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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

Pertumbuhan dan perkembangan industri perlu ditopang dengan kebijakan -  kebijakan positif 

yang diberikan oleh pihak PT Kaltim Industrial Estate selaku pemilik sekaligus pengelola kawasan 

industri Bontang untuk memberikan tingkat pelayanan dan perlindungan yang tinggi terhadap 

para tenant yang ada di dalam kawasan industri. Selain memberikan tingkat investasi yang 

menarik dengan tersedianya berbagai infrastruktur kawasan, keberhasilan peningkatan kinerja 

juga perlu didukung oleh pelaksanaan penerapan praktek tata kelola yang prima (Good 

Corporate Governance). 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No.1/M-MBU/2011 tanggal 1 November 2011, 

manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan Good Corporate 

Governance. Pengelolaan risiko yang dilakukan dengan tepat dan optimal akan meningkatkan 

kepastian Perusahaan dalam mencapai sasaran, serta memberikan keyakinan bahwa 

Perusahaan dapat merealisasikan peluang bisnis yang ada dengan meminimalisir potensi risiko 

dan kerugian yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, manajemen memiliki komitmen untuk 

menerapkan manajemen risiko secara berkesinambungan di seluruh proses pengelolaan 

Perusahaan, anak usaha dan/atau afiliasi serta proyek. Manajemen berupaya untuk 

membangun lingkungan internal yang dapat mendukung terciptanya budaya risiko (risk culture) 

guna tercapainya tujuan Perusahaan serta peningkatan nilai tambah bagi pemangku 

kepentingan. 
 

Kebijakan Manajemen Risiko PT Kaltim Industrial Estate merupakan dasar bagi penyusunan 

pedoman/prosedur serta pengambilan keputusan yang terkait dengan pengelolaan risiko 

Perusahaan yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Surat Ketetapan Direksi Nomor : 

10/SKD/DIR/V-2017. Sebagai bentuk keseriusan manajemen dalam pengelolaan risiko dengan 

harapan bahwa risiko perusahaan dapat dikelola secara terarah dan sistematis, maka PT Kaltim 

Industrial Estate menggunakan ISO 31000:2018 Risk Management Guidelines sebagai acuan.  
 

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko merupakan petunjuk teknis yang disiapkan sebagai 

prosedur pendukung didalam menilai atau mengukur risiko yang melekat ditiap aktivitas bisnis 

pada masing – masing unit kerja  (risk taking unit).   Dengan mendasarkan diri pada dinamika 

perusahaan saat ini, maka dianggap perlu untuk dilakukan penyesuaian pedoman manajemen 

risiko agar target-target perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

B. Maksud dan Tujuan 
 

1. Maksud dari Pedoman dan Kebijakan ini adalah menetapkan infrastruktur dan acuan dalam 

penerapan manajemen risiko di lingkungan Perusahaan sebagai salah satu unsur penting 

dalam rangka implementasi Good Corporate Governance (GCG). 
 

2. Tujuan dari penetapan Pedoman dan Kebijakan Manajemen Risiko : 
 

2.1. Memberikan kepastian kepada manajemen di lingkungan Perusahaan tentang arah 

dan tujuan kebijakan manajemen risiko serta menegaskan komitmen Direksi dalam 

pengelolaan risiko di lingkungan Perusahaan dalam upaya tercapainya tujuan 
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Perusahaan sesuai dengan prinsip GCG dalam jangka pendek, menengah, dan 

panjang. 

2.2. Memberikan landasan awal untuk dapat terselenggaranya budaya sadar risiko di 

lingkungan Perusahaan pada semua tingkatan manajemen dan para pelaksana 

organisasi, baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. 

2.3. Menetapkan keterlibatan semua infrastruktur unit kerja di lingkungan Perusahaan 

yang diperlukan sebagai landasan dalam pengelolaan risiko di semua jajaran 

Perusahaan. 

2.4. Penegasan mengenai ruang lingkup manajemen risiko yang harus mendapatkan 

perhatian secara seksama dari semua pihak yang berkepentingan di dalam 

lingkungan Perusahaan, yang pengelolaannya harus dilakukan melalui proses yang 

terstruktur dan sistematis serta harus senantiasa dilakukan perbaikan terus menerus 

dan konsisten (continuous improvement). 

C. Pengertian 

Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan: 
 

1. Perusahaan adalah PT Kaltim Industrial Estate. 

2. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh sebagai pengurus harian 

dan merupakan penanggung jawab tertinggi atas pengelolaan Perusahaan. 

3. Risiko (risk) adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang membawa akibat negatif yang 

tidak dikehendaki atas tujuan yang ingin dicapai oleh Perusahaan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

4. Tingkat risiko (risk level) adalah ukuran tinggi atau rendahnya risiko berdasarkan atas 2 

(dua) hal berikut, yaitu seberapa besar akibat yang ditimbulkan bila risiko tersebut terjadi, 

dan seberapa besar kemungkinan risiko tersebut terjadi. 

5. Akibat adalah dampak dari suatu peristiwa yang apabila terjadi memiliki potensi yang 

merugikan Perusahaan. Bisa terjadi suatu peristiwa menyebabkan beberapa akibat dengan 

kondisi sebagai berikut: 

a. Bisa dinyatakan secara kualitatif atau kuantitatif. 

b. Perlu mendapatkan perhatian karena ada hubungannya dengan pencapaian tujuan 

Perusahaan. 

c. Terkait dengan besarnya suatu nilai yang rentan terhadap risiko atau kuantitas risiko 

tersebut. 

6. Tingkat kemungkinan terjadi (likelihood) adalah besarnya probabilitas atau frekuensi 

kejadian dari suatu peristiwa yang mungkin dapat terjadi, dan dapat dinyatakan secara 

kuantitatif maupun kualitatif. 

7. Manajemen risiko (risk management) adalah cara-cara yang digunakan manajemen untuk 

menangani berbagai permasalahan yang disebabkan adanya risiko, berupa proses 

mengkomunikasikan, menetapkan konteks, identifikasi, pengukuran, analisa, 

pemeringkatan, pengelolaan, pengendalian, dan perlakuan atas risiko serta sistem 

informasi risiko. 

8. Sumber risiko adalah hal-hal yang dapat menyebabkan potensi kerugian yang dapat 

diserap oleh Perusahaan untuk suatu eksposure tertentu. 

9. Penyebab risiko internal adalah berbagai faktor yang berasal dari internal Perusahaan yang 

dapat mempengaruhi tingkat eksposure suatu risiko. 
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10. Penyebab risiko eksternal adalah berbagai faktor yang berasal dari eksternal Perusahaan 

yang dapat mempengaruhi tingkat eksposure suatu risiko. 

11. Sisa risiko (residual risk) adalah risiko yang masih tersisa setelah dilakukan pengelolaan 

atau tindakan atas risiko. 

12. Risiko murni adalah risiko menurut sudut pandang manajemen Perusahaan dapat 

menyebabkan akibat kerugian pada Perusahaan . 

13. Risiko spekulatif adalah risiko menurut sudut pandang manajemen Perusahaan dapat 

mengakibatkan 2 (dua) kemungkinan, yaitu kemungkinan merugikan dan kemungkinan 

menguntungkan bagi Perusahaan. 

14. Toleransi risiko (risk tolerance) adalah batas eksposure risiko yang berdasarkan kebijakan 

Perusahaan diperbolehkan untuk diterima. 

15. Penilaian risiko (risk assesment) adalah proses menyeluruh dimulai dari identifikasi risiko, 

analisis risiko, dan evaluasi risiko untuk menentukan tingkat eksposure dan prioritas risiko. 

16. Tanggapan atas risiko (risk response) adalah keputusan setelah pelaksanaan penilaian 

risiko untuk menerima risiko (sehingga atas risiko tersebut tidak dilakukan tindakan untuk 

menurunkan tingkat eksposure risiko) atau untuk tidak menerima risiko ( sehingga 

terhadap risiko harus dilakukan tindakan untuk menurunkan tingkat eksposure risiko). 

17. Perlakuan atas risiko (risk treatment) adalah tindakan setelah adanya tanggapan atas 

risiko (risk response) yang dimaksudkan untuk menurunkan tingkat eksposure risiko. 

18. Mitigasi risiko (risk mitigation) adalah jenis tindakan atas risiko untuk mengurangi 

kemungkinan terjadinya risiko, dan atau mengurangi akibat negatif yang timbul bila risiko 

terjadi, dan atau dengan memindahkan risiko kepada pihak lain. 

19. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan memeriksa, mengawasi, atau mengukur 

kemajuan dari suatu peristiwa tertentu secara teratur dengan maksud untuk 

mengidentifikasi perubahan yang terjadi. 

20. Kerugian (loss) adalah setiap konsekuensi (impact) negatif atau yang bersifat merugikan, 

baik dalam hubungannya dengan aspek keuangan, keselamatan, pelayanan, maupun 

aspek-aspek lainnya. 

21. Identifikasi risiko (risiko identification) adalah proses dalam penentuan what, where, 

when, why, dan how dari suatu kejadian yang mungkin dapat terjadi, 

22. Analisa risiko (risk analysis) adalah proses sistematis untuk memahami jenis atau sifat 

risiko dan menyimpulkan atau memperkirakan besarnya tingkat eksposure risiko yang 

dapat ditimbulkan dan besarnya kemungkinan terjadinya risiko tersebut. 

23. Evaluasi risiko (risk evaluation) adalah proses perbandingan antara tingkat risiko terhadap 

kriteria risiko dalam rangka memutuskan prioritas dalam memberikan tanggapan dan 

tindakan atas risiko. 

24. Penghindaran risiko (risk avoidance) adalah suatu keputusan untuk tidak terlibat dalam 

situasi yang berisiko. 

25. Pengurangan risiko (risk reduction) adalah suatu tindakan yang diambil untuk mengurangi 

tingkat kemungkinan dan tingkat konsekuensi negatif atau keduanya berkaitan dengan 

suatu risiko tertentu. 

26. Menahan risiko (risk retention) adalah menerima beban kerugian atau peningkatan 

manfaat dari suatu risiko tertentu. 

27. Pembagian risiko (risk sharing) adalah membagi risiko dengan pihak lain dalam rangka 

menanggung beban kerugian atau peningkatan manfaat dari suatu jenis risiko tertentu. 
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28. Pemindahan risiko (risk transfer) adalah pengalihan risiko dan tanggung jawab atas risiko 

tersebut kepada pihak lain. 

29. Pengelolaan risiko (risk treatment) adalah proses seleksi dan penerapan dari pengukuran 

yang dilakukan untuk memodifikasi risiko. 

30. Selera risiko (risk appetite) adalah tingkat risiko yang dapat diterima Perusahaan untuk 

suatu eksposure risiko tertentu dengan memperhatikan pengalaman Perusahaan dalam 

mengelola risiko. 

31. Pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) adalah pihak-pihak yang terkait dengan 

Perusahaan. 

32. Risiko Usaha adalah risiko kerugian langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan 

potensi penyimpangan dari kegiatan pengembangan dan bisnis yang dilakukan Perusahaan. 

33. Risiko Operasional adalah risiko kerugian langsung maupun tidak langsung yang terkait 

dengan potensi penyimpangan hasil dari kegiatan operasional dan administratif yang 

antara lain disebabkan ketidakcukupan sumber daya manusia, kesalahan manusia, 

kegagalan sistem, dan faktor lainnya. 

34. Risiko Keuangan adalah risiko kerugian yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil 

transaksi dan instrumen keuangan maupun dari pengelolaan keuangan Perusahaan. 

35. Risiko Legal adalah risiko kerugian langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan 

potensi penyimpangan hasil karena adanyan permasalahan hukum, ketiadaan atau 

kelemahan peraturan, dan perundang-undangan. 

36. Risiko Strategik adalah risiko kerugian langsung maupun tidak langsung yang terkait 

dengan potensi penyimpangan hasil Perusahaan maupun bersifat strategis karena 

Perusahaan melakukan transaksi jangka panjang. 

37. Risiko Reputasi adalah risiko kerugian langsung maupun tidak langsung yang terkait 

dengan potensi penyimpangan reputasi atau nama baik Perusahaan. 

38. Key Performance Indicator (KPI) adalah indikator keberhasilan utama baik berupa finansial 

ataupun non finansial dari suatu aktivitas utama Perusahaan sampai dengan unit kerja 

terkecil di dalam semua jajaran struktur Perusahaan dalam mencapai sasaran dari aktivitas 

utama Perusahaan. 

39. Key Risk Indicator (KRI) adalah indikator risiko baik berupa finansial ataupun non finansial 

dari suatu aktivitas bisnis Perusahaan sampai dengan unit kerja terkecil di dalam semua 

jajaran struktur organisasi Perusahaan yang mengindikasikan pengendalian risiko bisnis 

sesuai dengan risk appetite atau risk tolerance yang telah ditetapkan.   

D. Referensi 
 

1. Keputusan Menteri BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Good Corporate 
Governance; 

2. ISO 31000:2018 Risk Management – Guidelines 
3. Surat Kepurusan Direksi Nomor : 01/SKD/DIR/I-2015 Tentang Penerapan Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik. 
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BAB II 
PILAR MANAJEMEN RISIKO 

 
 

Berdasarkan pendekatan praktis pengelolaan risiko secara umum, terdapat beberapa pilar 

pengendalian risiko yang meliputi : (1) pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, (2) 

kebijakan, (3) prosedur, penetapan limit, identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem 

informasi manajemen risiko, serta (4) sistem pengendalian internal. 
 

Keempat pilar tersebut berperan penting dalam mengimplementasikan manajemen risiko pada PT 

Kaltim Industrial Estate, sehingga dibutuhkan suatu mekanisme yang sistematis agar keempat 

pilar tersebut dapat berinteraksi secara optimal dalam rangka mengelola risiko lebih efektif. 

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai peran masing-masing pilar tersebut terhadap 

pengelolaan risiko pada aktivitas PT Kaltim Industrial Estate 

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi 
 

1.1.        Pengawasan Aktif Dewan Komisaris 
 

Untuk menjaga kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan, maka Dewan Komisaris 

memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan 

Manajemen risiko di PT Kaltim Industrial Estate, meliputi : 
 

1.1.1. Melakukan persetujuan dan peninjauan berkala atau sekurang-kurangnya 

secara tahunan mengenai rencana stratejik (corporate plan) dan rencana 

kerja (business plan) yang didalamnya memiliki cakupan kebijakan dan 

strategi risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko kepatuhan 

pada perusahaan. Strategi dan kebijakan yang dimaksud : 
 

1.1.1.1. Mencerminkan batas toleransi Perusahaan terhadap risiko dan 

tingkat probabilitas pendapatan yang diharapkan akan diperoleh 

secara terus menerus dengan memperhatikan siklus dan 

perubahan kondisi ekonomi. 

1.1.1.2. Memperhatikan siklus perekonomian domestik dan internasional 

dan perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi komposisi 

dan kualitas seluruh portofolio keuangan perusahaan. 

1.1.1.3. Dirancang untuk keperluan jangka panjang dengan penyesuaian-

penyesuaian yang diperlukan dan mengkaitkan dengan tujuan 

keseluruhan kegiatan usaha Perusahaan. 

1.1.1.4. Mempertimbangkan toleransi risiko dan dampaknya terhadap 

permodalan dengan memperhatikan perubahan eksternal dan 

internal. 

1.1.1.5. Mengevaluasi eksposur tingkat suku bunga dan nilai tukar secara 

mendalam dengan mengkaitkan variabel-variabel lingkungan (fx) 

dan memberikan saran koreksi, dengan mempertimbangkan 

tujuan keseluruhan dengan kegiatan fungsional perusahaan. 
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1.1.1.6. Mengevaluasi eksposur risiko likuiditas pasar yang timbul karena 

kondisi likuiditas pasar yang dipengaruhi oleh optimalisasi 

pengelolaan dana pada instrumen investasi.   

1.1.1.7. Mengevaluasi eksposur risiko likuiditas pendanaan  

1.1.1.8. Mengevaluasi laporan hasil audit dari pihak auditor ekternal serta 

evaluasi dari Satuan Pengawasan Intern Perusahaan untuk 

memastikan tidak adanya temuan sebagai berikut : 
 

a.      Praktek-praktek yang tidak mendukung implementasi Good 

Corporate Governance.  

b.      Kelemahan yang terdapat dalam suatu perikatan atau 

perjanjian.  

c.      Pelanggaran penyelewengan administratif dan keuangan 

yang tinggi. 

d.      Kelemahan dalam pengelolaan sumber daya manusia.  
 

1.1.2. Melakukan analisis yang mempertimbangkan prinsip kehati - hatian 

khususnya yang berkenaan dengan usaha menghindarkan terjadinya 

publikasi negatif, terutama sebagai akibat memburuknya kinerja keuangan 

dan melakukan tindak lanjut bila dijumpai publikasi yang tidak 

menguntungkan bagi reputasi bank, antara lain dengan melakukan 

klarifikasi melalui media massa cetak/elektronika atau mengkonsolidasikan 

ke dalam internal organisasi yang didokumetasikan ke dalam notulen rapat. 
 

1.1.3. Mengakomodasi perubahan lingkungan yang telah dievaluasi dengan data 

pendukung yang cukup dan selanjutnya disetujui dengan surat keputusan 

oleh Direksi. 
 

1.1.4. Menerima informasi dari Direksi mengenai eksposur risiko pasar, risiko 

likuiditas, risiko operasional, dan risiko kepatuhan dalam rangka 

pelaksanaan pemantauan dan pengendalian. Informasi tersebut selanjutnya 

dievaluasi oleh Dewan Komisaris untuk menilai kinerja Direksi dan 

kesesuaian hasil kinerja dengan kebijakan yang telah ditetapkan.  

1.1.5. Dokumentasi aktivitas Komisaris dalam rangka menjalankan pengawasan 

aktivitas implementasi Manajemen Risiko adalah berupa: 
 

1.1.5.1. Aktivitas peninjauan berkala terhadap business plan, corporate 

plan serta kebijakan - kebijakan yang  tertuang dalam Rencana 

Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) maupun Rencana Jangka 

Panjang Perusahaan (RJPP)  serta informasi dari Direksi tentang 

pencapaian hal - hal diatas yang dijalankan melalui rapat-rapat dan 

didokumentasikan dengan notulen rapat, serta ditindak lanjuti 

bersama Direksi bilamana diperlukan. 

1.1.5.2. Persetujuan oleh Komisaris didokumentasikan ke dalam surat 

keputusan terhadap business plan dan corporate plan yang 

didalamnya telah menuangkan strategi dan kebijakan risiko pasar, 

risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko kepatuhan pada 

perusahaan. 
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1.2.        Pengawasan Aktif Direksi 
 

Untuk menjaga kelangsungan kegiatan bisnis perusahaan, maka Direksi memiliki 

tanggungjawab dalam melakukan pengawasan aktivitas bisnis :  
  

1.2.1. Melalui Departemen yang ditunjuk, direksi menyusun dan menyetujui serta 

mengajukan untuk mendapatkan persetujuan Komisaris tentang rencana 

stratejik (corporate plan) dan rencana kerja (business plan) yang didalamnya 

memiliki cakupan kebijakan dan strategi risiko pasar, produk, operasional, 

keuangan dan akuntansi, teknologi informasi, investasi, reputasi, hukum dan 

kepatuhan dengan memperhatikan : 
 

1.2.1.1. Kondisi internal (kelemahan dan kekuatan PT. KIE) dan 

perkembangan faktor eksternal yang secara langsung atau tidak 

langsung mempengaruhi strategi PT. KIE. 

1.2.1.2. Pelaksanaan review terhadap perumusan dan pemantauan 

pelaksanaan strategi dan kebijakan yang tertuang pada corporate 

plan dan business plan secara berkala terhadap realisasinya, yang 

dituangkan dalam notulen rapat. 

1.2.1.3. Hasil kajian seluruh risiko yang melekat pada produk dan aktivitas 

baru, diusulkan oleh Kepala Divisi terkait dan dilengkapi petunjuk 

prosedur pelaksanaan. Hasil ini disajikan kepada Direksi untuk 

dimintakan persetujuan. 
 

1.2.2. Pelaksanaan business plan dan corporate plan yang didalamnya mengatur 

strategi dan kebijakan risiko pasar, produk, operasional, keuangan dan 

akuntansi,teknologi informasi, investasi, reputasi, hukum dan kepatuhan pada 

aktivitas perusahaan, selanjutnya hasilnya didokumentasikan dalam notulen 

kaji ulang. 
 

1.2.3. Pengembangan prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan dan 

pengendalian risiko pada aktivitas perusahaan, yang dituangkan ke dalam 

pedoman tersendiri, sehingga dapat : 
 

1.2.3.1. Memastikan setiap Divisi telah mengimplementasikan kerangka 

kerja manajemen risiko ke dalam kebijakan, proses dan prosedur 

dan dapat dilaksanakan dan dinilai dalam  operasional yang 

berbeda.; 

1.2.3.2. Melakukan pengkajian ulang secara berkala terhadap kerangka 

kerja di atas agar dapat memastikan bahwa PT Kaltim Industrial 

Estate telah mengelola risiko pada aktivitas perusahaan yang timbul 

dari perubahan regulasi serta faktor lingkungan luar lainnya; dan 

1.2.3.3. Mendukung Satuan Pengawas Internal (SPI) agar memiliki coverage 

yang luas, dan mampu menilai kebijakan dan prosedur pada 

aktivitas bisnis yang diterapkan secara efektif. 
 

1.2.4. Untuk memastikan kelayakan pengendalian manajemen risiko, maka seluruh 

produk dan aktivitas baru sebelum diperkenalkan atau dijalankan disetujui 

terlebih dahulu oleh Direksi. 
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1.2.5. Melakukan penempatan dan peningkatan kompetensi, serta integritas sumber 

daya manusia yang memadai pada satuan kerja yang mengelola aktivitas 

manajemen dan operasi diperusahaan. Untuk mendukung tujuan ini divisi 

yang membawahi Sumber Daya Manusia telah bekerja sebagaimana mestinya 

dan sekurang-kurangnya telah menjalankan: 
 

1.2.6. Kurikulum pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia disusun 

berkesinambungan/ berjenjang sesuai analisis kebutuhan perusahaan dan 

dijalankan secara konsisten. 
 

1.2.7. Keikutsertaan sumber daya manusia dalam program pendidikan dan pelatihan 

ditetapkan berdasarkan persyaratan kualifikasi kelulusan dari program 

pendidikan dan pelatihan yang wajib diikuti sebelumnya dan berdasarkan 

evaluasi kinerja pegawai yang bersangkutan. 
 

1.2.8. Penempatan sumber daya manusia, salah satunya wajib memprioritaskan 

pegawai yang memenuhi syarat kelulusan dalam pendidikan dan pelatihan 

sesuai Unit Kerja dan tugasnya. 
 

1.2.9. Penentuan besaran Key Performance Indikator (KPI) dan Key Risk Indicator 

(KRI) yang mempertimbangkan pengelolaan risiko periode sebelumnya 

sehingga dapat menindaklanjuti beberapa hal berikut ini: 

1.2.9.1. Ketidakcapaian KPI  

1.2.9.2. Pelampauan limit KRI 

1.2.9.3. Penyimpangan antara aktual dan asumsi dari kondisi internal 

(kelemahan dan kekuatan KIE) dan perkembangan faktor/kondisi 

eksternal yang digunakan dalam menetapkan strategi usaha KIE. 

1.2.9.4. Terdapat celah (gap) atau tumpang tindih (overlap) dalam mengelola 

risiko. 

1.2.9.5. Pelanggaran ketentuan dan perundangan yang berlaku. 
 

1.2.10. Laporan  pemutakhiran profil risiko atas bisnis KIE. 
 

1.2.11. Direksi menindaklanjuti kebijakan yang perlu disusun untuk meningkatkan 

kesadaran pengelolaan risiko diseluruh entitas unit bisnis/risk taker unit 

melalui Surat Keputusan (SK) atau Surat Edaran (SE). 
 

1.2.12. Dalam pengurusan dan dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan 

pengendalian risiko, Direksi wajib memberikan informasi atau laporan berkala 

kepada Komisaris mengenai eksposur risiko pasar, risiko likuiditas, risiko 

operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko 

kepatuhan yang disajikan dalam bentuk laporan profil risiko perusahaan. 

 
Untuk selanjutnya, pengawasan aktif Direksi menjadi kewajiban juga bagi Pimpinan Unit 

Kerja, sehingga Pengawasan Aktif Pimpinan Unit Kerja dilakukan sebagai berikut : 
 

1. Memahami eksposur risiko yang melekat pada tiap-tiap fungsi perusahaan dan 

menentukan prioritas risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan bisnis 

perusahaan serta menetapkan action plan yang harus ditentukan untuk memitigasi 

risiko tersebut.    
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2. Pimpinan Unit Kerja menindaklanjuti setiap eksposur risiko tinggi yang dihasilkan 

melalui prosedur penilaian risiko dengan mengkomunikasikan dan melaporkannya 

kepada fungsi manajemen risiko secara berkala. 

3. Pimpinan Unit Kerja mengembangkan budaya kepatuhan dan kepedulian terhadap 

risiko operasional, risiko proyek, risiko hukum dan risiko finansial kepada setiap 

pegawai pada setiap jenjang organisasi, yang dilakukan dengan cara setiap terdapat 

ketentuan dan perundang-undangan baru harus dikomunikasikan dan disosialisasikan. 

2. Kebijakan Manajemen Risiko 
 

Perusahaan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai komponen yang tak 

terpisahkan dari kebijakan Perusahaan di dalam Sistem Manajemen Perusahaan untuk 

memenuhi prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). 

Kebijakan Manajemen Risiko digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penerapan dan 

pengelolaan risiko, yang didasarkan pada kerangka kerja manajemen risiko menurut ISO 

31000:2018 Risk Management – Guidelines. 

 
2.1.    Arah Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko : 

 

2.1.1. Perusahaan harus dapat mengidentifikasi semua risiko yang signifikan dari 

semua sumber risiko, baik yang berpengaruh bagi kepentingan yang  berkaitan 

dengan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang pada semua unit kerja 

di lingkungan Perusahaan. 
 

2.1.2. Semua jenis risiko yang ada di lingkungan Perusahaan harus diidentifikasi 

dengan benar, tepat, dan akurat oleh semua unit kerja yang berkaitan dengan 

risiko yang dimaksud serta dilakukan kaji ulang secara berkala agar status risiko 

dari semua jenis risiko di lingkungan Perusahaan senantiasa dalam status 

terkini. 
 

2.1.3. Semua risiko yang ada di lingkungan Perusahaan wajib dikelola dengan benar, 

tepat, dan akurat oleh semua unit kerja yang bertanggung jawab dan 

berwenang mengelola risiko yang dimaksud. 
 

2.1.4. Pengelolaan risiko diupayakan sedemikan rupa sehingga seimbang antara 

manfaat dan biaya (cost and benefit), disamping itu dimungkinkan risiko dapat 

dirubah menjadi suatu peluang bagi Perusahaan. 
 

2.2. Tujuan Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko 
 

2.2.1. Semua sumber daya Perusahaan dialokasikan dan dimanfaatkan dengan efisien 

dan efektif serta dapat diambil tindakan yang tepat untuk pengamanan aset 

maupun kelangsungan bisnis Perusahaan sesuai dengan tingkat eksposure risiko 

yang dapat diterima Perusahaan. 
 

2.2.2. Melalui penerapan manajemen risiko yang efisien dan efektif, terstruktur, 

konsisten, berkesinambungan, dan terintegrasi memungkinkan Perusahaan untuk 

dapat : 
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2.2.2.1.      Meningkatkan kepercayaan pihak - pihak yang berkepentingan 

(stakeholders) terhadap Perusahaan melalui upaya-upaya yang lebih 

proaktif dengan memitigasi kemungkinan terjadinya maupun besarnya 

akibat yang dapat merugikan Perusahaan dari seluruh potensi risiko 

yang mungkin terjadi pada setiap tingkat kegiatan Perusahaan. 
 

2.2.2.2.      Meningkatkan nilai Perusahaan dengan cara mengurangi potensi 

kerugian sebagai akibat risiko terhadap kualitas mutu pelayanan dan 

meminimalkan kemungkinan terjadinya ancaman terhadap Perusahaan 

akibat penurunan pendapatan dan arus kas Perusahaan. 
 

2.2.2.3.       Memiliki manajemen krisis yang lebih baik untuk mengurangi kerugian 

dan biaya risiko terhadap aset dan bisnis Perusahaan akibat kondisi 

eksternal yang berubah ataupun krisis dan sekaligus demi 

terselenggaranya sistem manajemen Perusahaan yang lebih bersifat 

proaktif berdasarkan kebutuhan penerapan Good Corporate 

Governance (GCG). 

3. Prosedur, Penetapan limit, Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Sistem 
Informasi Manajemen Risiko 
 

Seluruh rangkaian proses manajemen risiko harus ditetapkan dalam suatu pedoman yang 

dapat dilakukan kajian ulang atau perubahan mengikuti perkembangan perusahaan 

ataupun keadaan eksternal perusahaan. 

4. Sistem Pengendalian Internal 
 

Sebagai tindak lanjut atas pengelolaan risiko, masing-masing Unit Kerja diwajibkan untuk 

melakukan upaya-upaya internal control, termasuk menetapkan prosedur-prosedur internal 

Unit Kerja, Instruksi kerja serta berkoordinasi lintas Unit Kerja. 
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BAB III 

RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO 
 

A. Ruang Lingkup Pengelolaan Risiko  
 

Manajemen Risiko pada dasarnya bertujuan untuk mengelola semua risiko yang mungkin timbul 

dari setiap aktivitas bisnis di masing – masing unit kerja, baik yang menimbulkan suatu 

kesempatan dan peluang maupun kegagalan pencapaian tujuan perusahaan. 
 

Ruang lingkup pengelolaan risiko pada aktivitas bisnis pengelola kawasan industri serta di Unit 

Kerja Engineering, Procurement & Construction (EPC) dilaksanakan dan disesuaikan dengan risk 

appetite manajemen PT Kaltim Industrial Estate.  

B. Sumber Risiko 
 

Risiko-risiko yang melekat pada aktivitas bisnis yang dipengaruhi antara lain :    
 

1. Risiko Strategik, risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan 

strategik Perusahaan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau 

kurang responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal dan hal lainnya. 

2. Risiko Produk, antara lain ketidaksesuaian kualitas produk dan perencanaan 

pengembangannya, lemahnya daya saing produk dan lainnya. 

3. Risiko Operasional, adalah risiko yang terjadi dalam kegiatan operasional Perusahaan yang 

biasa terjadi karena kesalahan dan penyalahgunaan wewenang, ketidakpastian terhadap 

ketentuan atau kelemahan struktur pengendalian internal dan prosedur yang tidak memadai 

4. Risiko Sumber Daya Manusia, antara lain inkompetensi pekerja/ karyawan, inproduktivitas, 

ketidaktepatan sistem penilaian kinerja dan remunerasi, budaya kerja yang tidak kondusif, 

bentuk-bentuk pencurian oleh pihak internal, struktur organisasi yang tidak efektif, dan lain-

lain. 

5. Risiko Keuangan, antara lain risiko yang terjadi terhadap pengelolaan dana Perusahaan yang 

dapat mengakibatkan kegagalan menjaga likuiditas dan solvabilitas perusahaan. 

6. Risiko Akuntansi, risiko yang terjadi terhadap pengelolaan akuntansi Perusahaan yang 

mengakibatkan penyajian laporan keuangan tidak tepat waktu, tidak akurat dan tidak bisa 

diandalkan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen.   

7. Risiko Teknologi, adalah risiko kegagalan sistem dan teknologi informasi dalam mendukung 

aktivitas bisnis dan pencapaian tujuan perusahaan untuk menyajikan informasi selalu ada, 

tepat waktu, dapat diandalkan dan terjamin kerahasiaannya.   

8. Risiko Investasi, risiko investasi yang timbul akibat pelaksanaan investasi serta penempatan 

dan pengelola dana (manager keuangan) yang tidak memberikan jaminan keamanan 

berinvestasi dan tingkat pengembalian yang tidak maksimal.  

9. Risiko Reputasi, risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait 

dengan aktivitas Perusahaan atau persepsi negatif terhadap citra (image) Perusahaan dan 

lain-lain 

10. Risiko Kepatuhan/ Hukum, termasuk didalamnya risiko legal yang berkaitan dengan aspek 

yuridis yang akan mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum. 
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Sumber-sumber potensi risiko tersebut dapat digunakan untuk membantu dalam 

mendeskripsikan bagaimana suatu risiko dapat terjadi dan membantu mengarahkan pada 

penanganan atau tindakan risiko yang tepat. 

C. Penyebab Risiko 
 

Dalam penerapan manajemen risiko, peringkat dari penyebab risiko-risiko di lingkungan 

Perusahaan dikelompokkan atas : 
 

1. Penyebab Internal atau Eksternal 

2. Penyebab Fisik atau Non Fisik 

D. Akibat Umum 
 

1. Akibat-akibat atau konsekuensi yang merugikan dari sumber-sumber potensi risiko bagi 

Perusahaan diklasifikasikan atas: 
 

a. Pendapatan 

b. Biaya 

c. Reputasi 

d. Kepatuhan 
 

2. Konsekuensi umum ini digunakan untk membantu dalam mendeskripsikan bagaimana suatu 

risiko dapat memberikan konsekuensi pada pencapaian tujuan Perusahaan. 

E. Pemilik Risiko 
 

1. Setiap pimpinan unit kerja pada setiap tingkatan organisasi di lingkungan Perusahaan adalah 

pemilik risiko dari suatu risiko yang melekat sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung 

jawab dan wewenangnya masing-masing. 
 

2. Kepemilikan risiko harus terbagi rata sampai dengan unit kerja terkecil menurut jenjang 

struktur organisasi sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang serta tugas dan fungsinya 

masing-masing. 
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BAB IV 

PROSEDUR DAN TEKNIK MANAJEMEN RISIKO 
 

A. Penetapan Sasaran Perusahaan 
 

Penetapan konteks/ sasaran Perusahaan dilakukan berdasarkan Key Performance Indicator 
(KPI) dengan ketentuan sebagai berikut : 
 

1. Penetapan sasaran dalam KPI (Key Performance Indicator) 
 

1.1. Setiap unit kerja dalam lingkungan Perusahaan diwajibkan memiliki sasaran dan 

indikator kerja utama (KPI) yang jelas sesuai dengan tanggung jawab dan 

wewenang yang dimiliki. 

1.2. Setiap unit kerja diwajibkan memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) sasaran yang 

mencakup sasaran rutin (manajemen proses) dan sasaran non rutin (manajemen 

proyek). 

1.3. Penetapan sasaran dan KPI dalam konteks sasaran rutin untuk jangka waktu 

panjang wajib diterapkan pada semua unit kerja. 

1.4. Penetapan sasaran dan KPI dalam konteks sasaran kegiatan non rutin wajib 

diterapkan pada setiap tahapan proses yang diperlukan untuk menangani 

kegiatan tersebut. 

1.5. Sasaran dan KPI yang ditetapkan harus sejalan dengan tujuan utama yang 

ditetapkan Perusahaan. 
 

2. Unsur dan Prinsip dalam Penetapan Sasaran dan KPI 
 

2.1. Dalam penetapan sasaran dalam KPI untuk kegiatan atau tugas –tugas rutin 

maupun non rutin harus mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: 
 

2.1.1. Harus mencerminkan sekurang-kurangnya 1 (satu) sumber potensi risiko 

yang mungkin akan timbul dari kegiatan tersebut serta 

mempertimbangkan Key Risk Indicator (KRI) berdasarkan Risk Assessment 

Tahun Buku sebelumnya. 

2.1.2. Dapat mengakomodasi kebutuhan, harapan, dan atau persyaratan-

persyaratan yang diinginkan dan atau ditetapkan oleh para stakeholders. 

2.1.3. Sasaran dan KPI yang digunakan dalam manajemen risiko ini dapat 

menggunakan sasaran dan KPI yang telah ditetapkan sebelumnya dan 

atau telah digunakan pada sistem manajemen lainnya. 
 

2.2. Setiap sasaran dan KPI yang akan ditetapkan harus dapat memenuhi prinsip-

prinsip, yaitu sebagai berikut: 
 

2.2.1. Spesifik, jelas, dan tidak membingungkan 

2.2.2. Kuantitatif atau dapat diukur. 

2.2.3. Dapat diterima 

2.2.4. Realistis 

2.2.5. Ditetapkan batas waktu yang jelas 
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3. Penetapan rencana kerja berdasarkan KPI 
 

Setelah dapat menetapkan sasaran perusahaan yang tertuang dalam KPI, maka Setiap unit 
kerja dalam lingkungan Perusahaan berkewajiban untuk menyusun rencana kerja dalam 
rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 
 

B. Penilaian Risiko (Risk Assessment) 
 

Penilaian Risiko dilakukan oleh Pemilik Risiko (Risk Owner) berdasarkan sasaran-sasaran yang 
ditetapkan dalam Key Performance Indicator (KPI) dan dituangkan dalam suatu Register Risiko 
yang selanjutnya akan menjadi Profil Risiko Unit Kerja dengan proses sebagai berikut : 
 

1. Identifikasi risiko Risiko (Risk Identification) 
 

Indentifikasi risiko adalah proses mengindentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada 

seluruh proses bisnis perusahaan (Unit Kerja) atau rencana-rencana kerja untuk mencapai 

sasaran yang ditetapkan dalam Key Performance Indicator (KPI). Proses Identifikasi risiko 

juga dapat dikatakan sebagai proses Pemetaan risiko (Risk Mapping), yaitu merupakan 

suatu proses memetakan aktivitas pada tiap unit kerja yang dapat menghambat 

tercapainya tujuan/ sasaran yang telah ditetapkan. Proses identifikasi risiko dapat 

dilakukan menggunakan metode berikut : 
 

1.1. Menggunakan Pedoman dan Prosedur 

Pedoman atau Prosedur yang dimaksud adalah pedoman yang berisi penjelasan 

alur atas proses atau prosedur kerja dari suatu Unit Kerja atau aktivitas yang 

saling berkaitan dengan Unit Kerja lainnya. Pedoman dijadikan dasar memetakan 

proses bisnis beserta potensi terdapatnya prosedur yang kontradiktif, atau 

bahkan belum terdapatnya prosedur yang menjadi suatu risiko hingga tujuan 

Unit Kerja tidak dapat tercapai. 

1.2. Melakukan Observasi 

Observasi dilakukan sebagai dasar konfirmasi lapangan atas kebenaran proses 

bisnis yang dipetakan melalui Pedoman ataupun Prosedur yang di jadikan 

referensi pemetaan risiko. Observasi akan dilakukan ketika terdapat perubahan 

atas proses bisnis yang tidak didukung oleh ketersediaan Pedoman atau 

Prosedur sebagai dasar untuk membangun proses bisnis atau proses bisnis yang 

memang belum terdokumentasikan melalui Pedoman atau Prosedur. 

1.3. Melakukan Wawancara 

Melakukan wawancara dilakukan sebagai salah satu dasar mendapatkan 

pemahaman yang menyeluruh atas proses bisnis yang dipetakan melalui diskusi 

dan wawancara kepada risk taking unit. 

1.4. Melakukan Risk Awareness Workshop  

Risk awareness workshop adalah salah satu proses pemetaan yang menggali 

informasi dari risk taking unit atas pemahaman risiko baik yang bersifat stratejik 

maupun operasional dengan memaparkan potensi-potensi risiko yang melekat 

pada setiap aktivitas bisnis dan memungkinkan menghambat pencapaian tujuan 

bisnis. Risk taking unit memberikan umpan balik melalui sharing risk experience 
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atas pelaksanaan pengelolaan risiko untuk dapat membangun kesepakatan 

pengendalian risiko atau residual risk pada tingkat appetite yang dapat diterima 

oleh risk taking unit. 

 

2. Menganalisa/ Mengukur Risiko (Risk Analysis) 
 

Mengukur besarnya konsekuensi negatif yang dapat ditimbulkan (impact) dan 

kemungkinan terjadinya risiko (likelihood) serta memperkirakan tingkat eksposure risiko 

tersebut. 
 

Proses pengukuran risiko dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
 

2.1. Menentukan besaran dampak risiko / risk impact (Consequence) 
 

Dalam menetapkan ukuran besaran dampak maka diperlukan pengumpulan data 

historis yang mempertimbangkan berbagai aspek atas potensi kerugian yang 

mungkin timbul pada setiap aktivitas unit bisnis.  Penentuan nilai besaran dampak 

risiko/ tingkat dampak risiko dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 
 

2.1.1. Terhadap risiko-risiko yang telah teridentifikasi, harus dapat diukur atau 

ditentukan besarnya tingkat kerugian yang ditimbulkan terhadap 

sasaran/tujuan yang telah ditetapkan, berdasarkan kriteria 

pemeringkatan risiko. 
 

2.1.2. Tipe analisa kualitatif diarahkan untuk membantu pengambilan keputusan 

dengan cepat (jangka pendek), apabila kondisi data numerik yang tersedia 

ternyata tidak lengkap serta ketersediaan sumber daya dan waktu yang 

tidak mencukupi. 
 

2.1.3. Tipe analisa kuantitatif diarahkan untuk membantu pengambilan 

keputusan yang berdimensi jangka menengah dan panjang, dengan 

kondisi data numerik yang lengkap, dan ketersediaan sumber daya dan 

waktu yang mencukupi. 
 

2.1.4. Risiko yang telah teridentifikasi harus dilengkapi dengan rincian data dan 

analisis yang memperjelas faktor-faktor pemicunya. 
 

2.1.5. Faktor-faktor positif yang ada yang dapat mengurangi besarnya akibat 

dari suatu risiko harus juga dapat dikenali, karena faktor-faktor tersebut 

akan dapat dipertimbangkan untuk memitigasi besarnya akibat dari suatu 

risiko. 
 

Tingkat nilai untuk dampak risiko dapat dilihat dalam Tabel 1 dan Tabel 2. 
 

 

2.2. Menentukan kemungkinan besaran  terjadinya dalam satu tahun (Likelihood) 
 

Menentukan kemungkinan besaran risiko bawaan dengan menetapkan bukan 

hanya besaran dampak tapi juga kemungkinan terjadinya risiko secara 

komprehensif dalam satu tahun berjalan untuk dapat menghasilkan nilai 

keseluruhan eksposur risiko bawaan (inherent risk). Penentuan kemungkinan 

terjadinya suatu risiko dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 
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2.2.1. Terhadap risiko-risiko yang telah teridentifikasi, setelah diukur dan 

ditentukan besarnya tingkat akibat kerugian yang ditimbulkan terhadap 

sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya harus ditentukan besarnya 

tingkat kemungkinan terjadinya, berdasarkan kriteria rating besarnya 

kemungkinan. 
 

2.2.2. Pelaksanaan analisis untuk penentuan rating besarnya tingkat 

kemungkinan terjadinya terhadap suatu risiko yang telah dikenali, dapat 

menggunakan tipe analisis kualitatif dan atau tipe analisis kuantitatif. 
 

2.2.3. Tipe analisa kualitatif diarahkan untuk membantu pengambilan keputusan 

dengan cepat (jangka pendek), apabila kondisi data numerik yang tersedia 

ternyata tidak lengkap serta ketersediaan sumber daya dan waktu yang 

tidak mencukupi. 
 

2.2.4. Tipe analisa kuantitatif diarahkan untuk membantu pengambilan 

keputusan yang berdimensi jangka menengah dan panjang, dengan 

kondisi data numerik yang lengkap, dan ketersediaan sumber daya dan 

waktu yang mencukupi. 
 

2.2.5. Faktor-faktor positif yang ada yang dapat mengurangi besarnya akibat 

dari suatu risiko harus juga dapat dikenali, karena faktor-faktor tersebut 

akan dapat dipertimbangkan untuk memitigasi besarnya akibat dari suatu 

risiko. 
 

Tingkat nilai untuk kemungkinan terjadinya risiko  dapat dilihat dalam Tabel 3. 
 

 

2.3. Penentuan Ukuran dari Risiko/ Tingkat Risiko  
 

Besaran risiko dinilai dari perkalian Dampak dengan Kemungkinan terjadinya hasil 

perkalian tersebut merupakan inherrent risk atau risiko yang melekat pada setiap 

akitivitas sebelum dilakukan atau diberikan kontrol, sedangkan risiko yang sudah 

diberikan kontrol disebut risiko sisa atau Residual Risk. 
 

 

                  Tingkat Risiko  =  Indeks Kemungkinan x Indeks Akibat 
 

 

 

3. Evaluasi risiko (Risk Evaluation) 
 

Evaluasi risiko dalam proses Penilaian Risiko (Risk Assessment) dilakukan untuk 

mendukung keputusan dari Pemilik Risiko (Risk Owner). Berdasarkan penentuan Tingkat 

Risiko, maka tingkat risiko dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu LOW, 

MEDIUM, dan HIGH, sebagaimana dicantumkan dalam Tabel 4. Sebelum melanjutkan 

pada proses penentuan rencana tindak lanjut pada Pengelolaan Risiko, maka Pemilik 

Risiko sudah memiliki gambaran awal, apabila suatu risiko memiliki Tingkat risiko HIGH, 

maka harus diupayan diturunkan menjadi MEDIUM atau LOW. Setelah itu, Pemilik Risiko 

dapat menentukan rencana pengendalian (mitigasi) risiko dan rencana tindak lanjut atas 

risiko yang telah ditetapkan. 
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C. Pengelolaan Risiko (Risk Treatment) 
 

1. Pengelolaan Risiko secara Umum 
 

Tujuan utama dari pengelolaan risiko adalah memilih dan menetapkan suatu pilihan 

rencana tindak lanjut atas risiko yang telah diberikan penilaian.  Proses pengelolaan risiko 

terdiri dari : 
 

b. Merumuskan opsi pengendalian (mitigasi) risiko; 

c. Merencanakan dan menerapkan langkah pengendalian (mitigasi) risiko; 

d. Melakukan penilaian terhadap efektivitas rencana pengendalian (mitigasi) risiko; 

e. Menetapkan/memutuskan apakah residual risk masih dapat diterima; 

f. Jika residual risk tidak dapat diterima, maka melakukan langkah pengendalian 

(mitigasi) risiko lanjutan. 
 

Sebelum dapat menetapkan pengelolaan risiko, Pemilik Risiko (Risk Owner) harus dapat 

mempertimbangkan segala potensi yang terjadi atas rencana pengendalian (mitigasi) 

risiko yang ditetapkan, yaitu mempertimbangkan : 
 

a. Keseimbangan antara potensi keuntungan yang didapatkan ketika berhasil melakukan 

pengendalian (mitigasi) risiko dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan 

pengendalian (mitigasi) risiko; 

b. Kerugian lebih jauh yang mungkin akan muncul apabila pengendalian (mitigasi) risiko 

dilakukan; 
 

Setelah melakukan rangkaian proses di atas, maka Pemilik risiko (Risk Owner) dapat 

menetapkan rencana tindak lanjut untuk pengelolaan risiko yaitu antara menolak risiko 

ataupun menerima risiko, dengan ketentuan sebagai berikut : 
 

1.1. Menolak risiko 

1.1.1. Melakukan identifikasi pilihan tanggapan dan tindakan atas risiko. 

1.1.2. Menimbang pilihan tanggapan dan tindakan atas risiko. 

1.1.3. Menyiapkan rencana tindak lanjut dan tindakan atas risiko. 

a. Mengurangi kemungkinan 

b. Mengurangi akibat 

c. Mentransfer risiko 

d. Menghindari risiko 
 

1.2. Menerima risiko 

Menerima risiko seperti apa adanya berikut dengan konsekuensinya. 

 

2. Proses Pengelolaan Risiko yang ditransfer 
 

Pada pelaksanaannya, tidak semua risiko yang di identifikasi dapat dimitigasi sendiri, dan 

harus dilakukan mitigasi dengan melakukan transfer risiko/ pengalihan risiko (risk transfer) 

kepada pihak lain diluar perusahaan. Untuk itu harus ditetapkan dasar kriteria untuk 

melakukan transfer risiko kepada pihak lain. 
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Pengalihan risiko kepada pihak lain 
 

1. Dalam memberikan tanggapan dan tindakan atas risiko, dapat diambil pilihan untuk 

mengalihkan, membagi, atau memindahkan suatu jenis risiko tertentu (risk transfer) 

kepada pihak lain, dengan syarat bahwa berdasarkan analisis biaya dan manfaat 

sekurang-kurangnya seimbang. 

2. Pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud di atas tidak terbatas hanya kepada PT Kaltim 

Industrial Estate. 
 

3. Kriteria Pengalihan Risiko kepada Asuransi atau Re-asuransi 
 

Semua risiko yang akan dialihkan (transfer) kepada pihak asuransi atau reasuransi harus 

melalui survei dan penilaian risiko terlebih dahulu, dan harus mengacu kepada 

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 
 

a. Risiko yang dihadapi dipastikan tidak memungkinkan ditanggung sendiri oleh  

Perusahaan. 

b. Risiko yang dihadapi merupakan risiko murni dengan tingkat probabilitas tinggi. 

c. Risiko yang dihadapi merupakan risiko spekulatif dengan kecenderungan dapat 

menimbulkan konsekuensi kerugian yang cukup besar dan dapat mengganggu arus kas 

Perusahaan. 

d. Risiko yang memiliki tingkat konsekuensi malapetaka (catasthrophe) tanpa 

memandang tingkat kemungkinannya. 

e. Besarnya konsekuensi yang akan ditanggung sendiri diperkirakan akan lebih tinggi jika 

risiko yang dimaksud ditahan sendiri. 

f. Biaya pengalihan (transfer) diperkirakan seimbang dengan manfaat yang diperoleh. 

D. Monitoring & Review 
 

Pemilik Risiko (Risk Owner) wajib secara konsisten dan berkelanjutan melakukan penilaian dan 

pengelolaan risiko serta pemantauan dan peninjauan ulang risiko (Monitoring & Review) 

sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing, agar 

semua risiko dapat diidentifikasi dan senantiasa berada dalam keadaan terkini (up-to-date) 

serta semua sisa risiko (residual risk) dari risiko-risiko yang dikelolanya senantiasa berada pada 

rating tingkat risiko rendah atau sangat rendah. penilaian dan pengelolaan risiko serta 

pemantauan dan peninjauan ulang risiko dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 
 

1. Proses evaluasi atas penyusunan register risiko wajib dilakukan secara periodik setiap 3 

(tiga) bulan sekali oleh masing-masing unit kerja yang sebelumnya telah dituangkan 

dalam suatu Register Risiko dengan menambahkan kolom “status” pada bagian akhir 

register risiko (residual risk). 
 

2. Proses evaluasi dilakukan dengan cara melakukan Risk Assessment ulang serta melakukan 

evaluasi kembali terhadap efektivitas Risk Treatment yang direncanakan serta dijalankan 

dengan ketentuan sebagai berikut : 
 

2.1. Melakukan evaluasi secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap kesesuaian 

asumsi, sumber data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. 
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2.2. Menyempurnakan terhadap sistem maupun teknik pengukuran risiko apabila 

terdapat perubahan berkenaan dengan faktor-faktor risiko yang bersifat material 

(signifikan). 

2.3. Memberikan informasi efektivitas pengendalian (mitigasi) risiko yang dijalankan; 

serta memberikan informasi kendala-kendala jika langkah pengendalian (mitigasi) 

risiko tidak dapat dijalankan. 

2.4. Memberikan informasi risiko-risko yang terjadi dan berubah menjadi suatu masalah 

dalam periode 3 (tiga) bulan, serta menentukan Risk Treatment Selanjutnya; 

2.5. Memberikan informasi apabila terdapat risiko yang berubah menjadi masalah dan 

menimbulkan risiko baru. 
 

3. Pemilik Risiko (Risk Owner) yang memiliki jabatan selaku Manager pada Unit Kerja dapat 

menunjuk salah satu orang staf di bawahnya sebagai seorang Key Person, yaitu orang yang 

bertanggung jawab untuk melakukan monitoring, review serta pelaporan atas Risk 

Assessment yang dilakukan pada Unit Kerja Pemilik Risiko. 

E. Pencatatan dan Pelaporan 
 

Setiap register risiko beserta perubahannya harus tercatat dan tersimpan dengan rinci pada 
masing-masing Unit Kerja selaku Pemilik Risiko (Risk Owner).  

 

Masing-masig Pemilik Risiko (Risk Owner) diwajibkan untuk menyusun laporan atas hasil 
Monitoring & Review yang dilakukan dalam periode sedikitnya setiap 6 (enam) bulan dan 
disampaikan kepada Unit Kerja Manajemen Risiko untuk selanjutnya menjadi materi 
pelaporan Pelaksanaan Manajemen Risiko yang wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris 
dan Pemegang Saham. 

F. Komunikasi dan Konsultasi 
 

1. Semua daftar risiko (dari hasil Risk Assessment) yang ditemukan dan dikelola setiap unit 

kerja di lingkungan Perusahaan harus senantiasa dikomunikasikan kepada para 

stakeholders dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan asumsi. 
 

2. Dalam rangka pengungkapan risiko kepada para stakeholders, materi yang akan 

diungkapkan adalah potensi suatu risiko dan dalam pelaksanaannya sekurang-kurangnya 

harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
 

2.1. Merencanakan secara cermat dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan 

pengungkapan risiko sebelumnya. 

2.2. Menerima dan melibatkan para stakeholders sebagai mitra. 

2.3. Melakukan uraian secara terbuka 

2.4. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak lain 

2.5. Menerangkan dengan jelas dan efektif. 
 

3. Stakeholders dalam hal pelaksanaan Manajemen Risiko ini secara khusus ditujukan 

kepada stakeholders internal yaitu stakeholders bagi Pemilik Risiko. Untuk dapat 

menentukan hal ini, pada setiap penyusunan Rencana Kerja & Anggaran perusahaan, 

masing-masing Unit Kerja menyusun suatu daftar stakeholders yang menggambarkan 

hubungan antara pemilik risiko dengan stakeholders yang terdapat di dalam daftar. 
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4. Proses Komunikasi & Konsultasi harus senantiasa selalu dilakukan oleh setiap Pemilik 

Risiko, dari penetapan sasaran, hingga menjalankan Risk Assessment. 

G. Penetapan Key Risk Indicator (KRI) 
 

1. Perusahaan menetapkan Key Risk Indicator (KRI) berdasarkan Key Performance Indicator 

(KPI) Perusahaan yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham. 

2. Peyusunan Key Risk Indicator (KRI) dilakukan oleh Unit Kerja Manajemen Risiko dan 

selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan. 

3. Penetapan Key Risk Indicator (KRI) dilakukan dengan mengacu teknik manajemen risiko 

yang ditetapkan berdasarkan pedoman manajemen risiko ini. 

4. Key Risk Indicator (KRI) selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

masing-masing unit kerja dalam penetapan Key Performance Indicator (KPI). 
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BAB V 

PROSES MANAJEMEN RISIKO 
PADA PENGEMBANGAN USAHA DAN AKTIVITAS BARU 

 

A. Rencana Pengembangan Usaha, Kerjasama Usaha, dan Aktivitas Baru 
 

1. Setiap pengembangan usaha, proyek yang baru diusulkan maupun yang sedang berjalan, 

kerjasama usaha, dan aktivitas baru harus mendapatkan penilaian risiko oleh Pemilik 

risiko (risk owner) dan Unit Kerja Manajemen Risiko. 
 

2. Setiap permohonan penilaian risiko atas pengembangan usaha, kerjasama usaha dan 

aktivitas baru diajukan oleh unit kerja terkait setelah melalui pembahasan lintas Divisi. 

Usulan diajukan kepada Direktur Pengembangan & Bisnis dan untuk selanjutnya 

diteruskan kepada Direktur Utama untuk melakukan penilaian atas risikonya. Dengan 

rekomendasi dari Unit Kerja Manajemen Risiko, akan dilakukan Rapat Direksi untuk 

memberikan persetujuan/ penolakan atas usulan yang disampaikan. Pada tingkat ini, 

Dewan Komisaris akan diinformasikan dalam kapasitasnya sebagai pengawas.  
 

3. Dalam hal pengembangan produk baru, usulan atas produk tersebut diajukan oleh Divisi 

Pengembangan Bisnis disertai dengan pembentukan tim sementara (ad-hoc team) dan 

dibantu oleh perwakilan dari Unit Kerja Manajemen Risiko. Usulan tersebut kemudian 

diajukan kepada Direktur Pengembangan Bisnis yang akan memberikan disposisi kepada 

Direktur Utama (dengan tembusan kepada Unit Kerja Manajemen Risiko) untuk 

melakukan penilaian atas risikonya. Dengan rekomendasi Direktur Utama, Direktur 

Pengembangan Bisnis  akan mengajukan usulan dalam Rapat Direksi untuk mendapatkan 

persetujuan. Pada tingkat ini, Dewan Komisaris akan diinformasikan dalam kapasitasnya 

sebagai pengawas. 
 

4. Semua usulan rencana pengembangan usaha, proyek yang baru diusulkan maupun yang 

sedang berjalan, kerjasama usaha, dan aktivitas baru, wajib mempunyai sasaran, KPI, dan 

KRI sebagai tolok ukur pencapaian tujuan bisnis dan kinerja. 
 

5. Bila diperlukan, sebelum diberlakukan secara aktif dapat diterapkan masa uji coba untuk 

mendapat kepastian bahwa metode pengukuran, pemantauan, dan penanganan risiko 

telah teruji efektifitasnya. 
 

6. Pendapat dan analisis aspek hukum atas usulan pengembangan usaha, kerjasama usaha 

dan aktivitas baru dibutuhkan sebelum mendapatkan persetujuan Direksi. 

B. Rencana Investasi Proyek dan Investasi Finansial 
 

1. Setiap rencana investasi proyek dan inventasi finansial harus mendapatkan penilaian 

risiko oleh Pemilik risiko (risk owner) dan Unit Kerja Manajemen Risiko. 
 

2. Dalam kegiatan investasi properti maupun finansial, usulan atas kegiatan tersebut 

diajukan oleh Direktur Pengembangan dan Bisnis (untuk investasi properti) atau Direktur 

Keuangan (untuk investasi finansial/ penyertaan). Usulan diajukan kepada Direktur Utama 

untuk melakukan penilaian atas risikonya. Setelah hasil didapatkan, Direktur Keuangan 

akan mengajukan usulan beserta hasil penilaian risiko dalam Rapat Direksi untuk 
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mendapatkan persetujuan. Pada tingkat ini, Dewan Komisaris akan diinformasikan dalam 

kapasitasnya sebagai pengawas 
 

3. Semua usulan investasi properti maupun investasi finansial, wajib mempunyai sasaran, 

KPI, dan KRI sebagai tolok ukur pencapaian bisnis dan kinerja. 
 

4. Untuk memastikan tingkat kelayakan teknis dan bisnis, maka penilaian risiko (risk 

assessment) harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk dapat mengidentifikasi semua 

potensi risiko dan proses mitigasinya oleh Direktur Pengembangan dan Bisnis untuk 

investasi properti dan Direktur Keuangan untuk investasi finansialnya.  

C. Manajemen Bisnis yang berkelanjutan (Business Continuity Management) 
 

Adanya kemungkinan terjadinya gangguan/ bencana yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan 
sangat merusak lingkungan aktivitas kerja Perusahaan baik dalam hal yang bersifat aktivitas 
utama Perusahaan maupun akitivitas pendukungnya dan berdampak terhadap operasional 
perusahaan yang dapat merugikan Perusahaan sehingga diperlukan adanya rencana kesiapan 
Perusahaan menghadapi hal tersebut. 
 

Kebutuhan Perusahaan akan program kerja dan pedoman yang dapat menjamin bahwa jika 
gangguan/ bencana terjadi pada Perusahaan maka Operasional Perusahaan terutama untuk 
aktivitas-aktivitas kerja utama maupun aktivitas pendukung utama  akan tetap berjalan 
sesegera mungkin. 
 

Adanya kepastian bahwa data dan aset Perusahaan yang penting dapat terlindungi manakala 
suatu gangguan/ bencana menimpa Perusahaan sehingga bisnis dapat terus berjalan. 
 
1.     Proses Perencanaan Manajemen Bisnis yang Berkelanjutan (Business Continuity 

Management) 
 

Proses kerja untuk membangun dan mengelola rencana Manajemen bisnis yang 
berkelanjutan (BCM) secara efektif harus dilakukan dengan berhati-hati dan dengan 
mempertimbangkan semua aspek yang mempengaruhi kinerja dan aktivitas bisnis 
Perusahaan. Langkah utama yang harus dilaksanakan untuk memitigasi risiko-risiko 
tersebut adalah sebagai berikut : 

 

1.1.   Penilaian risiko bisnis Perusahaan  
 

1.1.1. Identifikasi proses bisnis yang kritis 
1.1.2. Identifikasi sumberdaya utama yang mendukung proses bisnis kritis, 

termasuk dari unit-unit kerja pendukung utama 
1.1.3. Identifikasi dampak bencana pada operasi dan lama waktu non aktif 

maksimum yang dapat ditoleransi 
1.1.4. Menentukan prioritas Disaster Recovery plan 

 

1.2.  Identifikasi preventif control 
 

1.2.1. Implementasi kontrol 
1.2.2. Pemeliharaan kontrol 

 

1.3.  Mengembangkan Disaster Recovery plan 
 

1.3.1. Identifikasi metode recovery plan 
1.3.2. Strategi Pemulihan dokumen 
1.3.3. Mendefinisikan tugas dan tanggungjawab Tim  
1.3.4. Menyusun rencana komunikasi 
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1.4.   Mengembangkan Manajemen Bisnis yang berkelanjutan (BCM) 
 

1.4.1. Mengembangkan informasi pendukung 
1.4.2. Melakukan Pengumuman/ Aktivasi Rencana 
1.4.3. Melakukan Pemulihan 

 

1.5.  Perencanaan pengujian dan pelatihan 
 

1.5.1. Menyusun tujuan-tujuan dilakukannya pengujian 
1.5.2. Menyusun kriteria kesuksesan pengujian 
1.5.3. Dokumen pelajaran yang dipelajari, sesuai dengan materi pengujian 
1.5.4. Menggabungkan dengan rencana disaster recovery yang direvisi, 
1.5.5. Melatih personil 

 

1.6.  Perencanaan pemeliharaan 
 

1.6.1. Rencana evaluasi dan update 
1.6.2. Koordinasi dengan internal dan eksternal organisasi 
1.6.3. Distribusi kontrol 
1.6.4. Perubahan dokumen 

 

2. Penilaian Risiko 
 

Penilaian risiko bisnis harus dilakukan secara periodik oleh Perusahaan. Hasil dari 

penilaian digunakan untuk menentukan prioritas dan mengelompokkan kebutuhan sistim, 

proses dan ketergantungan antar sistim serta menggunakan informasi ini untuk 

menetapkan kebutuhan dalam menetapkan Business Continuity Management (BCM) yang 

tepat serta prioritasnya.  
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BAB VI 

PEMANTAUAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO 

A. Proses Pemantauan Manajemen Risiko 
 

1. Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Unit Kerja Manajemen Risiko harus senantiasa 

memantau penyelenggaraan manajemen risiko di seluruh unit kerja dalam lingkungan 

Perusahaan untuk memastikan bahwa semua risiko di dalam lingkungan Perusahaan telah 

dikelola dengan baik. 
 

2. Berdasarkan atas hasil pemantauan yang dilakukannya, Unit Kerja Manajemen Risiko 

wajib melakukan kegiatan, antara lain: 
 

2.1. Melaksanakan analisis dan evaluasi tingkat eksposure risiko dari semua risiko di 

semua Unit Kerja di lingkungan Perusahaan, berdasarkan KPI dan KRI yang telah 

ditetapkan di masing-masing unit. 

2.2. Dalam hal hasil analisa profil risiko yang didapatkan mengalami perubahan yang 

signifikan, maka Unit Kerja Manajemen Risiko menginformasikan hasil tersebut 

kepada unit kerja pemilik risiko (risk owner) terkait untuk mendapatkan 

tanggapan. Hasil tersebut juga dikomunikasikan kepada SPI serta unit kerja lain 

yang berhubungan, seperti Unit Kerja Hukum (bila berhubungan dengan masalah 

hukum). 

2.3. Melakukan revisi dan perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan atas 

penyelenggaraan sistem manajemen risiko di lingkungan Perusahaan. 
 

3. Berdasarkan atas hasil pemantauan yang dilakukannya, Satuan Pengawasan Internal (SPI) 

menyusun rencana audit, menyusun program audit, dan melaksanakan audit berbasis 

risiko (risk based audit). 

B. Peranan Unit Kerja Manajemen Risiko 
 

Dalam pelaksanaan pemantauan risiko dan pelaporan risiko Unit Kerja Manajemen Risiko 

berperan : 
 

1. Mengembangkan prosedur identifikasi, penilaian dan mitigasi risiko dengan 

mempertimbangkan masukan atas pelaksanaan pengelolaan risiko pada setiap fungsi 

termasuk fungsi teknis yang memiliki kompetensi khusus sehingga pelaksanaan 

pengelolaan risiko mencakup keseluruhan aspek operasional unit kerja 

2. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengelolaan risiko pada setiap fungsi didalam 

unit kerja melalui mekanisme pendistribusian risk and control self assessment (RCSA) 

secara berkala untuk disusun kedalam risk profile masing-masing fungsi. 

3. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan risiko masing-masing fungsi kepada Pimpinan 

Unit kerja secara berkala dan memberikan masukan untuk meningkatkan risk 

awareness pada masing-masing fungsi. 

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan risiko Unit Kerja kepada Unit Kerja Manajemen Risiko 

dengan melaporkan agregat profil risiko Unit Kerja secara berkala. 
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C. Peranan Satuan Pengawasan Internal dalam Manajemen Risiko 
 

Hal-hal yang menjadi tanggung jawab dan wewenang dari Satuan Pengawasn Internal 

Perusahaan dalam manajemen risiko, antara lain: 
 

1. Mengawasi penyelenggaraan manajemen risiko di seluruh unit kerja di lingkungan 

Perusahaan dalam memberikan keyakinan bahwa semua risiko telah dikelola dengan baik. 

2. Mendapatkan informasi pengelolaan risiko dan profil risiko Unit Kerja melalui fungsi 

manajemen risiko untuk dapat ditindaklanjuti atas ketidakcapaian KPI maupun 

pelampauan limit yang dilakukan oleh unit kerja pemilik risiko. 

3. Melaksanakan dan melakukan audit atas penyelenggaraan penilaian risiko dan tindakan 

atas risiko di seluruh unit kerja atas setiap aktivitas di lingkungan Perusahaan dengan 

melakukan audit berbasis risiko untuk memastikan pengendalian eksposur risiko sesuai 

dengan risk appetite yang disepakati oleh manajemen. 

4. Memberikan laporan kepada Direksi atas temuan penyimpangan yang berhasil 

diidentifikasi pada unit-unit kerja di lingkungan Perusahaan. 

5. Untuk memastikan bahwa setiap individu maupun unit-unit kerja di lingkungan  

Perusahaan telah menerapkan manajemen risiko dengan baik, Departemen Pengendalian 

Intern mendorong pelaksanaan pemeriksaan berbasis risiko dengan bekerja sama dan 

memanfaatkan risk register yang telah disusun dan dimutakhirkan secara periodik oleh 

Unit Kerja Manajemen Risiko dan Portofolio.   

6. Memastikan kehandalan, ketersediaan, kecukupan dan pemutakhiran Pedoman, dan SOP 

sebagai alat kontrol didalam pelaksanaan operasional Unit Usaha. 

7. Memberikan masukan korektif dan konsultatif atas peningkatan peran kontrol dalam 

memitigasi risiko kepada risk taking unit didalam pencapaian tujuan bisnis perusahaan. 

8. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Unit Kerja Manajemen Risiko dalam 

mengevaluasi rekomendasi temuan dan rencana tindak lanjut yang disusun unit kerja 

pemilik risiko dalam memitigasi risiko. 
 

D. Sistem Informasi Manajemen Risiko 
 

1.   Pemilik Risiko secara periodic menyampaikan laporan hasil Risk Assessment kepada Unit 

Kerja Manajemen Risiko. 

2.   Unit Kerja Manajemen Risiko menginformasikan hasil Risk Assessment pada tiap unit 

kerja terkait dalam bentuk laporan tertulis dan dapat dilengkapi dengan laporan secara 

elektronik kepada  Direktur Utama ditembuskan kepada Direktur Terkait secara berkala. 

3.   Unit Kerja Manajemen Risiko menyusun laporan tertulis dan dapat dilengkapi dengan 

laporan secara elektronik secara berkala kepada Direktur Utama. 

4.   Sistem pengendalian internal perlu didukung dengan sistem informasi manajemen yang 

terintegrasi dan dapat menjamin bahwa seluruh eksposure risiko diukur secara akurat, 

informatif, dan tepat waktu. 

5.   Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar penerapan sistem informasi manajemen risiko 

dapat dilakukan secara efektif antara lain:  
 

5.1. Tersedianya sistem komunikasi yang memungkinkan alur informasi berlangsung 

secara efektif. 
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5.2. Sistem informasi manajemen yang mendukung proses manajemen risiko dan 

proses pengambilan keputusan oleh manajemen. 

5.3. Sistem informasi manajemen dapat menghasilkan informasi yang tepat waktu, 

akurat, konsisten, komprehensif, relevan serta mudah dipahami oleh pihak-pihak 

tertentu yang mungkin tidak memiliki spesialisasi dan pengetahuan manajemen 

risiko secara teknis. 
 

6.   Setiap perubahan pada data risiko harus terdokumentasi dengan baik dalam database 

resiko. 

7.   Data atau informasi yang dihasilkan wajib disampaikan secara periodik. 

E. Pendidikan dan Pelatihan  
 

Untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Manajemen Risiko, Unit Kerja 

Manajemen Risiko akan diberikan bekal pengetahuan & keahlian secara berkelanjutan 

mengenai Manajemen Risiko melalui sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, lokakarya 

(workshop) maupun melakukan studi banding ke beberapa perusahaan yang telah 

menerapkan manajemen risiko. 
 

Perencanaan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta lokakarya (workshop) untuk setiap 

tahunnya akan dilakukan oleh Unit Kerja Manajemen Risiko bersama Satuan Pengawasn 

Intern selaku pelaksana dan pengelola Manajemen Risiko dengan memperhatikan aspek 

efektifitas dan efisiensi. 
 

Penyusunan konsep rencana sosialisasi pendidikan dan pelatihan serta lokakarya (workshop) 

dilakukan dengan berkoordinasi dengan unit kerja terkait yang berkaitan dengan Unit Kerja 

pendidikan dan pelatihan dilingkungan perusahaan. 
 

Pelaksanaan sosialisasi, pendidikan dan latihan serta lokakarya (workshop) dapat 

diselenggarakan secara swakelola maupun bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga-

lembaga yang kompeten, konsultan yang berpengalaman di Unit Kerja manajemen risiko. 

F. Konsultan dan Tenaga Ahli 
 

Untuk dapat diperolehnya hasil kajian Penilaian Risiko (risk assessment) dan Pengelolaan 

Risiko yang maksimal khususnya untuk rencana, program dan kebijakan perusahaan yang 

mempunyai sasaran/ tujuan yang ada kaitannya dengan Keputusan Strategik yang 

mengandung risiko strategik, dapat dilakukan dengan dukungan dan bantuan konsultan ahli 

dan atau tenaga ahli. 
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BAB VI 
PENUTUP 

 

1. Pedoman Pelaksanaan Kebijakan ini dijadikan sebagai acuan bagi para pengambil keputusan 

dan pelaksana dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal Perusahaan akan diatur 

lebih lanjut. 

2. Apabila belum terdapat Unit Kerja Manajemen Risiko yang ditetapkan oleh manajemen, maka 

seluruh tugas, fungsi, dan tanggung jawab Unit Kerja Manajemen Risiko berdasarkan Pedoman 

ini dilakukan dan melekat pada Sekretaris Perusahaan. 
 

3. Hal-hal yang berlum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan 

tersendiri. 
 

4. Kebijakan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal disahkan, sesuai pada tanggal yang 

tercantum dalam Lembar Pengesahan, segala pedoman dan ketentuan Manajemen Risiko 

yang ditetapkan sebelum ditetapkannya pedoman ini dinyatakan tidak berlaku. 
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LAMPIRAN I 

  Daftar Tabel 

 

Tabel 1 Risiko Berdampak pada Asset dan Konsukuensi Bisnis Lainnya 
  

Tingkat 

Nilai 
Dampak (Consequences) 

1 Kerugian sampai dengan nilai Rp 100 juta 

2 Kerugian dengan nilai diatas Rp 100 juta  s/d 300 juta 

3 Kerugian dengan nilai diatas Rp 300 juta  s/d Rp 600 juta 

4 Kerugian dengan nilai diatas Rp 600 juta s/d Rp 1 M 

5 Kerugian dengan nilai diatas Rp 1 M 

 

Tabel 2 

 
 

Risiko Berdampak pada Reputasi 
  

Tingkat 

Nilai 
Dampak (Consequences) 

1 
Dampak ringan kepada masyarakat sekitar buffer zone, tetapi tidak 

menimbulkan komplain masyarakat 

2 
Dampak ringan kepada masyarakat sekitar buffer zone dan menimbulkan 

komplain masyarakat 

3 
Dampak besar kepada masyarakat sekitar buffer zone  serta menimbulkan 

komplain 

4 Berpengaruh terhadap keadaan daerah 

5 Berpengaruh terhadap keadaan daerah atau nasional (negara) 

 

Tabel 3 Frekuensi Kejadian 

  

Tingkat 

Nilai 
Dampak (Likelihood) 

1 Terjadi belum pernah s/d 1 kali dalam setahun 

2 Terjadi antara 2 s/d 5 kali dalam setahun 

3 Terjadi antara 6 s/d 9 kali dalam setahun 

4 Terjadi antara 10 s/d 12 kali dalam setahun 

5 Aktivitas terjadi lebih dari 12 kali dalam setahun 
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Tabel 4 Evaluasi Risiko  

  
  

Tingkat Nilai 
Rentang 

Nilai 
Nilai Tindak Lanjut 

HIGH 5 < x < 25 diatas Rp 1 M 
Perlu perhatian khusus dan tindakan 

perbaikan 

MEDIUM 3 < x < 5 
antara   Rp   300 

juta s/d 1 M 

Perlu perhatian  dan monitoring serta 

ditekan pada tingkat lebih rendah 

(low) 

LOW 1< x < 3 Rp 100 s/d 300 juta  Dapat diterima 

 

Tabel 5 Tingkat Risiko  
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LAMPIRAN II 
 

   Proses Manajemen Risiko-1 
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   Proses Manajemen Risiko-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN IV 
 

   Form Register Risiko Risiko 
 

REGISTER RISIKO PROGRAM KERJA 
TAHUN BUKU 20_____ 

 
Departemen/Unit Kerja :  
Divisi    : 

Direktorat   : 
 

Inherent Risk (Risk Before Treatment) 
Tingkat Risiko sebelum ada tindakan mitigasi 

No 
Rencana Kerja/ 

Aktivitas 
Risiko Penyebab 

Deskripsi Dampak Risiko 
Existring 
Control 

L C 
Tingkat 
Risiko 

Non 
Finansial 

Finansial 

1          

2          
 

Residual Risk (Risk After Treatment) 
Tingkat Risiko setelah ada tindakan mitigasi 

No Rencana Pengendalian Risiko Jadwal 
Biaya Pengendalian 

Risiko 
L C 

Tingkat 
Risiko 

Penanggung 
Jawab 

1        

2        

 

Bontang,       20    

 

Disusun Oleh : Direviu Oleh : Disetujui Oleh : 

  

 

 

Manager  Kepala Divisi Terkait Direktur Terkait 

 


