
 
 
 

 
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk (“Perusahaan”) 

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO DAN KERANGKA ACUAN 

 

I. Tujuan 

 Komite Manajemen Risiko dan piagamnya disusun untuk membantu Dewan dalam 

memenuhi tanggung jawab untuk mengawasi sistem dan kebijakan manajemen 

risiko, sistem prosedur internal kontrol, tata kelola perusahaan dan sistem 

kepatuhan peraturan. 

 

II. Anggota  

a. Anggota Komite Manajemen Risiko (“Komite”) adalah :  

1. Richard Thomas Gibson – Chief Executive Officer (“Ketua Komite”) 

2. Clarissa Joesoep –  Chief Financial Officer  

3. Kevin Fetzer – Kepala Operasional Gerai 

4. Andre Rumantir – Direktur Sumber Daya Manusia   

5. Maju Tarigan – Kepala Manajemen Risiko dan Internal Audit  

 

III. Tugas dan tanggung jawab 

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Komite :  

1) Memantau dan memastikan Perusahaan telah melakukan proses Pengevaluasian 

Risiko dan Manajemen Risiko secara teratur dan efektif 

 

2) Menelaah, membahas , dan mengawasi perkembangan, implementasi dan 

efektivitas dari kepatuhan Perusahaan, kebijakan dan prosedur internal, Kode Etik, 

penerapan hukum dan peraturan yang berlaku dan standar industri. 

 

3) Memastikan Program Pencegahan Kerugian, Kesehatan dan Keselamatan 

Lingkungan, Cakupan Asuransi, dan Rencana Kesinambungan Bisnis tersedia. 

 

4) Memulai komunikasi dan meningkatkan tingkat kesadaran kepatuhan karyawan 

dengan memastikan Kode Etik, Kebijakan dan Prosedur, dan Peraturan Perusahaan 

diinformasikan dengan tepat , dipahami, diikuti, dan diawasi pelaksanaannya di 

seluruh organisasi. 

 

5) Memastikan informasi / laporan yang diterima melalui sistem pelaporan Suara 

Matahari dan sumber lainnya ditindak lanjuti dengan baik. 

 

6) Menyelesaikan dan memutuskan tindakan yang sesuai atas pelanggaran integritas, 

termasuk menyetujui perubahan kontrol atau prosedur yang direkomendasikan 

yang mungkin mempengaruhi tujuan Perusahaan. 



 
 
 

 

7) Meninjau dan mendiskusikan setiap pembaruan undang-undang dan peraturan baru 

yang akan berdampak pada bisnis dan operasional Perusahaan. 

 

8) Menerbitkan salinan Kerangka Acuan dan minuta rapat dan kemudian 

menyampaikannya kepada anggota komite dan karyawan terkait. 

 

IV. Frekuensi Rapat dan Kuorum 

 Komite Manajemen Risiko harus mengadakan pertemuan rutin setidaknya setiap 

triwulan, namun, pertemuan diluar pertemuan  rutin dapat diadakan untuk 

membahas masalah mendesak yang dihadapi Perusahaan, dimana dapat dilakukan 

oleh Komite kapan saja saat  diperlukan. 

 

 Kuorum untuk Komite Rapat Manajemen Risiko harus terdiri dari 3 anggota 

termasuk Ketua Komite atau seseorang yang ditunjuk untuk menggantikan ketika 

Ketua Komite berhalangan untuk hadir. 

 

 

V. Distribusi Minuta 

Minuta akan : 

- disediakan untuk semua anggota Komite. 

- dipublikasikan dan disampaikan kepada semua Direktur yang terkait. 

  

Piagam Komite Manajemen Risiko akan langsung diberlakukan.  

Tanggal : 1 November 2017  

 

PT Matahari Department Store Tbk 

Direksi 

 

 

                                                                                                                  

Bunjamin J. Mailool        Christian Kurnia 

Presiden Direktur                                                                                            Direktur   

      


