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Coba jelaskan minimal 1  risiko operasional di tempat Bapak / Ibu beraktivitas, atau yang dapat di temui dalam aktivitas
Bapak/ Ibu

Jawaban

Resiko operasional yang sering saya temui pada aktivitas kerja sehari-hari yakni dalam hal administrasi yakni, apabila
ada beberapa pegawai tidak mengikuti aturan administrasi yang ada dalam hal pencairan uang perjalanan dinas pegawai.
dimana perjalanan dinas harus terpenuhi beberapa unsur yakni :

1. Surat Tugas
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas
3. Bukti Visum Perjalana Dinas
4. Laporan Perjalana Dinas
5. Foto Perjalanan Dinas

Dari beberapa unsur diatas terkadang masih ada pegawai yang tidak melengkapi salah satu unsur syarat pencairan dana
perjalanan dinas sebagai contohnya yakni Foto, terkadang foto dalam perjalanan dinas sering terjadi, karena apabila
dalam hal foto tidak ada dan telah dilakukan pembayaran terhadap perjalanan dinas tersebut dan dalam hal pemeriksaan
administrasi maka ini akan mengakibatkan resiko harus ada pengembalian uang perjalanan dinas ke kas Negara, karena
dianggap kelalaian dalam hal pencairan dana, sehingga ini akan mempengaruhi dalam hal penilaian yang dilakukan oleh
audit ekternal dan menyebabkan opini yang diberikan menjadi buruk dan akan berpengaruh pada lembaga secara tidak
langsung.



contohny

seorang pemimpin suatu perusahaan. Pada suatu saat, pesaing perusahaan melakukan terobosan besar. Pada titik ini,
pemimpin dengan tim manajemen harus segera mempertimbangkan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi.

Kemudian,pemimpin harus menentukan apakah dampak yang akan dirasakan oleh perusahaan adalah baik atau buruk.
Setelah itu, bagaimana cara pemimpin perusahaan menentukan respon terhadap risiko tersebut. Terakhir, pemimpin
harus mengawasi kegiatan perusahaan supaya berjalan sesuai dengan tanggapan yang telah ditentukan sebelumnya.



Menurut saya, Setiap proses pasti memiliki risiko, namun tingkatannya berbeda-beda, ada yang sangat rendah, namun
ada juga yang sangat tinggi. Ada banyak risiko opeasional yang bisa saja kita alami, diantaranya adalah risiko
perjalanan ke tempat kerja ataupun perjalanan dinas kerja, risiko pada computer (computer risk) karena telah terserang
virus, kesalahan dalam pencatatan pembukuan secara manual (manual risk), kesalahan pembelian barang dan tidak ada
kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali, dan sebagainya.



seorang pemimpin suatu perusahaan. Pada suatu saat, pesaing perusahaan melakukan terobosan besar. Pada titik ini,
pemimpin dengan manajemen harus segera mempertimbangkan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Kemudian
pemimpin harus menentukan apakah dampak yang akan dirasakan oleh perusahaan adalah baik atau buruk. Setelah itu,
bagaimana cara pemimpin perusahaan menentukan respon terhadap risiko tersebut. Terakhir, pemimpin harus
mengawasi kegiatan perusahaan supaya berjalan sesuai dengan tanggapan yang telah ditentukan sebelumnya dan selalu
kompak di team ini agar tujuan nya tercapai sesuai harapan.



risiko yang saya hadapi dalam menjalankan tugas setiap hari adalah paparan dari debu setiap hari pekerja memproduksi
barang dan juga paparan dari cat melamik dalam proses pembuatan mebel jati



Salah satu contoh risiko operasional di tempat kerja saya adalah resiko dari ekternal misalnya demo Lembaga Swadaya
MAsyarakat (LSM) mengenai Diskriminasi Penerimaan Siswa Baru dan pengelolaan sekolah gratis yang berisiko
menimbulkan keributan, kekacauan, huru-hara, kerusakan benda benda seperti mobil , meja, kursi, gedung, sehingga
menimbulkan ketakutan dan ketidaknyamanan para staf ynag sedang bekerja dan terkadang aktifitas kerja dihentikan
sementara untuk keselamatan para staf.



risiko SDM (Sumber Daya Manusia) dan risiko operasional. Proses penerapan manajemen risiko pembiayaan dilakukan
oleh unit processing, unit remidial recovery, dan branch internal control. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah di
BNI Syariah menerapkan rescheduling, reconditioning, dan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk
pembiayaan Qardhul Hasan serta dilakukan pelelangan dengan pihak ketiga. Dengan hasil seperti itu, penulis
merekomendasikan perlu adanya langkah-langkah yang jelas dan tegas terhadap pembiayaan yang bermasalah, dan
dalam menjaga prestasi dan kinerjanya bank syariah harus lebih menjaga profesionalismenya dan lebih kompetitif lagi
agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitasnya supaya lebih unggul dari bank konvesional.



contoh resiko operasional komputer

Resiko pada computer bisa seperti terkena virus computer, kerusakan perangkat lunak dan perangkat keras
computer,kecelakaan kerja,dan kesalahan dalam pengoperasian computer sehingga menimbulkan kerusakan para
perangkat computer Karena tidak sesuai sop pengelolaan Sumber Daya yang baik dalam pengoprasian komputer
tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau organisasi tersebut



Sebagai contoh, salah satu pegawai yang menulis jumlah salah dalam sebuah cek atau pembukuan laporan keuangan
dinas. Angka yang ditulis seharusnya Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Akan tetapi, tertulis sebesar Rp100.000.000
(seratus juta rupiah).  Maka hal itu akan dapat menyebabkan kerugian, terlebih jika hal tersebut sering terjadi.



Resiko pada Komputer

Risiko pada bidang komputer bisa terjadi karena berbagai faktor seperti faktor masuknya virus yang disebabkan oleh
proteksi software yang tidak memadai.

Dengan zaman digitalisasi, hampir semua pekerjaan diintegrasikan dengan komputer secara online, sehingga apabila
komputer terganggu dikarenakan virus maka akan menyebabkan adanya data-data yang rusak atau hilang.

Risiko-risiko yang timbul

Terjadinya perubahan data-data komputer karena faktor terserang virus

Komputer adalah tehnologi yang selalu mengalami perubahan terutama program yang ditawarkan maka perlu personel
yang memiliki kwalitas IT yang tinggi agar bisa menghindari resiko dikemudian hari.

Komputer masuk dalam kategori IT yang memiliki nilai pasar yang tinggi, sehingga setiap pergantian perangkat
komputer dan biaya tenaga ahlinya akan butuh biaya yang tinggi.



risiko operasional yang sering dihadapi adalah pendataan dan pengumpulan berkas siswa, dimasa pandemi ini sangat
terasa manfaat tehnologi yang ada namun tidak semua orang tua dari siswa yang tergolong dalam keadaan mampu untuk
menfasilitasi anak-anaknya dengan handphone android, untuk pengiputan data siswa terkadang terkendala dengan tidak
lengkapnya data yang ada. 


	7
	onlinetext
	onlinetext
	onlinetext
	onlinetext
	onlinetext
	onlinetext
	onlinetext
	onlinetext
	onlinetext
	onlinetext
	onlinetext

