinerja seseorang. 

2. Mencatat ada tidaknya suatu tingkah laku atau kriteria yang akan dinilai. 

3. Sebagai suatu screening untuk melihat adanya hambatan/keterlambatan 

(sebagai predictor dari ketetampilan atau tingkah laku yang akan terjadi 

selanjutnya). 

4. Sebagai curriculum planning tool untuk menyusun kurikulum individu atau 

program selanjutnya. 
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2.7.1 Fungsi Checklist 

 Yang menjadi fungsi dari penggunaan metode checklist ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Sebagai inventory (alat pencatat hasil observasi yang digunakan seseorang 

dalam mengamati diri sendiri atau pengguna daftar cek selain sebagai observer 

juga sebagai observe). 

2. Sebagai pencatat hasil observasi (pengguna daftar cek hanya sebagai observer). 

 

2.7.2 Keuntungan Checklist 

Keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan metode checklist adalah 

sebagai berikut : 

1. Komprehensif (dapat mencakup beberapa area dalam satu checklist). 

2. Efisien dalam waktu dan pengerjaannya. 

3. Mendokumentasikan perkembangan atau kinerja spesifik indivu. 

4. Merupakan suatu ilustrasi yang jelas mengenai kontinum perkembangan 

kinerja SDM dalam suatu organisasi atau perusahaan. 


