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BAB I
PENDAHULUAN

1. Lalar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian

Intern

kementerian/lembaga

Pemerintah
dan

mengamanatkan

pemerintah

daerah

seluruh
untuk

menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang bertujuan untuk
memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan
penyelenggaraan pemerintahan negara melalui kegjatan yang
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Penyelenggaraan SPIP secara utuh juga
menggambarkan proses penerapan manajemen risiko.

Dalam rangka pencapaian tujuan SPIP tersebut, pimpinan/
manajemen menerapkan manajemen risiko untuk memperoleh
keyakinan bahwa hambatan yang mungkin timbul dalam rangka
pencapaian tujuan telah dikelola dengan baik pada tingkatan yang
dapat diterima.

Terkait penerapan manajemen risiko, BSN telah menetapkan
Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen
Risiko di Lingkungan BSN. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal

13 Peraturan Kepala BSN tersebut, perlu disusun Petunjuk
Pelaksanaan Manajemen Risiko.
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2. Maksud dan Tujuan

Petunjuk pelaksanaan ini ditetapkan agar penerapan Manajemen

Risiko di BSN dapat dilaksanakan secara efektif untuk melindungi
organisasi dari risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan
dan berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi
organisasi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi infrastuktur
dan proses manajemen risiko di lingkungan BSN.
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BAB II

PETUNJUK PELAKASANAAN

Proses Manajemen Risiko

Proses

Manajemen

Risiko

dilakukan

oleh

seluruh jajaran

manajemen dan segenap pegawai BSN. Keterkaitan antar tahapan
Proses Manajemen Risiko dapat digarabarkan sebagai berikut:

tlhgfcup,fcohteks,kriteria
Penilatan risiko
IdentlfikasI risiko
Analtsis risiko

EvsluasI risiko

Perlakuan risiko

Pencatalan dan pelaporan^

Komunikasi dan Konsultasi

Bentuk komunikasi dan konsultasi antara Iain:

1.

Rapat berkala;

2.

Rapat Insidental;

3.

Focus Croup Discussion; dan

4.

Forum pengelola Risiko.

Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi merupakan tanggung
jawab pada raasing-masing UPR.
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Penetapan Ruang Lingkup, Konteks dan Kriteria

1.

Tahapan penetapan konteks meliputi:
a.

Menentukan ruang lingkup dan periode penerapan
Manajemen Risiko sebagai berikut:
1)

Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko yang

berisi tugas dan fungsi unit terkait.
2)

Periode penerapan Manajemen Risiko berisi tahun
penerapan Manajemen Risiko tersebut.

b.

Menetapkan sasaran organisasi
Penetapan sasaran organisasi dilakukan berdasEirkan

sasaran strategis yang tertuang dalam peta strategi unit
organisasi. Selain dokumen

peta strategi, Rencana

Strategis, dan Rencana Keija serta dokumen perencanaan
strategis lainnya, termasuk inisiatif strategis.

c.

Menetapkan struktur Unit Pemilik Risiko (UPR)
Struktur UPR mengacu pada struktur UPR yang berlaku
di Badan Standardisasi Nasional.

d.

Mengidentifikasi stakeholder
Identifikasi stakeholder diperlukan untuk memahami
pihak-pihak yang berinteraksi dengan organisasi dalam
pencapaian sasaran. Hal yang perlu dituangkan dalam

identifikasi stakeholder meliputi siapa saja stakeholder
unit dan hubungan organisasi dengan stakeholder
tersebut.

e.

Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang
terkait

Identifikasi peraturan perundang-undangan diperlukan
untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas
dan fungsi, kewajiban hukum yang harus dilaksanakan
oleh organisasi beserta konsekuensinya.
f.

Menetapkan Kategori Risiko

Kategori Risiko diperlukan untuk menjamin agar proses
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identifikasi, analisis dan evaluasi Risiko dilakukan secara

komprehensif. Penentuan Kategori Risiko didasarkan

pada penyebab

Risiko. Kategori

Risiko

di

Badan

Standardisasi Nasional meliputi:
Definlsi

Risiko

Risiko yang disebabkan

Kebljakan

organisasi atau

oleh adanya penetapan

kebijakan dari internal

kebijaksm

maupun eksternal

organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi.

Risiko

Risiko yang disebabkan internal

Kepatuhan

ekstemaJ tidak

mematuhi dan/atau

peraturan perundang-undangan

organisasi atau pihak
tidak

melaksanakan

dan ketentuan lain yang

berlaku.

Risiko Legal

Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada
organisasi.

Risiko

Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh

Kecurangan

pihak internal yang merugikan keuangan negara.

Risiko

Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan

Reputasi

pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi
negatif terhadap organisasi

Risiko

Risiko yang disebabkan oleh :

Operasional

1) Ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal,
kesalahan manusia, dan kegagalan sistem.

2) Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional
organisasi.

Risiko yang disebabkan oleh tindakan yang dapat berupa:
Penyuapan

menawarkan,
menjanjikan,
memberikan,
menerima atau meininta

keuntungan yang tidak

semestinya

dari

nilai apapun (berupa

keuangan atau nonkeuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas
dari lokasi, yang merupakan pelanggaran peraturan perundangundangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak

atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang
tersebut

Risiko yang terkait dengan perlindungan informasi (kerahasiaan,
integritas dan ketersediaan informasi) dari berbagai ancaman untuk
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Informasi

menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi risiko bisnis, dan
meningkatkan

peluang

bisnis. Perlindunggin informasi meliputi

aplikasi, layanan, aset teknologi informasi, dan/atau Pengendalian
informasi.
Risiko

Risiko yang berkaitan dengan potensi teijadinya peristiwa atau

Bencana

rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam
dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia.

Menetapkan Kriteria Risiko

Kriteria Risiko disusun pada awal penerapan Proses
Manajemen Risiko dan harus ditinjau ulang secara

berksila, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi
organisasi.

Kriteria

Risiko

mencakup

Kriteria

Kemungkinan teijadinya Risiko dan Kriteria Dampak,
dengan ketentuan sebagai berikut:

1)

Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (likelihood)

2)

Kriteria

Kemungkinan

dapat

menggunakan

pendekatan statistik (probability), frekuensi kejadian
per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau
dengan expertjudgement.

3)

Penentuan peluang terjadinya Risiko di Badan
Standardisasi Nasional menggunakan pendekatan
kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1
tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan
yaitu

berdasarkan

persentase

atas

kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam

1

tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan teijadinya
dalam 1 tahun.

4)

Berikut

adalah

Level

Kriteria

Kemungkinan

terjadinya Risiko sebagaimana tabel berikut ini :
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Kritena Kemungkinan
Level Kcmung^dnan

JumlaH frekuenai

Juiulah frekuensi

temuDgldnaii ccgadinya

kemungkinan tnltmr SMKl

Persentesc kcmungldn;

teijadinya dalam I

dolani 1 Pedude

sangaijarang: < 2 kali dalam

Risiko teijadi sekali dalam

1 taliun

waktu > 5 Tabun

Jarang; 2 kali s.cl. 5 kali

Rlsiko dapat teijadi sckali

dalam ) tabun

antara 1-5 Tabun

xs5%

Jarang teijadi
5%<xslO%

(2)

cukup serirg: 6 s.d. 0 kali

Kadang tcijadi

j Riaiko inun^tm teijadi 1-6

10% < X s 20%

(3)

dalam I tabun

ktdi seiabun

Seringtcijadi

scring: lOkalis.d. I'ikali

Risiko inungkin teijadi rala-

(4)

20% < X s 50%

raca 1 kali sctiap bultm

dalam I tabun

Hampir pasti teijadi

sangni sering: > 12 kali

Risiko teijadi minimum

dalam 1 tahun

seminggu 1 kali

X > 50%

(5)

Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh

pemilik Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut

(1)

Persentase digunakan apabila terdapat populasi
yangjelas atas kegiatan tersebut.

(2) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat
ditemukan.

Kriteria Dampak [consequences)

Kriteria Dampak Risiko dapat diklasifikasi dalam

beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian
Risiko yang mungkin terjadi.
(a)

Area

dampak

yang

terdapat

di

Badan

Standardisasi Nasional, meliputi:
(1)

Fraud

Dampak Risiko berupa jumlah tambahan
pengeluaran negara baik dalam bentuk
uang dan setara uang, surat berharga,

kewajiban, dan barang. Dampak Risiko
beban keuangan negara disebabkan oleh

fraud yang diukur.
(2)

Penurunan Reputasi

Dampak

Risiko

berupa

rusaknya
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citra/nama

baik/wibawa

Badan

Standardisasi Nasional yang menyebabkan
tingkat kepercayaan masyarakat menurun.
(3) Sanksi

pidana,

perdata,

dan/atau

administratif

Dampak Risiko berupa hukuman yang
dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik
menyangkut pegawai atau organisasi.
(4) Kesehatan dan Keselamatan Keija
Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan
mental

yang

dialami

pegawai

dalam

pelaksanaan tugas kedinasan,
(5) Geingguan terhadap layanan organisasi
Dampak Risiko berupa simpangan dari
standar layanan yang ditetapkan Badan
Standardisasi Nasional.

(6) Realisasi Capaian Kinerja
Dampak Risiko berupa tidak tercapainya
target kinerja yang ditetapkan dalam
kontrak kinerja.
(7) Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil
Pengawasan Inspektorat
(8)

Dampak risiko berupa adanya temuan

pengembalian

uang

ke

kas

negara

berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan
hasil pengawasan Inspektorat.

(b) Berikut adalah Level Kriteria Dampak bagi
setiap UPR:

Kecurangan

BSN, Es.!. £s, II

so.01% dari total naggarnji
Qon belanja pegawai pada
unit pemiiik risiko

>0,01% - 0,1% dari total

>0.1%- 1% dari total anggaran

>1% - 5% dari local

>5%daritotaI

aaggaran non bciaiija
pegawai pada utiii pemilik

non belanja pegawai pada unit
pemiiik risiko

anggaran non belanja
pegawai pada unit pcmilik

anggaran non
belaisja pegawai

risiko

risiko

pada unit pemiiik
risiko

0.01 permil s x [nilai

kontrak atau nOai bagian
BSN. Es. I. Es. II
Kecurangan

O.OI < xs 0.1 permil
kontrak untuk sctiap had

0.1 < xs 1 permil

1 Permil'ixs 10 permil

x> 10 permil

keterlainbaian)
•jumlah keluhan
>7% dari Jumlah
layanan per tahun
•jumlah kcluhan < 1% dari
Penunman rcputaai

BSN,Es. I, Es. II jumloh layanan per tahun

• pembcritaan
negative di mctiia
massa inccmasional

Pidanmx i 1 tahun atau

tersangka/ierdakwa; Pejabat

Perdata;x s lOOjuta

Eselon III, IV, atau pejabai
Administratif:

tergugai merupakan

yang sctara, pejabat
Perdata: 100Jut«<xilM

fungsional, dan pejabat

Pqabai Esclon III,

Administratif:

IV, acau pqabat

tergu^t merupakan PQabai

fungsional umum.
Perdata; lM<xs lOM

yang sctara, pejabat

Rdana; I< xs 5 tahun atau

Pidana:x>Stahun

tersangka/tcrdakwa; Pejabat Eselon 1,

Htau

11 atau pejabat yang setara

tersangka/lerdak

Perdata: lOM < x < lOOM

wa: Mentcri/Wakii

Esclon 11, atau pejabat yang

fungaionsd, dan
Administratif:

pejabat fungsionol

Administratif; tcrgugat merupakan

Menteri

Kepala Badan

Perdata: x » lOOM

tcrgugat merupakan
Sfuiksi

Pejabat Esclon I, atau pejabat
Pidana,
yang setara.

Pcrdata,
Hdana:x s l tahun atau

dsa/atau

tersangka/tcrdakwa: Pejabat
administratif

Eselon IV, aiau pejabat yang

Administratif;

tei^grn merupakan

sctara. pejabat
Perdata: x<.100juta

Pqabat Eselon. IV,

fungsional, dan pejabat

Pidana; 1< xs 2 tahun atau

tersaitgka/tcrdakwa: Pejabat Esclon IT,
Pidana: x>2tahun

III atau pejabm yang sctara

Administratif;

atau pejabat yang

atau

fUngslonal umum.

PerUain: IM < x < lOM

tcrgugat merupakan Pejabat
setara. pejabat

icrseuigka/terdak
Perdata: lM<xs lOM

Eselon III, atau pejabat yang

wa: Pejabat Esclon 1

fungsiontd, dan
pqabai fungsional

Adimnistratif:

tergugai merupakan
Perdata; x > lOM
Administratif:

teigugnt merupakan

Pejabat Esclon il, atau pejabat
yang setara.

Pejabat Eselon II. aiau pejabat yang

Level Dampak
uwu

Tldak StgnlflkMi

Sedang (3)

E^(a):

Besarfd)

Katastrape |5)

(1)
Pidana: s I (ahunatau

Perdata: x<100juta

tcrsangka/icrdakwfl m<!rupakaii

Adminislratif:

Pejabat Eselon III, IV atau pejabat ywig

Pidftna: x>liahun
atau

tvrgugat mcrupakan Pcjabat

seiara, pejabai fungsional dan pejabat

Esclun III, IV atau pejabnt yang

fungsional umum

setara, pejabat fungstonal dan

Perdnta: lOOjuta < x s IM

icrsan^a/tcrdak
wa: Pejabat Esclon 11
Perdata: x > IM

pcjabat fungsional umum

Administratif; Tcrgugat adalah Pejabat
EsclonlT

Kesehatan
Ancaman I^ikis

Ccdcra fisik dan mcntbl ringan , Ccdcra

dan mental scdang

Cedcra llsik dan mental berat

Kcmatian

kesemmatnn
Es. 1

X < 25% darijam
Gangguan

BSN

50% < X s 75% dari jam

operasional layanan harian

operasional layanan harian

75%

1)0%{jari jajn operaaionaJ
operasional layanan

layanan harian

harlan

Terhadap
Layanan
Organisasi

X i 90% dari jam
2S%<xi 50% darijam

operasional layanan

harian

x< 15% dari Jam
Es. I

operasional layEtnan

X i 80% dari jam.
15% <xs »IO°'n darijam

opcrasionat layanan harian

40% <xs OS^'^arijam
Operasional layanan harian

65% <xs 80% dari jam operasional
operasional layanan
layanan harian

harian

harian

X < 10"^ dari jam
Es. 11

X 265% dari jam
10% <xs 25% darijam

25% <xs 50% darijam

50% <xs 65%dari jam operasional

operaaional layanan harian

operasional layanan hariait

layanan harian

operasional layanan
harian

,

operasional layanan
harian

Level Dampak

^«a

Tldak Slgalfi^-| r
Sedang (3}

Rcalisasi

100% > Capaian PK

Capoian
Kinerja

pcmeiiksaaQ

Tldak ada tcrauan

BPK dan

pcngembalian uang
kc kas negara

Inspckiorat

92% > Capaian PK > 87%

87% > Capaian PK > 80%

80% > Capaian PK >
70%

Eh. I]

Temuan

pengawasan

97% > Capaiaji PK > 92%

>97%

Ada temuan pcngembalian

Ada tetnuM pcngembalian

uang ke kas negara dan/aiau
penyimpai^;an s/d 0.l%i dari

uang kc kas negara dan/atau
pcnyimpangan >0,1% • 1% dari

total anggaran

total anggaran

Ada temuan pcngembalian uang ke kas
negara dan/atau pen>impaDgan >1% 5'in dari total anggaran

Ada temuan

pengcmbalian uang
ke kas negara
dan/atau
pcnyimpangan >5%
dari total an^aran
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Menetapkan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko
1)

Kombinasi

antara

Level

Dampak

dan

Level

Kemungkinan menunjukkan besaran Risiko.

2}

Penuangan besaran Risiko dilakukan dalam Matriks
Analisis Risiko untuk menentukan Level Risiko.

3)

Level kemungkinan terjadinya Risiko, Level Dampak,
dan Level Risiko masing-masing menggunakan 5
(lima) skala tingkatan (level),

4)

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko di Badan

Standardisasi Nasional sebagaimana tabel berikut:

Matriks Analisis Risiko

Level Dampak
Matriks Analisis
Risiko
Tidak

Kccil

Sedang

Bcsar

Signliikati
5

Kalastrope

Hampir PasU
Kemungldnan
Besar

Mungkin
Jarang

Level Risiko

Besaran Risiko

Sangat Tuiggi (5)

20 - 25

Tinggi (4)

6- 19

Sedang (3)

12 - 15

Kuning

Rendah (2)
Sangat Rendah (1)

Menetapkan Selera Risiko

1)

Selera Risiko menjadi dasar dalam

penentuan
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toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif

level kemungkinan terjadinya dan dampak Risiko
yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada
Kriteria Risiko.

2)

Penetapan Selera Risiko untuk setiap Kategori Risiko
berlaku ketentuan sebagai berikut :
(a) Risiko pada level rendah dan sangat rendah
dapat diterima dan tidak perlu dllakukan proses
mitigasi risiko;

(b) Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi
heirus ditangani

untuk

menurunkan

Level

I?isikonya

Selera Risiko

Diperlukan tindakan untuk mengelola
Sangat Tin^(5)

20 - 25
risiko

Diperlukan tindakan untuk mengelola
Tinggi (4)

16-19
risiko

Diperlukan tindakan untuk mengelola
Sedang (3)

12 - 15
risiko

Rendah (2)

Tidak diperlukan tindakan

6-11

Sangat Rendah (1)

Tidak diperlukan tindakan

2. Tahapan penetapan konteks Manajemen Risiko dituangkan dalam
Formulir Konteks Manajemen Risiko, sebagai berikut:
Formulir 1 konteks manajemen risiko

Unit organisasi
Ruang lingkup penerapan
Periode Penarapan

: <isi dengan nama unit pemilik risiko
: <isi tugas dan fungsi unit pemilik risiko>
: <isi dengan tahun penerapan prolll Ri8iko>

1. Sasaran Organisasi

penetapan kinerja

Indikator Kinena
<isi dengan Indikator
Kineda berdasarkan
penetapan kineija tahun

penetapan kineija

tahun berialan>

berjalan >

tahun berialan>

Daflar Sasaran

<isi dengan daftar
sasaran berdasarkan

Target
<isi dengan target
berdasarkan
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2. Struktur Organisasi Penerapan Manajemen Risiko Pemilik Risiko:
Pemilik Risiko
: <isi dengan nama jabatan pimpinan UPR>
Pengelola Risiko
: <isi dengan nama jabatan yang
mengelola risiko diUPR>

1.

HubunRan

Stakeholder

No.

<isi dengan stakeholder>

<isi dengan hubungan antara unit
dengan stakeholder tersebut>

Dst..

Daftar peraturan perundanR-undangan yang terkait
No.

Peraturan

Amanat

1.

<isi dengan nama peraturan
yang terkait proses bisnis>

<isi dengan amanat atau ketentuan
yang diatur oleh peraturan tersebut
terkait tugas dan fungsi unit tersebut>

Dst..

D.

Penilaian Risiko
1.

Identifikasi Risiko

a.

Tahapan identifikasi risiko meliputi:

1)

Identifikasi Risiko dan rencana Pengendalian Risiko
dari UPR di atasnya yang relevan dengan tugas dan
fungsi UPR yang bersangkutan {top-doum). Profll
Risiko pada Unit Eselon I dan Unit Eselon II
mencakup Risiko yang diturunkan dari level di
atasnya.

2)

Identifikasi Risiko berdasarkan sasaran UPR yang
bersangkutan dengan

melalui tahapan sebagai

berikut:

a)

Memahami sasaran organisasi
Sasaran organisasi meliputi sasaran strategis

dalam peta strategi UPR dan sasaran lainnya
yang mengacu pada dokumen perencanaan
strategis

Badan

diantaranya

Standardisasi

Rencana

Strategis

Nasional

(Renstra),

Rencana Kerja, Penetapan Kinerja dan inisiatif
strategis.
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b)

Mengidentifikasi kejadian Risiko (risk eventj
Kejadian Risiko dapat berupa kesalahan atau

kegagalan yang mungkin teijadi pada tiap
proses bisnis, pelaksanaan inisiatif Stxategis,
atau

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

pencapaian sasaran organisasi. Kejadian Risiko
ini selanjutnya disebut Risiko.
c)

Mencari penyebab

Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi,

dilakukan

identifikasi akar

masalah

yang

menyebabkannya. Pemahaman mengenai akar
masalah akan membantu menemukan tindakan

yang dapat dilakukan untuk menangani Risiko.
Metode yang dapat digunakan misalnyafishbone
diagram.
d)

Menentukan dampak
Berdasarkan

Risiko,

dilakukan

identifikasi

dampak negatif yang mungkin teijadi. Dampak
merupakan akibat langsung yang timbul dan

dirasakan

setelah

Risiko

teijadi.

Apabila

terdapat beberapa dampak langsung, ditetapkan
satu dampak yang paling besar pengaruhnya
terhadap pencapaian sasaran. Penentuan area

dampak mengacu pada Kriteria Dampak.
e)

Menentukan Kategori Risiko
Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi,

ditetapkan Kategori Risiko. Setiap UPR wajib
memiliki Kategori Risiko.

3)

Identifikasi Risiko berdasarkan input dari konsep
profil Risiko UPR di level di bawahnya (bottom-up).
UPR dapat mengusulkan agar suatu Risiko dinaikkan
menjadi Risiko pada UPR yang lebih tinggi apabila :
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a)

Risiko tersebut memerlukan koordinasi antar

UPR selevel; dan/atau
b)

Risiko tersebut tidak dapat ditangani oleh UPR
tersebut.
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b. Tahapan identifikasi Risiko dituangkan pada Formulir Identifikasi Manajemen Risiko, sebagai berikut
Formulir 2 Identifikasi Risiko

Unit Organisasi
Periode Penerapan

: < isi dengan nama unit pemilik Risiko >

: < isi dengan tahun penerapan Profil Risiko >

BiMs ProSes

Dampalc

Pei^k

SUmberlRisIko

Risiko Aktual

Risiko
Uraan.

W

I (5)

(0)

(7)

(B)

(9)

(15)

(16)

(17)

Keterangan :
(1): diisi dengan nomor uruL

(2) ; diisi dengan tahapan kegiaian
(3) : diisi dengan nomor urul uraian kcgiatan
(4) : diisi dengan uraian kcgiatan
(5) : diisi dengan nomor urut risiko
(6) ; diisi dengan uraian risiko
(7) : diisi dengan katcgori risiko table katcgori risiko
(8) : diisi dengan nomor urui penyebab risiko
(9): diisi dengan uraian penyebab risiko
(10): diisi dengan katcgori dampak sesuai dengan Area Dampak
(11): diisi dengan keterangan dampak dari risiko
(12); diisi dengan pemilik risiko (UPR)
(13): diisi dengan sumber risiko yang berasal dari internal UPR

Kolom (14): diisi dengan sumber risiko yang berasal dari ekstemal UPR

Kolom (15): diisi dengan level kemungkinan berdasarkan table kriterie kemungkinan
Kolom (16): diisi dengan level dampak berdasarkan table kriteria dampak
Kolom (17): diisi dengan level risiko berdasarkan table matriks analisis risiko
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Analisis Risiko

a.

Tahapan analisis Risiko meliputi :

1)

Menginventarisasi sistem pengendalian internal yang
telah dilaksanakan.

a)

Sistem

pengendalian

internal

mencakup

perangkat manajemen yang dapat menurunkan
tingkat kerawanan atau Level Risiko dalam

rangka pencapaian sasaran organisasi. Sistem

pengendalian internal yang efektif bertujuan
mengurangi

Level

Kemungkinan

teijadinya

Risiko atau Level Dampak.
b)

Sistem pengendalian internal dapat berupa
Standard

Operating

Procedure

(SOP),

pengawasan melekat, reviu beijenjang, regulasi
dan

pemantauan rutin yang dilaksanakan

terkait Risiko tersebut.

2)

Mengestimasi Level Kemungkinan Risiko.
a)

Estimasi

Level

dilaksanakan

Kemungkinan

dengan

mengukur

Risiko

peluang

terjadinya Risiko dalam satu tahun setelah

mempertimbangkan

sistem

pengendalian

internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor
atau isu terkait Risiko tersebut.

b)

Level Kemungkinan Risiko ditentukan dengan

membandingkan nilai estimasi Kemungkinan
Risiko dengan Kriteria Kemungkinan Risiko.
3)

Mengestimasi Level Dampak Risiko

a)

Berdasarkan

Dampak

Risiko

yang

telah

diidentifikasi pada tahap identifikasi Risiko,

ditentukan area dampak yang relevan dengan
dampak Risiko tersebut. Estimasi Level Dampak
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Risiko dilakukan dengan mengukur dampak

yang disebabkan apabila Risiko teijadi dalam
satu tahun setelah mempertimbangkan sistem

pengendalian internal yang dilaksanakan dan
berbagai faktor atau isu terkait Risiko tersebut.
b)

Level

Dampak

Risiko

ditentukan

dengan

membandingkan nilai estimasi dampak Risiko
dengan Kriteria Dampak Risiko.
4)

Menentukan besaran Risiko dan Level Risiko
a)

Besaran Risiko dan Level Risiko ditentukan

dengan mengombinasikan Level Kemungkinan
dan Level Dampak Risiko dengan menggunakan
rumusan dalam Matriks Analisis Risiko.

b)

Berdasarkan

pemetaan

Risiko

tersebut,

diperoleh Level Risiko yang meliputi sangat
tinggi (5), tinggi (4), sedang (3), rendah (2), atau
sangat rendah (1).

b.
3.

Tahapan analisis Risiko dituangkan pada Formulir 2

EvalUasi Risiko

Tahapan evaluasi Risiko dilakukan dengan menyusun prioritas

Risiko berdasarkan besaran Risiko dengan ketentuan :
a.

Besaran Risiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi.

b.

Apabila terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki
besaran

Risiko

yang sama

maka

prioritas

Risiko

ditentukan berdasarkan urutan area dampak dari yang
tertinggi hingga terendah sesuai Kriteria Dampak.
c.

Apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yang
memiliki besaran dan area dampak yang sama maka
prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan Kategori

Risiko yang tertinggi hingga terendah sesuai Kategori
Risiko.
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d.

Apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yang
memiliki besaran, area dampak, dan kategori yang sama

maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan judgement
pemilik Risiko.

E.

Perlakuan Risiko

1.

Tahapan Perlakuan risiko meliputi:
a.

Memilih opsi Pengendalian Risiko yang akan dijalankan
Opsi Pengendalian Risiko dapat berupa :

1)

mengurangi kemungkinan teijadinya Risiko, yaitu
Pengendalian terhadap penyebab Risiko agar peluang
terjadinya Risiko semakin kecil. Opsi ini dapat
diambil dalam hal penyebab Risiko tersebut berada
dalam kontrol internal UPR.

2)

menurunkan

dampak

teijadinya

Risiko, yaitu

Pengendalian terhadap dampak Risiko apabila Risiko
terjadi agar dampaknya semakin kecil. Opsi ini dapat
diambil dalam hal UPR mampu mengurangi dampak
ketika Risiko itu terjadi.
3)

mengalihkan

Risiko, yaitu Pengendalian

Risiko

dengan memindahkan sebagian atau seluruh Risiko,

baik

penyebab

dan/atau

dampaknya,

ke

instansi/entitas lainnya. Opsi ini diambil dalam hal:

a)

pihak lain tersebut memiliki kompetensi terkait
hal tersebut dan memahami Level Risiko atas

kegiatan tersebut;

b)

proses mengalihkan Risiko tersebut sesuai
ketentuan yang berlaku; dan

c)

penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan
pemilik Risiko,
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4)

menghindari Risiko, yaitu Pengendalian
dengan

mengubah/menghilangkan

Risiko
sasaran

dan/atau kegiatan untuk menghilangkan Risiko
tersebut. Opsi ini diambil apabila :
a)

upaya

penurunan

Level

Risiko

di

luar

kemampuan organisasi;

b)

sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko

tersebut bukan merupakan tugas dan fungsi
utama dalam

pelaksanaan

visi

dan

misi

organisasi; dan

c)

penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan
pemilik Risiko.

5)

menerima Risiko, yaitu Pengendalian Risiko dengan

tidak melakukan tindakan apapun terhadap Risiko
tersebut. Opsi ini diambil apabila :
a)

upaya

penurunan

Level

Risiko

di

luar

kemampuan organisasi;

b)

sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko
tersebut merupakan tugas dan fungsi utama
dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan

c)

penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan

pemilik Risiko.
Opsi Pengendalian Risiko dapat merupakan kombinasi
beberapa opsi tersebut dan sedapat mungkin diarahkan
untuk

mengurangi kemungkinan

terjadinya

Risiko.

Prioritas opsi Pengendalian Risiko yang dipilih ditentukan

berdasarkan urutan opsi Pengendalian sebagaimana
tersebut di atas.

Men3aisun Rencana Tindak Pengendalian Risiko (RTP)

1)

Berdasarkan opsi Pengendalian Risiko yang telah
dipilih, disusun rencana aksi Pengendalian Risiko.

23-

Rencana aksi Pengendalian

Risiko terdiri atas

rencana aksi Pengendalian Risiko berupa rencana
tindak Pengendalian (RTP) yang diturunkan dari unit
organisasi yang lebih tinggi dan yang ditetapkan pada
unit organisasi tersebut.

2)

RTP bukan merupakan pengendalian internal yang
sudah dilaksanakan. Dalam hal Pengendalian Risiko
yang telah dilaksanakan tidak dapat menurunkan

Level Risiko maka diperlukan penetapan RTP yang
baru- Pemilihan RTP tersebut mempertimbangkan
biaya dan manfaat atau nilai tambah yang diberikan
bagi organisasi.
3)

RTP tersebut harus memuat informasi berikut:

a)

Kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan
opsi Pengendalian yang dipilih;

b)

Target output yang diharapkan atas kegiatan
tersebut;

c)

Jadwal implementasi kegiatan Pengendalian
Risiko; dan

d)

Penananggung jawab yang berisi unit yang
bertanggung jawab dan unit pendukung atas
setiap tahapan kegiatan Pengendalian Risiko.

4)

Pengendalian Risiko yang berhasil menurunkan Level
Kemungkinan dan/atau Level Dampak dimasukkan
sebagai

aktivitas

pengendalian

pada

periode

berikutnya, kecuali rencana Pengendalian Risiko
yang sifatnya proyek.

Menetapkan

Level

Risiko

Residu

Setelah

adanya

Pengendalian

Level Risiko residual harapan merupakan target Level

Risiko apabila Pengendalian Risiko telah dijalankan.

24-

Penetapan Level Risiko residual mempertimbangkan
perubahan level kemungkinan dan level dampak.

d.

Menjalankan RTF
Pelaksanaan RTF dituangkan dalam tabel Manajemen

Risiko serta capaian target output kegiatan tersebut.
e.

Memantau Risiko tersisa

Setelah

kegiatan

Pengendalian

Risiko dilaksanakan

secara optimal, masih terdapat Risiko yang tersisa. Risiko

ini harus diketahui dan dipantau perkembangannya.

Tahapan

proses Pengendalian

Risiko

dituangkan

Formulir Penangangan Risiko sebagai berikut:

pada
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Formulir 3 Rencana Tindak Pengendalian Risiko

Unit Organisasi

isi dengan nama unit pemilik Risiko >

Periode Penerapan

isi dengan tahun penerapan Profil Risiko
Retibaha P^ngdndali^

Level RSSRo Rcsidu sclctah Adanya
Pengendalian

Rencana

Klasiiikasi Tujuan

Tindak

SPIP

PrioritQS Risiko

Tai^t

Jadwal

Penonggung

Level

Jawab

Kemungkinan

Level Oampak

Pengendalian

Output

1 Implement^i

(5)

(61

Level R^iko

Risiko (RTPJ
(3)

(1)

(2)

<<iiisi

<diisi dengan

<diisi dengan

noraor

Risiko yang

klasiiikasi cujuan

<diisi

urut>

perlu ditangani

SPIP kegiatan

dengan

<diisi dengan

sesuai den^n

yang efckilf dan

target

jadwal

(1)

<diisi dengan

<dusi dengan
kolom 6 pada

efisien, kcandaian

sesuai

pelaksanaan

pelaporan

formulir 2

output RTP

setiap

kegiatan dan

keuangan,

sesuai

pengamanan asel

kolom 3

negara, dan

yang teiah

3 yang terdiri

ketaatan tcrhadap

ditetapkan:

dari bulan

rendah.

pcraturan

Contoh :

dan t^un

Diurutkan dari

perundang-

jumlah

berjalan>

level risiko

undangan>

laporan

l^siko apablia

sesuai kolom

table mairiks

rencana

Pengendalian
Pengendalian

Pengendalian

analisis
lelah

tclah

Risiko pada

risiko>

di]aksanakan>

diiaksanakan>
kolom 3>

terbesar >

bcrdasarkan
rencana

melaksanakan

Risiko>

level risiko

Risiko apabila

jawab yang

Pengendalian
di atas batas

Kemungkinan

kegiatan RTP

kegiatan
mcmiliki level

<diis! dengan
Level Dampak

berianggung

lahapan
risiko yang

<diisi dengan
Level

yang

nama

bcrdasarkan

<diisi dengan
pihak/pejabat
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F.

Pemantauan dan Tinjauan
Bentuk pemantauan dan tinjauan terdiri atas :

a.

Pemantauan dan tinjauan berkelanjutan {on-going monitoring)
Unit pemilik

Risiko

secara terus

menerus

melakukan

pemantauan atas seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi

Risiko dan kondisi lingkungan organisasi. Apabila terdapat
perubahan organisasi yang direncanakan atau lingkungan
eksternal

yang

berubah,

maka

dimungkinkan

teijadi

perubahan dalam :

a)

Konteks organisasi;

b)

Risiko yang teijadi atau tingkat prioritas Risiko;

c)

Sistem pengendalian intern dan Pengendalian Risiko.

Dalam hal terjadi perubahan yang signifikan, dimungkinkan
dilakukan penilaian ulang atas profil Risiko. Pemantauan

dilakukan secara harian dan menjadi bagian dalam proses
bisnis organisasi.
b.

Pemantauan dan tinjauan berkala
1)

Pemantauan dan tinjauan berkala dilakukan secara

triwulanan yaitu pada bulan April, Juli, Oktober, dan
Januari pada tahun berikutnya. Pemantauan triwulanan
dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi

Pengendalian Risiko, analisisi status Indikator Risiko yang
ditangani serta tren perubahan besaran/Level Risiko.
2)

Pemantauan

dan

tinjauan

triwulan

dituangkan pada format sebagai berikut:

dan

tahunan
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Formulir 4 Pemantauan dan tinjauan Triwulan .... < diisi dengan Triwulan I, II, III atan IV >
Unit Organisasi

: < isi dengan nama unit pemillk Risiko >

Periode Penerapan

: < isi dengan tahun penerapan Profil Risiko >
~Retenadian KisUm

Peogendalian Risiko

RencaaB

Teijadi

Tindak

Output

Pengendalian

Target

Wakbi

Penanggung

Implementasi

Jawab

Rcalisasi

/Tidak
Level Risiko

Remungkman

Oampak

(9)

(10)

(RTP)
(3)

(6)

<diisi sesuai

<diisi dengan
dengan

kolom 3
kotom 2

pada

kotom 4

fonnultr 3>

(11)

<diisi sesuai

<diisi sesuai

<diisl dengan

<iliisi dengan

<diisi

kolom 6

kolom 17

level

level dampak

dengan

<diisi tlndak

apabila

lanjut

rcalisasi

pelaksanaan

pada

pada

kemungldnnn

sctelah

level

pada

kolom 12

Pengendalian

pclaksan

setiap kegiatan

formulfr 3>

fonnulir 2>

sctclah

pengendolian

risiko

kolom 2

leijadl>

apabila kotom

pengcndtilian

berdasarkan

sesuai

tctjfuU

berdasarkan

table kriterla

matrik

pada

table kritcria

dampa>

onalisis

kolom 3>

kemung]dnan>

pada kolom 4>

fonnulir 3>

kegiatan

tidak>

12 teijndi >
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Formulir 5 Efektivitas Pengendalian Risiko
Unit Organisasi

: < isi dengan nama unit pemilik Risiko >

Periode Penerapan

: < isi dengan tahun penerapan Profil Risiko >

I&iim'

LmuJasiko

Level Kisiko Setelab

Sebetum

Pengendalian

PenuttdaJian

<diisi scsuai

<diisi hambatan

<diisi tindok lajijui

koiam S ]}a(la

Pengendalian

yang diperlukon

formulir 4 pada

risiko apabila

unTUk mcnangani

kolom 12 tidak

risiko. Dituangkan

crekiif>

pada funnulir

formulir

pemantauan
triwulan 1V>

mooajcracn risiko

tahun sclanjutnya»

29

c.

Reviu

Reviu implementasi Manajemen Risiko

Reviu ini bertujuan melihat kesesuaian pelaksanaan dan
output seluruh Proses Manajemen Risiko dengan ketentuan
yang berlaku.
d.

Audit Manajemen Risiko

Audit Manajemen Risiko dilakukan oleh Inspektorat sebagai
auditor internal Badan Stadardisasi Nasional. Audit meliputi
kepatuhan

terhadap

ketentuan

Manajemen

Risiko

lingkungan Badan Stadardisasi Nasional dan

di

meninjau

efektivitas serta kesesuaian perlakukan Risiko yang ada.

G. Pencatatan dan Pelaporan
a.

Pelaporan Manajemen Risiko
1)

Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang

menyajikan informasi terkait perkembangan dan proyeksi
Risiko serta pelaksanaan mitigasi Risiko yang disusun
oleh Pimpinan UPR dan dilaporkan kepada Pimpinan UPR

tingkat lebih tinggi, untuk digunakan sebagai bahan

pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan
keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan
Manajemen Risiko.

2)

Bentuk-bentuk laporan Manajemen Risiko meliputi:

a)

Laporan

pemantauan Triwulanan

UPR

sebagai

terlampir dalam Lampiran II
b)

Laporan Pemantauan Tahunan UPR sebagaimana

terlampir dalam lampiran III

c)

Laporan

pemantauan

Triwulanan

UKMR

sebagaimana terlampir dalam lampiran IV
d)

Laporan Pemantauan Tahunan UKMR sebagaimana
terlampir dalam lampiran V

b.

Mekanisme

penyampaian

sebagaimana tabel berikut:

dokumen

Manajemen

Risiko

Penyiapan Laporan dikoordinasikan oleh Biro

• Laporan Tahunan
Risiko; Awal Tahun

SDMOH

berikutnya

Laporan disampaikan oleh UPR kepada Kepala
BSN dengan tembusan Biro SDMOH

• Laporan pemantauan;

Laporaii disampaikan oleh UPR kepada Kcpala

Triwulanan

BSN dan UPR di aiasnya dengan tembusan
Biro SDMOH

Piagam Manajemen Risiko

1)

Dokumen ini merupakan pemyataan pemilik Risiko dalam
melaksanakan Manajemen Risiko yang dilampiri dengan
Formulis konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan
peta Risiko, dan Formulir Pengendalian Risiko.

2)

Format piagam Manajemen Risiko sebagai berikut:
Format Piagam Manajemen Risiko
PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

... <isi dengan nama unit pemiiik Risiko>
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

TAHUN ... <diisi dengan taliun penerapan profil Ri5iko>
Dalam rangka pencapaian sasaran pada iinil... <diisi dengan nama UPR> .... saya
menyatakan :

1. Piagam Manajeinen Risiko ini merupakan liasii penuangan pelak.sanaan Proses Manajemen
Risiko yang melipuli konteks Manajemen Risiko. profil dan peta Risiko, serta rencana
Pengendalian Risiko.
2. Peiaksanaan proses tersefaut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh koordinator Risiko dan

sesuai dengan ketentuan terkail penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingktingan Badan
Standardisasi Nasiunal.

3. Rencana Pengendalian Risiko yang dituangkan dalam piaga ini akan dilaksanakan oleh seluruh
jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.

4. Untuk mengingatkan cfektivitas penerapan Manajemen Risiko. akan dilakukan pemantauan dan
reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.

<.,.tempat

tanggal penetapan ..^ >
Ditetapkan oleh :
< ltd pemilik Risiko>
<Jabaian pemilik Risiko
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BAB III
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko merupakan acuan daJam

penyelenggaraan

menajemen

risiko

dl lingkungan BSN

dan

diharapkan dapat diiiitegrasikan secara konsisten dalam setiap
proses bisnis pada masing-masing unit keija di lingkungan BSN.

KEPALA^

-BADAN

STANDARDISASI

NASIONAt,

HMAD
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LAMPIRAN I

PETUNJUK PELAKSANAAN

MANAJEMEN

RISIKO DI

LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAPORAN PEMANTAUAN TRIWULANAN UPR

NOTA DINAS
/

/STANDAiaiSASI

No

mtom.

diisi kota dan tanggal

Kepada

: Kepala Biro SDMOH selaku Unit Kepatuhan Manajemen

Risiko

Dari

:

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal

: Laporan Pemantauan Triwulanan

Berdasarkan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2021

tentang Manajemen Risiko di Lingkungan BSN, dengan ini kami
sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di
lingkungan

(diisi nama unit kerja pemilik risiko)

triwulan

.... tahun .... dengan uraian sebagai berikut:
Basil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan
Triwulan .... Tahun
a.

sebagai berikut:

Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentiflkasi sebanyak ... risiko

(Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentiflkasi
dapat dilihat pada Formulir 2.
b.

Perubahan Risiko

Jumlah risiko baru sebanyak

risiko yang telah

diusulksin kepada Unit Manajemen Risiko. Daftar risiko baru
sebagai berikut:
No.

Daftar Risiko Baru

Kategori Risiko
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c.

Evaluasi Risiko

Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak ...
risiko (...% dari ... risiko). Daftar risiko prioritas unit kejja
dapat dilihat pada Formulir 3.
d.

Kegiatan pengendalian

i.

Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan
sampai dengan triwulan

sebanyak ... kegiatan

pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian
dapat dilihat pada Formulir 3.
ii.

Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi

sampai dengan triwulan

sebanyak ... atau ...%

dari ... kegiatan pengendalian. Daftar pengendalian
yang terealisasi dapat dilihat pada Formulir 4.

iii.

Kegiatan
sebelum

pengendalian

yang

telah

dilaksanakan

rencana sebanyak ... yang seharusnya

dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
iv.

Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi
sebanyak ... atau ...% dari kegiatan pengendalian.

e.

Pemantauan Keterjadian Risiko

Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan

triwulan

sebanyak ... kejadian. Daftar pemantauan

keterjadian risiko dapat dilihat pada Formulir 4

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.
Direktur/Kepala Biro/Pusat ...

KEPALA__^ADAN

STANDARDISASI

NASIOT)lAt7^"'-'

HMAD
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LAMPIRAN II
PETUNJUK PELAKSANAAN

MANAJEMEN

RISIKO

DI

LINGKUNGAN BADAN STANDAE?DISASI NASIONAL

LAPORAN PEMANTAUAN TAHUNAN UPR

NOTA DINAS

(#>

BADAN

STANDAROISASI

NAStONAL

diisi kota dan tanggal

Kepada

; Kepala Biro SDMOH selaku Unit Kepatuhan Manajemen

Risiko
Dari

:

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal

: Laporan Pemantauan Triwulanan

Berdasarkan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2021
tentang Manajemen Risiko di Lingkungan BSN, dengan ini kami
sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di
lingkimgan

(diisi nama unit kerja pemilik risiko)

triwulan

.... tahun .... dengan uraian sebagai berikut:

Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan
Triwulan .... Tahun

sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak ...
risiko (Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi
dapat dilihat pada Formulir 2.
b. Perubahan Risiko

Jumlah risiko baru sebanyak

risiko yang telah

diusulkan kepada Unit Manajemen Risiko. Daftar risiko baru
sebagai berikut:

No.

Daftar Risiko Baru

Kategori Risiko
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c. Evaluasi Risiko

Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko

sebanyak ... risiko (...% dari ... risiko). Daftar risiko prioritas
unit kerja dapat dilihat pada Formulir 3.
d. Kegiatan pengendalian

i.

Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan
sampai dengan triwulan IV sebanyak ... kegiatan
pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian
dapat dilihat pada Formulir 3.

ii.

Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi
sampai dengan triwulan IV sebanyak ... atau ...% dari
kegiatan pengendalian.

iii.

Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan
sebelum rencana sebanyak ... yang seharusnya
dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
iv. Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi
sebanyak ... atau ...% dari kegiatan pengendalian.
e. Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan
triwulan IV sebanyak ... kejadian. Daftar pemantauan
keterjadian risiko dapat dilihat pada Formulir 4.
f. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran risiko
sampai dengan triwulan IV, jumlah risiko yang berhasil
turun ke level yang dapat diterima sebanyak .... risiko
(mengacu pada Formulir 4) atau ... persen dari total risiko
yang teridentifikasi.

g. Jumlah risiko yang tidak berhasil turun ke level yang dapat
diterima sebanyak .... risiko (mengacu pada Formulir 5)
atau ... persen dari total risiko yang teridentifikasi.
Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.
Direktur/Kepala Biro/Pusat...

KEPAL^T^^^i^ADAN

STAN DARDISASI

NA^IONAlT"'^

HMAD
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LAMPIRAN III

PETUNJUK PELAKSANAAN

MANAJEMEN RISIKO DI

LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAPORAN PEMANTAUAN TRIWULANAN UKMR

NOTA DINAS

1 w

/ipJU /STANDARDISASI

No

NASIONAL

.diisi kota dan tanggal.

Kepada

: Kepala DSN

Dari

:

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal

: Laporan Pemantauan Triwulanan

Berdasarkan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2021
tentang Manajemen Risiko di Lingkungan BSN, dengan ini kami
sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di

lingkungan BSN triwulan .... tahun .... dengan uraian sebagai
berikut:

Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan
Triwulan .... Tahun

sebagai berikut:

a.

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak ... risiko

b.

Jumlah risiko baru sebanyak

risiko yang telah

diusulkan kepada Unit Manajemen Risiko. Daftar risiko baru
sebagai berikut:
No.

Daftar Risiko Baru

Kategori Risiko

c. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak ...
risiko (...% dari... risiko).
d. Jumlah risiko yang sudah ada pengendalian namun belum

memadai sebanyak

risiko atau

% dari jumlah risiko
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e. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai
dengan triwulan .... sebanyak ... kegiatan pengendalian.
f. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi
sampai dengan triwulan ... sebanyak ... atau ...% dari ...
kegiatan pengendalian.

g. Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum
rencana sebanyak ... yang seharusnya dilaksanakan pada
triwulan berikutnya.

h. Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi
sebanyak ... atau ...% dari kegiatan pengendalian.
i.

Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan
triwulan

sebanyak ... kejadian.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.
Kepala Biro SDMOH

KEPALA

BADAN

STANDARDISASI

NASI0SS57>
/. >

.•

HMAD
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LAMPIRAN IV

PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAPORAN PEMANTAUAN TAHUNAN UKMR

NOTA DINAS

■1 ^

.|Mia|\SAOAN

/ ipail /sTAmum/at

No

MA8WNAL

.diisi kota dan tanggal.

Kepada

; Kepala BSN

Dari

:

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal

: Laporan Pemantauan Triwulanan

Berdasarkan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2021

tentang Manajemen Risiko di Lingkungan BSN, dengan ini kami
sampaikan laporan

penyelenggaraan

Manajemen Risiko di

lingkungan BSN triwulan .... tahun .... dengan uraian sebagai
berikut:

Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan
Triwulan .... Tahun

sebagai berikut:

a. Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak ... risiko
b. Jumlah risiko baru sebanyak

risiko yang telah diusulkan

kepada Unit Manajemen Risiko. Daftar risiko baru sebagai
berikut:
No.

Daftar Risiko Baru

Kategori Risiko

c. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak
risiko (...% dari ... risiko).
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d. Jumlah risiko yang sudah ada pengendalian namun belum
memadai sebanyak

risiko atau

% dari jumlah risiko

e. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai
dengan triwulan .... sebanyak ... kegiatan pengendalian.
f. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai
dengan triwulan ... sebanyak ... atau ...% dari ... kegiatan
pengendalian.

g. Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum
rencana sebanyak ... yang seharusnya dilaksanakan pada
triwulan berikutnya.
h. Daftar

kegiatan

pengendalian

yang

belum

terealisasi

sebanyak ... atau ...% dari kegiatan pengendalian.
i. Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan t^i^^a^lan
I sebanyak ... kejadian.
j. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran risiko

sampai dengan triwulan IV,jumlah risiko yang berhasil turun
ke level yang dapat diterima sebanyak .... risiko atau
persen dari total risiko yang teridentifikasi.

k. Jumlah risiko yang tidak berhasil turun ke level yang dapat
diterima sebanyak .... risiko atau

persen dari total risiko

yang teridentifikasi.

Atas perhatian Bapak/lbu, kami mengucapkan terima kasih.
Kepala Biro SDMOH

KEPALA

NASIOK

BADAN

STANDARDISASI

jiOi.s:,:

CHMAD

