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PENILAIANPENILAIAN
RISIKORISIKO

Dapat
ditentukan

menggunakan
kriteria tingkat

risiko
(perkalian nilai

dampak dan
probabilitas)

IDENTIFIKASI RISIKO

Klik di sini 

untuk melihat

formulir register risiko

beserta panduan

singkat penerapan

identifikasi risiko

Memahami risk appetite
(risiko yang dapat diterima)

dan risk tolerance
(tingkat variasi berdasarkan

risiko yang akan diterima)
 

Melakukan analisis secara
umum tentang lingkungan

internal dan eksternal
terkait skenario terjadinya

risiko

a

Memahami tujuan satuan
organisasi/unit kerja

(Renstra, IKU, PK)

c
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Identifikasi tujuan/sasaran program
(tertuang dalam IKU, Renstra, PK)

Identifikasi kegiatan dan sub kegiatan
(tertuang dalam Renja Unit Kerja, RAB)

Identifikasi risiko (yang pernah terjadi
maupun belum pernah terjadi)

Man (SDM)
Money (anggaran)
Material (pengguna dan pihak
terkait)
Methods (prosedur)
Machine (sarana prasarana)

Identifikasi penyebab risiko
menggunakan pendekatan 5M

Identifikasi sifat penyebab risiko (dapat
dikendalikan atau tidak) dan uraikan
dampak jika risiko tersebut terjadi

Sebutkan jenis pengendalian risiko yang
sudah ada dan nyatakan memadai/tidak;
serta nyatakan apabila belum ada
pengendalian.

Sisa risiko = risiko yang ada (jika
pengendalian yang ada belum dapat
menghilangkan risiko/belum ada
pengendalian risiko
Sisa risiko = tidak ada 

Identifikasi sisa risiko

       (jika pengendalian yang ada sudah
       dapat menghilangkan risiko

Isikan hasil identifikasi risiko
dalam formulir Register Risiko;
perbarui setiap ada pernyataan
risiko (sesuai perkembangan
situasi internal dan eksternal)

Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang
dapat memengaruhi pencapaian sasaran organisasi;
Identifikasi risiko dituangkan pada formulir Register Risiko

 

Sumber: Peraturan Sekretaris Kabinet No. 1 Tahun 2019

PEnetapan konteks RISIKO

Penetapan Konteks Risiko merupakan penjabaran sasaran satuan
organisasi/unit kerja, serta hubungan satuan organisasi/unit kerja dengan
lingkungan eksternal dan internal yang diproyeksi dapat menimbulkan
risiko dan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi

 

Manfaatkan informasi dari
berbagai sumber untuk

melakukan analisis
lingkungan internal dan

eksternal

Memahami kriteria risiko
yang digunakan untuk

mengonversi probabilitas
dan dampak risiko
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Sasaran
organisasi/  
 unit kerja
Pemilik risiko
Kriteria risiko

Output:

        (lihat analisis risiko)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XhiGmQd_4XAWeQRRHLhFyNDtwhAK2o97/edit?usp=sharing&ouid=102556815492114262969&rtpof=true&sd=true


analisis RISIKO

Penanganan Risiko

Klik di sini 

untuk tabel instrumen

analisis risiko

Hasil penilaian risiko
=

Isian formulir Register Risiko &
Peta Risiko

Penanganan Risiko merupakan upaya pengelolaan risiko guna
menghilangkan risiko atau meminimalisir terjadinya risiko. Penanganan
risiko dijalankan dengan mengacu pada Rencana Penanganan Risiko yang
ditetapkan
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Analisis Risiko adalah proses pengukuran risiko untuk memahami
risiko lebih mendalam terkait probabilitas, dampak, tingkat risiko,
status risiko, dan prioritas risiko

 

Kriteria

Probabilitas

Risiko dianalisis
berdasarkan

kemungkinan/
probabilitas terjadi

(skala 1-5)

Penetapan status risiko
berdasarkan nilai

tingkat risiko 
(Sangat Rendah;

Rendah:   Sedang;
Tinggi;   Sangat Tinggi)

Penetapan Peta Risiko
berdasarkan analisis
risiko, diurutkan dari
tingkat risiko paling

tinggi ke paling rendah

Sumber: Peraturan Sekretaris Kabinet No. 1 Tahun 2019
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Risiko dianalisis
berdasarkan tingkat

dampak jika risiko
tersebut terjadi

(skala 1-5)

Kriteria

Dampak

Penetapan tingkat
risiko berdasarkan

matriks perhitungan
kemungkinan/

probabilitas dan
dampak risiko

tingkat risiko

Peta Risiko Status Risiko

Identifikasi pengendalian
yang ada sudah/belum
meminimalkan risiko Mengurangi dampak risiko

Mengalihkan risiko
Menghindari risiko
Menerima risiko

Memilih opsi
penanganan risiko
(boleh kombinasi)

 

Penanganan risiko:

Menyusun Rencana
Penanganan

Risiko
setelah opsi penanganan risiko

dipilih.
Bila yang sebelumnya kurang

efektif, maka perlu rencana
penanganan risiko yang baru

Menjalankan
Rencana

Penanganan Risiko
 

Output: Laporan Pelaksanaan
Penanganan Risiko

Memantau risiko tersisa
 

https://drive.google.com/drive/folders/1t02uAQohcv6jVvNwiP7A5t_NchkjDUz2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t02uAQohcv6jVvNwiP7A5t_NchkjDUz2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t02uAQohcv6jVvNwiP7A5t_NchkjDUz2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t02uAQohcv6jVvNwiP7A5t_NchkjDUz2?usp=sharing

