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KERETAAPI

MANUAL KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
PT KERETA API INDONESTAGERSERO)
Tujuan Pembentukan
Kornite PenrantauManajemenRisiko (KPMR) adalahKomite yang dibentukdan bertanggurrg.jawab
kepadaDewan Komisaris dengantujuan untuk membantuKomisarisdalam rnenjalankan
tugas dan
tanggung.iawab
pengawasan
dan penasihatan.
DasarHukum
I . Pasall5 ayat 2 huruf a. 8). AnggaranDasarPT KeretaApi Indonesia(Persero)Akta Nomor 65
Tahun 2008.
2. PermenBUMN No. PER-011MBUl20lI tentangPenerapanTata Kelola Perusahaan
Yang Baik
( C C G ) p a d aB U M N
3. Pennen BUMN No. PER-lzlMBUl20l2 tentang Organ PendukungDewan Kornisaris/Dewan
PengawasBadanUsahaMilik Negara.
Organisasi
1. JurnlahanggotaKPMR sekurang-kurangnya
3 (tiga)orang,termasukKetua PemantauMana.jernen
Risiko.
2. Anggota KPMR yang merupakanKomisaris Independen PerusahaansekaligusrnenjadiKetua
KPMR.
3. Arrggotalainnyadari KPMR adalahberasaldari pihak eksternalyang independen.
Yang dimaksudeksternaldan independen
adalah:
a. Eksternal:
Pihakdi luar Perusahaan
yang bukanmerupakankomisaris.direksidan karyawanPerusahaan.
b. Independen:
Pihak di luar Perusahaan
yang tidak merniliki hubunganusahadan hubunganafiliasi dengan
Perusahaan"
Komisarisdan Direksi Perusahaan
dan mampu memberikanpendapatprofbsional
secarabebassesuaidenganetika profesionalnya,
tidak memihakkepadakepentingan
siapapurr.
4. Dalam rnenjalankan
tugasnya.KPMR dibantuoleh sekretariat
KPMR dengantugasutamaadalah:
a. Merrgumpulkandan mendistribusikan
semuainformasiyang dibuat oleh KPMR urrtukdapat
rnenjalankan
fungsidan tanggungjawabnyadenganbaik.
b. MernbantuKPMR dalammempersiapkan
rapatyang diselenggarakan
oleh KPMR
c. Mengadrninistrasikan
seffluaarsipmilik KPMR
d. Bersama-sama
denganKPMR dan PusatManajemenRisiko (PMR) mempersiapkan
prograrn
orientasidan pelatihanyang dibutuhkanoleh anggotaKPMR, baik pelatihaninternalmaLrplut
eksternal.

5 . Su s u n a n
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D i i s io l e h
KomisarisIndependen
Minimal 2 (dua)dari pihak eksternalyang independen
Staf SekretariatDewan Kornisaris

Kualifikasi Anggota KPMR dari pihak eksternal :
l.

Persyaratan
Umum :
a. Memiliki latarbelakangpendidikanformal minimal StrataSatu(S l).
b. Memiliki integritas,akhlak dan moral yang baik serta pengalamankerja yang cukup yang
berhubr-rngan
dengantugaskomite lain.
c. Tidak rnemiliki kepentingan/keterkaitan
pribadiyang dapatmenimbulkandarnpaknegatifdan
kepentingan
benturan
terhadapPerusahaan.

2. Persyaratan
Kompetensi
a. Memiliki latar belakang pendidikan, kemampuan. pengetahuandan pengalamanyang
memadaidi bidangmanajernen
dan bisnisperkeretaapian.
b. Dapat rnenyediakanwaktu cukup untuk melaksanakantugasnya.mampu bekerjasamadan
berkomunikasidenganbaik dan'efektif-.
c. Memiliki pengetahuandan pemahamanyang baik mengenaiprirrsipdan prosespenerapan
(GCC) dan mana.iemen
Good CorporateGoverrlance
risiko.
d. Memiliki pengetahuan
yang memadaimengenaiperaturanperundangandi bidang Investasi
dan peraturan perundattganlainnya. khusr.rsnyayang berkaitan dengan aktivitas usaha PT
KeretaApi Indonesia(Persero)dan manajernen
risiko.
3. Persyaratan
Independensi
a. Merupakanpihak di lLrarPT KeretaApi Indonesia(Persero) yang tidak merniliki hubLrngan
keuangan.kepengurusan.kepemilikan saham dan/atauhubungankeluargaderrganDewan
Kornisaris.Direksi danlatauPemegangsaham atau hubungarrlain yang dapat mempengarulti
kemampuannya
untuk bertindakindependen
b. Tidak memiliki hubunganusahabaik larrgsungmaupuntidak langsungyang berkaitarrdengan
kegiatanusahaPT KeretaApi Indonesia(Persero).
c. Dalam 1 (satu)tahun terakhir sebelumdiangkatsebagaianggotaKPMR bukan merupakan
orang dalarn perusahaanyang menjadi rnitra investasi pada PT Kereta Api Indonesia
(Persero).jasa manajernenrisiko dan/atau konsultasi non audit kepada PT Kereta Api
Indonesia(Persero).
d. Bukan merupakankaryawanPT KeretaApi Indonesia(Persero).

Masa Jabatan KPMR dari pihak eksternal :
l. Masa jabatan anggota KPMR adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjangsatu kali
perpanjanganuntuk waktu 2 (dLra)tahLrn.
2. Keanggotaan
KPMR dapatberakhirsebelumberakhirnyamasajabatananggotaKPMR, karena:
a. Meninggaldunia;
b. Mengundurkandiri;
c. Berhalangantetap atau menderita sakit fisik dan/atau mental sehingga tidak dapat
menyelesaikan
masajabatannya;
d. Dihukum pidanadenganancamanhukumansekurang-kurangnya
5 (lima) tahun;
b. Melanggarperjanjiandalam kontrak kerja;
f. Berakhir dan tidak diperpanjanglagi masajabatan sebagaianggotaDewan Kornisaris,bagi
anggotaKPMR yang berasaldari Dewan Komisaris.
g. Anggota KPMR yang berasaldari luar (bukan dari Dewan Komisaris) sewaktu-waktLr
dapat
diberhentikan
apabiladinilai tidak memenuhikinerjayang dipersyaratkan.
3. Untuk menggantikananggota KPMR yang tidak dapat menyelesaikanmasa .jabatannyakarerra
faktor-faktortersebutdi atas,prosespernilihanulangdilakukanpaling lambatdalamjangka waktu
3 (tiga) bulan.
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Rapat KPMR
l. RapatRutin rninimaldiselenggarakan
setiapl(satu)bulansekali.
2. Materi Rapat antara lain mencakup pembahasankinerja perusahaandan mana.iemenselama I
(satu)bulanterakhir,usulanterhadaplaporandan kondisikeuanganperusahaan.
tindak lanluthasil
laporanPusatMana.iemenRisiko sertamasukandari Tenagaahli/prof-esional.
3. RapatNon-Rutindapatdilaksanakan
setiapsaatsesuaikebutuhan.
4. Materi Rapat Non-Rutin antara lain mencakup pembahasanmengenai penyusunanlaporan
kegiatanKPMR, hasil penyelidikan/investigasi
terhadaprisiko perusahaan
dalarnmelaksarrakan
proses bisnisnyatermasuk keberhasilandan/ataukegagalaninvestasi dan mitigasi-nya,serta
masalah-masalah
yang oleh KPMR dipandangperlu untuk didiskusikansecarakhusus.
5. Bila diperlukan,dalam RapatRutin dan RapatNon-Rutin.dihadirioleh Dewan Komisaris.
6. RapatKPMR sah apabiladihadirioleh sekurang-kurangnya2l3
(dua per tiga) dari.iurnlahanggota
(
KPMR.
7. Hasil RapatKPMR wajib dituangkandalam RisalahRapat.
8. Tugaspokok ketuaKPMR adalahmemimpin RapatKPMR. Jika ketua KPMR berhalangan
hadir.
posisiketuadiisi oleh anggotaKomisarisyang lain.
9. Tugas pokok anggota KPMR adalah menghadiri rapat, melakukan analisis/evaluasidan
memberikanpendapat/persetujuan
kepada Dewan Komisaris atas materi yang dibahas dalam
rapat.
-fugas
10.
pokok sekretarisKPMR adalah:
a. MendukungkelancaranRapatKPMR, yaitu mencakup:
o Menyusunagendarapat;
o Mengusulkandan menghubunginarasumberyang diperlukan:
. Membuatdan mendistribusikan
undanganrapat;
o Mempersiapkan
dan mendistribusikan
bahanrapat;
. Menyusundan dan mendistribusikan
risalahrapat
b. Menindaklaniutihasilrapat;
c. Mengedarkanmateriyang memerlukankeputusanpersetujr"ran
kepadaanggotaKPMR

Tugas dan Tanggung Jawab
l.

Tugasdan tanggungjawab KPMR adalah:
a. Memberikanperrdapat
kepadaDewan Komisarisbaik diminta maupuntidak diminta terlradap
laporancapaiankinerjaperusahaan
atauhal-halyang disampaikanoleh DireksikepadaDewan
Komisaris:
b. Melakukan penelaalran/kajian
atas informasi proses bisnis dan investasiyang dilaporkarr
Perseroansepertilaporankeuangan,proyeksi.dan informasi keuanganlainnya;
c. Melakukan penelaahan/kajian
atasketaatanPerseroanterhadapperaturanperundang-undangan
yang berhubungan
dengankegiatanPerseroan,
d. Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroandan pelaksanaan
mana.iemen
risiko oleh Direksi;
e. Melakukan penelaahandan rnelaporkankepada Komisaris atas pengaduanyang berkaitan
derrganPerseroan;
f.

Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan mana.iemen risiko dengan
pelaksanaankebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
mengenaikebijakan rnanajemenrisiko dan implementasinyauntuk memastikanbahwa PT
KeretaApi Indonesia(Persero)telahmengelolarisiko-risikosecaramemadai.

g. Melakukan pemantauandan evaluasipelaksanaantugas KPMR dengan Pusat Mana.jemen
Risiko dan SatuanKerja ManajemenRisiko. yang selaniutnyarnemberikanlaporankepada
Dewan Komisarisguna peningkatan
efektivitaspelaksanaan
manajemenrisiko di perusahaan.
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h. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disLrsunoleh
manajemensecaratahunan.
i.

Melakukan pemantauandan evaluasiterhadappelaksanaanrencanakerja dan hasil yang
d i c a p ao
i l e hK P M R

j

Melaksanakantugassesuaidenganprogram kerja yang telah ditetapkan

k. Mernberikanhasil evaluasiterhadaptanggapan-tanggapan
(penilaian)regulatorkepadaDewan
Komisaris.
l.

KPMR wajib melakukan evaluasi atas kesesuaianantara kebijakan manajemerrrisiko
perusahaan
denganpelaksanaannya
dan menyampaikanlaporanhasil evaluasitersebutkepada
Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa PT Kereta Api Indonesai (Persero) telah
mengelolarisiko-risikosecarab'aikdan terukur.

m. Anggota KPMR wajib menjalankantugasdenganbaik dan rnenjagakerahasiaan
atas seluruh
dokumen, data, informasi dan segalasesuatuyarrg berhubungandengan pelaksanaanTr-rgasnya.
n. KPMR secaraberkesinambungan
wajib melakukanka.iianterlradapfirngsi KPMR dan Pusat
ManajemenRisiko terutamadalam melakukankoordinasiatas pelaksanaan
dan pengawasan
pada tingkat efektivitas masing-masingkomponen dari Enterpri,seRisk Management di P'f
KeretaApi Indonesia(Persero).
o. Sebelumtahunbuku berjalan,KPMR wajib menyusundan menyampaikanRencanaKerja darr
AnggaranTahunankepadaDewan KomisarisLrntukditetapkan.
p. KPMR wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris yang
ditandatangani
olelr KetuaKPMR dan AnggotaKPMR sebagaiberikr"rt:
l)

Laporanatassetiappelaksanaan
tugasdiserlaidengarrrekomendasi.jika
diperlukan

2) LaporarrTriwr-rlanan,
Semesterandan Tahunan
Setiaptahun KPMR rnelaluiDewan KomisarismelaporkankepadaRUPS rnengerrai
tanggung
jawab dan capaiankinerjaserlainformasilainnyayang perlLrdisarnpaikarr.
q. KPMR wajib menjagakerahasiaan
dokumen.data,dan informasiperusahaan,
baik dari pihak
internalmallpLlneksterrraldan hanyadigr,rnakan
untuk kepentinganpelaksanaan
tugasnya.
2. WewenangKPMR
a. Berdasarkansurat penugasantertulis dari Dewan Komisaris,KPMR berkoordinasidengan
Pusat ManajernenRisiko dapat mengaksescatatan atau infbrmasi tentang karyawan, dana.
aset, sefta sumber daya lainnya milik perusahaanyang berkaitan dengan pelaksanaan
tugasnya.Komite wajib melaporkansecaratertulis hasil penugasantersebutkepadaDewan
Komisaris.
b.. Apabila diperlukanKPMR berwenangmelakukanpengujiansecarauji petik dan melakr,rkan
inspeksiterhadapkantor-kantorcabang/perwakilan/wilayah
dan unit-unitbisnisPT KeretaApi
Indonesia(Persero)dengandilengkapisuratpenugasan
tertulisdari Dewan Kornisaris.
c. Anggota KPMR dapat melakukan komunikasi secara langsungdengan pihak-pihak yang
terkait dengan tugas-tugasKPMR. termasuk dalarn mengomunikasikanhal-hal terkait
infbrrnasikeuangandan manajemen.
d. Untuk melaksanakantugasnya KPMR dapat bekerjasarnadengan Pusat Manajemen Risiko
dan Unit EnterpriseRisk Manajemenpadaunit-unut kerjayang relevan.
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tugas antaraKPMR
Dalam rangka menghindariterjadinyatumpangtindili pelaksanaan
dengan Komite Audit, rencanakeria tahr.rnanKPMR wajib disinkronisasikandengan
rencanakerja Komite Audit.

2015
Jakarta,07 September
DewanKonTisaris
PT. KeretaApi Indonesia(Persero)
KomisarisUtama.

Komisaris,

Komisaris,

ASHWIN SASONGKO

U. HAYATI TRIASTUTI

Komisariso

Komisaris,

4':w

Setdekom,1-9Agustus2015

HERMANTO DWIATMOKO

RIZA PRIMADI

