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Pokok Permasalahan : 

Bisnis pendidikan merupakan bisnis kepercayaan, yang dibangun dari kualitas anak didik 
yang dihasilkan, baik intelegensi dan moralnya. Dunia bisnis dalam bidang pendidikan 
merupakan salah satu potensi bisnis yang bisa diandalkan dan menjanjikan, karena 
pendidikan tidak usang oleh waktu. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang 
mendorong semakin berkembangnya dunia usaha dalam bidang pendidikan.  
 
IPEKA (Iman Pengharapan dan Kasih) adalah sekolah didirikan oleh Yayasan Iman 
Pengarapan dan Kasih yang saat ini sedang berkembang saat ini. Untuk dapat 
mempertahankan eksistensi dan dapat bersaing di dunia bidang pendidikan, IPEKA terus  
berupaya untuk meningkatkan kualitas, baik dalam bidang pendidikan (kurikulum) 
maupun pelayanannya kepada orang tua siswa/siswi. Pengelolaan organisasi yang baik 
dimulai dengan menata dan memfokuskan pada pengembangan sistem pengendalian 
internal dan risiko. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan, menganalisa,  merumuskan 
dan menyusun rencana penerapan sistem manajemen risiko operasional IPEKA berbasis 
ISO 31000:2009. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan 
kualitatif dan mengacu pada ISO 31000 tahun 2009. Batasan penelitian pada tesis ini 
adalah pada rencana penerapan sistem manajemen risiko operasional berbasis ISO 
31000:2009 dengan cangkupan kantor pusat IPEKA khususnya untuk bidang-bidang 
dibawah Direktorat III dan IV yaitu bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan dan 
Akuntansi, Pengadaan, Informasi Teknologi, Admisi dan Kemitraan,  serta Fasilitas 
Perawatan.   
 
Berdasarkan hasil analisa risiko IPEKA yang teridentifikasi dari penelitian ini memiliki 65 
risiko operasional. Dari risiko operasional IPEKA yang paling tinggi dari dampak dan 
kemungkinan yang terjadi ada 3 risiko, yaitu : pengadaan masih menggunakan sistem 
manual, bagian keuangan yang melakukan penjurnalan dan pengeluaran dana untuk 
semua transaksi, dan catatan inventaris yang dimiliki oleh bidang fasilitas dan perawatan 
tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. 
 



Keywords : Risk, Operational Risk, ISO 3100 


