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WAKTU DAN TEMPAT

Menyadari peran dan tugas penting yang diemban sebagai salah satu 
perangkat pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem perbankan 
Indonesia, LPS memastikan keandalannya sebagai lembaga penjamin 
simpanan masyarakat melalui rangkaian praktik manajemen risiko 
terintegrasi yang efektif.

Dalam diskusi, LPS akan berbagi informasi tentang beragam upaya 
yang telah dilakukan oleh internal LPS untuk meningkatkan efektivitas 
pengelolaan risiko terintegrasi, termasuk di dalamnya 
mengintegrasikannya dengan tata kelola lembaga dan fungsi 
kepatuhan, guna mendukung peran strategis yang dijalankan LPS.

Salah satu upaya dunia usaha untuk bersiap diri dalam mengantisipasi 
tantangan bisnis ke depan adalah dengan memahami overview makro 
ekonomi serta implikasi sektor keuangan dalam mengantisipasinya.

Dalam diskusi, LPS akan berbagi pandangan mengenai beberapa 
perkembangan situasi dan kondisi makroekonomi dalam dan luar 
negeri yang imbasnya perlu diantisipasi oleh sektor perbankan di 
Indonesia, serta langkah-langkah inisiatif yang telah LPS 
lakukan/siapkan untuk menjaga agar industri perbankan di Indonesia 
tetap stabil. 

Sejak berdiri tahun 2005, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) senantiasa aktif melakukan berbagai inisiatif untuk ikut 
memelihara stabilitas sistem perbankan di Indonesia.

Salah satunya pada kesempatan diskusi panel ini, LPS akan berbagi pandangan mengenai tantangan dan risiko dunia 
usaha di Indonesia dari sudut pandang proyeksi perkembangan industri dan aktivitas perbankan Indonesia mendatang, 
serta berbagi informasi mengenai langkah-langkah antisipasi yang telah LPS lakukan sebagai lembaga negara yang 

bertugas untuk menjamin simpanan masyarakat.
Selain itu, LPS juga akan berbagi pengalaman dalam mengembangkan penerapan manajemen risiko di internal LPS yang 

dapat bermanfaat sebagai pembelajaran bagi para profesional bidang manajemen risiko di Indonesia.
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