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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sebagai hasil dari reformasi pemerintahan, dituntut adanya reformasi birokrasi. 

Termasuk diam hal ini Mahkamah Agung mencanangkan "Cetak Biru" (Blue Print) 

sebagai sasaran yang hendak dituju yang hal itu diketahui dari visi Mahkamah Agung 

RI untuk tercapainya peradilan yang agung dan modern. 

Untuk mencapai hal tersebut maka dalam berbagai kebijakanya Mahkamah 

Agung menetapkan adanya suatu standar penjaminan mutu pelayanan yang 

terakreditasi dengan menggunakan °Standar Operasional Prosedur° (SOP). Standar 

pelayanan itu tidaklah dengan mudah dicapai atau dipertahankan, mengingat baik 

sumber daya manusia (human resources), sistem maupun infrastruktur (sarana dan 

prasarana) belum memadai atau sebagaimana diharapkan. 

Kendala-kendala teknis dan non teknis yang selalu ada dan perlu prosedur 

penanganan, audit dan evaluasi dari Top Manajemen dan Manajemen Representatif 

yang selalu dilakukan untuk mningkatkan ataupun mempertahankan standar yang 

ditentukan. 

Salah satu alat manamen mutu untuk mengantisipasi tidak tercapainya apa yang 

diharapkan, adalah dengan melakukan analisa risiko (risk analysis) sebagai bagian dari 

manajemen risiko (risk management) yang harus diperhitungkan untuk menjamin 

terselenggaranya jaminan mutu pelayanan (quality management insurance) yang 

berkesinambungan. 

Risiko atau "risk" adalah pengaruh atau efek ketidakpastian pada tujuan. Adapun 

terhadap risiko dalam suatu manajemen dapat diberi catatan: 

1. Efek atau pengaruh adalah penyimpangan dari yang tidak diharapkan baik 

positif mapun negatif (An effect is a deviation from the expected - positive 

and/or negative),“ 

2. Tujuan dapat memiliki aspek yang berbeda dan dapat diharapkan pada tingkat 

yang berbeda (Objectives can Stave different aspects (such as financial, health 

and safety, and environmental goals) and can apply at different levels (such 

as strategic, organization-wide, project, product and process).



 

 

3. Risiko sering ditandai dengan mengacu pada peristiwa potensial dan 

konsekuensi atau kombinasi keduanya (Risk is often characterized by 

reference to potential events and consequences, or a combination of these) 

Semua bentuk kegiatan mengandung potensi risiko yang harus diidentifikasi 

(identifying), dianalisis (analyzing) dan dievaluasi (evaluasing) kriteria-kriterai risiko, 

sehingga risiko dapat diketahui dan diatasi. Diperlukan komunikasi dan konsultasi 

dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), yang memantau, menganalisa 

serta mengontrol resiko sehingga dapat dipastikan bahwa resiko lebih lanjut tidak 

perlu ada. 

Ketika diterapkan dan dipelihara sesuai dengan standar ini, manajemen risiko 

memungkinkan organisasi untuk, misalnya: 

• Meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan; 

• Mendorong manajemen proaktif 

• Meningkatkan identifikasi peluang dan ancaman; 

• Mematuhi persyaratan hukum dan peraturan yang relevan dan norma-norma 

• Meningkatkan pelaporan wajib dan sukarela; 

• Meningkatkan tata kelola; 

• Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan kepercayaan; 

• Meningkatkan kontrol; 

• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional; 

• Meningkatkan pencegahan kerugian dan manajemen insiden; 

• Meminimalkan kerugian; 

• Meningkatkan pembelajaran organisasi; dan 

• Meningkatkan ketahanan organisasi. 

lmplementasi Sistem Manajemen Risiko di Pengadilan Negeri 

Sarolangundilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP), yang secara garis besar menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwjibkan 

untuk menerapkan SPIP. Salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi 

pemerintah untuk melakukan penilaian risiko (risk assessments dengan cara 

mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



 

 

B. TUJUAN 

Tujuan penyusunan risiko pada Pengadilan Negeri Sarolangunadalah: 

1. Memberikan gambaran profit risiko pada Pengadilan Negeri Sarolangun; 

2. Memberikan pembelajaran dalam pemahaman risiko pada tugas dan 

kegiatan Pengadilan Negeri Sarolangun; dan 

3. Memberikan saran masukan kepada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Kelas IA 

dan pimpinan lainya mengenai penanganan risiko di lingkungan Pengadilan 

Negeri Sarolangun. 

 

C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup penilaian risiko adalah penilaian risiko atas peran Pengadilan 

Negeri Sarolangunpertama dalam memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian 

dan berkeadilan bagi pencari keadilan; dan kedua, meningkatkan kredibilitas dan 

transparansi badan peradilan. Penilaian risiko (risk assessment) difokuskan pada 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sarolangunbaik pada 

fungsi teknis maupun fungsi pendukung. 

D. DASAR HUKUM 

Penerapan Manajemen Risiko di Pengadilan Negeri Magetan dilaksanakan 

berdasarkan pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor : 475/SEK/SK/VII/2019, Tanggal 1 Juli 2019 tentang Pedoman Manajemen 

Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

PEMBAHASAN 

 

Pelaksanaan proses manajemen risiko secara rinci dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Menetapkan Konteks 

Sebelum menetapkan konteks yang akan dinilai, terlebih dahulu perlu 

pemahaman proses kegiatan (business process) Pengadilan Negeri Sarolangun. Pada tahap 

penetapan konteks ini terdapat beberapa hal yang akan menjadi perhatian Tim Audit 

Internal yakni: 

Konteks Eksternal dan Konteks Internal  Organisasi 

Terkait konteks ini, Tim Audit Internal melakukan penelaahan hubungan antara 

organisasi Pengadilan Negeri Sarolangundan lingkungan eksternal secara menyeluruh 

dimana organisasi Pengadilan Negeri Sarolangunmelaksanakan aktivitasnya. Misalnya: 

membina hubungan dengan pihak eksternal, peraturan, persaingan, dan pemangku 

kepentingan (stakeholders), sedangkan untuk konteks Internal Tim Audit Internal 

melakukan penelaahan terhadap aktivitas dan kemampuan orgainsasi untuk mencapai 

sasaran dan tujuan organisasi serta kapabilitas organisasi terkait dengan SDM, sistem, 

sarana dan prasarana, dan sumber daya lainya. 

2. Konteks Manajemen Risiko 

Pada konteks ini, Tim Audit Internal menentukan luas dan dalamnya aktivitas 

manajemen risiko yang akan dilaksanakan serta pendekatan yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan tahapan-tahapan dari manajemen risiko. Sebagai tahap awal akan dilakukan 

penilaian risiko yang meliputi identifikasi dan analisis risiko sebelum dilanjutkan pada 

langkah piloting dan manajemen risiko secara penuh pada Pengadilan Negeri 

Sarolangun. 

PP No. 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa sebelum melakukan penilaian 

risiko, instansi pemerintah harus menetapkan tujuan terlebih dahulu. Tujuan yang 

ditetapkan mencakup tujuan entitas (instansi) dan tujuan kegiatan. Tujuan entitas (instansi) 

umumnya terkait dengan lataran stratejik sedangkan pada tujuan kegiatan lebih mengearah 

kepada process business yang terjadi pada entitas tersebut. 

Pelaksanaan penilaian risiko di Pengadilan Negeri Sarolangunakan dilaksanakan 

pada lataran stratejik (tujuan entitas) dan lataran kegiatan (tujuan kegiatan). 

 

3. Mengidentifikasi risiko 



 

 

Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan dikelola oleh 

Pengadilan Negeri Sarolangun. Dalam tahapan ini, Tim menggali risiko yang akan 

dikelola oleh Pengadilan Negeri Sarolangundengan mengidentifikasi apa, mengapa, dan 

bagaimana suatu risiko dapat terjadi. Beberapa cara yang digunakan dalam kajian ini 

adalah: 

a. Kajian Dokumen 

Kajian dokumen dilakukan dengan tujuan utnuk memahami tugas dan 

fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun. Dokumen-dokumen yang dikaji 

meliputi: 

Renstra Pengadilan Negeri Sarolangun; SOP Pengadilan Negeri 

Sarolangun, Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; 

Ketentun-ketentuan Audit dalam Pengadilan Negeri Sarolangun; 

b. Hasil Rapat Bulanan 

Dalam tahap awal identifikasi risiko dilakukan dari hasil rapat 

bulanan yang melibatkan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun 

yang dibagi dalam beberapa kelompok atau melalui focus group discussion 

(FGD). 

c. Diskusi Tim Audit Internal 

Hasil dari diskusi antar peawai Pengadilan Negeri Sarolangun 

disarikan lagi oleh Tim Audit internal dan disusun dalam bentuk kuesioner 

yang dikembalikan lagi kepada pegawai untuk dinilai masing-masing risiko 

yang telah ditetapkan dalam konteks. 

4. Menangani Risiko 

Proses penanganan risiko adalah proses memilih dan melaksanakan pilihan-

pilihan penanganan guna menghindari, menurangi, mengalihkan atau menerima risiko. 

Penilaian risiko ini merupakan tahapan awal (initial) dari implementasi manajemen 

risiko pada Pengadilan Negeri Sarolangun, oleh karena itu pada tahap ini, Tim Audit 

Internal menyimpulkan beberapa alternatif penanganan risiko sebagai bahan 

pertimbangan dalam merancang rencana tindak penanganan risiko selanjutnya. 

A. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO 

Langkah selanjutnya setelah tahap identifikasi risiko adalah analisis risiko. 

Analisis risiko dilakukan untuk memisahkan risiko tingkat rendah dengan risiko tingkat 

tinggi. Analisis risiko dapat dilakukan jika sudah diketahui seberapa sering peluang 

terjadinya dan seberapa besar pengaruh dampaknya. Untuk mengetahui hal tersebut 



 

 

Tim Audit Internal melakukan penilaian dengan menggunakan kuesioner yang 

disampaikan dan interview langsung kepada responden pemimpin, pejabat struktural 

didampingi 1 (satu) pegawai non struktural (staf/jabatan fungsional lainya) dengan 

tingkat pengembalian sebesar 100 % atau dari jumlah yang dikirim sebanyak 12 

kuesioner yang kembali sebanyak 12 kuesioner.  

Berdasarkan kuesioner yang dikembalikan oleh responden, Tim selanjutnya 

melakukan tabulasi terhadap jawaban-jawaban yang telah divalidasi dan diberi kode. 

Tabulasi data menggunakan cross tabulation secara berpasangan antara risiko dan 

dampaknya dengan menggunakan Excel. Kemudian dari hasil tabulasi dilakukan analisis 

data dnegan memilih modus (paling banyak dipilih/muncul) atas risiko dan dampak. Hasil 

analisis tersebut menunjukkan bahwa satu risiko dapat menghasilkan berbagai dampak. 

Analisis data akan menunjukkan pasangan risiko dan dampak. Yang perlu dianalisis 

secara komprehensif dalam sebaran dalam kelompok risiko dan area dimana risiko dan 

dampak tersebut berada. 

Analisis area risiko dikategorikan menggunakan pendekatan sebagai berikut : 

MATRIKS ANALISIS RISIKO 5X5 DAMPAK 

 
 

DESKRIPSI 

 
 
KEMUNGKINAN 
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SANGAT 

RENDAH 

 
RENDAH 
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SANGAT 

TINGGI 

1 2 3 4 5 

HAMPIR PASTI 

TERJADI 

 
91-99% 
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15 
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25 

KEMUNGKINAN 
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51%-90% 
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Tabel Status Resiko 

DESKRIPSI LEVEL RANGE NILAI 

EKSTRIM/SANGAT TINGGI 5 15 s/d 25 

TINGGI 4 10 s/d 12 

MODERAT 3 5 s/d 9 

SEDANG 2 3 s/d 4 

RENDAH 1 1 s/d 2 

 

1. Tingkat risiko sangat tinggi = Area bersama merah 

Risiko pada tingkat ini adalah adalah risiko dengan peluang terjdinya sangat sering 

hingga kadang-kadang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari sangat besar hingga 

cukup besar. Batas tertinggi nilai risiko adlah 25 (probabilitasnya sangat sering - 5, 

dan dampaknya sangat besar = 5) dan batas terendahnya adalah 15 (probabilitasnya 

kadang-kadang = 3, dan dampaknya cukup besar = 5 atau probabilitasnya sangat 

sering = 5 dan dampaknya cukup besar = 3). 

2. Tingat risiko tinggi = Area bersama jingga 

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering 

hingga jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari kecil hingga sangat besar. Batas 

tertinggi nilai risiko adalah 12 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya cukup besar 

= 3 atau probbilitasnya kadang-kadang = 3 dan dampaknya besar = 4) dan batas 

terendahnya adalah 10 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya kecil = 2 atau 

probabilitasnya jarang = 2 dan dampaknya sangat besar = 5). 

3. Tingkat risiko sedang = Area bewarna kuning 

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering 

hingga sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari sangat kecil hingga 

sangat besar. Batas tertinggi nilai risiko adalah 9 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, 

dan dampaknya cukup besar = 3) dan batas terendahnya adalah 5 (probabilitasnya 

sangat sering = 5, dan dmpaknya sangat kecil = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 

1 dan dampaknya sangat besar = 5). 

4. Tingkat risiko rendah = Area bersama hijau muda 

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sering hingga 

sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari besar hingga sangat kecil. Batas 



 

 

tertinggi nilai risiko adalah 4 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya sangat kecil 

= 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya besar = 4) dan batas 

terendahnya adalah 3 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya sangat kecil 

= 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya sedang = 3). 

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga jarang 

dan memiliki nilai pengaruh dampak dari kecil hingga sangat besar. Batas tertinggi nilai 

risiko adalah 12 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya cukup besar = 3 atau 

probbilitasnya kadang-kadang = 3 dan dampaknya besar = 4) dan batas terendahnya 

adalah 10 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya kecil = 2 atau 

probabilitasnya jarang = 2 dan dampaknya sangat besar = 5). 

5. Tingkat risiko sedang = Area bewarna kuning 

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering 

hingga sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari sangat kecil hingga 

sangat besar. Batas tertinggi nilai risiko adalah 9 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, 

dan dampaknya cukup besar = 3) dan batas terendahnya adalah 5 (probabilitasnya 

sangat sering = 5, dan dmpaknya sangat kecil = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 

1 dan dampaknya sangat besar = 5). 

6. Tingkat risiko rendah = Area bersama hijau muda 

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sering hingga 

sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari besar hingga sangat kecil. Batas 

tertinggi nilai risiko adalah 4 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya sangat kecil 

= 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya besar = 4) dan batas 

terendahnya adalah 3 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya sangat kecil 

= 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya sedang = 3). 

7. Tingkat risiko sangat rendah/tidak signifikan = Area bersama hijau 

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya jarang terjadi 

hingga sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dmpak dari kecil hingga sangat kecil. 

Batas tertinggi nilai risiko adalah 2 (probabilitasnya jarang = 2, dan dampaknya sangat 

kecil = 1) dan batas terendahnya adalah 1 (probabilitasnya sangat jarang terjadi = 1, dan 

dampaknya sangat kecil = 1) 

Pengadilan Negeri Sarolangunmemiliki aspek implementasi risiko dan dampak 

yang tersebar pada tujuh sumber/kelompok risiko. Hasil analisis sebaran per 

kelompok berdasarkan area risiko pada Pengadilan Negeri Sarolangundapat diuraikan 

sebagai berikut: 



 

 

1. Area risiko sangat tinggi 

2. Area risiko tinggi 

3. Area risiko sedang 

4. Area risiko rendah 

5. Area risiko sangat rendah/tidak signifikan 

B. ANALISA RISIKO 

Analisa risiko merupakan bagian dari Sistem Manajemen Risiko yang 

mengelola (manage) sesuatu ketidakpastian (risiko/risk) yang timbul baik yang 

datang dipengaruhi dari luar (external) maupun yang dating dipengaruhi dari dalam 

(internal) dimana hal tersebut mempengaruhi capaian atau tujuan (visi/misi) dan 

suatu organisasi atau institusi. 

Analisa Risiko merupakan suatu perkiraan atau analisa baik yang diprediksi 

maupun yang tidak terprediksi sebelumnya adanya suatu ketidakpastian (risiko). 

1. Isu Eksternal 

TOPIK 
IDENTIFIKASI 

RESIKO 
TINDAK LANJUT 

TINGKAT 

RESIKO 

PEMBERITAAN 

YANG 

MENGGANGGU 

PROSES 

PERADILAN 

Adanya 

pemberitaan yang 

tidak berdasarkan 

data yang benar 

dan dapat merusak 

citra peradilan 

yang berkait 

dengan proses 

pemeriksaan yang 

berjalan 

Mewujudkan prinsip 

transaparansi, perlu ada 

kerjasama dengan 

media masa, terlebih 

dahulu ada masukan 

sebagai suatu 

keseimbangan dalam 

pemberitaan. Daripada 

setelah masuk berita, 

baru memberi hak 

jawab: 

Humas sudah saatnya 

sering memberikan 

press release untuk 

berita yang menarik 

perhatian seperti 

penghukuman perkara 

korupsi, dll yang 

mendapat perhatian 

masyarakat. 

Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Isu Internal 

TOPIK 
IDENTIFIKASI 

RESIKO 
TINDAK LANJUT 

TINGKAT 

RESIKO 

PUNGLI Kebijakan revolusi 

menteri 

pemerintahan Jokowi 

akan menindak 

setiap perbuatan 

pungli dalam 

pelayanan publik. 

Berbagai instansi 

pemerintahan sudah 

dilakukan 

penangkapan. Setiap 

perbuatan pungli 

yang dilakukan 

aparat Pengadilan 

Negeri Sarolangun 

beresiko 

menghancurkan 

segala hal yang telah 

dibangun selain 

menjadi bahan 

pemberitaan  juga 

mempermalukan 

instansi. 

Perlu dibuat banner dari 

segala pungutan resmi yang 

ada: 

1. Besaran biaya yang ada 

pungutannya; 

2. Dasar hukum pungutan 

3. Syarat-syarat apa untuk 

urusan yang dikenakan 

pungutan; 

4. Komplain 

keterlambatan kepada 

siapa (personal of 

costumer complain); 

5. Pemberian kwitansi 

6. Diumumkan melalui 

website. 

Sangat 

Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penerapan Manajemen Risiko pada Pengadilan Negeri Sarolangun adalah 

salah satu upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah 

ditetapkan yang pada muaranya adalah pelayanan yang prima kepada 

masyarakat dalam bidang penegakan hukum dan keadilan. 

B. Saran 

Manajemen Risiko perlu disusun dengan lebih komprehensif dengan 

pendekatan yang holistik sehingga didapatkan pemahaman yang utuh akan peran 

masing-masing komponen dalam struktur organisasi yang pada akhirnya 

tercermin dalam budaya kerja yang sadar risiko. 

Penanganan Risiko membutuhkan komitmen bersama dan kerjasama dari 

semua komponen dalam organiasasi. Oleh karena itu kondusifitas kantor harus 

terus dijaga dan diupayakan sehingga semua komponen dalam struktur 

organisasi dapat menjalin kerjasama yang semakin erat sebagai satu tim untuk 

mencapai tujuan bersama. 



PINTU AKSES PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

 

Pintu Akses Pengadilan Negeri Sarolangun digunakan untuk memasuki Area 

Steril  



STREAMING SIDANG ONLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STIKER NO GRATIFIKASI PADA AMPLOP 

 









 

  

Gambar 1. Monitor CCTV PN Sarolangun 

Gambar 2. Tempat diletakannya CCTV PN Sarolangun 



PEMISAHAN AREA STERIL DAN AREA PENGUNJUNG 

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 

 

 

Gambar 1. Area Steril Pengadilan Negeri Sarolangun 



 

Gambar 2. Area Pengunjung Pengadilan Negeri Sarolangun 
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Tampilan halaman website Pengadilan Negeri Sarolangun tentang Prosedur Pengaduan
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SURAT PERNYATAAN 

POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN 

 

Saya yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama    : ......................................................................................................................... 

NIP   : ......................................................................................................................... 

Jabatan   : ......................................................................................................................... 

Pangkat/Golongan : ......................................................................................................................... 

Menyatakan bahwa untuk menjaga profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas di Pengadilan 

Negeri Sarolangun, saya menyatakan terjadi potensi benturan kepentingan (conflict of interest) 

berupa : ............................................................................................ 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................  

Pada unit kerja Pengadilan Negeri Sarolangun. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, 

 

Sarolangun, tanggal   bulan   tahun 

 

 

( Nama ) 

NIP 
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