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Beberapa contoh risiko operasional pada konsumen yang ingin berinvestasi pada emas, baik perhiasan, koin dan emas
batangan pada usaha yang saat ini saya jalani. 

Salah satu kelemahan dari investasi emas adalah karena fisiknya yang kurang praktis sehingga membutuhkan tempat
penyimpanan yang dilengkapi keamanan yang ekstra. Apalagi jika kita nantinya memiliki emas bayangan dalam jumlah
yang begitu besar tentunya tidak dapat menyimpannya di sebuah brankas yang kecil.

Selain itu, faktor keamanan juga berpengaruh. Jika jumlah emas yang dimiliki begitu banyak, tentunya hal ini akan
mengundang risiko kejahatan. Sehingga dibutuhkan keamanan yang ekstra untuk menjaga emas-emas itu.

Sebagai solusinya, kita dapat menggunakan safe deposit box yang biasanya ada di bank atau pegadaian. Namun
tentunya hal ini membutuhkan biaya tambahan setiap bulan atau tahunnya. Selain itu, berikut ada beberapa tips aman
yang bisa dicoba untuk menyimpan emas kita.

Simpan emas di dalam kotak besi brankas
Menggunakan fasilitas pool account
Menggadaikan emas di pegadaian

Risiko Kehilangan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bentuk fisik dari emas tidaklah praktis dan membutuhkan tempat penyimpanan.
Selain itu, keadaan fisik emas yang mencolok juga dapat mengundang kejahatan sehingga risiko kehilangan emas tentu
akan mudah dialami terutama bagi kita yang memilih jenis emas perhiasan dan sering digunakan. Jika hal ini sampai
terjadi, tentunya kita akan mengalami kerugian yang cukup besar.

Warna emas dapat memudar

Risiko lainnya yang bisa saja didapatkan ketika berinvestasi dengan emas adalah warna pada emas dapat memudar
sehingga menurunkan nilai jual emas. Warna emas bisa memudar dengan cepat apalagi jika tidak melakukan perawatan
dengan benar.

Nilai jual emas yang turun tentunya akan membuat kita mengalami kerugian. Sehingga sangat disarankan bagi yang
berivestasi dengan emas agar merawat dengan baik emas-emas nya agar nilai jualnya tetap tinggi.

Emas palsu

Bagi yang masih awam dalam bisnis investasi emas, tentunya harus sangat memperhatikan risiko yang satu ini karena
sangat rawan terjadi. Bahkan tidak hanya pihak individual saja yang dapat mengalami penipuan seperti ini, pihak bank
atau pegadaian juga bisa saja mengalami penipuan seperti ini.

Baik emas dalam bentuk batang, perhiasan, koin, dan lainnya dapat mudah dipalsukan saat ini. Oleh sebab itu, akan
lebih baik jika melakukan transaksi jual beli emas di tempat yang pas misalnya saja seperti bank syariah, pegadaian,
toko-toko emas yang memang sudah tepecaya.

Masalah pada teknis

Banyak sekali orang yang belum memahami dengan benar tentang standar dan perhitungan harga emas yang berlaku.
Sehingga pada saat ingin menjual emas, hasil yang didapatkan akan kurang maksimal.

Bahkan bagi yang masih awam, kita bisa saja ditipu dengan perhitungan yang tidak transparan sehingga nilai jual emas
kita tidak terlalu tinggi. Oleh sebab itu, akan lebih baik jika kita mempelajari terlebih dahulu standar harga serta
perhitungan yang tepat dari emas sehingga proses jual beli emas tepat dan tidak merugikan kita  nantinya.



Pertama, jam operasional. Pemberlakukan jam operasional yang terbatas untuk mengurangi risiko operasional akibat
penyebaran Covid 19. Pemberlakuan jam operasional inipun berbeda-beda tergantung kebijakan kantor pusat.

Kedua, split operation. Pemberlakukan kehadiran yang diatur sedemikian rupa untuk memberikan kesempatan sebagian
karyawan di rumah sehingga mengurangi risiko operasional meminimalisasi risiko penyebaran Covid 19.
pemberlakukan split operation 50 %. Artinya 50% karyawan dirumahkan dan sisanya bekerja seperti biasa. Jumlah hari
libur juga bervariasi ada yang 2 hari libur, bahkan 3 hari libur.

Ketiga, Meningkatnya biaya operasional untuk mencegah penyebaran Covid 19 perusahaan harus mampu
mengkustomisasi layanan bagi nasabah dengan menyediakan hand sanitizer, desinfektan, masker yang senantiasa
berganti tidak saja untuk nasabah bahkan untuk karyawan.

Peningkatan biaya operasional menjadi meningkat signifikan karena perusahaan juga harus mengeluarkan budget untuk
mengobati karyawan yang terjangkit virus Covid 19. Pengeluaran biaya seperti ini baru terjadi tahun 2020.



resiko operasional di tempat saya bekerja seperti

1. kesalahan input setoran milik rekanan

2. keslahan dlm memberikan informasih mengenai faktur rekanan 

3. miskomunikasi 
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CASE :

sebagai perusahaan dibawah BUMN, Telkomsel bekerjasama dengan PT POS Indonesie dalam melakukan distribusi
perdana dan voucher ke Mitra Dealer induk yang posisinya ada Ibu Kota Provinsi. apabila distribusi perdana dan
voucher mengalami keterlambatan dari kantor post. maka hal ini akan menggangu perputaran kas dari mitra dealer, dan
juga dari pemilik outlet. selain itu juga, ini menyangkut Trust dari pemilik outlet kepada Mitra Dealer kiita.
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