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 IRMAPA, atau Indonesia Risk Management Professional Association, adalah sebuah 
asosiasi bagi para profesional bidang manajemen risiko lintas sektor dan industri di Indonesia 
yang didirikan pada tanggal 30 April 2012. Para anggota yang tergabung dalam organisasi   ini   
berasal   dari   latar   belakang  yang  beragam, mulai  dari  parpraktisi  korporasi,  baik   BUMN, 
swasta nasional, maupun PMA, baik perusahaan terbuka maupun private company, termasuk 
didalamnya pejabat pemerintah pusat dan daerah, konsultan, periset, dosen, hingga mahasiswa. 

 IRMAPA memiliki visi untuk menjadi asosiasi profesi manajemen risiko di Indonesia yang 
menduduki posisi terhormat di dalam dan luar negeri, serta memiliki tujuan untuk: 
1. menyediakan program dan layanan bernilai tambah bagi Anggota dan pemangku 

kepentingannya
2. memperkuat kredibilitas organisasi dengan dasar tata kelola organisasi yang baik; dan 
3. meningkatkan harkat dan martabat profesi manajemen risiko di Indonesia melalui kontribusi 

positif kepada masyarakat.

 Dalam menuju visi dan pencapaian tujuannya, IRMAPA senantiasa aktif menghubungkan 
para pemangku kepentingan melalui berbagai kegiatan dan inisiatif agar tercipta kolaborasi 
sinergis antara IRMAPA dengan pemangku kepentingannya, serta juga antar pemangku 
kepentingan, sehingga melalui kolaborasi sinergis ini IRMAPA dan para pemangku kepentingn 
dapat menyediakan apa yang dibutuhkan oleh praktisi manajemen risiko di tempatnya. Dengan 
demikian diharapkan bahwa kegiatan dan inisiatif IRMAPA dapat menjadi langkah IRMAPA 
dalam berkontribusi secara kolektif bersama para pemangku kepentingannya terhadap 
pengembangan penerapan dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko di Indonesia.

 Hingga saat ini, IRMAPA terus berbenah dan mengembangkan kapasitas diri untuk 
memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh Anggota. IRMAPA juga bertekad untuk 
terus mendukung praktisi di bidang manajemen risiko di Indonesia, baik dengan menjadi pusat 
informasi dan updates seputar manajemen risiko hingga menyediakan kesempatan yang lebih 
luas untuk berkontribusi bagi negeri, karena IRMAPA meyakini bahwa kiprah para Anggota dalam 
mendukung penerapan manajemen risiko di organisasi masing-masing yang pada akhirnya akan 
meningkatkan pengakuan dan apresiasi terhadapprofesi manajemen risiko di Indonesia.

Tentang IRMAPA

I rmapa.org



2

Tentang IRMAPA...................................................................................1
Daftar Isi..............................................................................................2
Prolog.................................................................................................3
Hasil Survei IRMAPA: Top 10 Risks International 2022   
 Pendahuluan...............................................................................4
	 Profil	Responden.........................................................................4
 10 Risiko Teratas di Indonesia Tahun 2022......................................7
 Kesiapan Umum Organisasi Menghadapi Top 10 Risks....................8
 Kualitas Fungsi Manajemen Risiko dalam Organisasi......................11
Kesimpulan.........................................................................................15
Epilog.................................................................................................16
Terima Kasih........................................................................................17 
 

Daftar Isi



 

3

 Survei Manajemen Risiko Tahun 2022 merupakan perwujudan dari inisiatif tahunan  IRMAPA 
dalam menyediakan informasi dan updates seputar manajemen risiko kepada para Anggotanya 
maupun para pemangku kepetingan IRMAPA. Survei ini diikuti oleh 245 praktisi manajemen risiko 
di Indonesia yang mewakili lebih dari separuh industri di Indonesia. Adapun survei ini bertujuan 
untuk menyediakan informasi yang dapat bermanfaat bagi para profesional bidang manajemen 
risiko dalam meningkatkan kesiapan organisasi untuk berkiprah di tahun 2022. Selain itu, survei 
ini sekaligus juga menjadi wujud nyata upaya IRMAPA, sebagai asosiasi profesi manajemen risiko 
lintas sektor dan industri di Indonesia, untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan 
kualitas penerapan manajemen risiko di Indonesia secara  berkesinambungan. 

 Atas nama seluruh pengurus dan tim yang telah menyelenggarakan survei ini, besar 
harapan kami semua bahwa hasil survei yang dilaporkan dapat bermanfaat sebagai bagian 
dalam bahan pertimbangan pada proses pengambilan keputusan, maupun sebagai bagian dari 
ragam informasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh praktisi dan profesional manajemen 
risiko melalui analisis dan kajian lanjutan untuk menjadi informasi yang lebih bernas dan intuitif 
bagi peningkatan kualitas manajemen risiko serta pertumbuhan organisasi tahun 2022.

Prolog

Salam Hangat

Charles R. Vorst
Ketua Umum IRMAPA

 Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada seluruh responden yang telah meluangkan waktu dan berbagi pandangan 
dengan berpartisipasi dalam survei ini serta kepada para pihak yang ambil bagian sehingga 
laporan  ini  dapat  terselesaikan.  Semoga  apa  yang  kita  laksanakan  ini  dapat  membawa 
manfaat bagi praktik manajemen risiko di Indonesia serta masyarakat luas pada umumnya.
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Hasil Survei IRMAPA:
Top 10 Risks Indonesia 2022

 Pandemi Covid-19 yang mulai melanda di Indonesia sejak tahun 2020 sekaligus juga 
menjadi salah satu momentum yang mendorong berbagai organisasi untuk meningkatkan 
efektivitas penerapan manajemen risiko yang dijalankan. Efek ketidakpastian yang diakibatkan 
oleh pandemic Covid-19 memberikan pembelajaran melalui pengalaman bagi manajemen 
perusahaan dalam menjalankan manajemen risiko agar organisasi dapat bertahan dan menjaga 
kelangsungan operasionalnya.

 Fenomena di atas sekaligus menjadi pemicu dan pendorong bagi IRMAPA untuk 
menginisiasi survei rutin tahunan dengan topik penerapan TOP 10 Risks di Indonesia dengan tujuan 
menyediakan informasi yang diharapkan dapat bermanfaat untuk mendukung peningkatan 
kualitas manajemen risiko dan pertumbuhan organisasi melalui pemahaman dan antisipasi yang 
kita bangun terhadap daftar risiko yang terbentuk dari hasil survei.

Pendahuluan

 Adapun survei dilaksanakan secara online dengan diikuti oleh 245 responden merupakan 
praktisi dari beragam industri dan dengan latar belakang sebagaimana berikut. 

Profil Responden

Usia Respoden

Rentang usia responden dimulai dari 25 tahun 
hingga lebih dari 55 tahun. Berdasarkan hasil survei, 
diketahui golongan umur terbanyak responden 

adalah >45 sampai dengan 55 tahun.
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Jenis Kelamin Respoden

Responden survei sebagian besarnya adalah pria (80%), sedangkan 
responden wanita mengambil porsi tersisa (20%).

Jabatan/Profesi Responden

Selain itu, responden didominasi oleh mereka yang memiliki jabatan manajemen 
menengah atau setara manajer. 
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Kompetensi Sertifikasi Manajemen 
Risiko Responden

Terdapat	83%	responden	yang	memiliki	sertifikat	profesi	manajemen	risiko.

Jenis Organisasi Responden

Posisi 3 teratas sektor/industri organisasi asal responden adalah jasa asuransi dan dana 
pensiun, jasa keuangan, dan sektor publik/pemerintahan.
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Berdasarkan hasil survei, berikut adalah
daftar TOP 10 Risks untuk tahun 2022.

10 Risiko Teratas di Indonesia 
Tahun 2022
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Kesiapan Umum Organisasi Menghadapi Top 10 Risks

Meski sebagian besar (68%) responden menilai bahwa organisasi tempat mereka berkarya 
telah “Siap” menghadapi Top 10 Risks yang ada, jawaban “Tidak siap” menempati urutan 
kedua terbanyak yang dipilih responden (18%). Sisanya, responden menilai organisasi 
mereka “Sangat siap” (7%), “Sangat tidak siap” (2%), dan “Ragu-ragu/tidak tahu” (5%).
Dari jawaban ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas organisasi responden telah memiliki 
kesiapan dalam menghadapi daftar risiko teratas yang ada walaupun masih cukup banyak 

organisasi belum memiliki kesiapan serupa.

Kesiapan Umum Organisasi Menghadapi Top 10 Risks 

Melengkapi daftar TOP 10 Risks di atas, survei juga menyertakan pertanyaan-pertanyaan yang 
merangkumkan kesiapan secara umum organisasi di Indonesia dalam menghadapi risiko-risiko 

teratas yang ada.
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Dalam rangka menghadapi TOP 10 Risks, responden paling banyak memilih “kapasitas 
SDM untuk mengelola risiko” sebagai kapasitas internal organisasi yang diharapkan dapat 
ditingkatkan (45%). Selain itu, responden juga meyakini bahwa “penguatan kerangka             
kerja/proses pengelolaan risiko” (39%) dan “keandalan teknologi/system informasi 
manajemen risiko” (16%) merupakan bagian dari kapasitas internal yang memerlukan 

pengembangan di tahun 2022.

Kapasitas Internal Organisasi yang Perlu Ditingkatkan
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Tantangan Terbesar Organisasi dalam Meningkatkan 
Kapasitas Internal

Dalam rangka meningkatkan kapasitas internal di atas, responden menilai bahwa terdapat 
2 tantangan terbesar bagi organisasi, yaitu keterbatasan kompetensi internal untuk 
melaksanakan pengembangan, di mana organisasi pada saat yang bersamaan juga masih 
memiliki isu permasalahan yang sifatnya lebih mendesak. Adapun responden dapat 

memberikan lebih dari 1 tanggapan sehubungan dengan isu tantangan ini. 
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Kualitas Fungsi Manajemen Risiko dalam Organisasi

Menyambung isu kesiapan organisasi dalam menghadapi risiko-risiko yang masuk dalam daftar 
TOP 10 Risks, survei juga menyediakan kesempatan bagi para responden untuk sekaligus 
berbagi pandangan dan penilaian terhadap kualitas fungsi manajemen risiko yang berlangsung 
di lingkungan organisasi. 

Kompetensi SDM di Bidang Manajemen Risiko

Sebagian besar responden menilai bahwa kompetensi SDM di bidang manajemen risiko 
“Cukup” memadai (43%), dengan mayoritas berikutnya (28%) menilai “Bagus” walaupun 

masih cukup banyak yang menilai “Kurang” (22%).
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Peran yang Dijalankan dalam Manajemen Risiko

Selain kompetensi SDM di bidang manajemen risiko, kebanyakan responden juga meyakini 
bahwa peranan dari fungsi manajemen risiko sudah “Cukup” memadai (41%) dalam 
mendukung praktik manajemen risiko di lingkungan organisasi. Bahkan, sebagian besar 
responden lainnya yang menilai peran dari fungsi manajemen risiko ini sudah “Baik” (30%) 

walaupun masih cukup banyak juga responden yang menilai “Kurang” (23%).

Laporan Manajemen Risiko yang Dihasilkan

Selaras dengan hasil survei tentang fungsi manajemen risiko, mayoritas responden menilai  
bahwa pelaporan manajemen risiko sudah “Cukup” terselenggarakan dengan efektif 
(41%), bahkan menilai sudah “Baik” (33%). Meski demikian, beberapa responden lainnya 
mendeskripsikan pelaporan manajemen risiko di organisasi mereka masih “Kurang” (41%).
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Teknologi/Sistem Informasi Manajemen yang 
Digunakan

Mendukung praktik manajemen risiko, mayoritas responden menilai “Cukup” terhadap 
teknologi/sistem informasi manajemen risiko yang mereka gunakan (42%). Hasil ini disusul 

oleh jawaban “Bagus” (23%) dan “Kurang” (25%).

IN THE END, WHAT WE 
REGRET MOST ARE THE 

CHANCES WE NEVER TOOK
Fraiser Krane
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Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Risiko
yang Dijalankan

Berkenaan dengan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko yang diberlakukan di 
lingkungan organisasi, sebagian besar responden menilai bahwa kebijakan dan prosedur 
tersebut telah “Cukup” memadai (47%), dengan mayoritas berikutnya menilai “Bagus” 

(33%).
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 Walau pandemi COVID-19 terus menunjukkan tren mereda sejak kuartal akhir 2021, bahkan 
statusnya telah diturunkan menjadi endemi oleh Pemerintah RI sejak akhir kuartal 2022, imbas 
dari berlangsungnya pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020 hingga 2021 menimbulkan 
berbagai fenomena yang perlu dicermati dan diantisipasi oleh berbagai organisasi di Indonesia 
di tahun 2022 ini. Adapun fenomena-fenomena ini, baik yang secara langsung maupun tidak 
langsung dipicu oleh pandemi, ini yang kemudian masuk ke dalam daftar TOP 10 Risks hasil survei 
tahun 2022, di mana daftar risiko ini terbentuk berdasarkan urut-urutan terbanyak yang dipilih 
oleh para responden untuk menjadi daftar 10 risiko teratas.

 Sesuai dengan hasil survei yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa sebagian 
besar organisasi telah CUKUP, bahkan memiliki kesiapan yang BAIK, dalam menghadapi                              
risiko-risiko yang masuk dalam daftar risiko teratas tahun 2022. Meski demikian, organisasi 
dengan kesiapan yang KURANG juga masih cukup banyak sehingga hal ini perlu menjadi perhatian 
khusus oleh jajaran manajemen, khususnya manajemen puncak organisasi, agar perbaikan 
berkelanjutan penerapan manajemen risiko dapat senantiasa berlangsung secara efektif sesuai 
kebutuhan.

Kesimpulan
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 Hasil survei menunjukkan pandemi, yang kini statusnya telah menjadi endemi, COVID-19 
menyisakan tantangan-tantangan bagi organisasi sebagaimana yang tercermin dari daftar 
TOP 10 Risks. Hal ini memerlukan perhatian seluruh jajaran manajemen organisasi serta respons 
yang tepat dengan memastikan praktik manajemen risiko di lingkungan organisasi siap dalam 
menghadapi dan mengantisipasi risiko-risiko yang ada.

 Menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan survei 
kali ini, IRMAPA berkomitmen untuk melakukan berbagai pengembangan guna meningkatkan 
kualitas survei di masa-masa mendatang, di mana untuk segala masukan pengembangan bagi 
penyelenggaraan survei tahunan IRMAPA ini, dapat disampaikan melalui  sekretariat@irmapa.org, 
Sekaligus juga, mewakili seluruh jajaran pengurus, kami mengimbau kepada seluruh Anggota dan 
para pemangku kepentingan untuk dapat meningkatkan partisipasinya dalam penyelenggaraan 
survei-survei sejenis, baik yang diselenggarakan oleh IRMAPA pada kesempatan-kesempatan 
berikutnya maupun oleh lembaga lainnya, termasuk di dalamnya ikut berpartisipasi dalam 
berbagai inisiatif IRMAPA.

 Akhir kata, kami berharap kiranya dukungan dari Anggota dan berbagai pihak dapat terus 
diberikan bagi berbagai kiprah IRMAPA dalam membangun kesiapan dan meningkatkan kualitas 
penerapan manajemen risiko di Indonesia. Dengan semangat saling asah, asih, dan asuh dalam 
komunitas manajemen risiko di Indonesia, besar harapan kita semua bahwa apa yang kita lakukan 
bersama dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan tanah air.

Epilog

Salam IRMAPA,

Rachmadi Gustrian
Sekretaris Jenderal.
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Para responden yg telah berpartisipasi dalam survei

Windy Martha Lopha
Anggota IRMAPA

Aprilia Kumala
Penulis Profesional IRMAPA

Putri Angelica
Sekretariat IRMAPA

& seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu
yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan survei.

Terima Kasih
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