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Manajemen Resiko…

Menajemen Resiko merupakan proses menilai
dan mengukur terhadap resiko yang akan

terjadi dalam sebuah usaha.

• Memahami Manajemen Resiko Usaha
– Pada dasarnya setiap usaha memang memiliki

resiko, namun apakah resiko itu dapat dideteksi
lebih dini ataukah dapat muncul dengan tiba-tiba, 
dan jika resiko itu memang harus terjadi apakah
besarnya resiko tersebut dapat mempengaruhi
usaha yang sedang dijalankan.



• Sikap seseorang terhadap RESIKO
– Menghindar.
– Tertantang. 

• Bob Sadino dalam bukunya “Cara Gila Bob Sadino” 
mengatakan
– Membuka sebuah usaha itu harus mengerti dan harus

berani Gagal.
– Berani Gagal membuktikan kita siap ketika Resiko Gagal

tersebut akan terjadi.
– Namun dengan keyakinan tersebut, kita tahu apa yang 

harus dihindari ketika Resiko tersebut muncul atau akan
Muncul.

Mengapa Manajemen Resiko penting…



Untuk Menerapkan Tata Kelola Usaha yang Baik.

Untuk Menghadapi Kondisi Linkungan yang cepat berubah.

Untuk Mengukur Resiko Usaha Anda.

Untuk Memaksimalkan Laba.

Pentingnya Manajemen Resiko…



Hubungan Resiko

Resiko Melibatkan Pilihan dan Ketidakpastian

Resiko Melibatkan Perubahan “tmpt, pikiran, dll.”

Resiko Berhubungan dengan Masa yg Akan Datang

RESIKO



Sumber munculnya Resiko

Risiko Informasi (Eksternal/Internal) adalah Adanya
informasi yang tidak relevan dan tidak dapat
diandalkannya informasi utk pengambilan keputusan

Risiko Proses (Internal) adalah proses bisnis yang tidak
terdefinisikan secara jelas sehingga dimungkinkan
terjadinya jurang pemisah antara strategi dan tujuan bisnis.

Risiko Lingkungan (Eksternal) adalah Kekuatan-kekuatan
lingkungan yang menghalangi atas pelaksanaan strategi dan
tujuan perusahaan.

SUMBER



Resiko disebabkan karena adanya ketidakpastian, maka dapat saya gambarkan
sebagai berikut yaitu Resiko dapat disebabkan dari luar (ekstern) dan dari

dalam (intern). Pengaruh dari luar dapat berupa :
– Kondisi dunia internasional sehingga mempengaruhi kondisi ekonomi

Negara kita.
– teknologi baru yang dapat menimbulkan inovasi usaha atau efesiensi

dalam operasional usaha.
– Peraturan Pemerintah terhadap dunia usaha juga bisa mempengaruhi

dan dapat dianggap sebagai resiko.
– Pasar yang artinya adalah bagaimana industri usaha yang kita jalani

dan pengaruhnya terhadap usaha kita itu sendiri, misalnya : kekuatan
ekonomi masyrakat dalam membeli produk/jasa usaha kita.

– persaingan yang artinya kondisi dimana bermunculannya para pemain
baru dalam usaha yang sedang kita jalani

– Sedangkan pengaruh internal dapat berupa strategi yang kita pilih
untuk melakukan usaha, misalnya : strategi marketing, apakah kita
akan beriklan melalui Koran, radio atau media lainnya.

Penyebab Resiko “External/Internal”…



• Resiko kredit berkaitan dengan penerimaan dan penyaluran kredit.
• Resiko likuiditas berkaitan dengan aliran kas usaha.
• Resiko Market berkaitan dengan pasar industri usaha kita.
• Resiko strategis berkaitan dengan strategi yang kita terapkan.
• Resiko reputasi berkaitan dengan nama baik usaha kita.
• Resiko legal berkaitan dengan kemungkinan kasus hukum yang akan kita

hadapi.
• Resiko compliance berkaitan dengan kepatuhan, dapat berupa kepatuhan

usaha terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah ataupun kepatuhan
karyawan terhadap peraturan pemilik usaha.

• Resiko proses berkaitan dengan proses bisnis dari usaha yang kita
jalankan.

Kategori Resiko…



Untuk mengelola manajemen resiko usaha anda maka
kita harus mempunyai kerangka manajemen resiko. 

Kerangka menajemen resiko.

• Menetapkan Konteks.
• Mengidentifikasi Resiko.
• Menganalisa Resiko.
• Mengevaluasi Resiko.
• Memonitor dan Menelaah Resiko.

Mengelola Manajemen Resiko…



konteks disini adalah berupa
tujuan perusahaan atau biasa
yang disebut dengan visi dan
misi perusahaan. Setelah itu

tetapkan kriteria untuk
mengidentifikasi resiko.

1. Menetapkan konteks…



Mengidentifikasi Resiko
merupakan Kegiatan untuk

melihat dan menelaah tujuan
usaha kedepan dan mencari
celah resiko yang akan atau

sedang terjadi.

2. Mengidentifikasi Resiko…



menganalisa resiko yang telah kita
identifikasi sebelumnya untuk

menentukan tingkat pengendalian
kita terhadap resiko-resiko tersebut
dengan mempertimbangkan tingkat
kemungkinan dan konsekuensinya

terhadap tingkat resiko.

3. Menganalisa Resiko…



mengevaluasi resiko dengan
membandingkan terhadap kriteria

yang telah kita tentukan
sebelumnya, dan setelah itu

susun prioritas resiko yang akan
kita selesaikan jika resiko itu

terjadi.

4. Mengevaluasi Resiko…



5. Opsi ketika langkah-4 tdk diterima

Langkah kelima adalah jika pada langkah keempat hasil
evaluasi resikonya tidak dapat diterima maka kita dapat
melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Identifikasi evaluasi kembali opsi-opsi penanganan yang 
akan kita pilih.

2. Siapkan rencana penanganan.

3. Implementasikan rencana.



Belajar dari orang sukses - 6

Bill Gates 
(Founder Microsoft. Inc)



L/O/G/O

Terima Kasih !
Kewirausahaan…
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