
 I.  PENDAHULUAN 

    

1.1. Latar Belakang 

Krisis moneter di Indonesia tujuh tahun yang lalu merupakan 

cermin yang baik bagi perbankan Indonesia. Penyebabnya antara lain 

pengelolaan risiko kredit tidak dilakukan dengan baik, sehingga berujung 

pada kehancuran modal bank. Memang banyak faktor non ekonomi 

lainnya yang menyebabkan perbankan Indonesia collapse. Namun secara 

nyata dapat dilihat bahwa perbankan di Indonesia tidak begitu 

memperhatikan penerapan manajemen risiko. Ketika itu risiko yang harus 

diperhatikan baru risiko kredit dan risiko pasar, belum ada ketentuan 

mengenai risiko operasional dan risiko kurs. 

Menurut Silalahi (2004) dikatakan bahwa dalam perkembangannya 

wacana pengelolaan risiko makin berkembang, terutama setelah 

diumumkannya The New Basel Capital Accord (Basel II) oleh Bank for 

International Settlements (BIS) pada bulan Juni 2004. Bersamaan dengan 

itu, Bank Indonesia sejak awal 2004 telah menggulirkan wacana Arsitektur 

Perbankan Indonesia (API) sebagai visi perbankan Indonesia hingga 

tahun 2010. Sedangkan dalam kaitan dengan penerapan Manajemen 

Risiko bagi Bank Umum pada tahun 2003 Bank Indonesia telah 

mengeluarkan peraturan : PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan 

Surat Edaran No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. 

Menurut Basel II ada 3 (tiga) jenis risiko yang harus dikelola dengan 

baik oleh bank, yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. 
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Sedangkan oleh Bank Indonesia dikelompokkan menjadi 8 (delapan) jenis 

risiko, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga & forex, risiko 

operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan dan risiko 

strategik. Dalam Basel II, lima jenis risiko terakhir versi Bank Indonesia 

tersebut adalah tergabung dalam risiko operasional. 

Para ekonom dan pengamat perbankan melihat bahwa disamping 

faktor makro yang menyebabkan risiko kredit dan risiko pasar, faktor 

penyebab kejatuhan perbankan di Indonesia yang paling dominan adalah 

kelemahan manajemen bank itu sendiri. Ini merupakan risiko operasional, 

karena sudah menyangkut faktor pengabaian prinsip prudential banking, 

pelanggaran ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter, tidak 

adanya penetapan limit yang jelas dan lain-lain. 

Dalam sejarah perbankan dunia pernah terjadi beberapa bank 

besar dunia yang runtuh hanya karena kelalaian dalam mengelola 

operasional bank. Salah satu contoh yang paling spektakuler adalah 

runtuhnya Barings Bank, salah satu bank terbesar dan tertua di Inggris. 

Disebut runtuh karena Barings Bank begitu besar assetnya, begitu kuat 

jaringan kerjanya dan didukung oleh Sistem Operasi dan Prosedur (SOP) 

yang kuat. Awal keruntuhannya adalah kegagalan mengantisipasi risiko 

operasional. 

Risiko operasional, terutama bagi Bank yang sudah beroperasi 

lama ibarat gunung es di lautan Artic. Rutinitas tiap hari kadang 

mengabaikan pengendalian risiko operasional, sehingga bila muncul dan 
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terjadi benturan, maka kerugiannya jauh lebih besar dari perkiraan, 

sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
It is impossible to make 
unsinkable ship.  What we can do 
is make it floating long enough for 
us to abandon it. 

Titanic tragedy
Sumber: Andersen Risk Consulting, 2002. 

 

Gambar 1. Ilustrasi Risiko Operasional Bank 

 

Dalam industri perbankan, risiko operasional adalah risiko atas 

kesalahan operasional dalam menjalankan usaha. Upaya yang dilakukan 

untuk mencapai tujuan usaha melalui ketersediaan unsur: Sumber Daya 

Manusia (SDM), sistem dan prosedur serta teknologi. Ketiga unsur ini 

berpotensi menyebabkan terjadinya risiko kegagalan operasional.  

Pada bulan Januari 2001, Basel Committee on Banking 

Supervision’s - Bank for International Settlement (BIS) menerbitkan 

dokumen konsultatif tentang gagasan untuk memperhitungkan risiko 

operasional ke dalam persyaratan modal minimum bank, the New Capital 

Accord (BIS-2). Pada bulan September dan Desember 2001, BIS 

menerbitkan dua tulisan (working papers) yang menggabungkan antara 
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tata cara pengaturan serta manajemen dan pengawasan atas risiko 

operasional, sebagai hasil dari diskusi atas dokumen konsultatif tersebut.  

Risiko kegagalan operasional pada umumnya dikategorikan 

menurut sumber penyebabnya yaitu penyebab dari dalam dan penyebab 

dari faktor luar. Penyebab dari faktor internal antara lain: 

1. Risiko akibat kegagalan sistem SDM seperti akibat kompetensi yang 

tidak memadai dan fraud, 

2. Risiko kegagalan proses, misalnya, risiko kesalahan akibat 

penggunaan model, transaksi (misalnya kesalahan dalam melakukan 

settlement), risiko kegagalan dalam sistem pengawasan seperti 

pelampauan sestim limit, 

3. Risiko kegagalan sistem teknologi misalnya kesalahan program dan 

kegagalan sistem telekomunikasi.  

Selama ini pada penerapannya, pengelolaan Manajemen Risiko 

untuk Sumber Daya Manusia di Bank Bukopin telah dilakukan melalui 

Program Penilaian Sendiri (Risk Self Assessment) untuk mendapatkan 

risiko-risiko apa saja yang berpotensi tinggi untuk menjadi faktor kerugian. 

Program ini telah berjalan 10 putaran penilaian, sejak tahun 2002.  

Program Risk Self Assessment (RSA) telah dilaksanakan langsung 

pada Unit Operasional dan Unit Kerja Sumber Daya Manusia di Cabang 

maupun di Kantor Pusat. Dari hasil tersebut maka dibuat rencana-rencana 

minimalisasi risiko untuk menekan risiko-risiko yang dianggap berpotensi 

menimbulkan kerugian di masa depan (Bank Bukopin, 2002). 
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Sebagaimana dikatakan Darmawi (2002) bahwa pengidentifikasian 

risiko itu merupakan proses penganalisaan untuk menemukan secara 

sistematis dan secara berkesinambungan. Untuk itu melalui penerapan 

manajemen risiko operasional, akan lebih mudah mengidentifikasi hal-hal 

atau kejadian-kejadian yang terjadi pada suatu perusahaan yang dapat 

dimasukkan sebagai kategori suatu risiko bagi perusahaan. Setelah 

mengetahui hal-hal apa saja yang masuk menjadi kategori suatu risiko, 

kemudian perlu ditemukan ‘key‘ bagaimana perusahaan memanaje risiko 

tersebut supaya tidak berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan.  

Bank Bukopin sejak tahun 2002 sudah mulai mengimplementasikan 

Pedoman Manajemen Risiko Operasional sebagai panduan bagi para 

karyawan dalam mengelola dan mengendalikan risiko-risiko yang terdapat 

pada setiap kegiatan operasional PT. Bank Bukopin. Dengan demikian 

setiap risiko dapat diidentifikasi secara tepat baik kemungkinan terjadinya 

risiko tersebut maupun dampak yang ditimbulkannya. Hasil dari kegiatan 

pengelolaan risiko tersebut merupakan alat bagi manajemen dalam 

mengambil keputusan, guna menjaga kelangsungan usaha serta 

meningkatkan keuntungan perusahaan.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

PT. Bank Bukopin selanjutnya disebut Bank Bukopin pada tahun 

2005 ini mempunyai 37 kantor cabang di seluruh Indonesia dengan 

dukungan pegawai di cabang-cabang yang mencapai jumlah 4.127 orang 

(USDM Bank Bukopin, 2005). Sehari-hari dalam operasionalnya, Bank 
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Bukopin selalu menghadapi risiko operasional (operational risk) di 

samping risiko kredit (credit risk) dan risiko pasar (market risk). Dari hasil 

identifikasi terhadap risiko operasional yang dihadapi cabang-cabang ini 

cenderung meningkat dari waktu ke waktu, baik dilihat dari dampak 

kerugian yang ditimbulkan atau dari frekuensi kejadiannya. 

Pemetakan (mapping) risiko operasional yang terjadi di cabang-

cabang, Bank Bukopin mengkategorikan ke dalam enam faktor utama 

sebagai penyebab timbulnya risiko operasional yaitu: Strategi Bisnis dan 

Kebijakan, Proses Bisnis dan Manajemen Risiko (SDM), Pelaporan 

Manajemen, Metodologi, Sistem dan Data serta Kejadian Eksternal. 

Penyebab munculnya risiko ini dapat berdiri sendiri, namun dapat juga 

terkait satu sama lain. Sebagai contoh keterbatasan jumlah 

karyawan/beban kerja yang berlebihan dimanfaatkan oleh karyawan yang 

mempunyai sikap mental tidak baik. 

Berdasarkan pengamatan terhadap dampak kerugian yang 

ditimbulkan, data yang ada pada Bank Bukopin memperlihatkan bahwa 

SDM merupakan faktor penyebab tertinggi. Dapat dikemukakan bahwa 

dari satu siklus penilaian ke siklus penilaian berikutnya faktor penyebab 

SDM selalu mendominasi peta risiko operasional Cabang-Caban, antara 

lain karena kelalaian, ketidaktahuan, kurang pelatihan dan pengalaman, 

kejenuhan, demotivasi, dan lain-lain. 

Apabila dilihat dari kenyataan bahwa sumber daya manusia 

merupakan faktor tertinggi dari penyebab munculnya risiko operasional 

maka diperlukan penelitian dan kajian yang terkait dengan strategi 
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pengembangan sumber daya manusia ini, sehingga diharapkan pada 

masa yang akan datang risiko operasional yang penyebabnya karena 

faktor sumber daya manusia dapat diminimalkan. 

1.3. Rumusan Masalah 

Kasus bobolnya Bank BNI karena LC fiktif sebesar Rp.1,7 Trilyun 

merupakan kasus kejadian risiko operasional yang berskala nasional dan 

tidak hanya menyebabkan kerugian financial tapi juga merupakan risiko 

reputasi bagi Bank BNI. Hal yang dapat dicermati dari kasus ini adalah 

terdapat beberapa kelemahan, antara lain tidak efektifnya sistem limitasi 

yang ada, lemahnya sistem monitoring dan kontrol internal, kurangnya 

pemahaman pejabat yang berwenang mengenai transaksi LC, dan moral 

serta integritas sumber daya manusia yang lemah. 

Selanjutnya mengingat faktor sumber daya manusia mendominasi 

sebagai penyebab risiko operasional di Cabang-cabang Bank Bukopin, 

maka Bank Bukopin harus segera melakukan evaluasi dan pengkinian 

kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko operasional terkait dengan 

pengembangan SDM. Langkah strategis ini perlu dilakukan agar tidak 

terjadi sebagaimana dialami oleh Bank BNI.  

Setelah mengamati hasil risk self assessment terhadap risiko 

operasional di cabang-cabang Bank Bukopin, penulis melihat bahwa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Faktor-faktor apakah yang menjadikan sumber daya manusia sebagai 

penyebab tertinggi timbulnya risiko operasional di cabang-cabang 

Bank Bukopin. 
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b. Strategi pengembangan sumber daya manusia yang bagaimanakah 

yang dapat mengeliminir timbulnya risiko operasional di cabang-

cabang Bank Bukopin. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menganalisis faktor-faktor pengembangan sumber daya manusia yang 

menjadikan sumber daya manusia sebagai penyebab tertinggi 

timbulnya risiko operasional di cabang-cabang Bank Bukopin. 

b. Memformulasikan dan menganalisis strategi pengembangan sumber 

daya manusia yang dapat mengeliminir timbulnya risiko operasional di 

cabang-cabang Bank Bukopin. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut:  

a. Dapat diperoleh dan diketahui faktor apa saja dalam pengembangan 

sumber daya manusia yang kurang tepat sehingga menyebabkan 

timbulnya risiko operasional di cabang-cabang Bank Bukopin. 

b. Dapat memberikan informasi dan rekomendasi bagi manajemen Bank 

Bukopin dalam menyusun strategi pengembangan sumber daya 

manusia yang apabila diterapkan diharapkan dapat mengeliminir 

timbulnya risiko operasional. 
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c. Sebagai data dasar (bench mark data) untuk penelitian selanjutnya 

pada bidang terkait (perbankan) bagi pengembangan iptek.  

 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada tingkat cabang-cabang Bank Bukopin 

(tidak termasuk cabang pembantunya), karena aktivitas dan risiko 

operasional yang muncul relatif sama antara cabang yang satu dengan 

cabang lainnya. 

 




