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Manajemen resiko operasional masih relatif baru bagi bank-bank di 
Indonesia, walaupun resiko itu selama ini sudah melekat pada industri perbankan 
dan beberapa bank telah mencoba mengelola resiko ini dengan berbagai tingkat 
kesuksesan. Penerapan manajemen resiko dilakukan secara bertahap dan sedini 
mungkin. Implementasinya akan memberi manfaat yang luar biasa dalam ha1 
meningkatkan daya saing, fleksibilitas, dan dalam pemanfaatan peluang-peluang 
bisnis baru. Pertama-pertama yang hams dijalankan oleh Bank adalah 
mengidentifikasikan apakah sesuatu ha1 itu merupakan resiko bagi bank. Pesatnya 
perkembangan lingkungan internal dan ekstemal perbankan diikuti oleh semakin 
kompleksnya resiko bagi kegiatan usaha Bank, kecenderungan peningkatan resiko 
operasional dan kerugian yang tejadi di Bank, pengaruh resiko operasional 
terhadap kesehatan dan pertumbuhan bisnis Bank. Dengan memberikan daftar isu- 
isu resiko diharapkan lebih mudah bagi pemilik resiko untuk melengkapi model 
penilaian sendiri. Dari berbagai pemilik resiko yang ada di Divisi Operasional 
Bank X, maka di pilih salah satu unit yaitu Unit Phone Banking agar lebih fokus 
dalam melakukan penelitian manajemen resiko operasional. Unit Phone Banking 
dapat mengetahui lebih dini bahwa potensi resiko operasional yang ada pada 
unitnya. 

Perumusan masalah adalah sebagai berikut : Bagaimana mengidentifikasi, 
memetakan dan hambatan resiko operasional di unit Phone Banking sebagai 
proses awal penetapan kebijakan pengendalian resiko operasional dalam 
meminimalisir resiko operasional. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1). Menganalisis langkah-langkah 
kebijakan yang telah dilakukan serta implikasi dan efektifitas penerapan sistem 
Manajemen Resiko Operasional terhadap kineja perusahaan, (2). 
Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi Bank X dalam 
mengimplementasikan sistem Manajemen Resiko Operasional. Ruang lingkup 
penelitian ini adalah evaluasi terhadap penerapan manajemen resiko operasional 
dengan metode selfassessment di Bank X ,  khususnya di unit Phone Banking pada 
Divisi Operasional. Penelitian hanya sampai pada tahap pengumpulan database 
resiko operasional yang ada pada unit Phone Banking, yang kemudian dinilai 
dengan metode selfassessment dan belum pada sampai tahap nilai uang yang ada 
pada resiko tersebut. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
dalam bentuk studi kasus proses penerapan manajemen resiko operasional. 
Melalui studi kasus ini diharapkan mampu digali lebih berbagai informasi 
mengenai langkah-langkah kebijakan, strategi dan faktor-faktor yang 
menghambat dalam proses penerapan manajemen resiko operasional. Selanjutnya 



penelitian juga membahas secara fokus pada penerapan manajemen resiko 
operasional dengan metode analisis Drivers of Changing Operations, Value 
Chain, Lingkungan Ekstemal meliputi lingkungan umum dan lingkungan 
persaingan industri. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses manajemen resiko 
operasional Bank X sudah sesuai. Dimana dari selumh resiko operasional yang 
perlu mendapatkan prioritas utama untuk ditindaklanjuti dari kejadian tak terduga, 
pembahan teknologi dan pembahan produk dan jasa, sehingga hams segera 
ditangani untuk menghindari kerugian. Dengan menganalisis Drivers of Changing 
Operations, adalah untuk melihat faktor-faktor yang berpengamh terhadap 
kondisi pemsahaan mengakibatkan adanya pembahan operasional dari Pembahan 
pasar yang dirasakan oleh Bank X salah satunya adalah dorongan karena 
perubahan deregulasi dari Bank Indonesia dan dampak globalisasi di Indonesia 
yang sedikit banyak membah struktur pasar perbankan di Indonesia. Pembahan 
produk dan jasa diharapkan dapat menjadi daya tarik untuk menambah jumlah 
nasabah untuk meningkatkan pendapatan. Pembahan teknologi ini juga akan 
menjadi dorongan bagi pembahan sistem operasional Bank X. Pembahan teknik 
datang dari kalangan akademik dimana beberapa industri sudah mengadopsi teori 
dari kalangan akademik, dapat menjadi dorongan bagi perubahan sistem 
operasional di industri jasa perbankan. Misalnya mengelompokkan manajemen 
resiko yang mempunyai keunggulan 1 kegagalan. Dan kejadian kasus U C  sebesar 
Rp.1,7 triliun di tahun 2003 yang membah kondisi pemsahaan secara struktural, 
mempakan salah satu bukti bahwa kejadian tak terduga menjadi salah satu 
dorongan pembahan sistem operasional. Khususnya unit Phone Banking, kejadian 
tak terduga timbul adanya transfer gagal atau sistem call center tidak berfungsi. 

Analisis Lingkungan Ekonomi berhubungan erat dengan pertumbuhan 
ekonomi Indonesia yang mana pertumbuhannya yang akan datang sangat 
dipengamhi oleh kineja Presiden terpilih. Lingkungan Politik juga mempunyai 
andil peran dalam menentukan kehidupan negara karena bila stabilitas politik 
yang kondusif maka iklim investasi akan naik sejalan dengan pertumbuhan 
ekonomi membaik. Lingkungan Sosial akan mempengaruhi kesempatan dan 
tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam pencapaian tujuan dan strategi 
suatu pemsahaan. Kecendemngan sosial budaya membentuk cara hidup Banking 
Minded, kecendemngan itu menciptakan tipe konsumen berbeda dan 
konsekuensinya kebutuhan akan produk, jasa dan strategi berbeda pula. 
Lingkungan Teknologi yang berkembang sangat cepat, Bank X dalam 
memperkuat jaringan distribusinya memanfaatkan teknologi dimana nasabah akan 
dapat menikmati berbagai kemudahan bertransaksi. 

Kekuatan Tawar menawar Pembeli, nasabah Bank X ini sangat besar 
dengan jumlah rekening penabung 6.784.464 untuk sampai dengan akhir tahun 
2003, serta memiliki distribution channel melalui Phone Banking, ATM dan 
mobile Banking. Kekuatan Tawar menawar Pemasok, dapat mempengaruhi 
industri dengan kemampuan untuk menaikkan suku bunga atau menurunkan 
kualitas barang atau jasa yang dibeli. Pemasok dalam industri perbankan adalah 
Teknologi Infomasi dan jumlah nasabah baik giro, tabungan, deposit0 yang 
dimiliki Bank X. Ancaman Pendatang baru pada pertumbuhan industri perbankan 



relatif kecil mengingat banyak hambatan bagi pendatang baru untuk memasuki 
industri perbankan khususnya layanan Phone Banking. Pada industri perbankan 
hambatan utamanya adalah peraturan pemerintah, infrastruktur dalam mendirikan 
industri perbankan. Ancaman produk substitusi perbankan datang dari perusahaan 
multijnance seperti GE Finance dan MBF Finance, yang menawarkan produk 
dan jasa dengan berbagai kemudahan serta kemasan pemasaran yang begitu indah 
sehingga produk dan jasa menjadi daya tank untuk menarik nasabah. Intensitas 
perseteruan di antara perusahaan bersaing cenderung meningkat kalau jumlah 
pesaing bertambah. Yang dimaksud dengan pesaing disini adalah semua 
perbankan baik Bank pemerintah maupun Bank swasta. Tidak banyak Bank yang 
mempunyai unit Phone Banking sehingga ancaman terhadap bisnis ini relatif 
kecil. 

Analisis Value Chain, dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan 
Phone Banking tersebut terbagi dalam dua kegiatan utama yaitu strategi dan 
pengembangan meliputi kegiatan Procurement, dan Product Development and 
Marketing, dan kegiatan pengelolaan meliputi Aplication Processing and 
Activation, Layanan Phone Banking, Accounting, Kliring dun RTGS. 

Evaluasi proses manajemen resiko operasional Bank X sudah cukup baik, 
namun saat ini manajemen resiko operasional Bank X belum sampai pada tahap 
penghitungan alokasi modal untuk menutupi resiko operasional. Bank X memiliki 
resiko operasional yang tinggi, sehingga manajemen perlu memberikan perhatian 
khusus pada resiko operasional, dengan melakukan Manajemen Resiko 
Operasional yang efektif, disamping sebagai salah satu syarat yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia yang menghamskan setiap bank untuk menyusun pedoman 
manejemen resiko di banknya masing-masing. Pada tahap awal metodologi self 
assessment ini memang yang paling efektif, mengingat infrastruktur manajemen 
resiko operasional baru terbentuk. 

Dari hasil Evaluasi terhadap Penerapan Manajemen Resiko Operasional pada 
Bank X sudah cukup efektif untuk meminimalisir resiko operasional, mengingat 
infrastruktur manajemen resiko operasional bam terbentuk. 

Saran kepada manajemen Bank X perlu memikirkan metodologi yang akan 
digunakan untuk masa yang akan datang selain self assessment, dan 
mengembangkan alat untuk analisa resiko operasional dan alat untuk menghitung 
alokasi modal yang diperlukan, misalnya untuk pengukuran resiko di masa yang 
akan datang, menggunakan metode pengukuran Advance Measurement 
Approach, maksudnya untuk menghindari objektifitas dalam penilaian resiko dan 
kompleksitas perusahaan yang sangat tinggi. 
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