
Perbandingan Standar Manajemen Risiko Australia / New Zealand  Standard 
AS/NZS 4360:2004 dengan COSO Enterprise Risk Management 2004 

 
1.  Pendahuluan 
 

Banyak sudah standar manajemen risiko yang dipakai di dunia, seperti; Standar 
Canada, Standar Inggris, Standar Australia / New Zealand AS/NZS 4360 : 2004 dan 
COSO Enterprise Risk Management. Dari sekian banyak standar manajemen risiko 
yang dikeluarkan oleh banyak negara dan lembaga tersebut Standar Australia/New 
Zealand AS/NZS 4360 : 2004 dan COSO Enterprise Risk Managementlah yang 
banyak diterima secara umum. Tulisan ini menjelaskan perbandingan antara kedua 
standar tersebut yang dapat dipakai sebagai landasan pemahaman konsep 
pelaksanaan manajemen risiko di lapangan. 

 
2. Komponen Manajemen Risiko 
 

a. Standar Manajemen Risiko Australia / New Zealand AS/NZS 4360 : 2004 
Komponen utama proses manajemen risiko, sebagaimana diperlihatkan pada 
Gambar 1, terdiri dari: 
1) Komunikasi dan konsultasi 

Komunikasi dan konsultasi dengan stakeholder internal dan eksternal yang 
tepat pada setiap tahapan dari proses manajemen risiko dan proses secara 
keseluruhan.  

2) Penetapan konteks 
Penetapan konteks eksternal, konteks internal dan konteks manajemen risiko 
dimana proses manajemen risiko akan diterapkan. Kriteria yang digunakan 
pada saat risiko akan dievaluasi harus disusun dan struktur analisis 
didefinisikan.  

3) Identifikasi risiko 
Identifikasi dimana, kapan, mengapa dan bagaimana peristiwa dapat 
mencegah, menurunkan, menunda atau meningkatkan pencapaian tujuan. 

4) Analisis risiko 
Identifikasi dan evaluasi pengendalian yang ada. Menentukan konsekuensi 
dan kemungkinan serta level risiko. Analisis ini harus mempertimbangkan 
kisaran konsekuensi potensial dan bagaimana risiko dapat terjadi. 

5) Evaluasi risiko 
Membandingkan estimasi level risiko dengan kriteria yang telah disusun lebih 
dahulu dan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat potensial dan 
hasil yang tidak menguntungkan. Hasilnya berupa keputusan untuk 
menentukan luas dan sifat perlakuan risiko yang diperlukan dan menentukan 
prioritas risiko.  

6) Perlakuan risiko 
Mengembangkan dan melaksanakan strategi tertentu yang efektif dan efisien 
serta rencana aksi untuk meningkatkan manfaat potensial dan mengurangi 
biaya potensial. 

7) Monitor dan reviu 
Penting untuk memonitor efektivitas seluruh tahapan proses manajemen 
risiko. Hal ini penting untuk perbaikan berkelanjutan. Risiko dan efektivitas 
perlakuan risiko perlu dimonitor untuk meyakinkan bahwa perubahan situasi 
tidak mengubah prioritas risiko.  
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b. COSO Enterprise Risk Management 
 

Komponen utama dari proses manajemen risiko, sebagaimana diperlihatkan 
pada Gambar 2, terdiri dari: 
1) Lingkungan Internal 

Lingkungan internal mencakup warna di dalam suatu organisasi, dan 
membentuk dasar bagaimana risiko dipandang dan diperhatikan oleh orang-
orang dalam entitas, meliputi filosofi manajemen risiko, appetite risikonya, 
integritas dan nilai etika, dan lingkungan dimana mereka beroperasi. 

2) Penentuan Tujuan 
Tujuan-tujuan harus ada sebelum manajemen dapat mengidentifikasi 
peristiwa-peristiwa yang secara potensial mempengaruhi pencapaiannya. 
Manajemen risiko perusahaan menjamin bahwa manajemen memiliki suatu 
proses yang berfungsi untuk menentukan tujuan-tujuan dan bahwa tujuan-
tujuan yang dipilih mendukung dan selaras dengan misi atau visi entitas dan 
konsisten dengan hasrat risiko entitas. 

3) Identifikasi Peristiwa 
Peristiwa internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan 
entitas harus diidentifikasi, dibedakan antara risiko dan peluang.  

4) Penaksiran Risiko 
Risiko dianalisis, dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya, 
sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Risiko 
ditaksir berdasarkan risiko inheren dan risiko residual. 

5) Respon Risiko 
Manajemen memilih respon risiko – menghindari, menerima, mengurangi, 
atau berbagi risiko – mengembangkan sekumpulan tindakan untuk 
menyelaraskan risiko dengan appetite risiko dan toleransi risiko entitas. 

6) Aktivitas Pengendalian 
Kebijakan dan prosedur disusun dan dilaksanakan untuk membantu 
meyakinkan respon risiko berjalan secara efektif. 

7) Informasi dan Komunikasi 
Informasi yang relevan diidentifikasi, diperoleh, dan dikomunikasikan dalam 
suatu bentuk dan kerangka waktu sehinga orang-orang mampu 
melaksanakan tanggung jawabnya. Komunikasi yang efektif juga ada dalam 
banyak hal, dari atas ke bawah, ke samping, dan dari bawah ke atas entitas.  

8) Pemantauan 
Manajemen risiko badan usaha secara keseluruhan dipantau dan perubahan 
dibuat jika diperlukan. Pemantauan dilakukan melalui aktivitas berjalan 
manajemen, evaluasi terpisah, atau keduanya. 

 

 
  
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

P
Ko  
enetapan 

nteks

Identifikasi 
R isiko 

Perlakuan 
Risiko 

Ev aluasi 
R isiko 

Analisis 
R isiko 

 
 
 

M
o 
n  
I  
t  
o  
r 
 

d 
a 
n 
 

R

i 
 u

e 
v  

 

K
o
m
u 
n  
I  
k 
a 
s  
i 
 
d 
a 

o 
n 
s 
u  
l 
 t 
a 
s  
i 

 
 

n  
 
K

Risk 
Assessm ent 

 2
Gambar 2 – Komponen COSO Enterprise Risk Management G ambar 1 - Kerangka Proses Manajemen Risiko AS/NZS 

4360 : 2004 
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3. Perbandingan antara Standar Australia / New Zealand AS/NZS 4360 : 2004 dan 
COSO Enterprise Risk Management 

 
Secara umum Standar Australia / New Zealand AS/NZS 4360 : 2004 dan COSO 
Enterprise Risk Management memiliki persamaan sebagai berikut: 
a. Menyusun kerangka proses manajemen risiko secara umum dan menerima 

bahwa perlu adanya fleksibilitas dalam penerapannya. 
b. Dapat diterapkan pada cakupan yang luas dari organisasi dan aktivitas 
c. Mengakui bahwa pengelolaan risiko merupakan praktik manajemen yang baik, 

harus terus menerus dan terbaik dilekatkan dalam praktik/proses bisnis yang ada 
d. Mengakui bahwa terdapat hasil positif (peluang) sebagaimana juga hasil negatif 

(risiko) dan mengakui risiko pada sisi atas dan sisi bawah. 
e. Menyusun pedoman yang jelas pada setiap tahapan proses manajemen risiko     

(Standar AS/NZS 4360:2004 menyediakan Risk Management Guideliness, 
sedangkan COSO Enterprise Risk Management menyediakan Application 
Techniques). 

f. Mendefinisikan terminologi (istilah) yang digunakan. 
 

Sedangkan perbedaannya terletak pada jumlah dokumen standar, dasar 
penyusunan standar, penekanan penggunaan standar, dan substansi komponen 
manajemen risiko. Secara rinci letak perbedaan antara kedua standar tersebut dapat 
dilihat pada Tabel 1 halaman berikut. 

 
4. Penutup 

 
Standar Australia / New Zealand AS/NZS 4360:2004 dan COSO Enterprise Risk 
Management merupakan standar yang mengatur pendekatan yang sistematis untuk 
mengelola risiko untuk mencapai tujuan bagi suatu organisasi. Standar AS/NZS 
4360:2004 berlaku untuk semua jenis organisasi sedangkan COSO Enterprise Risk 
Management menekankan pada organisasi bisnis.  
 
Persamaan dan perbedaan yang terdapat antara kedua standar tersebut memiliki 
pengaruh berbeda pada saat penerapan manajemen risiko di suatu organisasi, 
demikian pula dengan pemberian jasa konsultasi manajemen risiko bagi BPKP. 
 
Agar tujuan pelaksanaan penerapan manajemen risiko dapat tercapai, ketaatan 
penggunaan standar dan pedomannya harus dilaksanakan dan disesuaikan dengan 
kebutuhan yang berbeda dari para penggunanya.    
 

Referensi yang digunakan: 
 
 An overview comparison of the AIRMIC/ALARM/IRM Risk Management Standard 

with the Australia/New Zealand Standard AS/NZS 4360 : 2004 , the COSO 
Enterprise Risk Management – Integrated Framework, Compilation copyright – 
AIRMIC 2005. 

 Enterprise Risk Management – Integrated Framework: Executive Summary 
Framework, September 2004, The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission. 

 Enterprise Risk Management – Integrated Framework: Application Techniques, 
September 2004, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission. 

 AS/NZS 4360:2004, Australian/New Zealand Standard Risk Management, Joint 
Technical Committee OB-007 Risk Management, 31 Agustus 2004. 



No Standar Australia / New Zealand AS/NZS 4360 : 2004 COSO Enterprise Risk Management 
 

1. Dokumen standar terdiri dari 2 buku, yaitu: Risk Management 
AS/NZS 4360:2004 (30 halaman) dan HB 436:2004 Risk 
Management Guidelines Companion to AS/NZS 4360:2004 (109 
halaman).  

Dokumen standar terdiri dari 2 buku, yaitu: Executive Summary 
Framework (125 halaman) dan Application Techniques (105 halaman). 

2. Standar memuat proses manajemen risiko secara umum yang 
independen bagi setiap jenis industri atau sektor ekonomi 

Standar memuat proses manajemen risiko dengan penekanan lebih 
pada risiko bisnis, penciptaan nilai dan pengendalian internal 

3. Dokumen AS/NZS 4360 : 2004 merevisi dokumen standar 
sebelumnya yaitu  Standar Manajemen Risiko AS/NZS 4360 : 
1995 dan AS/NZS 4360: 1999. 

Dokumen COSO Enterprise Risk Management – Integrated 
Framework (September 2004) memperluas tetapi tidak menggantikan 
dokumen COSO Internal Control – Integrated Framework (tahun 
1992). 

4. Standar memperhatikan Arah dan Tujuan sebagai bagian dalam 
Komponen Penetapan Konteks Manajemen Risiko 

COSO memperhatikan Tujuan sebagai salah satu Komponen 
Manajemen Risiko, yaitu Komponen Penentuan Tujuan. 
Tujuan terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu stratejik, operasional, 
pelaporan dan kepatuhan 

5 Standar menekankan perlunya pendekatan sistematis untuk 
mengidentifikasi risiko, apakah risiko tersebut termasuk atau tidak 
termasuk dalam pengendalian organisasi. Standar menjelaskan 
secara rinci proses identifikasi risiko, informasi yang dibutuhkan, 
pendekatan untuk mengidentifikasi risiko dan dokumentasi 
identifikasi risiko. 

COSO mengacu pada peristiwa (internal atau eksternal) yang 
mempengaruhi pelaksanaan strategi. COSO menjelaskan secara rinci 
teknik identifikasi peristiwa.  

6. Standar mendefinisikan risiko sebagai “kesempatan sesuatu 
terjadi yang akan mempunyai dampak terhadap tujuan”.  
Catatan 1 : Risiko kadang diartikan dengan suatu peristiwa atau 
kondisi dan konsekuensi yang mungkin ada. 
Catatan 2 : Risiko diukur dengan suatu kombinasi dari 
konsekuensi peristiwa dan kemungkinannya. 
Catatan 3 : Risiko dapat mempunyai dampak positif atau negatif.  

COSO mendefinisikan risiko sebagai “kemungkinan suatu peristiwa 
akan terjadi dan berdampak buruk terhadap pencapaian tujuan”.  
COSO memisahkan pengertian risiko dengan peluang yang 
didefinisikan sebagai “kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dan 
mempengaruhi secara positif pencapaian tujuan”. 

7. Komponen “menganalisis risiko” menjelaskan estimasi 
konsekuensi dan kemungkinan risiko dengan mempertimbangkan 
pengendalian yang ada. Pendekatan analisis risiko terbagi 
menjadi kualitatif, semikuantitatif, dan kuantitatif.  
Standar menjelaskan adanya definisi risiko residual sebagai 
“Risiko tersisa setelah pelaksanaan perlakuan risiko”. 
Perlakuan risiko dapat meliputi menghindari, memodifikasi, 

Komponen “penaksiran risiko” menjelaskan risiko inheren dan risiko 
residual.  
COSO mendefinisikan risiko inheren sebagai risiko suatu entitas tanpa 
adanya setiap tindakan manajemen yang harus diambil untuk 
mengubah kemungkinan atau dampak risiko. 
Sedangkan definisi risiko residual adalah risiko tersisa setelah 
manajemen mengambil tindakan untuk mengubah kemungkinan atau 
dampak risiko. 
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berbagi risiko atau menahan risiko.  Respon risiko meliputi menghindari risiko, mengurangi risiko, berbagi 
risiko dan menerima risiko. 

8. Standar mempertimbangkan komunikasi dan konsultasi pada awal 
standar. 

COSO mempertimbangkan informasi dan komunikasi setelah respon 
risiko dan aktivitas pengendalian. 
COSO memperhatikan opsi-opsi perlakuan dalam 4 (empat) kategori, 
yaitu menghindari, mengurangi, berbagi, dan menerima risiko. 

9. Standar memperhatikan opsi-opsi untuk memperlakukan risiko 
terpisah terhadap risiko yang mempunyai hasil positif dengan 
risiko yang mempunyai hasil negatif. 
Perlakuan risiko dapat meliputi menghindari, memodifikasi, 
berbagi risiko atau menahan risiko. 

10. Standar menjelaskan bagaimana pembentukan manajemen risiko 
yang efektif melalui: mengevaluasi praktik yang ada, meyakinkan 
adanya dukungan manajemen senior, membentuk wewenang dan 
tanggung jawab, dan meyakinkan kecukupan sumber daya. 

COSO menjelaskan peran dan tanggung jawab Dewan Direksi, 
Manajemen, Risk Officer, Eksekutif Keuangan, Internal Auditor, dan 
pihak-pihak eksternal. 

11. Standar tidak menjelaskan adanya keterbatasan manajemen 
risiko. 

COSO menjelaskan adanya keterbatasan manajemen risiko 
perusahaan. COSO menjelaskan bahwa bagaimanapun baiknya 
sistem manajemen risiko, manajemen risiko hanya dapat memberikan 
keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan dengan adanya 
keterbatasan berupa; proses manajemen, kekeliruan/kesalahan 
manusia, kesengajaan mengelak dari pengendalian risiko, dan 
keterbatasan biaya merespon risiko.  
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