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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Manajemen Resiko merupakan salah satu bagian terpenting dalam rangka 

mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi yang menunjukkan tingkat maturitas 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan di bawahnya. Dalam menjalankan setiap rencana strategik kinerja yang telah 

ditetapkan terdapat resiko-resiko yang harus dihadapi oleh semua elemen dalam organisasi 

peradilan terutamanya pada Pengadilan Negeri Rembang. Dari berbagai resiko yang 

dihadapi, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana meminimalisir risiko yang ada untuk 

mencapai hasil yang maksimal, pada Pengadilan Negeri Rembang ada beberapa bagian 

yang mendukung risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).  Ketentuan tersebut 

mengamanahkan bagi setiap pimpinan instansi untuk wajib melakukan Penilaian Risiko. 

Adapun penilaian risiko terdiri dari 2 tahap yaitu; (1) identifikasi risiko, dan (2) analisis 

risiko. Keduanya dilakukan disesuaikan dengan tujuan dari instransi dan tujuan pada 

tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuan 

instansi sebagai salah satu dasar dalam melakukan penilaian risiko memuat pernyataan dan 

arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Oleh karenanya 

untuk mencapai tujuan tersebut setiap pimpinan wajib mengkomunikasikannya kepada 

seluruh pegawai. 

Analisis Risiko adalah proses untuk mengidentifikasikan potensial kerugian atau 

tidak tercapainya tujuan/sasaran yang diukur dengan penggabungan antara kemungkinan 

risiko dengan konsekuensi risiko. Dengan dilakukannya analisi risiko maka diharapkan 

dapat menentukan tingkat kemungkinan/frekuensi terjadinya risiko serta tingkat 

dampaknya terhadap pencapaian tujuan/sasaran dengan mempertimbangkan aktivitas 

pengendalian yang sudah dilakukan. Tingkat kemungkinan/frekuensi terjadinya risiko dan 

tingkat konsekuensi/dampaknya terhadap pencapaian tujuan/sasarn selanjutnya 

dikombinasikan mendapatkan suatu tingkat risiko yang diestimasi. 

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka unit/satuan kerja instansi diharapkan 

dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpanan atas pelaksanaan kegiatan 

terhadap suatu rencana yang telah diprogramkan. Hal ini dimaksudkan sebagai umpan 

balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan dalam mencapai tujuan organisasi. 

SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 
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berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan bahwa 

program/kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan handal, 

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

 

B. DASAR HUKUM 

Pelaksanaan penilaian risiko ini didasarkan pada: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah; 

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di 

Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia; 

3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya; 

4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

476/SEK/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung; 

5. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor W12-

U30/161/KP.07.01/1/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana  Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pengadilan Negeri Rembang. 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT 

1. Tujuan Manajemen Risiko adalah: 

a. Untuk pembangunan infrastruktur penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Instansi Pemerintah khususnya pada unsur kedua yaitu penilaian risiko pada 

tingkat instansi dan kegiatan sebagaimana diatur di dalam  Pasal  3 ayat (1) PP 

Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 

b. Untuk dapat membantu dalam menangani risiko melalui identifikasi dan 

analisis risiko dengan cara menetapkan kemungkinan risiko yang terjadi dan 

menetapkan dampak dari risiko yang terjadi di satuan kerja Pengadilan Negeri 

Rembang Kelas II. 

2. Manfaat Manajemen Risiko: 

Manfaat manajemen risiko dalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan 

dalam rangka pengendalian pada satuan kerja Pengadilan Negeri Rembang Kelas II 

sehingga dapat: (a) membantu pencapaian tujuan instansi; (b) berkesinambungan 

antara pelayanan dengan kebijkan; (c) Menciptakan efisiensi dan efektifitas 

pelayanan publik bagi masyarakat pencari keadilan; (d) mengindari pemborosan 

penggunaan anggaran dalam penanggulangan risiko. 
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D. RUANG LINGKUP 

Manajemen Risiko di Pengadilan Negeri Rembang Kelas II dilakukan oleh Tim 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri 

Rembang sebagaimana ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri 

Rembang Nomor W12-U30/161/KP.07.01/1/2020 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana  

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pengadilan Negeri Rembang  

terhadap seluruh bidang, di antaranya Bidang Kepaniteraan dan Bidang Kesekretariatan, 

yaitu: 

1. Bidang Kepaniteraan: 

a. Kepaniteraan Perdata; 

b. Kepaniteraan Pidana; 

c. Kepaniteraan Hukum. 

2. Bidang Kesekretariatan: 

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan; 

b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; 

c. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan. 

 

E. METODOLOGI 

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Pengadilan Negeri 

Rembang Kelas II baik pada tahap identifikasi risiko dan analisis risiko adalah kualititatif 

yang berfokus pada aspek strategis dalam menilai suatu risiko, dengan teknik melalui focus 

group discussion yang melibatkan seluruh bagian dan sub bagian di satuan kerja 

Pengadilan Negeri Rembang Kelas II. Adapun tahapan penilaian risiko adalah: (1) 

menetapkan tujuan yang berlandaskan pada visi dan misi organisasi; (2) identifikasi risiko 

yang dapat bersumber dari internal atau eksternal; (3) menganalisis risiko yang berupa 

pengaruh atau dampak risiko terhadap pencapaian tujuan. 
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BAB II 

PROFIL PENGADILAN NEGERI REMBANG KELAS II 

 

A. STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Rembang Kelas II disusun berdasarkan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri 

Rembang Kelas II adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Rembang Kelas II 

 

 
Sumber: diakses dari http://pn-rembang.go.id 

 

B. VISI DAN MISI ORGANISASI 

Adapun visi dan misi organisasi Pengadilan Negeri Rembang Kelas II adalah 

sebagai berikut: 

Visi: Visi sebagai gambaran menantang d imasa datang yang terwujud melalui program 

kerja jangka panjang Pengadilan Negeri Rembang mengacu pada visi yang 

digariskan oleh Mahkamah Agung yaitu: "TERWUJUDNYA PENGADILAN 

NEGERI REMBANG YANG AGUNG"; 

Misi: Misi sebagai keharusan yang diemban atau dilaksanakan dalam mewujudkan visi 

yang telah diprogramkan Pengadilan Negeri Rembang mengacu pada misi yang 

digariskan oleh Mahkamah Agung RI yaitu: 

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Rembang; 

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan; 

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Rembang; 

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Rembang. 

http://pn-rembang.go.id
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BAB III 

HASIL PENILAIAN RISIKO 

 

A. KRITERIA PENILAIAN RISIKO 

1. Skala Kemungkinan (Probabilitas) Risiko 

Skala penilaian kemungkinan yang dipergunakan dalam penilaian risiko pada 

Pengadilan Negeri Rembang Kelas II menggunakan 5 (lima) skala dengan deskripsi 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Skala Kemungkinan (Probabilitas)  

No. Skala Keterangan 

1. Kemungkinan 
Tidak Terjadi   

(1 %-10%) 

Risiko tersebut dapat diasumsikan kemungkinan tidak terjadi  

2. Kemungkinan 
Kecil Terjadi 

(11%-30%) 

Risiko tersebut dapat diasumsikan kemungkinan kecil akan 
terjadi  

3. Mungkin Terjadi  

(31%-50%) 

Risiko tersebut dapat diasumsikan mungkin akan terjadi  

4. Kemungkinan 
Besar Terjadi 

(51%-90%) 

Risiko tersebut dapat diasumsikan  kemungkinan besar akan 
terjadi  

5. Hampir Pasti 
Terjadi  

(91%-99%) 

Risiko tersebut dapat diasumsikan hampir pasti akan terjadi  

 

2. Skala Dampak Risiko 

Skala penilaian dampak risiko pada penilaian risiko di Pengadilan Negeri Rembang 

Kelas II menggunakan 5 (lima) skala, dengan deskripsi sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Skala Dampak Risiko  

No. Skala Keterangan 

1. Sangat 
Rendah  

Tidak mempengaruhi efiiensi dan efektifitas tujuan organisasi dan 
atau kegiatan. Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan 

rutin. Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi 
stakeholders 

2. Rendah  Sedikit mempengaruhi efisiensi dan efektifitas tujuan organisasi 
dan/atau kegiatan.  

3. Sedang Berpengaruh pada efisiensi tujuan organisasi dan/atau kegiatan. 
Mengganggu administrasi program. Kerugian keuangan dan 

politis cukup besar. 
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4. Tinggi  Berpengaruh pada kualitas pencapaian tujuan organisasi dan/atau 
kegiatan. Dapat mengacam fungsi program yang efektif dan 
organisasi. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi 

keuangan maupun politis. 

5. Sangat 
Tinggi  

Sangat mempengaruhi tujuan organisasi dan/atau kegiatan. 
Mengacam program dan organisasi serta stakeholders. Kerugian 
sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis. 

 

3. Peta atau Status Risiko 

Matrik atau pemetaan risiko yang digunakan dalam penilaian risiko di Pengadilan 

Negeri Rembang Kelas II adalah diperoleh dengan cara: 

STATUS RISIKO = PROBABILITAS X DAMPAK 

Sehingga diperoleh hasil pemetaan sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Peta atau Status Risiko 

 

DAMPAK 

1 – 
Sangat 
Rendah  

2 – 
Rendah  3 – Sedang 4 – Tinggi  

5 – 
Sangat 
Tinggi  

 

P 

R 

O 

B 

A 

B 

I 

L 

I 

T 

A 

S 

1 – 
Kemungkinan 
Tidak Terjadi 

(1%-10%) 

1 2 3 4 5 

2 – 
Kemungkinan 
Kecil Terjadi 

(11%-30%) 

 

2 4 6 8 10 

3 – Mungkin 
Terjadi  

(31%-50%) 
3 6 9 12 15 

4 – 
Kemungkinan 
Besar Terjadi  

(51-90%) 

 

4 8 12 16 20 

5 – Hampir 
Pasti Terjadi  

(91%-99%) 
5 10 15 20 25 

 

Berdasarkan peta atau profil risiko tersebut maka dapat dideskripsikan level risiko 

adalah sebagai berikut: 



9 
 

Tabel 3.4 Level Risiko 

Deskripsi Sangat 
Rendah Rendah Moderat Tinggi Ekstrim 

Level 1 2 3 4 5 

Level 
Dimulai 

dari Status 
1 s/d 2 3 s/d 4 5 s/d 9 10 s/d 12 15 s/d 25 

 

 

B. IDENTIFIKASI RISIKO DI PENGADILAN NEGERI REMBANG KELAS II 

Tim SPIP Pengadilan Negeri Rembang Kelas II pada tahun 2019 telah mengidentifikasi 

risiko yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Rembang Kelas II. Adapun 

risiko yang telah teridentifikasi secara umum dapat dilihat dari data berikut: 

Tabel 3.5 Data Identifikasi Risiko Pengadilan Negeri Rembang Kelas II 

No. Bagian Jumlah Risiko Teridentifikasi 

1. Kepaniteraan Perdata 6 

2. Kepaniteraan Pidana 5 

3. Kepaniteraan Hukum 6 

4. Sub Bagian Umum dan Keuangan 6 

5. Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan 

Tata Laksana 

3 

6. Sub Bagian Perencanaan Teknologi 

Informasi dan Pelaporan 

5 
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DAFTAR RISIKO 
PENGADILAN NEGERI REMBANG 

 
Visi  : Visi sebagai gambaran menantang dimasa datang yang terwujud melalui program kerja jangka panjang Pengadilan Negeri 

Rembang mengacu pada visi yang digariskan oleh Mahkamah Agung yaitu : "TERWUJUDNYA PENGADILAN 
NEGERI REMBANG YANG AGUNG" 

Misi  : Misi sebagai keharusan yang diemban atau dilaksanakan dalam mewujudkan visi yang telah diprogramkan Pengadilan 
Negeri Rembang mengacu pada misi yang digariskan oleh Mahkamah Agung RI yaitu : 

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Rembang. 
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan. 
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Rembang. 
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Rembang. 

 
 
 

No. RISIKO TERIDENTIFIKASI 
PENYEBAB 

URAIAN 
Faktor Penentu Sumber 

1. KEPANITERAAN PERDATA 

1.1 Ketidakhadiran pihak 
menyebabkan rendahnya 
tingkat kecepatan 
penyelesaian perkara 

Kehadiran para 
pihak berperkara 

Eksternal Kehadiran para pihak berperkara dalam tiap perkara sangat variatif 

1.2 Tidak lengkapnya dokumen 
menyebabkan rendahnya 
tingkat kecapatan 
penyelesaian perkara  

Ketidaklengkapan 
dokumen 

Eksternal Tidak disertakannya dokumen gugatan dan jawaban gugatan(hardcopy atau 
softcopy) sehingga mempengaruhi kecepatan Majelis Hakim dalam menyusun 
putusan 

1.3 Terlambatnya para pihak 
menentukan sikap atas 
putusan menyebabkan 

Terlambatnya 
para pihak 

Eksternal Pemberkasan dan penyelesaian pengiriman berkas perkara untuk banding 
maupun kasasi dan PK sering mengalami keterlambatan waktu penyelesaiannya 
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No. RISIKO TERIDENTIFIKASI 
PENYEBAB 

URAIAN 
Faktor Penentu Sumber 

lamanya proses upaya hukum 
serta proses pemberkasan 
perkara 

menentukan sikap 

1.4 Sedikitnya SDM 
menyebabkan pegawai 
merangkap tugas dan fungsi 

Jumlah SDM 
pegawai dan 

beban kerja yang 
tinggi 

Internal Terbatasnya SDM pada Kepaniteraan Muda Perdata sehingga melahirkan tugas 
rangkap yang berdampak pula pada penanganan pelayanan dalam hal yang 
berkaitan dengan pelayanan maupun produk pengadilan pada bagian 
Kepaniteraan Muda Perdata;- 

1.5 Terlambatnya petugas dalam 
menginput SIPP dan Register 
karena lambatnya koneksi 
internet 

Kesediaan 
petugas 

meluangkan 
waktu untuk 

menginput data 
SIPP dan register 

dan kecepatan 
koneksi internet 

Internal Sesuai karakter aplikasi SIPP sering terjadi keterlambatan upload data perkara, 
khususnya kolom-kolom pelaksanaan persidangan belum tepat waktu termasuk 
sejak persidangan pertama menyebabkan data yang ditampilkan menjadi tidak 
lengkap pada waktunya. Masih sering terganggunya jaringan internet yang 
digunakan dalam upload data elektronik sehingga menyebabkan data yang 
terbaca tidak sesuai dengan keadaan pada SIPP PN.Rembang 

1.6 Terjadinya kendala beracara 
secara elektronik 

Belum 
terbiasanya 

petugas dalam 
melayani acara 
perdata secara 

elektronik 

Internal Dengan digalakkannya beracara secara elektronik di pengadilan sebagai salah 
satu kebijakan Mahkamah Agung RI pada tahun 2020 ini mendorong keaktifan 
dan kecepatan petugas pengadilan merespons serta melayani masyarakat yang 
beracara secara elektronik. 

2. KEPANITERAAN PIDANA 

2.1 Berbelitnya proses 
pembuktian sehingga tidak 
sesuai dengan estimasi waktu 

Kompleksitas 
perkara 

Eksternal Penerimaan dan penyelesaian perkara pidana memakan waktu panjang oleh 
karena pemeriksaan saksi dan ahli yang berdurasi panjang sehingga masa 
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No. RISIKO TERIDENTIFIKASI 
PENYEBAB 

URAIAN 
Faktor Penentu Sumber 

penyelesaian yang telah 
dituangkan di dalam Court 
Calendar 

penahanan sampai harus perpanjangan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 

2.2 Dokumentasi perkara tidak 
maksimal karena eksekusi 
putusan oleh JPU tidak 
diberitahukan secara resmi 
kepada pengadilan 

Tidak 
dikirimkannya 

atau terlambatnya 
pengiriman surat 
pemberitahuan 

eksekusi putusan 
dari JPU 

Eksternal Hampir 98 % putusan perkara pidana yang dieksekusi oleh JPU tidak disertai 
dengan pemberitahuan surat kepada Pengadilan Negeri Rembang bahwa 
eksekusi telah dilaksanakan, padahal dalam rangka tertib administrasi dan 
dokumentasi perkara, hal itu dirasa sangat penting karena masyarakat sering 
datang ke Pengadilan untuk menanyakan eksekusi baik terhadap terpidana, 
maupun barang bukti yang bernilai ekonomis. 

2.3 Terlambatnya petugas dalam 
menginput SIPP dan Register 

Kesediaan 
petugas 

meluangkan 
waktu untuk 

menginput data 
SIPP dan register 

Internal Sesuai karakter aplikasi SIPP sering terjadi keterlambatan upload data perkara, 
khususnya kolom-kolom pelaksanaan persidangan belum tepat waktu termasuk 
sejak persidangan pertama menyebabkan data yang ditampilkan menjadi tidak 
lengkap pada waktunya. 

2.4 Sedikitnya SDM 
menyebabkan pegawai 
merangkap tugas dan fungsi 

Jumlah SDM 
pegawai dan 

beban kerja yang 
tinggi 

Internal Terbatasnya SDM pada Kepaniteraan Muda Pidana sehingga melahirkan tugas 
rangkap yang berdampak pula pada penanganan pelayanan dalam hal yang 
berkaitan dengan pelayanan maupun produk pengadilan pada bagian 
Kepaniteraan Muda Pidana. 

2.5 Melambatnya koneksi 
internet menghambat kerja 
petugas dalam menginput 
data di SIPP 

Kecepatan 
koneksi internet 

Internal Masih sering terganggunya jaringan internet yang digunakan dalam upload data 
elektronik sehingga menyebabkan data yang terbaca tidak sesuai dengan 
keadaan pada SIPP PN Rembang 
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No. RISIKO TERIDENTIFIKASI 
PENYEBAB 

URAIAN 
Faktor Penentu Sumber 

3. KEPANITERAAN HUKUM 

3.1 Tidak sesuainya antara 
mekanisme dan prinsip 
pengarsipan perkara oleh 
karena tidak adanya tenaga 
arsiparis 

Ketersediaan 
tenaga arsiparis 

Internal Pengadaan pegawai di Pengadilan Negeri Rembang masih belum sesuai dengan 
Perma 7 Tahun 2015 salah satunya belum tersedianya jabatan fungsional 
arsiparis yang berfungsi dalam hal pengarsipan perkara. 

3.2 Kerusakan berkas perkara 
yang disimpan akibat media 
penyimpanan yang terbatas 

Ketersediaan 
ruang dan media 

penyimpanan 

Internal Ruang penyimpanan berkas perkara Pengadilan Negeri Rembang yang tersedia 
berisiko untuk penuh dan tidak muat lagi dalam menampung atau menyimpan 
berkas perkara yang telah inaktif. 

3.3 Terjadinya kebakaran atau 
bencana lain sehingga 
mengancam penyimpanan 
berkas perkara 

Bencana alam Eksternal Bencana kapan saja dapat mengancam keberadaan berkas perkara yang 
disimpan di ruang arsip perkara Pengadilan Negeri Rembang. 

3.4 Tidak hadirnya petugas 
Posbakum yang piket  

Ketersediaan 
petugas piket 

Eksternal Sebagaimana diatur di dalam Perma 1 Tahun 2014 bahwa dalam penyelenggaan 
Posbakum Pengadilan perlu adanya pengaturan jadwal dan jumlah petugas 
Posbakum, namun risiko yang terjadi akibat ketidaktertiban dalam menjalankan 
fungsi sehingga tidak tersedianya petugas di dalam Posbakum Pengadilan 
Negeri Rembang. 

3.5 Sedikitnya SDM 
menyebabkan pegawai 
merangkap tugas dan fungsi 

Jumlah SDM 
pegawai dan 

beban kerja yang 
tinggi 

Internal Terbatasnya SDM pada Kepaniteraan Muda Hukum sehingga melahirkan tugas 
rangkap yang berdampak pula pada penanganan pelayanan dalam hal yang 
berkaitan dengan pelayanan maupun produk pengadilan pada bagian 
Kepaniteraan Muda Hukum. 

3.6 Melambatnya koneksi 
internet menghambat kerja 
petugas dalam menginput 

Kecepatan 
koneksi internet 

Internal Masih sering terganggunya jaringan internet yang digunakan dalam upload data 
elektronik sehingga menyebabkan data kearsipan yang terbaca tidak sesuai 
dengan keadaan pada SIPP PN Rembang dan terhambatnya proses administrasi 
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No. RISIKO TERIDENTIFIKASI 
PENYEBAB 

URAIAN 
Faktor Penentu Sumber 

data di SIPP perkara di Kepaniteraan Hukum, seperti dalam hal pengarsipan berkas perkara 
inaktif dan proses pelaporan perkara berkala. 

4. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 

4.1 Terjadinya bencana sehingga 
menyebabkan tidak 
berfungsinya atau rusaknya 
sarana prasarana penunjang  

Bencana Eksternal Terjadinya bencana, seperti kebakaran, gempa, banjir, dan lain-lain dapat 
menyebabkan tidak berfungsinya sarana prasarana perkantoran sehingga fungsi 
administrasi perkara dan pelayanan publik terganggu. 

4.2 Terjadinya bencana sehingga 
menyebabkan timbulnya 
korban 

Bencana Eksternal Terjadinya bencana, seperti kebakaran, gempa, banjir, dan lain-lain dapat 
menyebabkan adanya korban pegawai atau masyarakat pencari keadilan 
sehingga fungsi administrasi perkara dan pelayanan publik terganggu. 

4.3 Pemadaman listrik secara 
tiba-tiba maupun berkala 
oleh PLN Rembang 

Ketersediaan 
jaringan listrik 

Eksternal Pemadaman aliran listrik baik yang dilakukan secara tiba-tiba maupun secara 
bergilir oleh PLN Rembang mengakibatkan padamnya penerangan dan tidak 
beroperasinya sarana prasarana kantor yang mana semuanya saat ini bersifat 
elektikal, sehingga semua pelayanan menjadi terganggu atau bahkan berhenti 
total. 

4.4 Rusaknya perangkat Barang 
Milik Negara jenis barang 
bergerak 

Perawatan dan 
penggunaan 

perangkat BMN 

Internal Operasional BMN jenis barang bergerak seperti elektronik, kendaraan 
bermotor/ automotif, meubelair, dan sebagainya sesuai dengan karakternya, 
baik karena waktu pemakaian, tentu terjadi penurunan kondisi barang yang 
rawan terhadap risiko terjadinya kerusakan. 

4.5 Rusaknya perangkat Barang 
Milik Negara jenis barang 
tetap 

Perawatan dan 
penggunaan 

BMN 

Internal Operasional BMN jenis barang tidak bergerak berupa bangunan gedung kantor 
dan rumah dinas sesuai karakter operasional, baik karena waktu maupun 
pemakaian, tentu menyebabkan terjadinya penurunan kondisi barang yang 
rawan terhadap risiko terjadinya kerusakan. 
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No. RISIKO TERIDENTIFIKASI 
PENYEBAB 

URAIAN 
Faktor Penentu Sumber 

4.6 Kerusuhan atau adanya 
dinamika massa pada saat 
persidangan berlangsung 

Kondisi 
masyarakat dalam 
mencari keadilan 

Eksternal Keamanan dan keselamatan terhadap aparatur terutama pimpinan Pengadilan 
Negeri Rembang dan Para hakim, khususnya yang bertugas mengadili perkara 
yang menarik perhatian masyarakat dan memiliki tingkat kerawanan terhadap 
munculnya ancaman yang berasal dari pihak berkepentingan atau pihak lain.  

5. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 

5.1 Bekerjanya SDM secara 
multi fungsi melebihi dari 
jabatannya secara fungsional 
karena terbatasnya SDM 
pendukung dalam 
menjalankan setiap tugas dan 
fungsi keorganisasian 

Terbatasnya 
SDM secara 
kuantitatif 

Internal Secara kuantitatif, baik pada Kepaniteraan maupun Kesekretariatan terdapat 
kekurangan SDM Aparatur, sehingga akibatnya adalah terjadinya sehingga 
terjadi rangkap fungsi dan tugas yang terkadang tidak sesuai dengan keahlian 
dari personil yang ada, dan juga berdampak pada tingginya beban kerja yang 
dijalani serta tenaga honorer juga diberikan tugas yang cukup signifikan. 

5.2 Terselesaikannya pekerjaan 
tidak sesuai dengan standar 
kualitas pelayanan 

Terbatasnya 
SDM secara 

kualitatif 

Internal Secara kualitatif pada Kepaniteraan maupun Kesekretariatan juga terjadi 
kekurangan pegawai/ SDM Aparatur yang memiliki spesifikasi keahlian sesuai 
dengan kebutuhan, sehingga akibatnya terjadi penambahan dan bahkan 
penumpukan beban kerja, padahal itu bukanlah tugas dan keahliannya bahkan 
sudah sangat berlebihan terhadap pegawai yang ada. 

5.3 Terhambatnya proses 
pengajuan kenaikan pangkat, 
kenaikan gaji berkala, dan 
kepengurusan kepegawaian 
lainnya 

Hambatan proses 
pelengkapan 

administrasi dan 
terbatasnya waktu 

Internal Dalam hal proses administrasi yang berkaitan dengan kepegawaian seperti 
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kepengurusan cuti, dan dokumen-
dokumen kepegawaian lain dapat berisiko terjadi hambatan ketika pengumpulan 
berkas atau dokumen yang diperlukan dan ditambah lagi dengan keterbatasan 
waktu. 

6. SUB BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN 

6.1 Terhambatnya proses Tidak lengkapnya Internal Dalam satu tahun anggaran Pengadilan Negeri Rembang memerlukan 
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No. RISIKO TERIDENTIFIKASI 
PENYEBAB 

URAIAN 
Faktor Penentu Sumber 

pengajuan perencanaan dokumen dan 
keterbatasan 

waktu 

dokumen-dokumen perencanaan yang diperlukan untuk digunakan sebagai 
rencana kegiatan dan kerja dalam satu tahun anggaran tersebut 

6.2 Keterbatasan kegiatan kerja 
karena tidak disetujuinya 
perencanaan anggaran 

Tidak 
disetujuinya 
perencanaan 

penganggaran 

Eksternal Dalam penyusunan Rencana Program dan Anggaran yang telah disusun sesuai 
kebutuhan operasional satuan kerja yang disampaikan/ diusulkan di Pengadilan 
Tinggi maupun Mahkamah Agung, ternyata tidak selalu/ sepenuhnya disetujui, 
baik dari sisi volume kegiatan maupun anggaran. 

6.3 Kerusakan perangkat 
elektronik 

Penggunaan dan 
perawatan 

Internal Perangkat elektronik yang tersedia pada umumnya mempunyai masa daluwarsa 
, baik pada perangkat keras maupun perangkat lunak yang memerlukan 
perbaikan atau penggantian perangkatnya oleh karena semua bagian dan sub 
bagian di Pengadilan Negeri Rembang telah menggunakan system elektronik. 

6.4 Lambatnya koneksi internet Listrik mati atau 
gangguan 

jaringan lainnya 

Internal Kinerja Kepaniteraan maupun Kesekretariatan seluruhnya menggunakan 
aplikasi seperti SIPP/CTS, SIKEP, SIMAK BMN, dan sebagainya, sehingga 
kinerja operasional kantor sangat rawan terhadap gangguan stabilitas signal/ 
koneksi jaringan internet. 

6.5 Gangguan perusak aplikasi 
atau data website 

Adanya hacker Eksternal Dalam perkembangan dunia teknologi informasi saat ini perlu tindakan 
antisipatif terhadap munculnya orang yang tidak bertanggung jawab dibidang 
IT, seperti perusak Aplikasi/Data Website/hacker yang dapat merugikan 
system/kinerja Pengadilan Negeri Rembang yang sudah berbasis Website, 
karena data maupun aplikasi yang ada sangat rentan dirusak bahkan dihapus 
atau dicuri. 
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C. HASIL ANALISA RISIKO DI PENGADILAN NEGERI REMBANG KELAS II 

Berdasarkan risiko yang telah berhasil diidentifikasi di atas, selanjutnya dapat 

dianalisis risiko tersebut berdasarkan skala probabilitas dan skala dampak. Kemungkinan dan 

dampak dapat ditentukan dengan menggunakan analisis statistik dan perhitungan tertentu. 

Jika tidak ada data tersedia, estimasi subyektif dapat dibuat untuk mencerminkan tingkat 

keyakinan individu atau kelompok bahwa suatu kejadian atau hasilnya akan terjadi. Dalam 

penyusunan analisis risiko di Pengadilan Negeri Rembang Kelas II dilakukan dengan 

estimasi subyektif yang dilakukan secara berkelompok di tiap-tiap bagian atau bidang melalui 

focus group discussion. Hasil analisis risiko berdasarkan skala probabilitas dan skala dampak 

ditunjukkan pada data-data berikut. 

1. Hasil Analisis Risiko Berdasarkan Skala Probabilitas 

Tabel 3.6 Hasil Analisis Risiko Berdasarkan Skala Probabilitas 

No. RISIKO TERIDENTIFIKASI 
ANALISIS RISIKO 

Deskripsi Tingkat Dampak Besaran 
Skala  

1. KEPANITERAAN PERDATA 

1.1 Ketidakhadiran pihak 
menyebabkan rendahnya tingkat 
kecepatan penyelesaian perkara 

Ketidakhadiran pihak 
berpengaruh pada efisiensi tujuan 

organisasi dan/atau kegiatan. 
Mengganggu administrasi 

program. 

3 

1.2 Tidak lengkapnya dokumen 
menyebabkan rendahnya tingkat 
kecapatan penyelesaian perkara  

Tidak lengkapnya dokumen 
berpengaruh pada efisiensi tujuan 

organisasi dan/atau kegiatan. 
Mengganggu administrasi 

program. 

3 

1.3 Terlambatnya para pihak 
menentukan sikap atas putusan 
menyebabkan lamanya proses 
upaya hukum serta proses 
pemberkasan perkara 

Keterlambatan para pihak dalam 
menentukan sikap atas putusan 

tidak mempengaruhi efiiensi dan 
efektifitas tujuan organisasi dan 
atau kegiatan. Dampaknya dapat 

ditangani pada tahap kegiatan 
rutin. Kerugian kurang material 

dan tidak mempengaruhi 
stakeholders 

1 

1.4 Sedikitnya SDM menyebabkan 
pegawai merangkap tugas dan 
fungsi 

Sedikitnya SDM sedikit 
mempengaruhi efisiensi dan 
efektifitas tujuan organisasi 

dan/atau kegiatan. 

2 

1.5 Terlambatnya petugas dalam 
menginput SIPP dan Register 
karena lambatnya koneksi 
internet 

Kecil kemungkinan terjadi 
keterlambatan penginputan SIPP 

dan register 

4 
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No. RISIKO TERIDENTIFIKASI 
ANALISIS RISIKO 

Deskripsi Tingkat Dampak Besaran 
Skala  

1.6 Terjadinya kendala beracara 
secara elektronik 

Kecil kemungkinan terjadi  3 

2. KEPANITERAAN PIDANA 

2.1 Berbelitnya proses pembuktian 
sehingga tidak sesuai dengan 
estimasi waktu penyelesaian yang 
telah dituangkan di dalam Court 
Calendar 

Berbelitnya proses pembuktian 
berpengaruh pada efisiensi tujuan 

organisasi dan/atau kegiatan. 
Mengganggu administrasi 

program. 

3 

2.2 Dokumentasi perkara tidak 
maksimal karena eksekusi 
putusan oleh JPU tidak 
diberitahukan secara resmi 
kepada pengadilan 

Tidak diberitahukannya eksekusi 
oleh JPU berpengaruh pada 
efisiensi tujuan organisasi 

dan/atau kegiatan. Mengganggu 
administrasi program. 

3 

2.3 Terlambatnya petugas dalam 
menginput SIPP dan Register 

Terlambatnya input SIPP dan 
register berpengaruh pada kualitas 

pencapaian tujuan organisasi 
dan/atau kegiatan. Dapat 

mengacam fungsi program yang 
efektif dan organisasi. 

4 

2.4 Sedikitnya SDM menyebabkan 
pegawai merangkap tugas dan 
fungsi 

Sedikitnya SDM sedikit 
mempengaruhi efisiensi dan 
efektifitas tujuan organisasi 

dan/atau kegiatan. 

2 

2.5 Melambatnya koneksi internet 
menghambat kerja petugas dalam 
menginput data di SIPP 

Melambatnya koneksi internet 
berpengaruh pada efisiensi tujuan 

organisasi dan/atau kegiatan. 
Mengganggu administrasi 

program. 

3 

   

3. KEPANITERAAN HUKUM 

3.1 Tidak sesuainya antara 
mekanisme dan prinsip 
pengarsipan perkara oleh karena 
tidak adanya tenaga arsiparis 

Tidak sesuainya mekanisme 
pengarsipan berpengaruh pada 

efisiensi tujuan organisasi 
dan/atau kegiatan. Mengganggu 

administrasi program. 

3 

3.2 Kerusakan berkas perkara yang 
disimpan akibat media 
penyimpanan yang terbatas 

Kerusakan berkas perkara yang 
disimpan tidak mempengaruhi 
efiiensi dan efektifitas tujuan 
organisasi dan atau kegiatan. 

Dampaknya dapat ditangani pada 
tahap kegiatan rutin. Kerugian 

kurang material dan tidak 

1 
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No. RISIKO TERIDENTIFIKASI 
ANALISIS RISIKO 

Deskripsi Tingkat Dampak Besaran 
Skala  

mempengaruhi stakeholders 

3.3 Terjadinya kebakaran atau 
bencana lain sehingga 
mengancam penyimpanan berkas 
perkara 

Kebakaran atau bencana lainnya 
sangat mempengaruhi tujuan 
organisasi dan/atau kegiatan. 

Mengacam program dan 
organisasi serta stakeholders. 
Kerugian sangat besar bagi 

organisasi dari segi keuangan 
maupun politis. 

5 

3.4 Tidak hadirnya petugas 
Posbakum yang piket  

Tidak hadirnya petugas Posbakum 
berpengaruh pada kualitas 

pencapaian tujuan organisasi 
dan/atau kegiatan. Dapat 

mengancam fungsi program yang 
efektif dan organisasi. 

4 

3.5 Sedikitnya SDM menyebabkan 
pegawai merangkap tugas dan 
fungsi 

Sedikitnya SDM sedikit 
mempengaruhi efisiensi dan 
efektifitas tujuan organisasi 

dan/atau kegiatan. 

2 

3.6 Melambatnya koneksi internet 
menghambat kerja petugas dalam 
menginput data di SIPP 

Melambatnya koneksi internet 
berpengaruh pada efisiensi tujuan 

organisasi dan/atau kegiatan. 
Mengganggu administrasi 

program. 

3 

4. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 

4.1 Terjadinya bencana sehingga 
menyebabkan tidak berfungsinya 
atau rusaknya sarana prasarana 
penunjang  

Bencana yang mengakibatkan 
kerusakan sarana prasarana sangat 
mempengaruhi tujuan organisasi 

dan/atau kegiatan. Mengacam 
program dan organisasi serta 
stakeholders. Kerugian sangat 
besar bagi organisasi dari segi 

keuangan maupun politis. 

5 

4.2 Terjadinya bencana sehingga 
menyebabkan timbulnya korban 

Bencana yang mengakibatkan 
korban sangat mempengaruhi 

tujuan organisasi dan/atau 
kegiatan. Mengacam program dan 

organisasi serta stakeholders. 
Kerugian sangat besar bagi 

organisasi dari segi keuangan 
maupun politis. 

5 

4.3 Pemadaman listrik secara tiba-
tiba maupun berkala oleh PLN 

Pemadaman listrik secara tiba-tiba 
sedikit mempengaruhi efisiensi 

2 
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No. RISIKO TERIDENTIFIKASI 
ANALISIS RISIKO 

Deskripsi Tingkat Dampak Besaran 
Skala  

Rembang dan efektifitas tujuan organisasi 
dan/atau kegiatan. 

4.4 Rusaknya perangkat Barang 
Milik Negara jenis barang 
bergerak 

Kerusakan perangkat BMN 
barang bergerak berpengaruh pada 

kualitas pencapaian tujuan 
organisasi dan/atau kegiatan. 

Dapat mengacam fungsi program 
yang efektif dan organisasi. 

4 

4.5 Rusaknya perangkat Barang 
Milik Negara jenis barang tetap 

Kerusakan BMN barang tidak 
bergerak berpengaruh pada 
kualitas pencapaian tujuan 

organisasi dan/atau kegiatan. 
Dapat mengacam fungsi program 

yang efektif dan organisasi. 

4 

4.6 Kerusuhan atau adanya dinamika 
massa pada saat persidangan 
berlangsung 

Kerusuhan atau dinamika massa 
yang besar berpengaruh pada 

efisiensi tujuan organisasi 
dan/atau kegiatan. Mengganggu 

administrasi program. 

3 

5. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 

5.1 Bekerjanya SDM secara multi 
fungsi melebihi dari jabatannya 
secara fungsional karena 
terbatasnya SDM pendukung 
dalam menjalankan setiap tugas 
dan fungsi keorganisasian 

SDM yang bekerja secara 
multifungsi sedikit mempengaruhi 

efisiensi dan efektifitas tujuan 
organisasi dan/atau kegiatan. 

2 

5.2 Terselesaikannya pekerjaan tidak 
sesuai dengan standar kualitas 
pelayanan 

Tidak sesuainya pekerjaan dengan 
standar kualitas berpengaruh pada 

efisiensi tujuan organisasi 
dan/atau kegiatan. Mengganggu 

administrasi program. 

3 

5.3 Terhambatnya proses pengajuan 
kenaikan pangkat, kenaikan gaji 
berkala, dan kepengurusan 
kepegawaian lainnya 

Terhambatnya proses 
kepegawaian berpengaruh pada 

kualitas pencapaian tujuan 
organisasi dan/atau kegiatan. 

Dapat mengacam fungsi program 
yang efektif dan organisasi. 

4 

6. SUB BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN 
PELAPORAN 

6.1 Terhambatnya proses pengajuan 
perencanaan 

Terhambatnya pengajuan 
berpengaruh pada efisiensi tujuan 

organisasi dan/atau kegiatan. 
Mengganggu administrasi 

3 
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No. RISIKO TERIDENTIFIKASI 
ANALISIS RISIKO 

Deskripsi Tingkat Dampak Besaran 
Skala  

program. 

6.2 Keterbatasan kegiatan kerja 
karena tidak disetujuinya 
perencanaan anggaran 

Tidak disetujuinya perencanaan 
anggaran berpengaruh pada 
efisiensi tujuan organisasi 

dan/atau kegiatan. Mengganggu 
administrasi program. 

3 

6.3 Kerusakan perangkat elektronik Kerusakan perangkat elektronik 
berpengaruh pada kualitas 

pencapaian tujuan organisasi 
dan/atau kegiatan. Dapat 

mengacam fungsi program yang 
efektif dan organisasi. 

4 

6.4 Lambatnya koneksi internet Lambatnya koneksi internet 
berpengaruh pada efisiensi tujuan 

organisasi dan/atau kegiatan. 
Mengganggu administrasi 

program. 

3 

6.5 Gangguan perusak aplikasi atau 
data website 

Keberadaan hacker sangat 
mempengaruhi tujuan organisasi 

dan/atau kegiatan. Mengacam 
program dan organisasi serta 
stakeholders. Kerugian sangat 
besar bagi organisasi dari segi 

keuangan maupun politis. 

5 

 

Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Sebaran Analisis Risiko Berdasarkan Skala Probabilitas Tiap Bidang 

Bidang 

Skala Probabilitas 

1 

Sangat 
Rendah  

2 

Rendah  

 

3 

Sedang 

 

4 

Tinggi  

 

5 

Sangat 
Tinggi  

Kepaniteraan Perdata 1 1 3 1 0 

Kepaniteraan Pidana 0 1 3 1 0 

Kepaniteraan Hukum 1 1 2 1 1 
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Sub Bagian Umum dan 
Keuangan 0 1 1 2 2 

Sub Bagian Kepegawaian 
Organisasi dan Tata Laksana 0 1 1 1 0 

Sub Bagian Perencanaan 
Teknologi Informasi dan 

Pelaporan 
0 0 3 1 1 

 

2. Hasil Analisis Risiko Berdasarkan Skala Dampak 

Tabel 3.8 Hasil Analisis Risiko Berdasarkan Skala Dampak 

No. RISIKO TERIDENTIFIKASI 
ANALISIS RISIKO 

Deskripsi Tingkat Dampak Besaran 
Skala  

1. KEPANITERAAN PERDATA 

1.1 Ketidakhadiran pihak 
menyebabkan rendahnya tingkat 
kecepatan penyelesaian perkara 

Ketidakhadiran pihak 
berpengaruh pada efisiensi tujuan 

organisasi dan/atau kegiatan. 
Mengganggu administrasi 

program. 

3 

1.2 Tidak lengkapnya dokumen 
menyebabkan rendahnya tingkat 
kecapatan penyelesaian perkara  

Tidak lengkapnya dokumen 
berpengaruh pada efisiensi tujuan 

organisasi dan/atau kegiatan. 
Mengganggu administrasi 

program. 

3 

1.3 Terlambatnya para pihak 
menentukan sikap atas putusan 
menyebabkan lamanya proses 
upaya hukum serta proses 
pemberkasan perkara 

Keterlambatan para pihak dalam 
menentukan sikap atas putusan 

tidak mempengaruhi efiiensi dan 
efektifitas tujuan organisasi dan 
atau kegiatan. Dampaknya dapat 

ditangani pada tahap kegiatan 
rutin. Kerugian kurang material 

dan tidak mempengaruhi 
stakeholders 

1 

1.4 Sedikitnya SDM menyebabkan 
pegawai merangkap tugas dan 
fungsi 

Sedikitnya SDM sedikit 
mempengaruhi efisiensi dan 
efektifitas tujuan organisasi 

dan/atau kegiatan. 

2 

1.5 Terlambatnya petugas dalam 
menginput SIPP dan Register 
karena lambatnya koneksi 
internet 

Kecil kemungkinan terjadi 
keterlambatan penginputan SIPP 

dan register 

4 

1.6 Terjadinya kendala beracara 
secara elektronik 

Kecil kemungkinan terjadi  3 

2. KEPANITERAAN PIDANA 
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No. RISIKO TERIDENTIFIKASI 
ANALISIS RISIKO 

Deskripsi Tingkat Dampak Besaran 
Skala  

2.1 Berbelitnya proses pembuktian 
sehingga tidak sesuai dengan 
estimasi waktu penyelesaian 
yang telah dituangkan di dalam 
Court Calendar 

Berbelitnya proses pembuktian 
berpengaruh pada efisiensi tujuan 

organisasi dan/atau kegiatan. 
Mengganggu administrasi 

program. 

3 

2.2 Dokumentasi perkara tidak 
maksimal karena eksekusi 
putusan oleh JPU tidak 
diberitahukan secara resmi 
kepada pengadilan 

Tidak diberitahukannya eksekusi 
oleh JPU berpengaruh pada 
efisiensi tujuan organisasi 

dan/atau kegiatan. Mengganggu 
administrasi program. 

3 

2.3 Terlambatnya petugas dalam 
menginput SIPP dan Register 

Terlambatnya input SIPP dan 
register berpengaruh pada kualitas 

pencapaian tujuan organisasi 
dan/atau kegiatan. Dapat 

mengacam fungsi program yang 
efektif dan organisasi. 

4 

2.4 Sedikitnya SDM menyebabkan 
pegawai merangkap tugas dan 
fungsi 

Sedikitnya SDM sedikit 
mempengaruhi efisiensi dan 
efektifitas tujuan organisasi 

dan/atau kegiatan. 

2 

2.5 Melambatnya koneksi internet 
menghambat kerja petugas 
dalam menginput data di SIPP 

Melambatnya koneksi internet 
berpengaruh pada efisiensi tujuan 

organisasi dan/atau kegiatan. 
Mengganggu administrasi 

program. 

3 

   

3. KEPANITERAAN HUKUM 

3.1 Tidak sesuainya antara 
mekanisme dan prinsip 
pengarsipan perkara oleh 
karena tidak adanya tenaga 
arsiparis 

Tidak sesuainya mekanisme 
pengarsipan berpengaruh pada 

efisiensi tujuan organisasi 
dan/atau kegiatan. Mengganggu 

administrasi program. 

3 

3.2 Kerusakan berkas perkara 
yang disimpan akibat media 
penyimpanan yang terbatas 

Kerusakan berkas perkara yang 
disimpan tidak mempengaruhi 
efiiensi dan efektifitas tujuan 
organisasi dan atau kegiatan. 

Dampaknya dapat ditangani pada 
tahap kegiatan rutin. Kerugian 

kurang material dan tidak 
mempengaruhi stakeholders 

1 

3.3 Terjadinya kebakaran atau 
bencana lain sehingga 
mengancam penyimpanan 

Kebakaran atau bencana lainnya 
sangat mempengaruhi tujuan 

5 
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No. RISIKO TERIDENTIFIKASI 
ANALISIS RISIKO 

Deskripsi Tingkat Dampak Besaran 
Skala  

berkas perkara organisasi dan/atau kegiatan. 
Mengacam program dan 

organisasi serta stakeholders. 
Kerugian sangat besar bagi 

organisasi dari segi keuangan 
maupun politis. 

3.4 Tidak hadirnya petugas 
Posbakum yang piket  

Tidak hadirnya petugas Posbakum 
berpengaruh pada kualitas 

pencapaian tujuan organisasi 
dan/atau kegiatan. Dapat 

mengacam fungsi program yang 
efektif dan organisasi. 

4 

3.5 Sedikitnya SDM 
menyebabkan pegawai 
merangkap tugas dan fungsi 

Sedikitnya SDM sedikit 
mempengaruhi efisiensi dan 
efektifitas tujuan organisasi 

dan/atau kegiatan. 

2 

3.6 Melambatnya koneksi 
internet menghambat kerja 
petugas dalam menginput 
data di SIPP 

Melambatnya koneksi internet 
berpengaruh pada efisiensi tujuan 

organisasi dan/atau kegiatan. 
Mengganggu administrasi 

program. 

3 

4. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 

4.1 Terjadinya bencana sehingga 
menyebabkan tidak berfungsinya 
atau rusaknya sarana prasarana 
penunjang  

Bencana yang mengakibatkan 
kerusakan sarana prasarana sangat 
mempengaruhi tujuan organisasi 

dan/atau kegiatan. Mengacam 
program dan organisasi serta 
stakeholders. Kerugian sangat 
besar bagi organisasi dari segi 

keuangan maupun politis. 

5 

4.2 Terjadinya bencana sehingga 
menyebabkan timbulnya korban 

Bencana yang mengakibatkan 
korban sangat mempengaruhi 

tujuan organisasi dan/atau 
kegiatan. Mengacam program dan 

organisasi serta stakeholders. 
Kerugian sangat besar bagi 

organisasi dari segi keuangan 
maupun politis. 

5 

4.3 Pemadaman listrik secara tiba-
tiba maupun berkala oleh PLN 
Rembang 

Pemadaman listrik secara tiba-tiba 
sedikit mempengaruhi efisiensi 
dan efektifitas tujuan organisasi 

dan/atau kegiatan. 

2 
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No. RISIKO TERIDENTIFIKASI 
ANALISIS RISIKO 

Deskripsi Tingkat Dampak Besaran 
Skala  

4.4 Rusaknya perangkat Barang 
Milik Negara jenis barang 
bergerak 

Kerusakan perangkat BMN 
barang bergerak berpengaruh pada 

kualitas pencapaian tujuan 
organisasi dan/atau kegiatan. 

Dapat mengacam fungsi program 
yang efektif dan organisasi. 

4 

4.5 Rusaknya perangkat Barang 
Milik Negara jenis barang tetap 

Kerusakan BMN barang tidak 
bergerak berpengaruh pada 
kualitas pencapaian tujuan 

organisasi dan/atau kegiatan. 
Dapat mengacam fungsi program 

yang efektif dan organisasi. 

4 

4.6 Kerusuhan atau adanya dinamika 
massa pada saat persidangan 
berlangsung 

Kerusuhan atau dinamika massa 
yang besar berpengaruh pada 

efisiensi tujuan organisasi 
dan/atau kegiatan. Mengganggu 

administrasi program. 

3 

5. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 

5.1 Bekerjanya SDM secara 
multi fungsi melebihi dari 
jabatannya secara fungsional 
karena terbatasnya SDM 
pendukung dalam 
menjalankan setiap tugas dan 
fungsi keorganisasian 

SDM yang bekerja secara 
multifungsi sedikit mempengaruhi 

efisiensi dan efektifitas tujuan 
organisasi dan/atau kegiatan. 

2 

5.2 Terselesaikannya pekerjaan 
tidak sesuai dengan standar 
kualitas pelayanan 

Tidak sesuainya pekerjaan dengan 
standar kualitas berpengaruh pada 

efisiensi tujuan organisasi 
dan/atau kegiatan. Mengganggu 

administrasi program. 

3 

5.3 Terhambatnya proses 
pengajuan kenaikan pangkat, 
kenaikan gaji berkala, dan 
kepengurusan kepegawaian 
lainnya 

Terhambatnya proses 
kepegawaian berpengaruh pada 

kualitas pencapaian tujuan 
organisasi dan/atau kegiatan. 

Dapat mengacam fungsi program 
yang efektif dan organisasi. 

4 

6. SUB BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN 
PELAPORAN 

6.1 Terhambatnya proses pengajuan 
perencanaan 

Terhambatnya pengajuan 
berpengaruh pada efisiensi tujuan 

organisasi dan/atau kegiatan. 
Mengganggu administrasi 

program. 

3 
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No. RISIKO TERIDENTIFIKASI 
ANALISIS RISIKO 

Deskripsi Tingkat Dampak Besaran 
Skala  

6.2 Keterbatasan kegiatan kerja 
karena tidak disetujuinya 
perencanaan anggaran 

Tidak disetujuinya perencanaan 
anggaran berpengaruh pada 
efisiensi tujuan organisasi 

dan/atau kegiatan. Mengganggu 
administrasi program. 

3 

6.3 Kerusakan perangkat elektronik Kerusakan perangkat elektronik 
berpengaruh pada kualitas 

pencapaian tujuan organisasi 
dan/atau kegiatan. Dapat 

mengacam fungsi program yang 
efektif dan organisasi. 

4 

6.4 Lambatnya koneksi internet Lambatnya koneksi internet 
berpengaruh pada efisiensi tujuan 

organisasi dan/atau kegiatan. 
Mengganggu administrasi 

program. 

3 

6.5 Gangguan perusak aplikasi atau 
data website 

Keberadaan hacker sangat 
mempengaruhi tujuan organisasi 

dan/atau kegiatan. Mengacam 
program dan organisasi serta 
stakeholders. Kerugian sangat 
besar bagi organisasi dari segi 

keuangan maupun politis. 

5 

 

 

 

 

Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

Tabel 3.9 Sebaran Analisis Risiko Berdasarkan Skala Dampak Tiap Bidang 

Bidang 

Skala Probabilitas 

1 

Sangat 
Rendah  

2 

Rendah  

 

3 

Sedang 

 

4 

Tinggi  

 

5 

Sangat 
Tinggi  

Kepaniteraan Perdata 1 1 3 1 0 

Kepaniteraan Pidana 0 1 3 1 0 
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Kepaniteraan Hukum 1 1 2 1 1 

Sub Bagian Umum dan 
Keuangan 0 1 1 2 2 

Sub Bagian Kepegawaian 
Organisasi dan Tata Laksana 0 1 1 1 0 

Sub Bagian Perencanaan 
Teknologi Informasi dan 

Pelaporan 
0 0 3 1 1 

 

D. PENENTUAN LEVEL RISIKO BERDASARKAN PADA PETA ATAU STATUS 

RISIKO DI PENGADILAN NEGERI REMBANG KELAS II 

Berdasarkan pada data-data yang telah disebutkan di atas dalam hal menganalisis risiko 

perlu dilakukan pula penganalisaan faktor akibat dari adanya probabilitas dan dampak sesuai 

dengan besaran di tiap-tiap bidang. Kemungkinan dan dampak dikombinasikan untuk 

menghasilkan status atau profil risiko tertentu. Hasil pengkombinasian dituangkan ke dalam 

suatu matrik atau pemetaan risiko yang menggambarkan hasil analisis risiko secara keseluruhan 

dengan metode penghitungan: 

STATUS RISIKO = PROBABILITAS x DAMPAK 

 

Tabel 3.10 Hasil Analisis Berupa Status Risiko di Pengadilan Negeri Rembang Kelas II 

No. RISIKO TERIDENTIFIKASI 
ANALISIS RISIKO STATUS 

RISIKO 

(4x5) 
Skala 

Probabilitas 
Skala 

Dampak 

1 2 3 4 5 

1. KEPANITERAAN PERDATA 

1.1 Ketidakhadiran pihak menyebabkan 
rendahnya tingkat kecepatan 
penyelesaian perkara 

2 3  6 

1.2 Tidak lengkapnya dokumen 
menyebabkan rendahnya tingkat 
kecapatan penyelesaian perkara  

1 3 3 

1.3 Terlambatnya para pihak menentukan 
sikap atas putusan menyebabkan 
lamanya proses upaya hukum serta 
proses pemberkasan perkara 

1 1 1 

1.4 Sedikitnya SDM menyebabkan 
pegawai merangkap tugas dan fungsi 

4 2 8 

1.5 Terlambatnya petugas dalam 
menginput SIPP dan Register karena 
lambatnya koneksi internet 

2 4 8 

1.6 Terjadinya kendala beracara secara 3 3 9 
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No. RISIKO TERIDENTIFIKASI 
ANALISIS RISIKO STATUS 

RISIKO 

(4x5) 
Skala 

Probabilitas 
Skala 

Dampak 

1 2 3 4 5 

elektronik 
2. KEPANITERAAN PIDANA 

2.1 Berbelitnya proses pembuktian 
sehingga tidak sesuai dengan estimasi 
waktu penyelesaian yang telah 
dituangkan di dalam Court Calendar 

2 3 6 

2.2 Dokumentasi perkara tidak maksimal 
karena eksekusi putusan oleh JPU 
tidak diberitahukan secara resmi 
kepada pengadilan 

1 3 3 

2.3 Terlambatnya petugas dalam 
menginput SIPP dan Register 

2 4 8 

2.4 Sedikitnya SDM menyebabkan 
pegawai merangkap tugas dan fungsi 

4 2 8 

2.5 Melambatnya koneksi internet 
menghambat kerja petugas dalam 
menginput data di SIPP 

3 3 9 

    

3. KEPANITERAAN HUKUM 

3.1 Tidak sesuainya antara mekanisme 
dan prinsip pengarsipan perkara oleh 
karena tidak adanya tenaga arsiparis 

2 3 6 

3.2 Kerusakan berkas perkara yang 
disimpan akibat media penyimpanan 
yang terbatas 

1 1 1 

3.3 Terjadinya kebakaran atau bencana 
lain sehingga mengancam 
penyimpanan berkas perkara 

2 5 10 

3.4 Tidak hadirnya petugas Posbakum 
yang piket  

2 4 8 

3.5 Sedikitnya SDM menyebabkan 
pegawai merangkap tugas dan fungsi 

4 2 8 

3.6 Melambatnya koneksi internet 
menghambat kerja petugas dalam 
menginput data di SIPP 

3 3 9 

4. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 

4.1 Terjadinya bencana sehingga 
menyebabkan tidak berfungsinya atau 
rusaknya sarana prasarana penunjang  

1 5 5 

4.2 Terjadinya bencana sehingga 
menyebabkan timbulnya korban 

1 5 5 

4.3 Pemadaman listrik secara tiba-tiba 
maupun berkala oleh PLN Rembang 

4 2 8 

4.4 Rusaknya perangkat Barang Milik 
Negara jenis barang bergerak 

3 4 12 

4.5 Rusaknya perangkat Barang Milik 3 4 12 
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No. RISIKO TERIDENTIFIKASI 
ANALISIS RISIKO STATUS 

RISIKO 

(4x5) 
Skala 

Probabilitas 
Skala 

Dampak 

1 2 3 4 5 

Negara jenis barang tetap 
4.6 Kerusuhan atau adanya dinamika 

massa pada saat persidangan 
berlangsung 

2 3 6 

5. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 

5.1 Bekerjanya SDM secara multi fungsi 
melebihi dari jabatannya secara 
fungsional karena terbatasnya SDM 
pendukung dalam menjalankan setiap 
tugas dan fungsi keorganisasian 

4 2 8 

5.2 Terselesaikannya pekerjaan tidak 
sesuai dengan standar kualitas 
pelayanan 

2 3 6 

5.3 Terhambatnya proses pengajuan 
kenaikan pangkat, kenaikan gaji 
berkala, dan kepengurusan 
kepegawaian lainnya 

1 4 4 

6. SUB BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN 
PELAPORAN 

6.1 Terhambatnya proses pengajuan 
perencanaan 

2 3 6 

6.2 Keterbatasan kegiatan kerja karena 
tidak disetujuinya perencanaan 
anggaran 

2 3 6 

6.3 Kerusakan perangkat elektronik 3 4 12 

6.4 Lambatnya koneksi internet 3 3 9 

6.5 Gangguan perusak aplikasi atau data 
website 

3 5 15 

 

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat ditarik penggambaran umum mengenai level risiko 

sebagai berikut: 

Tabel 3.11 Gambaran Umum Level Risiko Sebagai Hasil Analisis Risiko di 

Pengadilan Negeri Rembang Kelas II 

Deskripsi Sangat 
Rendah Rendah Moderat Tinggi Ekstrim 

Level 1 2 3 4 5 

Level 
Dimulai dari 

Status 

2 

 (dua) 

3 

(tiga) 

23 

(dua puluh 
tiga) 

4  

(empat) 

1  

(satu) 
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1. Risiko dengan kategori ‘Sangat Rendah’ adalah sejumlah 2 (dua) risiko dengan 

rincian: 

a. 1 (satu) risiko di Kepaniteraan Perdata; 

b. 1 (satu) risiko di Kepaniteraan Hukum; 

2. Risiko dengan kategori ‘Rendah’ adalah sejumlah 3 (tiga) risiko dengan rincian: 

a. 1 (satu) risiko di Kepaniteraan Perdata; 

b. 1 (satu) risiko di Kepaniteraan Pidana; 

c. 1 (satu) risiko di Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana; 

3. Risiko dengan kategori ‘Moderat’ adalah sejumlah 24 (dua puluh empat) risiko 

dengan rincian: 

a. 4 (empat) risiko di Kepaniteraan Perdata; 

b. 4 (empat) risiko di Kepaniteraan Pidana; 

c. 4 (empat) risiko di Kepaniteraan Hukum; 

d. 4 (empat) risiko di Sub Bagian Umum dan Keuangan; 

e. 2 (dua) risiko di Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana; 

f. 3 (tiga) risiko di Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan; 

4. Risiko dengan kategori ‘Tinggi’ adalah sejumlah 4 (empat) risiko dengan rincian: 

a. 1 (satu) risiko di Kepaniteraan Hukum; 

b. 2 (dua) risiko di Sub Bagian Umum dan Keuangan; 

c. 1 (satu) risiko di Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan; 

5. Risiko dengan kategori ‘Ekstrim’ adalah sejumlah 1 (satu) risiko dengan rincian: 

a. 1 (satu) di Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan. 

 

Data-data tersebut di atas secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut: 

1 

 

1.3 

3.2 

2 3 

 

1.2 

2.2 

 

4 

 

5.3 

5 

 

4.1 

4.2 

2 4 6 

 

1.1 

2.1 

3.1 

4.6 

5.2 

6.1 

6.2 

 

 

8 

 

1.4    2.4   4.3 

1.5    3.4    5.1 

2.3    3.5 

 

10 

 

3.3 
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3 6 9 

1.6 

2.5 

3.6 

6.4 

12 

4.4 

4.5 

6.3 

15 

 

6.5 

4 

 

8 

 

 

 

 

12 16 20 
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10 

 

 

 

15 20 

 

 

25 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil analisis risiko di Pengadilan Negeri Rembang Kelas II dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Risiko dengan kategori ‘Sangat Rendah’ adalah sejumlah 2 (dua) risiko; 

2. Risiko dengan kategori ‘Rendah’ adalah sejumlah 3 (tiga) risiko; 

3. Risiko dengan kategori ‘Moderat’ adalah sejumlah 23 (dua puluh tiga) risiko; 

4. Risiko dengan kategori ‘Tinggi’ adalah sejumlah 4 (empat) risiko; dan 

5. Risiko dengan kategori ‘Ekstrim’ adalah sejumlah 1 (satu)  risiko. 

 

 


