
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

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 harus 

dijalankan oleh Bank adalah mengidentifikasikan apakah sesuatu ha1 itu 

merupakan resiko bagi bank. 

Resiko tidak hanya berkenaan dengan kemungkinan "ha1 buruk yang 

terjadi" tetapi juga dengan "ha1 buruk yang tidak terjadi". Suatu kejadian, 

keadaan, situasi, posisi, kecelakaan akan menghasilkan kerugian keuangan 

atau non keuangan bagi bank baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. Manajemen Resiko yang baik mempunyai potensi untuk memberikan 

orientasi baru bagi organisasi secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan 

kine rja Bank. 

Pada Januari 2001, the Base1 Conzmittee on Banking Supervision's 

(Komite yang terdiri dari Gubernur Bank Sentral dari 10 negara maju) Bank 

for I~iteniational Settlement mengeluarkan dokumen konsultatif yang 

mengusulkan untuk memasukkan dana resiko operasional ke dalam nilai 

minimum rasio kecukupan modal suatu bank, dengan nama The New Capital 



Accord. Pada September dan Desember 2001, Bank for International 

Settlement mengeluarkan dua kertas keja  yang memasukkan aturan-aturan 

dan manajemen dan supervisi resiko operasional dari hasil diskusi atas 

dikeluarkannya Bank for International Settlement. The Basel 2 akan segera 

diberlakukan pada tahun 2006 untuk menggantikan The Basel I, diikuti 

dengan masa transisi selama lima tahun. Namun demikian, pihak regulator 

menginginkan bank-bank telah mulai mempersiapkan diri. The Basel 2 

merupakan ketentuan baru mengenai "credit risk charge" dan "operational 

risk charge" dalam bank. Sebagai konsekuensinya, ketentuan mengenai 

perhitungan Capital Adequacy Ratio akan berubah, mengingat bobot resiko 

yang diberlakukan menjadi lebih "risk sensitive". 

Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada resiko-resiko yang 

berkaitan erat dengan hngsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. 

Pesatnya perkembangan lingkungan ekstemal dan internal perbankan juga 

menyebabkan semakin kompleksnya resiko kegiatan usaha perbankan. Oleh 

karena itu agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis perbankan, Bank 

dituntut untuk menerapkan manajemen resiko. Dalam kaitan ini, prinsip- 

prinsip manajemen resiko yang akan dianut dan diterapkan pada perbankan di 

Indonesia diarahkan sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bank 

for International Settlements melalui Basel Comnzittee on Banking 

Supervision. Prinsip-prinsip tersebut pada dasamya merupakan standar bagi 

dunia perbankan untuk dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dalam ruang 



lingkup perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang sangat 

pesat dewasa ini. 

Secara tradisional resiko dalam industri perbankan terdiri atas dua jenis 

yakni resiko terhadap kegagalan dalam pengembalian pinjarnan oleh debitur 

yang dikenal dengan resiko kredit, dan kegagalan dalam mengembalikan 

simpanan nasabah pada saat dibutuhkan atau resiko likuiditas. Namun, dalam 

dua dekade terakhir, jenis-jenis resiko ini mengalami peningkatan secara 

dramatis. Perubahan ini disebabkan terjadinya perubahan secara mendalam 

dalam industri keuangan dan dalam operasional perbankan yang berakibat 

semakin pentingnya pengelolaan resiko keuangan. Pesatnya perkembangan 

lingkungan internal dan ekstemal perbankan diikuti oleh semakin 

kompleksnya resiko bagi kegiatan usaha Bank, kecenderungan peningkatan 

resiko operasional dan kerugian yang terjadi di Bank, pengaruh resiko 

operasional terhadap kesehatan dan pertumbuhan bisnis Bank. 

Isu resiko merupakan potensi persoalan / problem, kejadian atau 

masalah 1 kendala yang selanjutnya digunakan sebagai kata pengganti untuk 

membantu pemilik resiko menelaah persoalan atau kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan tugas operasional sehari-hari yang mungkin dapat memicu 

terjadinya kerugian bagi Bank. Berdasarkan konsensus disimpulkan bahwa 

lebih mudah mengidentifikasikan persoalan, kejadian dan masalah daripada 

menentukan resiko yang mungkin dihadapi, sebagaimana manajemen resiko 

operasional juga merupakan ha1 yang baru bagi kebanyakan 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, 

di pilih salah satu unit yaitu Unit Phone Banking agar lebih fokus dalam 

melakukan penelitian manajemen resiko operasional. Unit Phone Banking 

perlu mengantisipasi resiko operasional, yang ada di unit tersebut misalnya 

resiko teknologi dan resiko orang karena dalam aktivitas sehari-hari sangat 

berkaitan dengan teknologi informasi dan sumber daya manusia, sehingga unit 

Phone Banking dapat mengetahui lebih dini bahwa potensi resiko operasional 

yang ada pada unitnya. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Belajar dari pengalaman kejadian kasus L/C sebesar Rp. 1,7 triliun di 

tahun 2003, maka dirasa perlu untuk terus menerapkan prinsip kehati-hatian 

bank dalam mengelola perusahaan. Langkah nyata yang telah dilakukan oleh 

Bank X adalah melalui penerapan suatu sistem Manajemen Resiko secara 

komprehensif, baik yang menyangkut resiko pasar, resiko operasional 

maupun resiko kredit. Dalam penyusunannya, Bank X juga dibantu oleh 

tenaga konsultan bereputasi internasional yang cukup berpengalaman di 

bidangnya sehingga sistem manajemen resiko yang ada diharapkan mampu 

untuk meningkatkan kemampuan Bank X dalam mengelola resiko. Tentu saja 

implementasi manajemen resiko ini tidak semudah membalik telapak tangan. 

Permasalahan yang dihadapi manajemen Bank X adalah : 



1. Langkah-langkah kebijakan dan strategi apa yang hams diambil untuk 

meminimalisir resiko operasional. 

2. Kendala atau hambatan apa yang sedang dihadapi oleh Bank X, yang 

mempengaruhi efektivitas dalam penerapan model sistem manajemen 

resiko operasional. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, pada penelitian ini 

masalah dimmuskan menjadi : 

"Bagaimana mengident$kasi, memetakan resiko operczsional di unit Phone 

Banking serta hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam penerapannya 

sebagai proses awal penetapan kebijakan pengendalian resiko operasional 

dalam meminimalisir resiko operasional". 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perurnusan masalah tersebut, maka penelitian ini 

bertujuan untuk evaluasi terhadap penerapan manajemen resiko operasional 

yang dilakukan oleh unit Phone Banking pada Divisi Operasional yaitu : 

1. Menganalisis langkah-langkah kebijakan yang telah dilakukan serta 

implikasi dan efektivitas penerapan sistem Manajemen Resiko 

Operasional terhadap kine rja perusahaan. 

2. ~en~identifikasi  hambatan-hambatan yang dihadapi Bank X dalam 

mengimplementasikan sistem Manajemen Resiko Operasional. 



1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak : 

1. Sebagai bahan pertimbangan manajemen Bank X, dalam 

penyusunan kebijakan dan strategi, sistem yang berkaitan dengan 

manajemen resiko operasional. 

2. Memberikan sarana bagi penulis dalam mengaplikasikan teori yang 

telah diperoleh selama ini. 

3. Bagi pembaca atau masyarakat luas. 

1.6. Ruang Lingkup 

Pembatasan ruang lingkup penelitian sangat diperlukan agar penelitian 

ini lebih terfokus, pada pokok permasalahan yang ada sehingga diharapkan 

tujuan penelitian tidak menyimpang dari sasarannya. 

Ruang lingkup penelitian ini adalah evaluasi terhadap penerapan 

manajemen resiko operasional dengan metode self assessment 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 self assesst~reizt 

dan belum pada sampai tahap nilai uang yang ada pada resiko tersebut. 




