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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1   Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 : 2018 

2.1.1 Risiko 

Risiko adalah ketidak pastian yang berdampak pada sasaran 

perusahaan yang bersifat negatif maupun positif, tetapi yang perlu ditindaki 

yaitu risiko yang berdampak negatif dikarenakan akan menjadi hambatan 

untuk mencapai sebuah sasaran maupun tujuan dalam perusahaan jangka 

pendek maupun jangka panjang. Ada beberapa definisi mengenai Risiko : 

a. Menurut Coso ERM 2014, Risiko yaitu kemungkinan terjadinya sebuah 

peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. 

b. Prof Dr.Ir. Soemarno, M.S, Risiko yaitu suatu kondisi dimana timbul 

karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan 

yang mungkin terjadi. 

c. Arthur Wikkiams dan Richard , M.H, Risiko yaitu suatu variasi dari hasil-

hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. 

d. A. Abas Salim, Risiko yaitu ketidakpastian (uncertainty) yang mungkin 

mengakibatkan pristiwa kerugian (loss). 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Risiko adalah 

sebuah kejadian atau peristiwa yang berdampak berbahaya untuk sebuah 

organisasi atau perusahaan yang menyebabkan kerugian dimasa yang akan 

datang. 

2.1.2 Pengertian Manajemen Risiko 

Manajemen Risiko merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan 

terhadap risiko yaitu dengan memahami, mengidentifikasi dan mengevaluasi 

risiko suatu proyek.  

Manajemen risiko adalah sebuah proses yang mengidentifikasi, 

mengukur, mengembangkan, menyeleksi dan mengatur pilihan-pilihan untuk 

menangani risiko-risiko tersebut (Kerzner, 1998).Manajemen risiko yang 

layak yaitu manajemen risiko yang mengaplikasikan kemungkinan-
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kemungkinan di masa mendatang dan bersifat proaktif dari ada reaktif. 

Sehingga, manajemen risiko tidak hanya mengurangi kecenderungan 

terjadinya risiko namun juga dampak yang timbul. 

ISO 31000 merupakan sebuah standar internasional yang dikeluarkan 

oleh International Organization for Standardization (ISO) untuk mengelola 

risiko. Standar internasional ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan 

individu, kelompok maupun organisasi. Penggunaan standar ini bersifat 

umum, artinya, dapat digunakan untuk berbagai sektor industri (Leo & Victor, 

2014). ISO 31000 terbagi menjadi tiga bagian yaitu prinsip-prinsip 

manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko dan proses manajemen 

risiko. 

2.1.3 Prinsip Manajemen Risiko 

Manajemen risiko memiliki tujuan yaitu meningkatkan kinerja, 

mendorong untuk inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran perusahaan. 

Dan manajemen risiko memiliki prinsip-prinsip yang digunakan untuk 

landasan mengelola risiko dan harus diperimbangkan ketika akan menetapkan 

kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Dan manajemen risiko yang 

efektif memerlukan elemen-elem sebagai berikut : 

a. Terintegrasi 

Integrasi yaitu bagian terpadu dari semua  kegiatan di dalam organisasi 

atau perusahaan. 

b. Terstruktur dan Menyeluruh 

Pendekatan yang terstruktur dan komperhensif pada manajemen risiko 

yang memberikan hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. 

c. Disesuaikan dengan kebutuhan 

Kerangka kerja dan proses manajemen risiko harus disesuaikan dengan 

penggunanya dan sebanding dengan konteks internal dan internal, termasuk 

juga terhadap sasaran yang terkait. 
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d. Inklusif  

Yang dimaksud inklusif yaitu keterlibatan para pemangku kepentingan 

secara memadai dan tepat waktu, dalam kegiatan berbagi pengetahuan, 

pandangan dan pandanganya untuk dijadikan pertimbangan. 

e. Dinamis 

Sebuah risiko dapat muncul, berubah atau hilang ketika terjadi perubahan 

konteks eksternal maupun konteks internal. Manajemen risiko akan 

mengantisipasi, memindai dan memahami seta menangani perubahan dan 

peristiwa yang terjadi secara memadai dan tepat waktu. 

f. Informasi terbaik yang tersedia 

Manajemen risiko secara tegas menyatakan keterbatasan dari informasi 

yang tersedia dan juga ketidak pastian yang melekat pada informasi dan 

harapan tersebut. 

g. Faktor Budaya dan Manusia  

Budaya dan manusia adalah hal yang tidak bisa di pisahkan dan sangat 

mempengaruhi penerapan seluruh aspek manajemen risiko pada setiap 

tingkatan 

h. Perbaikan Sinambung  

Manajemen risiko melakukan perbaikan terus menerus berdasarkan 

pengalaman dan pembelajaran. 

Prinsip manajemen risiko tidak mengharuskan untuk dilakukan secara 

kaku, tetapi prinsip ini dapat digunakan sebagai panduan yang memantu 

dalam merancang penerapan dan pengawasan kerangka kerja dan proses 

manajemen risiko.  

2.1.4 Kerangka Kerja Manajemen Risiko 

Kerangka manajemen risiko yaitu digunakan sebagai landasan 

maupun fondasi dalam mengelola sebuah manajemen risiko. Yang dimaksud 

sebagai fondasi yaitu kebijakan manajemen risiko, strategi manajemen risiko, 

kepemimpinan dan komitmen. Kerangka kerja manajemen risiko merupakan 

gambaran dari bagaimana tata kelola manajemen risiko suatu organisasi akan 

dilaksanakan. 
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Gambar 2.1 Kerangka Kerja Manajemen Risiko 

a. Integrasi manajemen risiko adalah sangat bergantung pada pemahaman 

terhadap struktur organisasi dan konteks organisasi.  

b. Perancangan kerangka kerja manajemen risiko  

c. Implementasi manajemen risiko  

d. Evaluasi pada dasarnya adalah proses untuk memantau dan memperbaiki 

keefektifan rancangan dan pelaksanaan semua kegiatan dalam kerangka kerja 

manajemen risiko 

e. Perbaikan merupakan proses tindak lanjut dari proses evaluasi, yang 

dilakukan oleh unit manajemen risiko, auditor internal, auditor eksternal 

ataupun regulator 

2.1.5 Proses Manajemen Risiko 

Proses manajemen risiko adalah mencakup penerapan yang 

sistematis dari kebijakan, prosedur dan berbagai pendekatan untuk 

menjalankan komunikasi dan konsultasi, membangun konteks dan menilai 

risiko, memberi perlakuan, memantau, meninjau ulang, mencatat dan 

melaporkan  
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Gambar 2.2 Proses Manajemen Risiko  

2.1.5.1 Komunikasi dan Konsultasi 

Untuk menerapkan proses manajemen risiko terdapat aktivitas yang 

harus dilakukan yaitu komunikasi dan konsultasi yaitu bertujuan untuk 

membantu stakeholders dalam memahami risiko, komunikasi digunakan 

untuk membangun kesadaran dan pemahaman terhadap risiko-risiko dan 

konsultasi digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan 

sebagai pengambilan keputusan. 

2.1.5.2 Lingkup, Konteks dan Kriteria 

Proses manajemen risiko harus diaplikasikan pada tingkatan 

organisasi dan unit kerja dengan sasaran, proses kerja, maupun lingkungan 

oprasional yang berbeda-beda yaitu pada level strategis, Oprasional, 

program, proyek dan aktivitas lainnya.  

Konteks internal dan internal adalah lingkungan organisasi 

menetapkan dan mencapai sasaran. Dalam hal ini dijelaskan bagaimana 

organisasi dan pemilik risiko memetakan konteks internal dan konteks 

eksternal untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi 

lingkungan bisnis yang menjadi tempat dimana organisasi berusaha 

mencapai berbagai sasaran dan memperoleh informasi yang akurat tentang 
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kondisi lingkungan bisnis yang menjadi sumber-sumber penyebab risko 

yang mempengaruhi ketercapaian sasaran. 

Kriteria risiko merupakan sebuah aktivitas untuk digunakan menilai 

tingkat risiko, baik dalam hal ancaman kerugian maupun peluang yang 

bermanfaat bagi pencapaian sasaran. 

2.1.5.3 Identifikasi Risiko 

Dalam proses manajemen risiko hal yang harus dilakukan yaitu 

identifikasi risiko, mengenalli, menerima dan menjabarkan risiko yang 

dapat menunjang atau menghambat pencapaian sasaran organisasi 

2.1.5.4 Analisis Risiko 

Proses manajemen risiko juga terdapat tahap Analisa risiko yang 

bertujuan untuk memahami sifat, perilaku risiko dan peringkat risiko. 

Dalam analisa risiko meliputi pertimbangan detail terkait dengan ketidak 

pastian, sumber risiko, dampak, kemungkinan, peristiwa risiko yang terjadi, 

skenario, pengendalian risiko dan keefektifannya. 

2.1.5.5 Evaluasi Risiko 

Untuk tahap perbaikan yaitu perlunya dilakukan evaluasi dengan 

tujuan membantu proses pengambilan keputusan, evaluasi dilakukan 

dengan mempertimbangkan risiko terhadap kriteria yang telah ditentukan. 

2.1.5.6 Perlakuan Risiko 

Setelah risiko telah dilakukan assessment risiko maka selanjutnya 

dilakukan seleksi opsi-opsi perlakuan risiko, perlakuan tanggap darurat dan 

pemulihan bencana dan siapkan dan laksanakan rencana perlakuan risiko,  

2.1.5.7 Pemantauan dan Tinjauan 

Pemantauan dan tinjauan adalah bagian dari manajemen risiko yang 

digunakan dalam memastikan bahwa seluruh tahapan proses dan fungsi 

manajemen risiko berjalan dengan benar dan baik. Tujuan dari pemantauan 

dan tinjauan menjamin dan memperbaiki kualitas keefektifan rencana 

pelaksanaan proses manajemen risiko, implementasi dan hasil akhir yang 

diharapkan. 
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2.1.5.8 Pencatatan dan Pelaporan  

Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk mengomunikasikan 

aktivitas-aktivitas proses manajemen risiko, menyediakan informasi bagi 

pengambil keputusan, memperbaiki aktivitas proses manajemen risiko dan 

membantu interaksi dengan stakeholders.  

2.2   Enterprise Risk Management  

Enterprise Risk Management atau biasa disebut ERM yaitu suatu  

kemampuan perusahaan yang digunakan untuk memahami dan mengendalikan 

tingkat risiko yang diambil dalam mengelola strategis bisnis, ditambah juga 

dengan akuntanbilitas atas risiko yang diambil. Manfaat utama dari ERM yaitu 

menambah perspektif dan fokus pada manajemen risiko di seluruh lini 

perusahaan. 

ERM adalah sebagai suatu proses yang dipengaruhi manajemen 

perusahaan yang diimplementasikan dalam setiap strategi perusahaan dan 

dirancang untuk memberikan keyakinan memadai agar dapat mencapai tujuan 

perusahaan. 

2.3    Key Risk Indicator 

2.3.1 Pengertian Key Risk Indicator 

Key Risk Indicator adalah sebuah indicator yang dapat 

mengindikasikan tingkat kemungkinan terjadinya risiko / potensi dampak dari 

sebuah peristiwa risiko. Tujuan pengembangan seperangkat Key Risk 

Indicators yang efektif adalah untuk dapat mengidentifikasi metrik yang 

relevan serta memberikan wawasan pada peristiwa-peristiwa yang berpotensi 

menimbulkan risiko yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan 

organisasi.   

2.3.2 Konsep Key Risk Indicator 

Dalam mengidentifikasi KRI maka perlu diketahui konsep terlebih 

dahulu yaitu yang pertama, orang harus tahu apa sasaran perusahaannya. 

Setelah itu, harus diketahui juga apa risiko yang berpotensi menghambat 

pencapaian sasaran. Setelah tahu risikonya, perlu didapatkan mana yang 

termasuk risiko kunci, yaitu risiko yang paling signifikan dan paling 
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menentukan pencapaian sasaran. Jika risiko kunci sudah diketahui, tahap 

berikutnya yaitu dengan mencari root cause atau akar penyebab/pemicu 

munculnya risiko kunci tersebut. Dan untuk langkah berikutnya yaitu mencari 

tahu indikator-indikator apa yang bisa digunakan untuk dijadikan alat ukur 

dalam menilai/memonitor seberapa besar pengaruh penyebab risiko ini 

terhadap timbulnya risiko kunci yang ada. Sudah ditemukan indikator-

indikator risiko tersebut maka tahap berikutnya harus melakukan identifikasi 

indikator risiko itu mana yang dianggap kunci atau profil risiko, mana yang 

paling tersedia datanya, dan yang paling relevan terhadap risk cause tadi. Jika 

semua hal itu sudah dilakukan maka tetapkan lah itu sebagai KRI. 

Key Risk Indicator merupakan salah satu indikator dalam proses 

manajemen risiko juga memiliki keterkaitan dengan indikator-indikator 

lainnya. Dalam manajemen risiko, terdapat dua jenis indicator, yaitu lagging 

indicator dan leading indicator. Lagging indicator merupakan indikator dari suatu 

kejadian yang telah terjadi beserta dampak dari kejadian itu sendiri atau dapat 

disebut dengan dampak dari proses. Sedangkan leading indicator merupakan 

indikator dari suatu kegiatan yang berupa sebuah proses dan dilakukan untuk 

memprediksi kejadian di masa depan serta dapat mengubah kejadian tersebut. 

2.3.3 Pentingnya Penyusunan Key Risk Indicator Bagi Perusahaan 

Pentingnya penerapan KRI yaitu membantu manajemen dalam 

memantau perubahan kondisi risiko yang dihadapinya maupun dapat 

mengidentifikasi timbulnya potensi risiko baru sehingga kedepannya dapat 

membentuk manajemen yang lebih efesien dalam mengelola risiko-risikonya. 

2.3.4 Tahapan Penyusunan Key Risk Indicator 

Tahap-tahap dalam melakukan penyusunan KRI yaitu dapat dilihat pada 

gambar 2.3 dibawah ini : 
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Gambar 2.3 Tahapan Penyusunan KRI 

a. Identifikasi Key Risk, Tools & Sumber-Sumber Informasi  

Dalam tahap ini ada beberapa yang harus diperhatikan dalam 

melakukan identifikasi risko-risiko utama : Fokus pada driver risiko, 

melakukan wawancara pimpinan kunci dan manajemen untuk dilakukan 

input, memiliki akses pada dokumen-dokumen sumber, berkonsultasi dengan 

manajer lini bisnis untuk ketersediaan sumber-sumber tambahan, service level 

agreements. 

b. Konfirmasi Key Risk Dengan Pimpinan   

Setelah ditentukanya Key Risk maka selanjutnya untuk melakukan 

identifikasi Key Risk Indicator yang efektif adalah melakukan konfirmasi 

kepada manajer atau pimpinan yang ada di unit bisnis. Cara untuk melakukan  

tahap ini yaitu : melakukan proses review, melakukan analisis sumber daya 

saat ini, meminta masukan secara langsung untuk membentuk hasil 

konsensus. 

c. Menentukan Indikator  

Potensi terjadinya risiko dimasa depan dapat didentifikasi melalui 

rantai dari peristiwa-pristiwa yang menyebabkan kerugian sehingga 

manajemen dapat mengungkap akar penyebab dari kejadian risko dan 
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selanjutnya dilakukan analisis atas informasi yang telah teridentifikasi sebagai 

akar penyebab atau pristiwa menengah yang bisa berfungsi sebagai indikator. 

Pihak yang terlibat dalam proses ini yaitu : Unit Bisnis, Staf Ahli, Manajer 

Sinior, Teknologi, Kepatuhan, Risiko Dan Internal Audit, pihak yang 

bertanggung jawab dalam monitoring risiko, pihak yang memiliki wewenang 

dalam pengambilan keputusan. 

Terdapat dua jenis indikator yang dapat digunakan sebagai monitoring potensi 

terjadinya risiko : 

1. Indikator Leading : indikator yang dapat memprediksi terjadinya pristiwa 

masa depan dan cenderung berubah disaat kejadian, biasanya ini 

digunakan sebagai prediktor, leading akan memberikan sebuah sinyal 

sebelum pristiwa risiko terjadi. 

2. Indikator Lagging : merupakan indikator yang mengikuti peristiwa yang 

terjadi, indikator legging akan memberikan sinyal ketika suatu peristiwa 

risiko terjadi.  

 

Gambar 2.3 Contoh Leading dan Legging Indicator 

d. Sumber Data   

Salah satu elemen penting dalam merancang KRI yang efektif adalah 

adanya jaminan bahwa semua pihak yang terlibat  mengumpulkan dan 

menggabungkan data KRI  harus  memiliki pemahaman yang jelas terhadap 

definisi dari masing-masing data individu yang akan digunakan serta 

metodologi/standardisasi yang akan dimanfaatkan. Tanpa adanya 

kepercayaan tersebut, informasi yang dikumpulkan akan menjadi lemah 

sehingga dapat mempengaruhi proses penentuan keputusan akhir. Kualitas 
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data yang tersedia yang digunakan untuk memantau risiko juga menjadi 

elemen penting lainnya. Perhatian harus diberikan pada sumber informasi, 

baik data internal organisasi atau data yang diperoleh dari pihak eksternal. 

Sebagai contoh, data internal mungkin tersedia terkait dengan kejadian-

kejadian risiko sebelumnya yang dapat memberikan informasi tentang potensi 

eksposur risiko dimasa depan. Namun, biasanya data internal tidak memiliki 

ketersediaan risiko dalam jumlah banyak, terutama risiko-risiko yang belum 

ditemui sebelumnya. Kecenderungan timbulnya peristiwa risiko yang 

memiliki dampak signifikan berasal dari sumber eksternal, seperti perubahan 

kondisi ekonomi, perubahan suku bunga, atau persyaratan peraturan 

perundang-undangan yang baru. KRI yang relevan banyak ditemukan 

berdasarkan pada data eksternal karena banyak akar penyebab suatu peristiwa 

yang mempengaruhi strategi, timbul dari luar organisasi. 

Sumber eksternal seperti publikasi perdagangan dan daftar kerugian 

yang disusun oleh penyedia informasi independen juga dapat membantu 

dalam mengidentifikasi potensi risiko yang belum dialami oleh organisasi. 

Diskusi dengan stakeholder seperti pelanggan, karyawan dan pemasok dapat 

memberikan wawasan penting berdasarkan risiko yang mereka hadapi, yang 

pada akhirnya dapat menciptakan risiko bagi organisasi. Pemahaman secara 

cermat persyaratan peraturan dan hukum yang harus dipenuhi dapat 

membantu dalam mengantisipasi potensi risiko dan peristiwa yang 

mendahului mereka. 

Data KRI yang bersumber dari pihak eksternal dan/atau independen 

memberikan manfaat pada obyektivitas. Sebuah validasi yang cermat pada 

sumber eksternal, dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan dalam 

efektivitas KRI yang dibangun. 

e. Identifikasi Matriks  

Metrik risiko dibangun sebagai indikator risiko yang dapat membantu 

kita dalam menentukan arah dari mana risiko akan datang. Metrik dapat 

mengidentifikasi adanya penyimpangan atau deviasi dari suatu target atau 

tujuan strategis perusahaan. Dengan mengukur nilai-nilai pada metrik, akan 
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dapat memberikan informasi peringatan bahwa metrik tujuan strategis 

berikutnya tidak akan menguntungkan. Identifikasi metrik dilakukan dengan 

beberapa langkah, yaitu: 

1. Melakukan review dokumen-dokumen sumber; 

2. Melakukan pemeriksaan indikator kinerja yang ada atau metrik lainnya 

yang saat ini dikumpulkan untuk melihat apakah mereka juga dapat 

digunakan sebagai indikator risiko; 

3. Brainstorm dengan lini bisnis dan/atau audit internal untuk 

mengidentifikasi indikator risiko baru; 

4. Berpartisipasi dalam kelompok konsorsium industri untuk berbagi 

informasi serta dapat mengidentifikasi adanya praktik-praktik terbaik 

yang telah digunakan. 

Jika suatu perusahaan menerapkan terlalu banyak metrik, pengelolaanya akan 

banyak menghabiskan waktu dan akan memberikan informasi yang terlalu 

banyak kepada manajemen. Di sisi lain, jika terlalu sedikit metrik yang 

diimplementasikan, proses pengambilan keputusan akan menjadi sulit, karena 

tidak ada informasi penting yang dapat diketahui. Metrik memerlukan tujuan, 

target, interpretasi dan struktur pelaporan. Metrik hanya bisa memiliki 

fungsinya jika nilai-nilainya dapat diukur, karena kita tidak dapat 

mengendalikan sesuatu yang tidak bisa diukur. 

Kelayakan suatu ukuran (metric) untuk dijadikan KRI, dapat dinilai 

dengan tujuh kriteria sebagai berikut: 

1. Kejelasan/kecukupan Frekuensi pengambilan data. 

a. Nilai Rendah (Nilai 1); jika frekwensi pengambilan data tidak jelas 

dan/atau frekwensi pengambilan data periode bulanan atau kurang. 

b. Nilai Medium (Nilai 3); jika frekwensi pengambilan data jelas 

dan/atau frekwensi minimal periode mingguan atau frekwensi 

pengambilan data dilakukan namun kegunaannya tidak jelas apakah 

untuk mencegah timbulnya risk event. 

c. Nilai Tinggi (Nilai 5); jika frekwensi pengambilan data jelas dan/atau 

frekwensi pengambilan data minimal periode harian atau frekwensi 
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pengambilan data dilakukan cukup sering untuk mengidentifikasi dan 

mencegah timbulnya risk event. 

2. Kejelasan Level Pemicu (Trigger Level) data 

a. Nilai Rendah (Nilai 1); jika triger level belum teridentifikasi. 

b. Nilai Medium (Nilai 3); jika triger level sudah terindentifikasi, 

namun belum dilakukan perhitungan secara analitis. 

c. Nilai Tinggi (Nilai 5); jika triger level sudah exist dan analitis. 

3. Kriteria Eskalasi (Escalation Criteria) data 

a. Nilai Rendah (Nilai 1); jika kriteria eskalasi tidak jelas. 

b. Nilai Medium (Nilai 3); jika kriteria eskalasi sudah exist, namun 

owner atau dokumentasinya tidak jelas. 

c. Nilai Tinggi (Nilai 5); jika kriteria eskalasi sudah jelas beserta PIC 

dan dokumentasinya. 

4. Jenis/sifat data: Leading atau Lagging indicator. 

a. Nilai Rendah (Nilai 1); jika ukuran terkait dg kejadian risiko? 

b. Nilai Medium (Nilai 3); jika ukuran terkait dengan kontrol atau 

penyebab, tapi tidak cukup leading untuk mencegah terjadinya risiko. 

c. Nilai Tinggi (Nilai 5); jika ukuran terkait dengan salah satu penyebab 

utama dan cukup leading untuk mencegah terjadinya risiko 

5. Kejelasan pemilik data. 

a. Nilai Rendah (Nilai 1); jika tidak ada kejelasan PIC yang ditunjuk 

serta data lebih bersifat adhock. 

b. Nilai Medium (Nilai 3); jika ada penunjukan PIC,namun berubah-

ubah, atau tidak adanya kejelasan PIC pemilik data merupakan 

bagian dari job description siapa? 

c. Nilai Tinggi (Nilai 5); jika PIC yang ditunjuk untuk pembuatan dan 

analisa data jelas dan sudah menjadi bagian dari Job Description. 

6. Ketersediaan data historis 

a. Nilai Rendah (Nilai 1); jika historis data baru atau akan dibuat (tanpa 

tersedia data masa lalu). 
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b. Nilai Medium (Nilai 3); jika historis data masa lalu tersedia namun 

tidak ada track-nya sehingga membutuhkan effort untuk 

menyusunnya. 

c. Nilai Tinggi (Nilai 5); jika historis data tersedia dan dapat dilakukan 

tracking untuk beberapa periode waktu tertentu. 

7. Akurasi data. 

a. Nilai Rendah (Nilai 1); jika keandalan dan akurasi data tidak 

dipertanggungjawabkan atau proses/prosedur pengambilan data 

bersifat subyektif. 

b. Nilai Medium (Nilai 3); jika keandalan data dan akurasi data dapat 

dipertanggungjawabkan atau proses/prosedur pengumpulan data 

jelas dan obyektif namun terdapat error yang tinggi atau tidak 

diketahui nilainya. 

c. Nilai Tinggi (Nilai 5); jika proses/prosedur pengumpuluan data 

berulang dan handal. Error data rendah /cukup, dan berjalan baik. 

Dengan demikian, terdapat tiga kriteria kelayakan suatu KRI yaitu: 

1. Kelayakan Rendah 

2. Kelayakan Sedang 

3. Kelayakan Tinggi 

KRI yang telah diperoleh di atas telah memenuhi tujuh kriteria tersebut 

di atas dengan kategori kelayakan minimal “Sedang” bahkan dengan 

pencapaian score >4, sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 1 halaman 71. 

Dengan kategori lebih dari “Sedang” dan mendekati “Tinggi” tersebut, maka 

kandidat-andidat KRI tersebut layak untuk diteruskan pada tahap analisis. 

Apabila kadidatkandidat KRI berkategori “Rendah”, diperlukan peninjauan 

kembali untuk menemukan indikatorindikator lain yang memicu munculnya 

risiko. 
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Tabel 2.1 Arti Kelayakan Kandidat Key Risk Indicator 

f. Track Dan Menetapkan Limit  

Menentukan ambang batas untuk setiap KRI, akan memicu 

tindakan manajemen untuk menyesuaikan strategi mereka secara proaktif 

dalam mengelola risiko. Tiga hal yang harus diperhatikan dalam 

menentukan Key Risk Indicator beserta ambang batas, yaitu: 

1. Sesuai dengan Appetite Risiko; 

2. Dipengaruhi oleh Toleransi Risiko; 

3. Disinkronisasi dengan Batas Risiko. 

 Proses ini dilakukan untuk membantu manajemen pada lini bisnis 

dalam menentukan ambang batas untuk setiap metrik yang berdasarkan: 

1. Data historis. jika tersedia 

2. Standar industri, serta 

3. Estimasi manajemen yang dievaluasi dengan pengujian dari waktu ke 
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waktu. 

Dalam proses ini juga harus mempertimbangkan bagaimana 

departemen internal, seperti audit, kepatuhan, risiko perusahaan, dan lain lain 

akan menggunakan data tersebut dan bagaimana masing-masing departemen 

akan menanggapi peristiwa eskalasi yang telah ditetapkan. Hal ini dapat 

diuraikan pada contoh berikut ini: Risk Tolerance yaitu Penghentian mesin 

yang terjadwal, Risk Limit yaitu 1x penghentian mesin tidak terjadwal per 

tahun, maks. 2 hari dan Key Risk Indicator yaitu harus menunjukkan 

terjadinya peristiwa risiko yang dapat menyebabkan penghentian mesin 

selama 2 hari atau lebih lama. Misalnya: 

1. meningkatnya jumlah keterlambatan pemeliharaan mesin. 

2. Tren positif masalah teknis yang telah teridentifikasi dan terjadi 

3. tingkat keandalan tertentu (certain level of reliability ) dari sistem 

dukungan operasional. 

g. Proses Eskalasi Control Plan  

Proses eskalasi merupakan suatu proses yang menetapkan notifikasi 

berdasarkan ambang batas untuk setiap KRI atau kelompok KRI. Proses ini 

dapat dilakukan dengan cara: 

1. Melakukan identifikasi rantai komando yang sesuai untuk proses eskalasi; 

2. Memastikan bahwa langkah-langkah tindakan korektif yang 

dikembangkan untuk mengatasi peristiwa eskalasi. 

Rencana pengendalian (control plan) bertujuan untuk memastikan 

bahwa kriteria eskalasi telah ditetapkan dengan jelas serta pihak-pihak yang 

memiliki peran intervensi telah dibentuk. Dokumentasi ini memungkinkan 

pemilik proses untuk mengikuti protokol yang telah disepakati secara konsisten 

setiap kali KRI dipicu. 

Rencana pengendalian pada matriks KRI memuat frekuensi 

pengukuran, deskripsi sistem pengukuran, tujuan, tingkat pemicu, kriteria 

eskalasi, dan pemilik untuk kriteria eskalasi. Rencana pengendalian tersebut 

dapat disertakan sebagai lampiran pada dashboard yang dapat menjadi perhatian 
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atas tindakan-tindakan spesifik yang diambil sehubungan dengan 

monitoring/monitoring masing-masing KRI selama periode pelaporan. 

h. Monitoring  

KRI yang kritikal akan berubah dari waktu ke waktu akibat terjadinya 

perubahan risiko organisasi. Proses monitoring perlu dilakukan untuk menilai 

kembali nilai KRI yang telah diidentifikasi serta dapat menentukan kebutuhan 

adanya indikator-indikator baru. Selain itu, persyaratan pelaporan juga dapat 

berubah berdasarkan harapan regulasi. Proses yang berkelanjutan untuk 

memantau kerangka kerja secara keseluruhan akan diperlukan untuk 

mengantisipasi dan merencanakan terjadinya potensi perubahan lainnya. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada proses monitoring ini dalam 

penyusunan Key Risk Indicators (KRI), yaitu: 

1. Menetapkan pihak yang bertanggung jawab untuk proses monitoring secara 

keseluruhan (komite dan individu); 

2. Menentukan seberapa sering pertemuan yang harus diadakan dan siapa yang 

harus hadir untuk meninjau proses monitoring (dengan melibatkan 

perwakilan manajemen risiko perusahaan dan lini bisnis); 

3. Rencanakanlah sebuah proses dimana komite atau individu akan 

memastikan bahwa monitoring dari program KRI secara sungguh-sungguh 

dilakukan; 

4. Tentukan bagaimana metrik, ambang batas dan titik eskalasi akan ditinjau 

untuk efektivitas ketepatan dan telah disesuaikan; 

5. Review laporan untuk mengidentifikasi tren baru dan menetapkan proses 

untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan dan melaporkan KRI yang 

baru. 

2.4 Fishbone ( Root Cause) 

Diagram tulang ikan atau fishbone merupakan suatu metode dalam 

meningkatkan sebuah kualitas. Manfaat fishbone adalah untuk mengidentifikasi 

dan mengorganisasi penyebab-penyeab yang mungkin timbul dari suatu efek 

spesifik dan kemudian dilakukan pemisahan akar penyebabnya.  
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Gambar 2.4 Diagram Fishbone/ Tulang ikan 

 

 Terdapat 7 faktor pokok yang tidak berkaitan : 

1. Material (bahan mentah atau komponen) 

2. Manpower (faktor manusia) 

3. Method (desain dan proses prosedur operasi) 

4. Machines (mesin dan perlengkapan dalam proses) 

5. Measurement (peralatan dan teknik yang diakai untuk mengambil data) 

6. Management (kebijakan, atauran kerja dan lingkungan kerja) 

 


