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Dalam kehidupan sehari-hari, istilah risiko mungkin bukan hal yang baru dalam 

kehidupan kita. Risiko biasanya berkaitan dengan sesuatu yang tidak diinginkan, hal-hal 

yang harus dihindari, dan identik dengan suatu ketidakpastian. Begitu juga dalam  

aktivitas organisasi, segala aktivitas program yang telah direncanakan memiliki 

berbagai tingkat risiko. Namun, faktanya banyak lembaga atau organisasi sering 

mengabaikan pentingnya manajemen risiko karena terlalu terfokus pada tujuan program. 

Adanya risiko pada aktivitas program harus dapat diantisipasi dengan melakukan 

pendekatan melalui proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan konsekuensi oleh 

organisasi. Pengelolaan risiko menjadi bagian yang penting karena suatu organisasi 

harus mampu untuk  mengambil risiko dengan tepat. Oleh karena itu, manajemen risiko 

(risk management) perlu untuk dipahami. 

Secara umum, tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalisasi atau 

mencegah timbulnya kerugian akibat suatu aktivitas, dan diharapkan dapat 

meningkatkan  kesempatan ataupun peluang program dapat mencapai tujuan. 

Manajemen risiko hendaknya dapat menjadi kesatuan dalam pelaksanaan suatu program 

dan dapat memberikan manfaat yang optimal apabila diterapkan sejak awal program. 

http://videohive.net/item/risk-management-clip-art-on-transparent-screen


Tetapi, manajemen risiko masih banyak diaplikasikan pada tahap pelaksanaan program 

sehingga potensi risiko menjadi semakin besar.  

Dewasa ini, lingkungan organisasi baik secara internal mau eksternal menuntut 

pendekatan manajemen risiko yang lebih terintegrasi. Manfaat dari pendekatan yang 

lebih komprehensif diharapkan dapat menangani berbagai jenis risiko yang terkait 

kebijakan program, sumber daya manusia, keuangan, keselamatan hingga kesehatan 

pelaku program. Dengan demikian, manajemen risiko terpadu diharapkan dapat 

membuat keputusan strategis yang berkontribusi terhadap pencapaian keseluruhan 

program dan tujuan organisasi.  

Manajemen risiko yang terintegrasi tidak hanya fokus pada minimalisasi atau mitigasi 

risiko, tetapi juga mendukung kegiatan yang mendorong munculnya inovasi, kreativitas  

dan kesempatan yang lebih besar. Penilaian terhadap ketidakpastian pada sesuatu yang 

akan terjadi di masa depan, dapat memberi dampak positif terhadap kesuksesan suatu 

program. Perencanaan manajemen risiko yang efektif dapat mengelola timbulnya 

ketidakpastian tersebut. 

Sumber : http://www.wikihow.com/Develop-a-Risk-Management-Plan 

Pembuatan standar manajemen risiko disesuaikan dengan tujuan program suatu 

organisasi. Hal ini penting dilakukan karena tahapan tersebut menggambarkan 

keterlibatan pelaku organisasi dalam menghadapi suatu ketidakpastian. 



Berikut merupakan tahapan penyusunan standar manajemen risiko dalam sebuah 

organisasi: 

1. Menentukan konteks 

Manajemen risiko yang dibuat harus menyesuaikan dengan konteks proses 

manajemen program serta lingkungan internal misalnya; modal, staf, atau 

kebijakan organisasi dan eksternal seperti kebijakan pemerintah, bencana alam, 

donatur dan lain sebagainya. Strategi manajemen risiko yang dikembangkan 

disesuaikan untuk mengevaluasi risiko dengan tujuan dan manfaat yang 

diharapkan.  

2. Identifikasi risiko 

Identifikasi resiko dapat mempengaruhi pencapaian program organisasi dengan 

melihat potensi kemungkinan dan konsekuensi  menggunakan penilaian risiko. 

Identifikasi ini dilakukan untuk menyaring risiko kecil yang memiliki dampak  

rendah dan risiko kejadiannya pun juga rendah begitu juga sebaliknya. Pada 

tahap ini,  identifikasi diharapkan dapat memprediksi risiko yang mungkin 

terjadi pada program atau tingkat keparahan apabila benar terjadi. 

3. Penilaian risiko 

Hasil identifikasi selanjutnya dianalisa dan dievaluasi untuk menentukan 

besarnya risiko, tingkat keparahan risiko serta menentukan apakah risiko 

tersebut dapat diterima atau tidak. 

4. Pengendalian risiko 

Pengendalian risiko harus dilakukan pada semua risiko yang telah diidentifikasi, 

khususnya jika risiko tersebut dinilai memiliki dampak signifikan terhadap 

program. 

5. Komunikasi dan konsultasi 

Langkah berikutnya adalah mengkomunikasikan risiko atau kepada semua pihak 

yang berkepentingan sehingga antisipasi segera dapat dilakukan. 

6. Pemantauan dan peninjauan ulang 

Proses manajemen risiko harus dipantau untuk menentukan atau mengetahui 

adanya kendala dalam pelaksanaannya. Pemantauan ini diperlukan untuk 

memastikan bahwa sistem manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah disepakati dan sejalan dengan ruang lingkup program. 
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Dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, berbagai organisasi di Indonesia telah mulai 

menerapkan kerangka kerja manajemen risiko berbasis ISO 31000:2009 mengenai Risk 

Management-Principles and Guidelines. Dengan memperhatikan tahapan-tahapan 

dalam manajemen risiko tersebut, proses penerapan manajemen risiko harus disertai 

dengan adanya pengawasan dan pengendalian yang berkelanjutan untuk mengetahui 

apakah program yang dijalankan telah sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaan 

manajemen risiko dalam suatu organisasi juga harus didukung dengan peningkatan 

kesadaran risiko oleh para  pelaku program, karena risiko bergantung pada perubahan 

lingkungan baik internal maupun secara eksternal. Dengan demikian, risiko terburuk 

dapat dihindari. 

Adapun beberapa manfaat dari penerapan manajemen risiko dalam suatu program 

organisasi, diantaranya ; 

1. Memberikan hasil program yang lebih baik karena melalui pengambilan 

keputusan yang tepat 

2. Mengakui adanya ketidakpastian/risiko dengan memberikan perkiraan pada hasil 

yang mungkin terjadi 

3. Dapat melakukan pengendalian program dengan lebih baik dengan mengurangi 

risiko yang dinilai merugikan program 

4. Memberikan dampak yang positif dengan munculnya alternatif berupa inovasi 

dan pemikiran kreatif untuk menghindari risiko dan meningkatkan manfaat 

program. 



5. Berkontribusi terhadap keberhasilan program 

6. Menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diharapkan  

7. Menciptakan rasa aman dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku 

program mengenai risiko yang mungkin dihadapi 

Pelaksanaan manajemen risiko yang baik dapat menurunkan tingkat risiko suatu 

kejadian. Manajemen risiko juga membantu organisasi untuk memahami kondisi, 

kesiapan, dan kemampuan dalam melaksanakan program organisasi. Manajemen risiko 

sangatlah penting dan wajib diterapkan,  karena melalui penerapan manajemen risiko 

secara formal, terstruktur dan terintegrasi  maka organisasi akan mampu beradaptasi 

dengan lingkungan sekitar dan mampu memberikan kebijakan yang tepat untuk 

mencapai tujuan program. 
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