
Pengendalian Internal 
 
Perusahaan wajib memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Manajer Investasi yang bertugas 
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit 
Intern Manajer Investasi yang independen yang bertugas memantau pelaksanaan audit 
intern. Perusahaan telah memiliki satuan kerja kepatuhan dan satuan kerja audit intern.  

Penerapan Manajemen Risiko dan kepatuhan mencakup:  

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi  
2. Kecukupan kebijakan , prosedur dan penetapan limit  

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan Pengendalian risiko  

  
Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk 
mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari 
seluruh kegiatan usaha Manajer Investasi.  
  
Identifikasi risiko dalam Manajemen Risiko dan Kepatuhan Manajer  
Investasi terdiri dari 10 jenis Risiko sbb   

1) Risiko kredit  

Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam 

memenuhi kewajiban kepada Konglomerasi Keuangan.  

2) Risiko pasar  
Risiko pasar adalah Risiko akibat adanya pergerakan variabel pasar (suku bunga, nilai 

tukar, komoditas dan ekuitas) dari portofolio yang dimiliki Konglomerasi Keuangan.  

3) Risiko likuiditas  

Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Konglomerasi Keuangan untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari 

aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan 

kondisi keuangan.  

4) Risiko operasional  

Risiko operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya 

proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-

kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional.  

5) Risiko hukum  
Risiko hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. 

Kelemahan aspek yuridis disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaanperaturan 

perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak 

dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.  



6) Risiko reputasi  
Risiko reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang 

bersumber dari persepsi negatif baik terhadap Manajer Investasi  

7) Risiko stratejik  
Risiko stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan 

dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi 

perubahan lingkungan bisnis.  

8) Risiko kepatuhan  

Risiko kepatuhan adalah Risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan 

peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.  

9) Risiko transaksi   

Risiko transaksi adalah Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban 

perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana 

dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.  

10) Risiko asuransi (bagi perusahaan asuransi)  
Risiko asuransi adalah Risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi 
kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi 
Risiko , penetapan premi, penggunaan reasuransi dan/atau penanganan klaim. 


