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Pengantar Risiko  Di Bidang Sumber Daya Manusia 

 



Mungkinkah 
mengelola 

SDM di 
organisasi 

tanpa 
hadirnya 
risiko ? 

 

Sumber : Ed Houghton – CIPD People Conference -  February 6, 2019 



Risiko Dalam Manajemen SDM 

 
 

 

 

 Risiko SDM adalah potensi bahwa sebuah objektif, 
kebijakan , keputusan, kondisi, dan atau tindakan di  
dalam Manajemen SDM dapat berdampak buruk pada 
kemampuan individu dan atau organisasi untuk 
mencapai tujuannya.  

 Risiko SDM adalah ketidakpastian yang mengelilingi 
peristiwa dan hasil yang terkait dengan Manajemen SDM 
di masa depan. 

 Mempunyai dua dimensi, kemungkinan dari sesuatu 
yang bisa terjadi dan besarnya dampaknya apabila hal 
itu terjadi 



Apa manajemen risiko di Bidang SDM ? 

Manajemen Risiko di Bidang SDM 
 

  

 Suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko serta 
menyusun strategi untuk mengelola risiko di bidang 
Sumber Daya Manusia, melalui sumber daya yang 
tersedia 

 Manajemen risiko ini mencakup kegiatan merencanakan, 
mengorganisir, menyusun, memimpin dan 
mengawasi/mengevaluasi program pencegahan risiko 

 



 

 

Mengapa 

pengelolaan 

risiko di bidang 

SDM penting? 

Sumber : Ed Houghton – CIPD People Conference -  February 6, 2019 



Pentingnya Manajemen Risiko SDM 

 Untuk meningkatkan kemungkinan munculnya dampak 

positif dan mengurangi kemungkinan munculnya 

dampak negatif yang terjadi pada proses proses dan atau 

kegiatan-kegiatan Fungsi SDM yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan organisasi 

 

 Untuk menyelaraskan manajemen tata kelola SDM, 

manajemen risiko dan kerangka kerja kepatuhan 

organisasi secara terintegrasi 

 

 Untuk memastikan kontrol risiko yang tepat dirancang 

dan diterapkan pada seluruh proses atau kegiatan 

organisasi SDM 
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Risiko Risiko Di Bidang Sumber Daya Manusia 

 



Kategori Risiko di Bidang Sumber Daya Manusia 

A. Kesehatan dan keselamatan kerja 

 

B. Penerapan manajemen talenta & suksesi 

 

C. Pengorganisasian Kerja 

 

D. Percepatan digitalisasi & Penghargaan terhadap HAKI 

 

E. Sosial dan lingkungan 

 

F. Tata kelola dan keuangan 

 

 

 

 

 

 



Kategori Risiko di Bidang Sumber Daya Manusia 

A. Kesehatan dan keselamatan kerja 
 

 Memburuknya kesehatan mental : Masalah kesehatan mental 

pekerja (misalnya. kecemasan, stres, depresi, dan kecanduan) 

 Kelelahan pekerja: Kelelahan berlebihan yang berasal dari masalah 

keseimbangan kehidupan dan kerja, perubahan kelelahan, dan terlalu 

banyak prioritas dan gangguan. 

 Penyakit yg tidak menular: Penyakit kronis yang tidak terkelola, 

termasuk diabetes, penyakit paru-paru, jantung, kanker, dll. 

 Penyakit menular: Penyebaran penyakit menular (termasuk pandemi 

di masa mendatang) akan berdampak pada kelangsungan usaha yang 

menyebabkan tingginya biaya operasional dan kinerja yang buruk, baik 

secara individu maupun di tingkat perusahaan. 

 Penyakit atau cedera terkait pekerjaan: Kecelakaan, paparan yang 

tidak aman, dan insiden keamanan atau memperburuk kondisi yang 

sudah ada sebelumnya di lingkungan kerja 
 

 

 

 

 

 

 



Bahaya SDM 
 

 Tuntutan pekerjaan 
yang berlebihan 
 Kurangnya 

dukungan 
pekerjaan 

 Hubungan Kerja 
yang buruk 

 Agresi verbal dari 
atasan 

 Perundungan  
 Pelecehan seksual 

Hasil Negatif  
 

Emosional 
 

Kognitif 
 

Perilaku 
 

Penyakit Fisik 
& Mental 

Risiko 
SDM 
 Stres 

kerja 

 Pindah 
kerja 

 Konflik 
atasan 

bawahan 

 Konflik 
antar 

karyawan                                      

Faktor Faktor Yang Tidak Terkait Pekerjaan   
(Peristiwa besar dalam hidup, penyakit serius, berkabung, dsbnya) 

 Stres 
kerja 

Risiko di Bidang K3 – Stres Kerja 



Dampak Stres (personal)  

 Emosional ( lekas marah, kecemasan, suasana hati yang buruk, 

masalah tidur, kelelahan) 

 

 Kognitif (kesulitan berkonsentrasi, mempelajari hal-hal baru, dan 

membuat keputusan serta  berpikir negatif) 

 Perilaku (membuat kesalahan, menarik diri atau agresif, penyalah-

gunaan zat terlarang, mabuk) 

 Penyakit Fisik & Mental (depresi, kecemasan, burn-out,  

penyakit muskuloskeletal dan kardiovaskular, diabetes) 



Kategori Risiko di Bidang Sumber Daya Manusia 

B. Penerapan manajemen talenta 
 Daya tarik pekerja berbakat, retensi, dan keterlibatan pekerja: 

Ketidakmampuan untuk menciptakan sumber pekerja berbakat yang kuat, 

proposisi manfaat bekerja di organisasi , dan peluang pertumbuhan yang 

diperlukan untuk mempertahankan dan memotivasi pekerja. 

 Perilaku dan budaya: Pelanggaran termasuk intimidasi, pelecehan, perilaku 

berbahaya, dan penipuan. Atau budaya di tempat kerja yang tidak selaras 

dengan nilai-nilai perusahaan atau tidak ada kesadaran terhadap adanya risiko-

risiko di dalam organisasi 

 Risiko suksesi dan orang kunci: Kurangnya prencanaan suksesi dan risiko 

pelarian bakat dapat mengakibatkan bisnis menjadi sangat bergantung pada 

individu kunci dan gangguan parah jika orang tersebut tidak dapat bekerja. 

 Perubahan sifat pekerjaan: Jam kerja fleksibel, adopsi teknologi, dan 

mindset berkembang yang menciptakan tantangan bisnis baru di bidang-

bidang seperti inovasi dan manajemen tenaga kerja. 

 Perjalanan dan mobilitas: Perjalanan bisnis dan penugasan internasional 

menimbulkan lebih banyak masalah risiko seperti manajemen krisis/evakuasi, 

ketidakpuasan bisnis/rekan kerja, dan sebagainya.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kategori Risiko di Bidang Sumber Daya Manusia 

C. Pengorganisasian Kerja  

Pengorganisasi kerja yang buruk memainkan peran penting 

dalam perkembangan masalah kesehatan mental 

 

Pengorganisasian kerja terdiri atas 

 Isi dari kerja (Content of  work) 

 Konteks dari kerja (Context of work) 

 

 



Isi dari kerja 
Beban Kerja • Beban kerja yang berlebihan 

• Kurangnya beban kerja 

Kurangnya 

partisipasi dan 

kontrol 

 

 

• Ketidakmampuan untuk berpartisipasi 

dalam pengambilan keputusan 

• Kesalahan dalam mengambil 

keputusan 

• Ketidakmampuan untuk memilih cara 

menyelesaikan pekerjaan 

Isi Pekerjaan • Tugas monoton 

• Tugas yang tidak menyenangkan 

• Tugas yang menyakitkan 



Sumber : Ed Houghton – CIPD People Conference -  February 6, 2019 



Konteks dari kerja 
Peran di dalam 

organisasi 

• Konflik peran 

• Ambiguitas peran 

Kurangnya 

penghargaan 

• Kurangnya pengakuan pekerjaan (misalnya, melalui gaji) 

• Berstatus rendah 

• Dukungan sosial yang tidak memadai di tempat kerja 

Ketidaksetaraan 

(kurangnya keadilan) 

• Persepsi bahwa tempat kerja tidak adil atau setara (misalnya, dalam hal 

beban kerja, gaji, atau promosi) 

• Manajemen perubahan organisasi yang buruk (misalnya, perampingan) 

Hubungan 

interpersonal yang 

buruk 

• Supervisi yang tidak mendukung 

• Hubungan yang buruk dengan rekan kerja 

• Penindasan, pelecehan atau kekerasan 

• Pekerjaan terisolasi atau soliter 

Lingkungan dan 

kondisi kerja 

• Lingkungan fisik yang tidak memadai (misalnya, kebisingan, polusi, cahaya, 

bahaya) 

• Jam kerja yang tidak teratur (misalnya, kerja shift atau jam kerja yang 

berlebihan) 

Budaya di tempat 

kerja 

• Komunikasi yang buruk 

• Kepemimpinan yang buruk 

• Kurangnya kejelasan tentang tujuan dan struktur tempat kerja 

Penghubung rumah & 

kantor 

• Tuntutan yang bertentangan di rumah dan di tempat kerja 

• Kurangnya dukungan untuk rumah di tempat kerja 

• Kurangnya dukungan untuk bekerja di rumah 

Kompetensi • Melebihi kompetensi 

• Kurang kompeten 



Sumber : Ed Houghton – CIPD People Conference -  February 6, 2019 



Kategori Risiko di Bidang Sumber Daya Manusia 

D. Percepatan digitalisasi & Penghargaan atas HAKI 
 Ketidak-selarasan strategi SDM dan strategi bisnis dalam kaitannya dengan 

program digitalisasi bisnis 

 Keusangan keterampilan: Kesenjangan dalam keahlian tenaga kerja karena 

digitalisasi dan otomatisasi yang cepat mengakibatkan tujuan bisnis tidak terpenuhi. 

 Keamanan dunia maya: Kejahatan dunia maya yang semakin canggih dan sering 

terjadi, termasuk yang berasal dari proses manajemen orang dan vendor, yang 

mengakibatkan gangguan bisnis dan kerusakan merek. 

 Privasi data: Pelanggaran yang mengakibatkan hilangnya atau penyalahgunaan 

informasi pribadi, termasuk yang berasal dari proses manajemen manusia dan vendor.  

 Teknologi SDM yang sudah usang: Kegagalan memanfaatkan kemajuan teknologi 

yang akan membuat aktivitas, manfaat, dan layanan kesehatan SDM menjadi lebih 

personal, nyaman, dan aman sehingga menghasilkan pengalaman karyawan yang 

kurang optimal. 

 Penghargaan terhadap HAKI. Memastikan bahwa penggunaan perangkat keras 

maupun perangkat lunak tidak melanggar HAKI orang lain dan memastikan keamanan 

HAKI perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kategori Risiko di Bidang Sumber Daya Manusia 

E. Sosial dan lingkungan 
 Lingkungan: Perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang berdampak  di 

tempat kerja (misalnya banjir, kebakaran), dan masalah kesehatan tenaga kerja 

(misalnya kelaparan/kelaparan karena kekeringan, alergi/asma akibat polusi, 

peningkatan penyakit yang ditularkan melalui air ). 

 Hubungan Industrial: Volume keluhan tenaga kerja yang tinggi, perselisihan 

hubungan industrial, konflik internal & eksternal, persepsi budaya tidak 

peduli, atau masalah tanggung jawab sosial. 

 Keresahan sosial: Faktor-faktor seperti ketidakstabilan politik, pengangguran, 

kekecewaan kaum muda, dan meningkatnya kesenjangan yang dapat 

menyebabkan hilangnya produktivitas dan kerusakan merek perusahaan. 

 Peristiwa bencana pribadi dalam kehidupan: Peristiwa bencana pribadi 

seperti kematian, penyakit kritis, atau kecacatan menyoroti kesenjangan 

organisasi dalam langkah-langkah perlindungan manfaat yang disponsori 

majikan dan karenanya masalah reputasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sumber : Ed Houghton – CIPD People Conference -  February 6, 2019 



Kategori Risiko di Bidang Sumber Daya Manusia 

F. Tata kelola dan keuangan 
 

 Meningkatnya biaya kesehatan, perlindungan risiko, dan biaya 

tunjangan kesejahteraan: Biaya asuransi kesehatan cenderung 

meningkat dan nilai pertanggungannya menurun. 

 Risiko dana pensiun: Risiko investasi, inflasi, dan umur panjang yang 

memengaruhi komitmen keuangan dana pensiun, dan kecukupan 

tabungan pensiun individu 

 Masalah pengupahan. Menyusun SUSU yang kompetitif vs 

kemampuan perusahaan untuk memenuhinya, masalah kenaikan UMP,  

strategi pengupahan yang secara eksternal kompetitif dan internal 

selaras/adil 

 Administrasi dan fidusia: Ketidakmampuan untuk mengelola rencana 

secara akurat, adil, sesuai dengan janji yang dibuat, atau kurang 

kompeten dalam mengelola program dana pensiun yang 

mengakibatkan kesalahan dan kewajiban yang tidak terpenuhi. 
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Individual HR functions must change 

 

Faktor Faktor Yang bekontribusi  terhadap keberhasilan 

Manajemen Risiko SDM 

 



1. Komitmen dari pimpinan puncak untuk 

menerapkan Manajemen Risiko Bidang 

SDM secara konsisten dan 

berkesinambungan 



Contoh Komitmen Top Manajemen Terhadap 

Pengelolaan  Risiko Dalam Manajemen SDM 

 
 

 

 

 Menjadikan Risiko dalam Manajemen SDM sebagai satu 
agenda pembahasan rutin dalam pertemuan top 
manajemen   

 Menjadi manajemen risiko atau kesadaran atas risiko 
(risk awareness) , termasuk risiko Bidang SDM sebagai 
Kompetensi Kepemimpinan (Leadership Competency) 
atau nilai nilai korporasi 

 Melakukan pelatihan pelatihan tentang Manajemen 
Risiko, khususnya risiko di Bidang SDM kepada para 
pimpinan (Direktur, Manajer, Supervisor) dan kesadaran 
akan risiko (risk awareness) kepada para staf, shift 
leader dan operator 



2. Kepemimpinan Yang Peduli Kepada 

Risiko Sosial, Psikologis & Emosional 

Disamping Bisnis, Finansial & Operasional 

Sumber :Psychological Topics by Payman on Facebook 



3. Perubahan Paradigma Terhadap Risiko di 
Bidang SDM 

Sumber : Corporate Research Forum -  Managing the people dimension of risk - 8th September 2010 



4. Budaya organisasi yang mendorong hidupnya 
perilaku yang peduli pada risiko organisasi 

X 

Sumber : Corporate Research Forum -  Managing the people dimension of risk - 8th September 2010 



5. Profesional SDM Yang Kompeten  

Dalam Mengelola Risiko Manajemen SDM  

Agile 

Bertindak 

berdasarkan data 

Fokus pada solusi Selaras dengan 

bisnis 

Specialis dan ahli 

Sumber : Ed Houghton – CIPD People Conference -  February 6, 2019 
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Mangelola  Risiko Risiko di Bidang SDM 
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Kapan saatnya mengelola risiko ?  

Kesempatan 

(Manfaat/kemudahan) 
   Risiko 

(Biaya/Kesulitan) 

Mencoba menyeimbangkan risiko dan kesempatan 



Objektif Divisi 
SDM 

Mengenali Risiko 

Mengukur  Risiko 

Mengaevaluasi 
Risiko 

Membuat 
Rencana 

pengelolaan risiko  

Mengelola Risiko 

6 Langkah Mengelola Risiko di Bidang 

SDM 



IDENTIFIKASI RISIKO 

 

• Proses ini meliputi identifikasi risiko yang mungkin 
terjadi dalam Manajemen SDM.  

• Identifikasi resiko secara akurat dan komplet 
sangatlah vital dalam manajemen risiko SDM.  

• Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko 
adalah mendaftar risiko yang mungkin terjadi 
sebanyak mungkin.  



STRATEGI IDENTIFIKASI RISIKO 

1. Pahami dengan baik proses bisnis yang berlaku di Bidang SDM 
tempat anda bekerja. 

2. Pada setiap proses bisnis yang ada,  lakukan pengumpulan 
informasi terkait : 

 Masalah-masalah yang terjadi  

 Kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan yang dialami  

 Kelemahan-kelemahan & ancaman-ancaman yang muncul  

 

baik yang menimbulkan kerugian keuangan atau mengganggu proses 
kerja di Divisi SDM dan atau organisasi serta frekuensi terjadinya. 

Teknik teknik yang dapat digunakan dalam mengumpulkan informasi 
tersebut di atas antara lain Brainstorming, Analisa SWOT.  Survei, 
Wawancara, Informasi historis, FGD,  dll 

 

3. Buat daftar prioritas dari informasi yang tersebut di atas, dan jadikan 
sebagai daftar risiko risiko potensial di Bidang SDM di tempat 
anda bekerja. 



Pengukuran Risiko 

•  Salah satu teknik mengukur adalah 

membuat matriks dengan sumbu 

mendatar adalah kemungkinan terjadinya 

risiko, dan sumbu vertikal adalah tingkat 

dampak dari risiko tersebut atau besarnya 

kerugian yang timbul akibat risiko tersebut 
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     If you are listening to the live webinar 

 

 

    Please submit questions at any 

time 

 

Dampak  : akibat 

terjadinya resiko, 

biasanya dalam ukuran 

nilai uang 

 

Probabilitas : Besar 

kecilnya kemungkinan 

suatu peristiwa itu 

terjadi 

Probabilitas 

D
a
m

p
a

k
 

 Resiko 

Menengah 
Resiko Ekstrim 

Resiko Besar 
Resiko 

Kecil/minor 

Contoh Matriks Pengukuran Resiko (1) 



Evaluasi Risiko 

• Evaluasi risiko adalah cara anda 

menentukan tingkat keparahan risiko-

risiko potensial yang ada.  

• Proses evaluasi risiko memiliki dua 

komponen: pengukuran risiko dan analisis 

risiko. 

 

 



Evaluasi Nilai Resiko (1-A) – Fungsi 

Bisnis/Operasional (Contoh) 
• Severity adalah dampak terukur yang ditimbulkan oleh suatu risiko, yang 

diukur berdasarkan tabel (contoh) berikut: 

 

38 

Severity Level 

(Tingkat 

Keparahan) 

Penjelasan 

Tingkat 5 

(Ekstrim) 

Ancaman/Kelemahan yang muncul berpotensi menimbulkan 

kerugiaan di atas 5 Milyar  Rupiah  

Tingkat 4 (Major) 
Ancaman/Kelemahan yang muncul berpotensi menimbulkan 

kerugiaan antara 500 Juta  hingga di bawah 5  milyar Rupiah  

Tingkat 3 

(Moderate) 

Ancaman/Kelemahan yang muncul berpotensi menimbulkan 

kerugiaan di antara 50 Juta hingga dibawah  500 Juta Rupiah  

Tingkat 2 (Minor) 
Ancaman/Kelemahan yang muncul berpotensi menimbulkan 

kerugiaan 25 Juta hingga di bawah 50 Rupiah  

Tingkat 1 

(Negligible) 

Ancaman/kelemahan yang muncul berpotensi menimbulkan 

kerugiaan di bawah 25 Juta Rupiah  



Evaluasi Nilai Resiko (1- B) – Fungsi 

Support (Contoh) 
• Severity adalah dampak terukur yang ditimbulkan oleh suatu risiko, yang 

diukur berdasarkan tabel (contoh) berikut: 
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Severity Level 

(Tingkat 

Keparahan) 

Penjelasan 

Tingkat 5 

(Ekstrim) 

Ancaman/Kelemahan yang muncul berpotensi menimbulkan 

gangguan pada proses bisnis/operasi ( 85 – 100 %) 

Tingkat 4 (Major) 
Ancaman/Kelemahan yang muncul berpotensi menimbulkan 

gangguan pada proses bisnis/operasi (40 – 85 % <) 

Tingkat 3 

(Moderate) 

Ancaman/Kelemahan yang muncul berpotensi menimbulkan 

gangguan pada  proses bisnis/operasi (15 – 40 %<) 

Tingkat 2 (Minor) 
Ancaman/Kelemahan yang muncul berpotensi menimbulkan 

gangguan pada proses bisnis/operasi (5 – 15 % <) 

Tingkat 1 

(Negligible) 

Ancaman/Kelemahan yang muncul  menimbulkan gangguan pada 

proses bisnis/operasi (5 % <) 



Evaluasi Nilai Resiko (2) 

• Probability adalah potensi kemungkinan terjadinya risk event berdasarkan 

data history/current control/ knowledge base. Analisis Probability dilakukan 

dengan menggunakan tabel berikut: 
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Probability Level 

(Tingkat 

Kemungkinan) 

Penjelasan 

Tingkat 5 (Almost 

Certain) 
Tingkat Kemungkian Kejadiannya 76% hingga 99,99% 

Tingkat 4 (Likely) Tingkat Kemungkian Kejadiannya 51% hingga 75,99% 

Tingkat 3 (Possible) Tingkat Kemungkian Kejadiannya 26% hingga 50,99% 

Tingkat 2 (Unlikely) Tingkat Kemungkian Kejadiannya 1% hingga 25,99% 

Tingkat 1 (Rare) 
Tingkat Kemungkian Kejadiannya sampai dengan 

0,99%% 



Evaluasi Nilai Resiko (3) 

• Penentuan nilai tingkat risiko diawali dengan melakukan agregasi nilai 

Severity dan Probability untuk masing – masing risk event melalui tabel 

berikut: 

 

Direktorat Sistem Informasi - 

Seksi Keamanan Data 
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Level 5 Tinggi Tinggi Ekstrim Ekstrim Ekstrim

Level 4 Menengah Tinggi Tinggi Ekstrim Ekstrim

Level 3 Menengah Tinggi Tinggi Tinggi Ekstrim

Level 2 Rendah Menengah Tinggi Tinggi Tinggi

Level 1 Rendah Rendah Menengah Menengah Tinggi

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Nilai Kemungkinan

N
ila

i K
ep

ar
ah

an



Evaluasi Nilai Resiko (4) 

• Tingkatan-tingkatan risiko Bisnis/Operasi 

tersebut adalah:  
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Ekstrim

Tinggi

Menengah

Rendah Risiko Dapat Diterima tanpa perlu pemantauan

Risiko Tidak Dapat Diterima (not acceptable) dengan mitigasi priortas tinggi

Risiko Tidak Dapat Diterima (not acceptable) dengan mitigasi priortas menengah

Risko Dapat Diterima dengan pemantauan



MENGELOLA  RISIKO 

Beberapa jenis cara mengelola resiko 

• Risk avoidance 

 Yaitu memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang mengandung resiko 
sama sekali. Dalam memutuskan untuk melakukannya maka harus 
dipertimbangkan potensial keuntungan dan potensial kerugian yang dihasilkan 
oleh suatu aktivitas 

• Risk reduction 

 Disebut juga risk mitigation yaitu mrpk metode yg mengurangi kemungkinan 
terjadinya suatu risiko/pun mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh 
suatu risiko 

• Risk transfer 

 Yaitu memindahkan resiko kepada pihak lain, umumnya melalui suatu kontrak 
asuransi maupun hedging 

• Risk deferral 

 Dampak suatu resiko tidak selalu konstan. Risk deferral meliputi menunda 
aspek suatu kegiatan hingga saat dimana probabilitas terjadinya resiko tersebut 
kecil 

• Risk retention 

 Walaupun risiko tertentu dapat dihilangkan dengan cara mengurangi maupun 
mentransfernya namun beberapa resiko harus tetap diterima sebagai bagian 
penting dari aktivitas 



Penentuan Rencana Pengelolaan 

dan Pemantauan Risiko 
• Untuk setiap risiko yang tidak dapat diterima (non-acceptable risk)  - 

Ekstrim & Tinggi, harus dibuatkan rencana mitigasi resikonya 

• Untuk setiap risiko sedang, tetap dibuatkan rencana pemantauannya 
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Formulir  Rencana Pengelolaan Risiko 

(Contoh)  

Nomor 

Risiko (Ancaman 
dan  atau 
kelemahan) Deskripsi Risiko Evaluasi Pengelolaan   

Rencana 
Tindakan   

    Risiko Resiko Aktivitas 
Jadwal 
pelaksanaan PIC 

1  Kehilangan talenta 

Sejumlah  talenta  di posisi penting  
diperkirakan  dapat meninggalkan 
perusaahaan dan pindah ke pesaing 
bisnis    Risk reduction 

 1. talent 
program review 
meeting  Quarterly  Direktur SDM  

      
 2. Rencana 
suksesi  ASAP 

 Manajer 
Pengembangan  
SDM 

    
 3. mentoring 
talenta  once in a month  Mentor 

      

 4. Melakukan 
kajian  paket 
remunerasi dari 
para talenta 
dibandingkan  
pasar   Quarterly 

 Manajer 
Remunerasi 

            



Sumber Tulisan 

 People risk 25 risks HR, risk managers and business leaders 

must tackle together - https://www.mercer.com/our-

thinking/health/mmb-25-risks-hr-and-risk-must-tackle-together.html 

 Houghton, Ed. Future of work and HR - Working in a complex and 

evolving world of work. CIPD People Conference -  February 6, 2019 

 Corporate Research Forum -  Managing the people dimension of risk - 

8th September 2010 

 Psychological Topics by Payman on Facebook 
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