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Piagam Manajemen Risiko 

 

Piagam Manajemen Risiko disahkan dalam Surat Keputusan Direksi no. 074/skd/SKD/DIR-BOD/X/07, 

tentang Pengesahan Piagam Manajemen Risiko. 

 

Piagam Manajemen Risiko mengatur mengenai:  

a. Pendahuluan 

Manajemen Risiko adalah kegiatan pimpinan puncak mengidentifikasi, mengevaluasi, menangani, 

dan memonitor risiko bisnis yang dihadapi perusahaan mereka di masa yang akan datang. 

Manajemen Risiko adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari good corporate governance.  

 

b. Visi dan Misi 

Visi 

Menjadikan para pemimpin di PT Bakrieland Development Tbk menghayati secara lebih dalam 

terhadap risiko yang akan dihadapi, sehingga mempunyai peluang mengambil keputusan yang 

lebih tepat. 

 

Misi 

Memberi nilai tambah kepada perusahaan dengan berperan sebagai mitra strategis  bagi 

manajemen melalui aktivitas Manajemen Risiko. 

 

c. Kebijakan Umum Risk Management 

Langkah proses Manajemen Risiko adalah sebagai berikut: 

• Identifikasi Risiko 

Risiko Keuangan 

Risiko keuangan terdiri dari: 

- Risiko pasar 

- Risiko likuiditas 

- Risiko permodalan 

 

Risiko Operasional 
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- Risiko Sumber Daya Manusia 

- Risiko Teknologi 

- Risiko Inovasi 

- Risiko Sistem 

 

Risiko Strategis 

- Risiko Bisnis 

 

Risiko Eksternal 

- Risiko Lingkungan 

- Risiko Reputasi 

- Risiko Hukum 

 

Langkah untuk mengidentifikasi risiko: 

- Mengetahui di mana saja risiko tersebut berada (tempat) 

- Mengetahui apa saja yang bisa terjadi (kejadian) 

- Mengetahui mengapa sampai terjadi (penyebab) 

 

• Pengukuran Risiko 

• Menerima Risiko 

• Menangani Risiko 

• Memonitor Perkembangan Risiko 

 

d. Tujuan Risk Management 

- Meraih tujuan perusahaan, serta mendapat sasaran-sasaran bisnis yang konsisten sesuai 

dengan strategi perusahaan yang telah ditetapkan 

- Meminimalisas hal-hal yang tidak terduga dari kerugian-kerugian operasional 

- Mencegah ketidakkonsistenan di dalam kebijakan, prosedur, dan pedoman perusahaan 

- Memastikan bahwa kelayakan catatan-catatan pembukuan terpelihara serta informasi 

keuangan dapat dipercaya 
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e. Kedudukan Satuan Kerja Manajemen Risiko 

Untuk menjaga independensi  dan obyektivitas peran Risk Management Division, pelaporan hasil 

kerja Risk Management Division disampaikan kepada Komite Pemantau Risiko. 

 

f. Peran Risk Management Division 

- Menyusun kebijakan/pedoman pengelolaan risiko termasuk penyempurnaan praktik 

pengelolaan risiko dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, menangani, dan memonitor 

risiko bisnis yang dihadapi perusahaan di masa akan datang. 

- Meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan 

atas ketersediaan informasi 

- Sebagai mitra strategis bagi manajemen dengan menjalankan fungsi risiko dan konsultatif 

guna menyelaraskan aktivitas manajemen dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. 

 

g. Ruang Lingkup Risk Management 

Ada 4 aspek pokok yang tercakup  dalam Manajemen Risiko: 

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi 

- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit 

- Kecukupan proses pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi 

Manajemen Risiko 

- Sistem pengendalian intern yang menyeluruh 

 

h. Kerangka Kerja Manajemen Risiko 

- Memahami rantai risiko 

- Memahami situasi atau peristiwa yang pernah diambil/dijalankan 

- Melakukan penilaian atas risiko dan pengendalian yang ada 

- Menyusun tanggapan atas risiko yang ada 

- Melakukan pemantauan terhadap risiko dan pengelolaannya 

 

i. Manfaat yang bisa Diperoleh Perusahaan dengan Melaksanakan Manajemen Risiko 

- Mengelola perubahan 

- Menjamin pencapaian tujuan 

- Memperkecil kemungkinan bangkrut 
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- Meningkatkan  nilai saham dalam jangka panjang 

- Pada akhirnya untuk menurunkan biaya modal 

 

j. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance 

Dalam menjalankan tugasnya, Risk Management tidak terlepas dari usahanya untuk menerapkan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 

 

k. Tugas dan Tanggung Jawab Risk Management Division 

Menetapkan sistem-sistem implementasi, mekanisme-mekanisme, prosedur, dan kebijakan 

manajemen risiko. 

 

l. Wewenang Risk Management Division 

- Menyusun kebijakan Manajemen Risiko dan membuat keputusan 

- Memiliki akses yang tidak terbatas atas seluruh informasi perusahaan dan atau melakukan 

peninjauan fisik atas seluruh aset perusahaan. 

 

m. Tanggung Jawab Manajemen 

Manajemen PT Bakrieland Development Tbk bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Risk 

Management Division memperoleh data yag dibutuhkan dan akses yang tidak terbatas atas 

seluruh informasi perusahaan dan/atau melakukan peninjauan fisik atas seluruh aset milik 

perusahaan. 

 

 

 

 


