


APA ITU MANAJEMEN RISIKO
• DEFINISI MANAJEMEN RISIKO (ISO 31000. 2018)

• DEFINISI MANAJEMEN RISIKO DALAM PBJ

Risiko dampak/akibat dari ketidakpastian pada sasaran.

Manajemen Risiko aktifitas terkoordinasi yang dilakukan untuk

mengarahkan dan mengelola organisasi dalam rangka menangani risiko.

Risiko PBJ dampak/akibat dari ketidakpastian terhadap

sasaran dari Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.

Manajemen Risiko PBJ       aktifitas terkoordinasi yang dilakukan

untuk mengarahkan dan mengelola Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

dalam rangka menangani risiko pengadaan barang/jasa..

WHAT.



DASAR HUKUM
✓ Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 5 Dan Pasal 44 Ayat (10), Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

✓ Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

✓ Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 60 Tahun 2010, Tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

✓ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 12 Dan Angka 13, Tentang

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. 



MENGAPA PERLU
MELAKUKAN
MANAJEMEN RISIKO ?

• sebagai acuan dalam pengembangan kebijakan, perencanaan

struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan prosedur yang terkait

dengan penerapan manajemen risiko dalam lingkup Pengadaan

Barang dan Jasa.

WHY.



•TUJUAN
✓Secara terintegrasi dapat mengantisipasi & ,menangani segala bentuk risiko dalam lingkup

PBJ secara efektif dan efisien.

✓Secara terstruktur dan komperehensif dapat mengidentifikasi, menganalisis,

mengevaluasi & mengendalikan risiko dalam PBJ serta memantau aktivitas pengendalian

risiko.

✓Memastikan pengelolaan risiko yang sesuai kebutuhan secara porporsional pada

pengadaan PBJ, sehingga dapat terlaksana, secara spesifik, terukur, dapat dicapai,

realistis, relevan, dan memiliki ukuran waktu jelas terkait dengan pencapaian sasaran

organisasi.

✓Menghasilkan praktek pengelolaan risiko yang terkelola dan terdokumentasikan dan menjadi

sarana pemahaman masalah secara inklusif oleh pihak – pihak terkait yang memiliki

keragaman pengetahuan, sudut pandang, dan persepsi yang relevan untuk dipetimbangkan.

✓Memastkan pengelolaan risiko dibuat secara berkala dan terdokumentasi,sehingga secara

akuntabel risiko dapat dikelola dan diketahui sejauh mana capaian perkembangan yang

terlaksana untuk menyikapi risiko baru yang muncul, seiring dengan perubahan kontekstual

internal dan eksternal terhadap organisasi PBJ Pemerintah.



✓Melaksanakan perbaikan berkelanjutan, termasuk mengantisipasi,

mendeteksi, menyadari dan merespon pada perubahan dinamis secara tepat

dan akurat.

✓Memastikan terdokumentasikannya dan mendorong kewajiban untuk

menyediakan informasi terkait risiko PBJ dan proses – proses terkait, baik

berupa informasi di masa lalu, informasi permasalahan yang dihadapi, hingga

kemungkinan kejadian di masa mendatang guna memberikan dukungan

informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan untuk menghadapi

keterbatasan dan ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan.

✓Menetapkan pedoman perilaku dan budaya dalam aspek pengelolaan risiko

secara normatif untuk keseluruhan lini aspek pengelola risiko pada

organisasi PBJ Pemerintah.

✓Memastikan kelangsungan pengelolaan risiko yang mendukung perbaikan

berkelanjutan melalui pembelajaran dan pengalaman.



•MANFAAT

✓Mengurangi hal tak terduga yang kurang menyenangkan dalam

proses PBJ.

✓Meningkatkan hubungan dengan para pemangku kepentingan dan

pelaku PBJmenjadi semakin baik.

✓Meningkatkan reputasi dan lingkungan pengendalian PBJ Pemerintah

Kabupaten Kutai Barat.

✓Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen.

✓Lebih memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian tujuan dan 

sasaran atas PBJ Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.



•PRINSIP MANAJEMEN RISIKO PBJ

✓Terintegrasi pada tiap tahapan PBJ seusai dengan tugas dan fungsi

pelaku PBJ.

✓Tersusun secara sistematis dan komprehenasif.

✓Dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

✓Inklusif.

✓Dinamis.
✓Informasi terbaik tersedia.

✓Faktor perilaku manusia dan budaya.

✓Perbaikan berkelanjutan.

✓Mencapai prinsip PBJ.



“ KAPAN MANAJEMEN RISIKO
DIGUNAKAN ? “

•

WHEN.



“ BAGAIMANA MANAJEMEN RISIKO
DIKELOLA & DILAKSANAKAN ? “

•

•

•

•

HOW.



“ SIAPA SAJA PELAKU
DALAM MANAJEMEN RISIKO ? “

•

WHO.



“ POLA PEMERINTAH PUSAT 
TERKAIT BIAYA 
PENGEMBANGAN  PEDOMAN 
DAN APLIKASI UNIT KERJA DI 
KEMENTRIAN KEUANGAN “

HOW Much.

“ PADA BAGIAN PBJ KUTAI 
BARAT BIAYA 
PENGEMBANGAN  PEDOMAN 
DAN APLIKASI 
MEMANFAATKAN SUMBER 
DAYA MANUSIA YANG 
TERSEDIA“

2,24 M

1,53 M



DIMANA APLIKASI BISA
DIPEROLEH ?

•

•

WHERE.



TERIMA KASIH.


