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LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

BANK BENGKULU
SEMESTER II TAHUN 2016

Pengantar
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) semester II tahun 2016 dibuat
untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Bank Indonesia
No.8/4/PBI/2006 dan perubahannya yaitu Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006
tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, SE BI nomor
15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 dan POJK nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember
2016 tentang Penerapan Tata Kelola pada Bank Umum.

Laporan ini berisi tentang pelaksanaan Good Corporate Governance pada PT. Bank
Bengkulu yang tercermin dari governance system yang mencakup governance structure,
governance process dan governance outcome pada 7 (tujuh) faktor yang dipersyaratkan
oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian pelaksanaan GCG dilakukan dengan
metode self assessment berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung
lainnya.

Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat
Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (Risk Based Bank
Rating/RBBR). Selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa
Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders
guna mengetahui kinerja Bank, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan serta
pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas
(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi ((indepedency) dan
kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas bisnis Bank.

Untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG tersebut telah dilakukan penyempurnaan
struktur tata kelola (governance structure), optimalisasi tugas dan tanggungjawab
struktur tata kelola dan penyempurnaan governance process dengan cakupan sebagai
berikut :

I. Komitmen Tata Kelola (Governance Commitment)
Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran
manajemen PT. Bank Bengkulu. Penerapan aspek GCG dan dan nilai-nilai yang dianut
oleh Bank Bengkulu dalam bentuk Corporate Culture Values yakni : Service Excelent,
Profesional, Integritas, Inovasi dan Teamwork (kerja sama) yang menjadi dasar bagi
governance commitment di Bank Bengkulu.
Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap
aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan code of conduct
(Komitmen Integritas) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.

II. Struktur Tata Kelola (Governance Structure)
Bank Bengkulu telah memiliki governance structure yang telah memadai untuk
melaksanakan tata kelola yang baik. Jumlah, komposisi, kompetensi Dewan
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Komisaris dan Direksi telah memadai sesuai dengan kompleksitas usaha Bank
Bengkulu. Penunjukannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Peraturan Bank
Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.
8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 15/15/DPNP tanggal
29 April 2013 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dan POJK Nomor
55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank
Umum.
Governance structure diperkuat dengan dibentuknya :
1. Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau

Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Satuan Kerja Audit Internal (Divisi Pengawasan Intern)
3. Satuan Kerja Kepatuhan (Divisi Kepatuhan)
4. Satuan Kerja Manajemen Risiko
5. Tim Penerapan Strategy Anti Fraud.
Terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja tersebut diatas dengan
unit kerja operasional dan unit kerja bisnis sehingga dapat melaksanakan fungsinya
secara independen. Seluruh Satuan Kerja tersebut telah dibentuk oleh Bank
Bengkulu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan
didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang sesuai
dengan tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki pedoman kerja tertulis sebagai
landasan kerja. Agar tata kelola dapat berjalan dengan baik, Bank telah membuat
kebijakan dan prosedur yang lengkap dan secara bertahap dilakukan proses
pengkinian serta disesuaikan dengan peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan dan
prosedur tersebut disampaikan kepada seluruh pegawai baik secara langsung melalui
sosialisasi maupun dengan cara mempublikasikan dalam media (email) yang mudah
diakses oleh seluruh pegawai. Seluruh Unit Kerja telah memiliki tugas pokok dan
fungsi yang jelas dengan memiliki job description dan pedoman kerja sesuai dengan
struktur organisasi Bank. Selain kelengkapan kebijakan dan prosedur, aktivitas bisnis
Bank juga didukung dengan sistem informasi manajemen yang memadai yang
memudahkan Bank mendapatkan data yang akurat, tepat waktu untuk pengambilan
keputusan dan pelaporan kepada pihak yang ditentukan sesuai peraturan Bank
Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan instansi lainnya yang terkait dengan
aktivitas Bank.

III. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Pada semester II tahun 2016, Bank Bengkulu telah menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 5 Desember 2016, keputusan
penting yang dihasilkan adalah sebagai berikut :
1. RUPS sepakat memberhentikan secara definitif saudara H. Antoni Aris, SE. Selaku

Direktur Umum dan Saudara Alfian, SE. selaku Direktur Pemasaran.
2. RUPS sepakat dan menyetujui saudara Joni Haryanto, SE menjadi Direktur Umum

Bank Bengkulu setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. RUPS sepakat dan menyetujui saudara Ir. Eksir menjadi Direktur Pemasaran Bank

Bengkulu setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. RUPS sepakat menetapkan saudara Drs. Zulian Yamit, Msi. menjadi komisaris Bank

Bengkulu sebagai pengganti komisaris pemegang saham an. M. Nashsyah yang
masa jabatannya berakhir pada tanggal 03 Desember 2016.



Laporan GCG Semester II Tahun 2016I3

IV. Dewan Komisaris
Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2016 berjumlah 2 (dua) orang dengan
komposisi sebagai berikut :

Nama Jabatan
Efektif Penunjukan

Tahun BerakhirPersetujuan
BI/OJK

RUPS

Drs. M. Ruslan Riza, MM Komisaris
Utama
Independen

15/97/GBI/DPIP/R
ahasia Tanggal 1
November 2013

Nomor: 38
Tanggal 27
Maret 2014

24 Okt 2018

Drs. Asmai Ishak, M.Bus.
Ph.D

Komisaris
Independen

SR-113/D.03/2016
tanggal 27 Juni
2016

Nomor: 05
tanggal 18
April 2016

03 Juli 2020

Dengan komposisi tersebut, seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris
Independen.

Pada periode semester II tahun 2016 terjadi penggantian komisaris (pemberhentian
dan pengangkatan komisaris) Bank Bengkulu. Penggantian dan pengangkatan
anggota Komisaris tersebut telah memperhatikan rekomendasi dari Komite
Remunerasi dan Nominasi.

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan
dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan. Selain itu, Komisaris Independen berasal dari pihak yang independen
terhadap Pemegang Saham Pengendali. Susunan Dewan Komisaris tersebut telah
dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Komisaris Bank Bengkulu tidak memiliki rangkap jabatan sebagai
Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau Perusahaan lain.

Anggota Dewan Komisaris melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam
rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang perbankan dan
perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Dewan Komisaris selama periode
semester II tahun 2016 adalah sebagai berikut :
A. Drs. M. Ruslan Riza, MM (Komisaris Utama Independen)

a. Seminar International oleh BPK-RI dengan Efisiensi dan Stabilitas keuangan
daerah tanggal 22 Agustus 2016 di NTB Lombok.

b. Pelatihan Material Risk Takers “Tata Cara Penetapan Material Risk Takers
Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Remunerasi Berbasis Risiko” tanggal 11
s/d 12 Oktober 2016.

c. Seminar Optimalisasi peran BPD dalam mendukung Pembangunan Ekonomi
Daerah tanggal 22 November 2016 di Jakarta

d. Seminar dengan Tema Transformasi BPD untuk membangun daya saing
menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tanggal 10-11 Desember 2016
di Makasar.
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e. Sosialisasi Tax Amnesty Pajak dan Seminar GCG tanggal 16 Desember 2016 di
Bengkulu.

f. Pertemuan tahunan dengan Bank Indonesia tahun 2016 tanggal 22 Desember
2016 di Bengkulu

B. Ir. H. M. Nashsyah, MM., MT (Komisaris)
a. Re-Assess Self Assessment as GCG Implementation : “Panduan Self

Assessment Implementasi GCG sesuai Perspektif  Regulator untuk mencapai
Peringkat GCG 1 atau 2” tanggal 10 s/d 11 Agustus 2016.

b. Penyelesaian pendidikan doktoral Management Strategic  Agustus 2016
c. Perencanaan Strategis Panduan Rencana dan Action Plan sesuai Value Bank,

tanggal 24 s/d 26 Agustus 2016.
d. Evaluasi Pencapaian Program Tansformasi BPD Dalam Rangka :

Penyusunan/Review Corporate Plan, Sinkronisasi Kebijakan Umum Direksi
(KUD) dengan Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Limit” tanggal 20 s/d 22
September 2016.

C. Drs. Asmai Ishak, M.Bus. Ph.D (Komisaris Independen)
a. Pelatihan/workshop risk based bank rating (RBBR) tanggal 1-2 September

2016 di Medan.
b. Seminar dengan Tema Transformasi BPD untuk membangun daya saing

menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tanggal 10-11 Desember 2016
di Makasar.

c. Sosialisasi Tax Amnesty Pajak dan Seminar GCG tanggal 16 Desember 2016 di
Bengkulu.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tangung jawabnya dengan baik,
yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank,
mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan, kebijakan
manajemen risiko, Dewan Komisaris juga melakukan upaya pembinaan dan
pengembangan agar rencana bisnis Bank Bengkulu dapat berjalan dengan
memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukannya tata kelola perusahaan yang
baik. Adapun implementasi dari bentuk pengawasan adalah surat-surat Dewan
Komisaris yang disampaikan :
1. Surat Dewan Komisaris No. 76/DK-BPD/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 perihal

Optimalisasi Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Modal Kerja
2. Surat Dewan Komisaris No. 82/DK-BPD/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal

Pemenuhan Modal inti sesuai Buku I
3. Surat Dewan Komisaris No. 83/DK-BPD/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal

Laporan Realisasi Program Pelatihan dan pendidikan SDM bagi pegawai Bank
Bengkulu.

4. Surat Dekom No. 86/DK-BPD/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 perihal Mitigasi
Risiko Kredit

5. Surat Dekom No. 87/DK-BPD/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 perihal Laporan
tahunan 2015

6. Surat Dekom No. 88/DK-BPD/2016 tanggal 15 Agustus 2016 perihal Informasi
Tingkat Kesehatan Bank Bengkulu.
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7. Surat Dekom No. 90/DK-BPD/2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Draft SOP
Budaya Kerja dan standar layanan.

8. Surat Dekom No. 91/DK-BPD/2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Revisi Rencana
Bisnis Bank Bengkulu Tahun 2016-2018.

9. Surat Dekom No. 91.1/DK-BPD/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal Persetujuan
Kerjasama dengan Perum Jamkrindo dan PT Askrindo.

10.Surat Dekom No. 94/DK-BPD/2016 tanggal 29 Agustus 2016 perihal Laporan
Evaluasi Kinerja SKAI PT Bank Bengkulu Semester I tahun 2016.

11. Surat Dekom No. 97/DK-BPD/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Pendapat
Dewan komisaris tentang Pelaksanaan Rencana Bisnis PT Bank Bengkulu.

12. Surat Dekom No. 98/DK-BPD/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Laporan
profil Risiko Trw II Juni 2016

13.Surat Dekom No. 106/DK-BPD/IX/2016 tanggal 29 September 2016 perihal
Tindaklanjut Pemeriksaan Umum Otoritas Jasa Keuangan terkait Pedoman Kerja
dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

14.Surat Dekom No. 107/DK-BPD/IX/2016 tanggal 29 September 2016 perihal Laporan
Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) Bank

15.Surat Dekom No. 108/Dk-BPD/IX/2016 tanggal 29 September 2016 perihal
Tindaklanjut temuan OJK komitmen 30 September 2016 s.d 31 Desember 2016

16.Surat Dekom No. 114/DK-BPD/XI/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal Pemenuhan
POJK No. 45/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian
Remunerasi Bagi Bank Umum.

17.Surat Dekom 116/DK-BPD/XI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 perihal Laporan
penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah

18.Surat Dekom No. 130/DK-BPD/XI/2016 tangal 15 November 2016 perihal Sanksi
Denda Kesalahan laporan Bulanan.

19.Surat Dekom No.138/DK-BPD/XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Laporan
profil risiko trw III September 2016.

Dewan komisaris telah menerbitkan surat tanda terima kasih atas pelaksanaan tugas
sebagai komisaris Bank Bengkulu yang mewakili pemegang saham berdasarkan surat
Dewan Komisaris nomor 137/DK-BPD/XI/2016 tanggal 29 November 2016 perihal jatuh
tempo masa jabatan komisaris wakil pemegang saham PT. Bank Bengkulu atas nama
Dr. Ir. H. M. Nashsyah, MM,.MT.
Dewan komisaris telah memberhentikan sementara Direktur Umum dan Direktur
Pemasaran berdasarkan SK Dewan Komisaris:
- SK Dewan Komisaris No. 09 tahun 2016 tanggal 08 November 2016 tentang

pemberhentian sementara Direktur Pemasaran Saudara Alfian, SE.
- SK Dewan Komisaris No. 10 tahun 2016 tanggal 08 November 2016 tentang

pemberhentian sementara Direktur Umum Saudara Antoni Aris, SE.
Berkenaan dengan diberhentikannya 2 (dua) orang Direksi tersebut, untuk mengisi
kekosongan pada jabatan Direktur Umum dan Direktur Pemasaran, maka untuk
kelancaran kegiatan operasional bank Dewan Komisaris mengangkat 2 (dua) orang
pelaksana tugas (Plt) sementara Direktur Umum dan Direktur Pemasaran melalui SK
Dewan Komisaris ;
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- SK Dewan Komisaris nomor 11 tahun 2016 tanggal 15 November 2016 tentang
penunjukan pelaksana tugas Direktur Umum saudara Heryanto, SE., selain
jabatannya sebagai pemimpin Divisi SDM Bank Bengkulu

- SK Dewan Komisaris nomor 12 tahun 2016 tanggal 15 November 2016 tentang
penunjukan pelaksana tugas Direktur pemasaran saudara Ikhwanul Okti, SE. selain
jabatannya sebagai pemimpin Divisi Pemasaran dan Kredit Bank Bengkulu.

- Dewan komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada
Pemegang saham melalui RUPS.

Rapat Dewan Komisaris
Selama  semester II Tahun 2016 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat Dewan
Komisaris sebanyak 6 (enam) kali dan Rapat Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi)
3 (tiga) kali.

Data Kehadiran Rapat Dewan Komisaris (selama Semester II Tahun 2016)

Daftar Peserta Rapat Kehadiran Pada
Rapat Dekom Persentase

Drs. M. Ruslan Riza, MM 5 83,3%
Drs. Asmai Ishak, M.Bus.Ph.D 6 100%
Ir. H. M. Nashsyah, MM.,MT 4 66,6%

V. Direksi
Jumlah, Komposisi, dan Independensi Direksi.
Direksi Bank Bengkulu pada posisi 31 Desember 2016 berjumlah 2 (dua) orang, yang
terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur yang
membawahi fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan), dengan susunan sebagai
berikut :

Nama Jabatan
Efektif Penunjukan Tahun

BerakhirPersetujuan OJK RUPS
H. Agusalim, SE.,ME. Direktur Utama Surat OJK No. SR-

111/D.03/2016 tanggal 27
Juni 2016

Nomor: 05
tanggal 18
April 2016

2020

Hj. Neny, SE.,Akt Direktur
Kepatuhan

Surat OJK No. SR-
143/D.03/2014 tanggal
25 Agustus 2014

Nomor: 38
tanggal 27
Maret 2014

2018

Penggantian dan pengangkatan anggota Direksi tersebut telah memperhatikan
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman
pada industri perbankan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit
and Proper Test). Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas
Jasa Keuangan.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi
atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain.

Seluruh anggota Direksi telah membuat Surat Pernyataan tidak memiliki hubungan
keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan
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keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham
Pengendali atau hubungan dengan Bank.

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan
kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa
Keuangan, antara lain :
1. Jumlah anggota Direksi 2 (dua) pada posisi bulan November dan Desember 2016

sedangkan bulan Juli-Oktober tahun 2016 jumlah Direksi Bank Bengkulu sebanyak
4 (empat) orang (memenuhi ketentuan);

2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia;
3. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi

Komite Remunerasi dan Nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPSLB;
4. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang

operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank;
5. Tidak terdapat kuasa umum dari anggota Direksi kepada pihak lain yang

mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
6. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama-sama, memiliki

saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu
Perusahaan lain.

7. Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa professional sebagai
konsultan, kecuali untuk proyek tertentu yang memerlukan jasa konsultan dan
untuk keperluan konsultan hukum.

8. Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
9. Telah lulus Fit & Proper Test dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari

Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang
diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan
kepengurusan Bank, antara lain :
1. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah dan

tahunan.
2. Menetapkan kebijakan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) atau

Penerapan Tata Kelola dan mencanangkan Komitmen Integritas serta memastikan
pelaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh
tingkatan dan jenjang organisasi.

3. Membuat kebijakan remunerasi pegawai secara keseluruhan dan kebijakan
operasional lainnya secara transparan.

4. Membuat kebijakan remunerasi bagi pengurus sesuai hasil persetujuan RUPS.
5. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) , Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan

Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Tim Strategi Anti Fraud.
6. Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal dan Audit Eksternal, yaitu : Otoritas

Jasa Keuangan, Bank Indonesia, PPATK dan otoritas pengawasan lain yang
berwenang.

7. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan
kepatuhan Bank terhadap kegiatan operasional.

8. Membuat laporan tahunan dan dokumentasi keuangan secara transparan.
9. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

kepada Pemegang saham melalui RUPS.
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Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna mendukung pelaksanaan tugas
dan tanggungjawabnya.
Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut :
1. Direktur Utama H. Agusalim, SE.,ME.

a. Pelatihan SESPIBANK angkatan ke-65 tanggal 2 September-29 Oktober 2016 di
Jakarta.

b. Seminar nasional Tax Amnesty, sebuah tantangan sekaligus peluang bagi BPD
tanggal 23 September 2016 di Surabaya.

c. Workshop penyediaan likuiditas akhir tahun pada BPDSI tanggal 23 November
2016 di Jakarta.

d. Pertemuan tahunan dengan Bank Indonesia tahun 2016 tanggal 22 Desember
2016 di Bengkulu

2. Direktur Kepatuhan Hj. Nenny, SE. Akt
a. Pelatihan/workshop risk based bank rating (RBBR) tanggal 1-2 September 2016

di Medan.
b. Workshop dan ujian sertifikasi kepatuhan level 3 (eksekutif) tanggal 15-16

September 2016 di Jakarta.
c. Forum Group Discussion terkait perizinan pengurus dan kepemilikan bank umum

tanggal 20 Oktober 2016 di Medan.
d. Sosialisasi mengenai pentingnya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Perbankan Indonesia (LAPSPI) bagi industri perbankan tanggal 25 Oktober 2016
di Jakarta.

e. Sosialisasi peraturan Bank Indonesia nomor 18/21/PBI/2016 tentang perubahan
peraturan Bank Indonesia nomor 9/14/PBI/2007 tentang sistem informasi
debitur tanggal 7 November 2016 di Jakarta.

3. Direktur Umum H. Antoni Aris, SE
a. Program refresment sertifikasi manajemen risiko tanggal 20-21 Juli 2016 di

Jakarta.
b. Sosialisasi kebijakan Tax Amnesty pajak tanggal 21 Juli 2016 di Medan
c. Sosialisasi/Pelatihan pelaporan data debitur melalui SLIK tanggal 8-9 November

2016 di Jakarta.
4. Direktur Pemasaran Alfian, SE.

a. Workshop pelaporan sistem informasi debitur (SID) dalam rangka program
data quality control (QC) SID 2016 tanggal 8 September 2016 di Jakarta.

b. Seminar nasional Tax Amnesty, sebuah tantangan sekaligus peluang bagi BPD
tanggal 23 September 2016 di Surabaya.

Training dan/atau seminar in house yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut :
Nama Waktu Training Penyelenggara
H. Agusalim, SE.,ME. 16 Desember 2016 Sosialisasi Tax Amnesty

pajak dan Seminar GCG
Divisi Kepatuhan

Hj. Nenny, SE. Akt 16 Desember 2016 Sosialisasi Tax Amnesty
pajak dan Seminar GCG

Divisi Kepatuhan
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Rapat Direksi
Data Kehadiran Direksi Pada Rapat Direksi

Nama Peserta Rapat Kehadiran Pada
Rapat Direksi

Presentase
Kehadiran

H. Agusalim, SE.,ME. 6 100%
Hj. Nenny, SE. Akt 6 100%
H. Antoni Aris, SE 2 33,3%
Alfian, SE 2 33,3%
Total Rapat 6

VI. Komite
Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dibantu oleh
Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi. Anggota
Komite adalah Pihak Independen yang memenuhi kriteria integritas, kompetensi,
akhlak, dan moral yang baik.

Seluruh anggota komite yang berasal dari pihak independen memenuhi kriteria
independensi, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan
saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau
Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat
mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite-Komite tersebut adalah sebagai
berikut :

a. Komite Audit
Dasar Hukum Penunjukan
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan

Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Adapun Kriteria Umum untuk diangkat menjadi anggota Komite Audit adalah
memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. Seluruh anggota Komite Audit
juga bersifat independen, baik terhadap Direksi, auditor eksternal, maupun
auditor internal.

Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Audit
Komite Audit beranggotakan 4 orang, dengan komposisi keanggotaan pada
semester II tahun 2016 terdiri atas 1 orang Komisaris Independen sebagai ketua
dan satu orang Komisaris independen sebagai anggota dan 2 (dua) orang anggota
Komite Audit dari pihak independen, dengan susunan sebagai berikut :

Nama Jabatan Pengangkatan
Oleh Direksi

Bidang
Keahlian

Rangkap
jabatan

Drs. M. Ruslan Riza, MM Ketua Pengangkatan
dengan SK
Dewan Komisaris
No. 07 Tahun
2014 tanggal 24
Oktober 2014

Hukum dan
manajemen

Ketua Komite
Remunerasi

dan nominasi

Drs. Asmai Ishak, M.Bus. Ph.D Anggota Pengangkatan
dengan SK

Manajemen -
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Dewan Komisaris
No. 07 Tahun
2016 tanggal 4
Juli 2016

Hery Susetyo, SE, MM, Akt Anggota Surat Keputusan
Direksi Bank
Bengkulu Nomor
59/HP.00.02.00.0
4/D.7 tanggal 23
Juni 2016

Akuntansi -

TA. Silaban, SH Anggota Surat Keputusan
Direksi Bank
Bengkulu Nomor:
68/HP.00.02.00.0
4/D.7 Tanggal 26
Agustus 2015

Hukum dan
Perbankan

-

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank Bengkulu
maupun Direksi Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak
memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau
hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham
Pengendali atau hubungan dengan Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yaitu memberikan
pendapat profesional yang independen mengenai laporan dan informasi lain yang
disampaikan oleh Direksi dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian
Dewan Komisaris.

Untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit telah
melakukan penelaahan laporan keuangan Bank yang dipublikasikan apakah telah
memenuhi ketentuan-ketentuan standar akuntansi yang berlaku, aktivitas usaha
dilakukan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, efektifitas
pengendalian internal dan tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang perbankan dan peraturan perundang-undangan
lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank.

Komite Audit juga memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan
kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Masukan mengenai kinerja Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik juga diberikan kepada Dewan Komisaris
berdasarkan hasil penelaahan perihal independensi dan objektivitas Akuntan
Publik dan Internal Audit.

Komite Audit telah melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas SKAI dan laporan
hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh SKAI.

Independensi Komite Audit
Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan
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keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham
Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan
bertindak independen.

Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite Audit
Pada periode semester II tahun 2016, Komite Audit telah melakukan pembahasan
dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang
dilakukan oleh Bank, antara lain :

No Program Kerja Realisasi Kerja
1 Evaluasi kinerja operasional Kajian tentang Kerjasama dengan pihak

ketiga dan up date ketentuan baru
2 Evaluasi Laporan SKAI Evaluasi Laporan SKAI dalam rangka

memberikan masukan kepada Dewan
Komisaris.

3 Evaluasi kinerja Laporan keuangan Evaluasi triwulan III dan IV Tahun 2016
4 Tindaklanjut temuan BPK dan OJK Tindaklanjut temuan pihak eksternal

audit

Rapat Komite Audit
Pada periode Semester II Tahun 2016 Komite Audit telah mengadakan rapat
sebanyak 4 (empat) kali. yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit. Hasil
keputusan Rapat Komite Audit dituangkan dalam suatu risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik.

No Nama Peserta Rapat Kehadiran Rapat Persentase Kehadiran
1 Drs. M. Ruslan Riza, MM 4 Kali 100%
2 Drs. Asmai ishak, M.Bus. Ph.D 4 Kali 100%
3 Drs. TA. Silaban, SH 4 Kali 100%
4 Hery Susetyo, SE, MM 4 Kali 100%



Laporan GCG Semester II Tahun 2016I12

b. Komite Pemantau Risiko
Dasar Hukum Penunjukan
 POJK Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank

Umum

Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko
Komite Pemantau Risiko beranggotakan 4 (empat) orang, dengan komposisi
keanggotaan pada akhir semester II tahun 2016 terdiri atas 1 (satu) orang
Komisaris independen sebagai ketua, 1 (satu) orang Komisaris Independen
sebagai anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak
independen, dengan susunan sebagai berikut :

Nama Jabatan Pengangkatan
Oleh Direksi

Bidang
Keahlian

Rangkap
jabatan

Drs. Asmai Ishak, M.Bus. Ph.D Ketua Pengangkatan
dengan SK  Dewan
Komisaris No. 07
Tahun 2016
tanggal 4 Juli 2016

Manajemen Sebagai
Anggota
Komite

Audit dan
KRN

Drs. M. Ruslan Riza, MM Anggota Pengangkatan
dengan SK Dewan
Komisaris No. 07
Tahun 2014
tanggal 24
Oktober 2014

Hukum dan
Manajemen

Sebagai
Ketua

Komite
Audit dan

KRN

M. Rusdi, SE, M.Si Anggota Surat Keputusan
Direksi Bank
Bengkulu Nomor :
58/HP.00.02.00.04/
D.7 Tanggal 23 Juni
2016

Manajemen

Drs. TA. Silaban, SH Anggota Surat Keputusan
Direksi Bank
Bengkulu Nomor :
68/HP.00.02.00.04
/D.7 Tanggal 26
Agustus 2015

Hukum dan
Perbankan

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank Bengkulu
maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan
keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali
atau hubungan dengan Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko
Komite Pemantau Risiko telah membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan
pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam hal
penerapan manajemen risiko dengan memberikan pendapat dan rekomendasi
kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Manajemen Risiko dan
pelaksanaannya.
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Untuk melaksanakan hal tersebut diatas, Komite Pemantau Risiko telah
melakukan penelaahan kecukupan kebijakan manajemen risiko, pelaksanaan
fungsi manajemen risiko termasuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko,
serta kualitas informasi Risk Profile Report yang telah disampaikan kepada
Otoritas Jasa Keuangan serta identifikasi hal-hal lainnya yang memerlukan
perhatian Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko.

Independensi Komite Pemantau Risiko
Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen
tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau
hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham
Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan
bertindak independen.

Program kerja dan Realisasi Kerja Komite Pemantau Risiko
Pada periode Semester II tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah melakukan
pembahasan dan menyampaikan saran-saran mengenai berbagai aktivitas penting
yang dilakukan oleh Bank, antara lain :

No Program Kerja Realisasi Kerja Keterangan
1 Melaksanakan mitigasi risiko

atas kebijakan dan jalannya
operasional yang dilaksanakan
oleh Direksi

Mitigasi Risiko terkait
Kredit KUR

Penelaahan terhadap revisi
BPP tentang penyaluran Kredit
Usaha Rakyat (KUR)

2 Melaksanakan evaluasi
pelaksanaan kebijakan
manajemen risiko

Evaluasi Profil Risiko
triwulan II dan III
Tahun 2016

- Performa profil risiko
triwulan II tahun 2016 secara
komposit masih sama/relative
stabil sejak triwulan IV tahun
2012, terjadi peningkatan
tingkat risiko untuk risiko
hukum dari low to moderate
ke low dan penurunan
tingkat risiko pasar dari low
to moderat ke moderat

- Performa profil risiko
triwulan III tahun 2016 secara
komposit masih stabil sejak
triwulan IV tahun 2012
dimana peringkat komposit
berada pada level low to
moderate, terjadi penurunan
tingkat risiko untuk risiko
operasional, hukum dan
stratejik dari level low to
moderate ke level low. Pada
penerapan kualitas
manajemen risiko terjadi
perbaikan untuk risiko
operasional dari fair ke
satisfactory

3 Melaksanakan evaluasi
kebijakan profil risiko

Evaluasi Perhitungan
Profil Risiko dan SOP
Profil Risiko

Ditemukan masih terdapat
parameter-parameter dalam
penilaian yang belum sesuai
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antara SOP Bank Bengkulu
dengan SE BI antara lain :
 Pada risiko inheren kredit

yakni komposisi portofolio
asset dan tingkat
konsentrasi untuk
parameter Aset per akun
Neraca dibagi total asset,
Komposisi portofolio asset
dan tingkat konsentrasi
untuk parameter kredit per
kategori portofolio dibagi
total kredit.

 Pada risiko inheren Pasar
yakni antara lain kerugian
potensial risiko bunga
dalam banking book,
eksposure IRRBB
berdasarkan gap report,
stragegi kebijakan bisnis,
ayitu corporate banking
business, commercial
banking, SME business
serta consumer banking

Rapat Komite Pemantau Risiko
Pada periode Semester II Tahun 2016 Komite Pemantau Risiko telah mengadakan
rapat sebanyak 3 (tiga) kali. yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Pemantau
Risiko. Hasil keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam suatu
risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

No Nama Peserta Rapat Kehadiran Rapat Persentase Kehadiran
1 Drs. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D 3 Kali 100%
2 Drs. M. Ruslan Riza, MM 3 Kali 100%
3 Drs. TA. Silaban, SH 3 Kali 100%
4 Rusdi, SE, M.Si 3 Kali 100%
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c. Komite Remunerasi dan Nominasi
Dasar Hukum Penunjukan

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.03/2016 Tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Jumlah, Komposisi dan Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan
komposisi keanggotaan pada akhir semester II tahun 2016 terdiri atas 1 orang
Komisaris Independen sebagai Ketua, 1 (satu) orang anggota komisaris
independen sebagai anggota dan 1 (satu) orang perwakilan Pegawai dari Divisi
SDM dengan susunan sebagai berikut :

Nama Jabatan Pengangkatan oleh
Direksi

Bidang
Keahlian

Rangkap
Jabatan

Drs. M. Ruslan
Riza, MM

Komisaris
Utama
Independen

123/HP.00.02.04/D7 Hukum Sebagai Ketua
Komite Audit
dan Anggota
Komite
Pemantau
Risiko

Drs. Asmai Ishak,
M.Bus, Ph.D

Anggota
Komisaris
Independen

123/HP.00.02.04/D7 Manajemen Sebagai Ketua
Komite
Pemantau
Risiko dan
Anggota
Komite Audit

Cicin Suanto Perwakilan
Pegawai dari
Divisi SDM

123/HP.00.02.04/D7 Manajemen -

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berjumlah 3 (tiga) orang. Anggota
Komite Remunerasi dan Nominasi tidak ada yang berasal dari anggota Direksi
Bank Bengkulu maupun Bank  lain. Seluruh pihak independen anggota komite
tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau
hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham
Pengendali atau hubungan dengan Bank.

Tugas dan tanggung Jawab Remunerasi dan Nominasi
Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab
yaitu melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris,
Direksi, dan Pegawai serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
mengenai :
a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan

kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan

kepada Direksi.
c. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai Sistem serta prosedur

pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi
disampaikan kepada Dewan Komisaris  untuk disampaikan kepada Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS).

d. Memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon
anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS).
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e. Melakukan penilaian sendiri (self assessment) terhadap calon Dewan
Komisaris dan Direksi sebelum diajukan kepada OJK, terkait dengan
pemenuhan persyaratan calon sesuai dengan ketentuan POJK yang berlaku.

f. Memberi rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi
anggota komite audit dan komite pemantau risiko kepada Dewan Komisaris.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi
Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak
independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan
saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau
Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat
mempengaruhi kemampuan bertindak independen.
Anggota Komite yang berasal dari pihak independen tidak ada yang berasal dari
mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari bank yang sama.

Program Kerja dan Realisasi Kerja Komite remunerasi dan Nominasi
Pada periode semester II tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah
melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran mengenai berbagai
aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank, antara lain :

No Program Kerja Realisasi Kerja Keterangan
1 Pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab
komite terkait
Kebijakan Remunerasi.

2 Pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab
komite terkait
Kebijakan Nominasi

Memberi
Rekomendasi terkait
calon Pengurus yaitu
Rekomendasi Calon
Direktur Umum,
Direktur Pemasaran
dan calon anggota
Komisaris kepada
Dewan Komisaris
untuk disampaikan
kepada RUPS dan OJK.

Telah dilaksanakan/terealisasi



Laporan GCG Semester II Tahun 2016I17

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Pada periode semester II tahun 2016, komite Remunerasi dan Nominasi telah
melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, yang dihadiri oleh seluruh anggota
komite Remunerasi dan Nominasi. Hasil Keputusan Rapat Komite Remunerasi dan
Nominasi dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan dengan
baik.

Data kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi semester II tahun 2016

No Nama Peserta Rapat Kehadiran
Rapat

Persentase Kehadiran

1 Drs. M. Ruslan Riza, MM 3 100%
2 Ir. H. M. Nashsyah, MM.,MT 3 100%
4 Heryanto, SE 2 66,6%
3 Cicin Suanto 1 33,3%
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VII. Penerapan Fungsi Kepatuhan
A. Fungsi Kepatuhan Bank Bengkulu

1. Direktur Kepatuhan
Bahwa dalam rangka menegakkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam
pengelolaan Bank untuk memitigasi risiko yang bersifat preventif, maka
Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan (Compliance Director) telah
menetapkan langkah-langkah untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara
lain :
1. Memastikan tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen
dengan otoritas yang berwenang.

2. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak
langsung yaitu melalui media intranet Bank, Memo Dinas ataupun secara
langsung dengan tatap muka melalui meeting, coaching dan
briefing/mengadakan sosialisasi ke Kantor Cabang  dan Cabang Pembantu .

3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam
aktivitas Bank, produk, pembukaan jaringan kantor dan lain-lain.

4. Melakukan review/pemberian opini terhadap rancangan kebijakan yang akan
diterbitkan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

5. Memberikan kajian analisis terhadap usulan kredit dari Divisi Pemasaran dan
Kredit pada kewenangan Direksi agar sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

6. Melakukan pembinaan secara tertulis kepada Kantor Cabang/Cabang
Pembantu berdasarkan analisa laporan hasil temuan audit dibidang
operasional, funding dan kredit.

7. Memberikan tanggapan maupun jawaban tentang surat-surat dari pihak
OJK, PPATK dan otoritas pengawasan yang berwenang sehubungan dengan
penerapan program APU dan PPT.

8. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh  komitmen yang
dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan
otoritas pengawasan lain yang berwenang.

9. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk
mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur
Kepatuhan.

2. Satuan Kerja Kepatuhan (Divisi Kepatuhan)
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
telah menyusun kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur untuk memastikan
risiko kepatuhan dapat dikelola dengan baik. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan
membuat summarize, sosialisasi/seminar serta mendistribusikan ketentuan-
ketentuan kepada unit kerja sebagai upaya yang bersifat preventif (ex ante)
agar seluruh unit kerja dalam melaksanakan kegiatan usaha bank menerapkan
prinsip kehati-hatian dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan
yang berlaku secara bertahap.
Secara umum, Satuan Kerja Kepatuhan membawahi 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi
pengelolaan kepatuhan dan hukum, dan fungsi penerapan Anti Pencucian
Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ( APU –PPT).
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1. Aktivitas fungsi pengelolaan kepatuhan dilaksanakan , antara lain :
a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai baik secara langsung

maupun dengan cara mendistribusikan peraturan-peraturan yang berlaku
terutama peraturan otoritas jasa keuangan yang baru termasuk
resumenya kepada unit kerja secara bertahap, sebagai salah satu upaya
dalam mewujudkan budaya kepatuhan.

b. Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan risiko hukum, menyusun
laporan profil risiko kepatuhan dan profil risiko hukum secara berkala,
dalam rangka mengelola risiko kepatuhan, termasuk aktivitas yang
dilakukan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan adalah melakukan
pemantauan pengendalian internal pada unit kerja.

c. Memastikan bahwa produk dan aktivitas baru yang akan dilakukan tidak
bertentangan dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Untuk itu
Satuan kerja Kepatuhan terlibat dalam pengkajian atas produk dan
aktivitas baru tersebut.

d. Melakukan kajian dan pemenuhan ketentuan baru dan ketentuan internal
yang ada, dan mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian atas ketentuan,
prosedur dan sistem internal yang ada. Selanjutnya melakukan kajian
terhadap kebijakan, prosedur dan sistem internal yang akan diterbitkan.

e. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank
kepada Otoritas jasa keuangan dan Otoritas Pengawasan lain, serta
menyampaikan laporan tindak lanjut hasil komitmen tersebut kepada
Otoritas.

f. Menyusun/membuat Laporan Direktur Kepatuhan secara triwulan untuk
disampaikan kepada Direktur Utama dan tembusan disampaikan kepada
Dewan Komisaris Bank Bengkulu.

g. Menyusun /membuat laporan Self Assesment pelaksanaan Tata Kelola
Bank setiap semester yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan dan tembusan disampaikan kepada Dewan Komisaris Bank
Bengkulu.

h. Menyusun/membuat laporan Self Assesment Tingkat Kesehatan Bank
setiap semester yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
dan tembusan disampaikan kepada dewan Komisaris Bank Bengkulu.

2. Aktivitas fungsi penerapan program APU-PPT tahun 2016.
a. Melakukan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan pada

seluruh jajaran karyawan mulai dari pimpinan sampai dengan front liner,
termasuk karyawan baru.

b. Memastikan produk dan aktivitas baru telah memperhatikan peraturan
tentang APU dan PPT.

c. Memastikan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dengan
menggunakan ; Identifikasi transaksi yang mencurigakan ( Suspicious
Transaction Identification) pada aplikasi sistem APU-PPT yang dapat
digunakan  oleh seluruh Cabang.

d. Memantau Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan Transaksi
Keuangan Tunai (TKT) untuk dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK melalui aplikasi sistem Grips PPATK).

e. Meningkatkan sistem informasi terkait penerapan APU dan PPT dengan
menyempurnakan parameter yang digunakan pada aplikasi Anti
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pencucian uang (Anti Money Loundering/AML) dan memastikan
pengkinian data nasabah risiko tinggi (Politically Exposed Person/PEP).

f. Mengkoordinasikan pengkinian data nasabah melalui penyusunan dan
pemantau realisasi terhadap target pengkinian data nasabah di seluruh
Cabang dan Cabang Pembantu.

g. Memantau dan mengkoordinasikan penyelesaian atau cleansing data
Customer Identification File (CIF) ganda dengan seluruh Cabang dan
Cabang Pembantu.

h. Mengikutsertakan beberapa pejabat dan pelaksana Unit Kerja Khusus
APU dan PPT untuk mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh
PPATK.

i. Melakukan pemantauan kemiripan daftar nama yang terdaftar dalam
daftar terorisme atau organisasi terorisme secara periodik (apabila
diperlukan) dengan data nasabah di Bank Bengkulu

j. Melakukan pemantauan data Daftar Hitam Nasional (DHN) yang terkait
dengan program penerapan TPPU.

B. Indikator Kepatuhan Bank pada Semester II Tahun 2016
Indikator kepatuhan Bank pada semester II tahun 2016 menunjukkan keadaan
sebagai berikut :
a. Rasio kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit,

risiko pasar dan risiko operasional adalah 19,74% berada diatas ketentuan
otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 11/POJK.03/2016) minimal sebesar 9 %.

b. Rasio NPL (net) adalah 0,33 % berada dalam batas yang diperkenankan
ketentuan Bank Indonesia (PBI No. 17/II/PBI/2015) maksimal sebesar 5 %.

c. Tidak ada pelampauan dan pelanggaran terhadap batas maksimum Pemberian
Kredit (BMPK).

d. Tidak ada pelanggaran terhadap pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM)
Primer 6,5%, GWM Sekunder 4% dan GWM LFR sudah sesuai dengan ketentuan
Bank Indonesia (PBI No. 17/21/PBI/2015) mengenai GWM Rupiah.

e. Tidak ada terjadi pelanggaran conflict of interest.
f. Komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Pengawasan lain

telah terpenuhi dengan baik.

VIII. Penerapan Manajemen Risiko
Pelaksanaan manajemen risiko diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan
nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang penerapan manajemen risiko
bagi bank umum.
Dalam implementasinya Bank Bengkulu telah membagi risiko yang melekat pada
aktivitas Bank menjadi 8 (delapan) jenis risiko sesuai dengan Ketentuan OJK. Masing-
masing risiko dinilai dari dua aspek yakni risiko Inheren dan Kualitas Penerapan
Manajemen Risiko (KPMR).
Berdasarkan kondisi dan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan risiko
pada semester II tahun 2016, maka profil risiko Bank Bengkulu pada Juni 2016 dan
Desember 2016 adalah sebagai berikut :
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Nama
Risiko

Peringkat Risiko
Inheren

Peringkat Risiko
KPMR Peringkat Risiko

Juni 2016* Des 2016 Juni 2016* Des 2016 Juni 2016* Des 2016

Kredit LOW TO
MODERATE MODERATE SATISFACTORY SATISFACTORY LOW TO

MODERATE
LOW TO

MODERATE

Pasar LOW TO
MODERATE MODERATE SATISFACTORY SATISFACTORY LOW TO

MODERATE
LOW TO

MODERATE

Likuiditas LOW TO
MODERATE

LOW TO
MODERATE FAIR FAIR LOW TO

MODERATE
LOW TO

MODERATE

Operasional MODERATE LOW FAIR FAIR MODERATE LOW TO
MODERATE

Hukum LOW TO
MODERATE

LOW TO
MODERATE SATISFACTORY SATISFACTORY LOW TO

MODERATE
LOW TO

MODERATE

Stratejik LOW TO
MODERATE LOW FAIR SATISFACTORY LOW TO

MODERATE
LOW TO

MODERATE

Kepatuhan LOW TO
MODERATE LOW SATISFACTORY SATISFACTORY LOW TO

MODERATE LOW

Reputasi LOW TO
MODERATE LOW SATISFACTORY SATISFACTORY LOW TO

MODERATE
LOW TO

MODERATE
PERINGKAT
KOMPOSIT

LOW TO
MODERATE

LOW TO
MODERATE SATISFACTORY SATISFACTORY

LOW TO
MODERATE

LOW TO
MODERATE

* hasil self asessment OJK

Proses Penerapan Manajemen Risiko
Penerapan manajemen risiko merupakan kewajiban bagi setiap Bank berdasarkan
peraturan Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16
Maret 2016 dan SE OJK nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 01 September 2016.
berdasarkan ketentuan tersebut serta kebutuhan internal Bank, maka Bank Bengkulu
telah melaksanakan manajemen risiko sesuai dengan cakupan aktivitasnya. Guna
penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko, Bank Bengkulu selalu
mengembangkan tools yang digunakan, mengevaluasi dan memperbaiki setiap
kelemahan pada proses, maupun terhadap pengembangan sumber daya manusia
sebagai kunci implementasi tersebut. Hal ini penting dilakukan mengingat faktor
risiko yang memiliki sifat dinamis mengikuti perkembangan praktek bisnis Bank
Bengkulu.
Untuk memperkuat kebijakan dan penerapan manajemen risiko, bank telah
mengeluarkan kebijakan internal melalui buku pedoman perusahaan (BPP) dengan
Surat Keputusan Direksi nomor 100/HP.00.02.03/D9/2011 PT. Bank Bengkulu.
Dalam mengimplementasikan Manajemen Risiko, Bank Bengkulu telah
mempersiapkan : Pembentukan Counterpart Risk Management Team Bank Bengkulu,
membentuk Komenko (Komite Manajemen Risiko), membentuk SKMR (Satuan Kerja
Manajemen Risiko), mensosialisasikan penerapan Manajemen Risiko kepada seluruh
pegawai, staf dan Pejabat Bank, memberikan pelatihan Manajemen Risiko kepada
pegawai, staf dan Pejabat Bank, mengikutsertakan Dewan Komisaris, Dewan Direksi,
Pejabat Bank dan staf dalam program Sertifikasi Manajemen Risiko.
Dalam implementasi manajemen risiko Bank Bengkulu telah membagi risiko yang
terdiri dari inheren risk dan KPMR pada aktivitas Bank menjadi 8 (delapan) jenis risiko
sesuai dengan Ketentuan OJK, yaitu :
1. Risiko Kredit

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian  yang mungkin terjadi akibat
kegagalan pihak kedua memenuhi kewajibannya. Pembuatan pedoman dan
ketentuan serta rambu-rambu yang mengatur tata cara penyaluran, pembinaan
dan pengawasan terhadap kredit yang disalurkan dalam bentuk Surat Keputusan
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Direksi. Penyaluran kredit tetap sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap
mengedepankan prinsip prudential banking (kehati-hatian). Setelah kredit
diberikan, analis harus melakukan pemantauan atas kepatuhan debitur serta
perkembangan usaha yang dibiayai. Selanjutnya analis harus melakukan
peninjauan dan penilaian kembali agunan secara berkala sesuai prosedur yang
telah ditetapkan. Penyelesaian kredit bermasalah dilaksanakan secara konsisten
sesuai dengan kebijakan perkreditan bank. Sejalan dengan hal tersebut, upaya
intensif telah dilakukan untuk mengantisipasi peraturan baru Bank Indonesia
dalam perhitungan Rasio Kecukupan Modal dan persiapan implementasi Bassel II.

2. Risiko Pasar
Risiko pasar adalah Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel

pasar (adversemovement) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, dan dapat
merugikan Bank. Variabel risiko pasar adalah meliputi suku bunga dan nilai tukar.
Pengelolaan risiko pasar dilakukan melalui pendekatan terhadap risk driver, yaitu
analisis sensitivitas suku bunga (interest rate sensitivity analysis). Strategi Bank
Bengkulu dalam membangun dan mengembangkan manajemen risiko pasar,
antara lain dengan mengoptimalkan fungsi ALCO (Assets Liabilities Committee).
Tugas utamanya adalah mengevaluasi posisi suku bunga bank, mengkaji ulang
pricing baik assets maupun liabilities dan menginformasikan kepada Direksi Bank
Bengkulu atas setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang
mempengaruhi Bank.

3. Risiko Operasional
Risiko Operasional adalah Risiko yang berhubungan dengan ketidakcukupan

dan atau kelemahan proses internal, kelalaian manusia, kegagalan sistem, atau
adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional Bank Bengkulu secara
langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan
kerugian potensial.
Pengelolaan risiko operasional yang telah dilaksanakan antara lain :
- Aktivitas operasional bank dijalankan dengan berpedoman pada Undang-

Undang Perbankan dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas
moneter.

- Senantiasa melakukan tindak lanjut (follow up) terhadap temuan tim audit baik
intern maupun ekstern.

- Mengoptimalkan fungsi audit intern/SKAI yang secara efektif dapat
memastikan memadainya struktur pengendalian intern pada penyelenggaraan
operasional Bank.

- Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan
terorisme (APU dan PPT).

4. Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas merupakan risiko yang antara lain disebabkan ketidakmampuan
bank memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Bank Bengkulu dalam
menjalankan operasionalnya senantiasa mengacu pada pola pengelolaan yang
berimbang, diantaranya dilakukan dengan cara pengelolaan dana yang baik dan
tersedianya likuiditas yang cukup serta senantiasa menempatkan bank pada posisi
sehat. Pengelolaan dana masyarakat pada Bank Bengkulu diupayakan dengan cara
meminimalisasi kemungkinan terjadinya risiko kesenjangan dana antara
kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada pemilik dana dan mengoptimalkan
pemanfaatan dana guna menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi Bank.
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Pengelolaan tersebut dengan memfungsikan ALCO (Assest Liabilities Committee).
Dengan pola tersebut maka Bank Bengkulu dapat mengatasi kekurangan likuiditas
sebaik mungkin, sehingga semua kewajiban kepada pemilik dana dapat terpenuhi
dengan baik dan tepat waktu.

5. Risiko Strategik
Risiko Strategis merupakan Risiko yang disebabkan oleh adanya pengambilan
keputusan dan/atau penerapan strategi bank yang tidak tepat atau kegagalan
bank dalam merespon perubahan-perubahan dari kondisi eksternal. Bank
Bengkulu  mengelola risiko strategis antara lain melalui pengumpulan informasi
strategis, pemantauan pasar serta melalui proses pertimbangan dan pengambilan
keputusan secara kolektif dan menyeluruh di lingkungan komite-komite
pengawasan dan eksekutif, yang turut mempengaruhi langkah-langkah yang
diambil dalam kerangka kebijakan dan arah yang telah ditetapkan.

6. Risiko Reputasi
Risiko reputasi timbul dari adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan
usaha bank atau persepsi negatif mengenai Bank Bengkulu. Risiko Reputasi
dikelola dengan memperhatikan keluhan nasabah serta dengan merespon setiap
berita yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap Bank. Untuk
meningkatkan citra di masyarakat, Bank berusaha seoptimal mungkin dengan
memberikan pelayanan terbaik. Hal ini dilakukan dengan berbagai upaya,
diantaranya pelatihan service excellentbagi karyawan Bank Bengkulu dan
pembentukan unit pengaduan nasabah.

7. Risiko Kepatuhan
Risiko kepatuhan adalah Risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak
memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan
ketentuan lain yang berlaku,
Risiko Kepatuhan yang utama adalah denda akibat keterlambatan pelaporan.
Sosialisasi terhadap aturan-aturan baru sangat perlu dilakukan dalam rangka
mengurangi kesalahan dan denda dari Bank Indonesia. Selain itu, uji terhadap
rancangan keputusan dan rancangan kebijakan yang baru oleh Direktur
Kepatuhan akan dapat mengurangi risiko kepatuhan.

8. Risiko Hukum
Risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh kelemahan sistem yuridis
atau oleh adanya gugatan hukum, ketiadaan hukum yang jelas dan mendukung
atau adanya kelemahan dalam kontrak,klaim atau agunan.
Risiko hukum dikelola untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan hubungan
kegiatan usaha Bank Bengkulu dengan semua pihak telah didasarkan pada aturan
dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dari segi hukum.

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) adalah suatu unit kerja yang bertugas

melakukan pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko dan disamping tugas
tersebut juga sebagai Sekretaris Komite Manajemen Risiko (Komenko) bertanggung
jawab pada :

1. Memberikan informasi kelemahan-kelemahan minor yang berpotensi
menimbulkan kerugian sesuai hasil pengukuran Profil Risiko dan
saran/rekomendasi kepada pihak manajemen (Komenko).
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2. Melakukan pemantauan tindakan korektif terhadap kelemahan-kelemahan
minor yang telah disepakati dalam rapat Komenko, guna memastikan upaya
penyelesaian yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja terkait.

3. Melakukan pemantauan implementasi dari keputusan Komenko.

IX. Sistem Pengendalian Intern
Berdasarkan POJK nomor 18/POJK.03/2016 dan SEOJK nomor 34/SEOJK.03/2016
tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Bank Bengkulu telah
membentuk satuan kerja audit internal (SKAI/SPI) yang melaksanakan Sistem
Pengendalian Intern (SPI) secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pada
seluruh jenjang organisasi sesuai Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal
bagi Bank Umum yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
5/22/DPNP tanggal 29 September 2003.
Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif merupakan komponen penting
dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang
sehat dan aman. Sistem Pengendalian Intern yang efektif dapat membantu pengurus
bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial
yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian bank,
penyimpangan termasuk kecurangan/fraud dan pelanggaran aspek kehati-hatian,
meningkatkan efektifitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.
Terselenggaranya SPI yang handal dan efektif merupakan tanggung jawab semua
pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, diantaranya adalah Dewan Komisaris,
Direksi, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), pejabat dan pegawai Bank serta pihak-pihak
ekstern.
Sebagai bagian dari SPI, SKAI bertugas membantu Dewan Komisaris dan Direktur
Utama, dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional
perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit dengan berpedoman
pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999
tentang penugasan Direktur Kepatuhan dan penerapan standar pelaksanaan fungsi
audit intern bank umum. Di Bank Bengkulu, pelaksanaan audit intern dilakukan oleh
Divisi Pengawasan Intern untuk keseluruhan unit kerja, sedangkan pelaksanaan
kegiatan pengendalian di Kantor-Kantor Cabang dilakukan oleh Kontrol Intern
Cabang (KIC).

Dalam pelaksanaan GCG di Bank Bengkulu, Audit Intern mempunyai peran penting
dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian intern, kepatuhan
terhadap peraturan dan mendorong governance process. Bank telah memiliki Standar
Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan menyusun Piagam Audit
Intern (Internal Audit Charter), membentuk SKAI dan menyusun panduan audit
intern.

X. Pelaksanaan Audit Internal
Pelaksanaan audit intern terhadap Bank Bengkulu semester II Tahun 2016 dengan
rincian sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Audit Intern Semester II Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 24

Oktober 2016 s.d 4 November 2016 pada Cabang Muara Aman beserta Cabang
Pembantu dan 13 November 2016 s.d 9 Desember 2016 pada Cabang Mukomuko
serta Cabang Pembantu, serta tanggal 20 Desember 2016- 31 Desember 2016 pada
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Cabang Argamakmur beserta Cabang Pembantu, dengan fokus/cakupan audit
pada:
 Bidang Umum/SDM
 Bidang Keuangan
 Bidang Perkreditan

2. Pelaksanaan Audit Intern dengan standarisasi pedoman Member Certification (MC)
terhadap Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS)
Bank Bengkulu dilaksanakan pada semester II Tahun 2016 Pemeriksaan secara
umum tentang Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan dan Pengawasan Sistem BI-RTGS
dan Aplikasi BI-RTGS Generasi II versi 1.1. Selanjutnya pelaksanaan Audit Intern
menggunakan standarisasi pedoman Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK)
berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 17/13/DPSP Perihal
Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.

3. Pelaksanaan Audit Intern dengan standarisasi pedoman Member Certification (MC)
terhadap Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI) Bank Bengkulu
terhadap kepatuhan dalam memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan
internal Bank Bengkulu dengan tujuan untuk menjamin kelancaran serta
keamanan pelaksanaan sistem dan prosedur SKN-BI. Selanjutnya untuk tahun 2016
pelaksanaan Audit Intern menggunakan standarisasi pedoman Laporan Hasil
Penilaian Kepatuhan (LHPK) berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.
17/13/DPSP Perihal Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh
Bank Indonesia.
Laporan hasil temuan dari Audit Intern disampaikan oleh Kepala SKAI kepada
Direktur Utama. Selanjutnya Laporan Pelaksanaan Audit dan Pokok-Pokok Hasil
Audit Intern setiap semester disampaikan kepada Bank Indonesia. Selain itu
apabila terdapat temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu
kelangsungan usaha Bank, Direktur Utama dan Dewan Komisaris harus segera
melaporkannya kepada Bank Indonesia.

Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) Yang Terjadi Dan Upaya
Penyelesaian Oleh Bank.
Nilai fraud yang diungkapkan adalah dampak penyimpangan bernilai lebih dari
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan di Bank Bengkulu tidak ada
penyimpangan sebagaimana ketentuan yang berlaku (nihil). Jumlah
Penyimpangan Internal (Internal Fraud) tersaji dalam tabel berikut :

Internal Fraud dalam 1
tahun

Jumlah kasus yang dilakukan oleh

Pengurus Pegawai
Tetap Pegawai Tidak Tetap

Tahun
Sblmnya

Tahun
Berjalan

Tahun
Sblmnya

Tahun
Berjalan

Tahun
Sblmnya

Tahun
Berjalan

Total Fraud Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Telah diselesaikan Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Dalam proses penyelesaian
di internal Bank

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

Belum diupayakan
penyelesaianya

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

Telah ditindaklanjuti
melalui proses hukum

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
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* kelengkapan data semester I

XI. Pelaksanan Audit Ekstern
Bank Bengkulu telah memenuhi seluruh aspek tata kelola Bank dalam proses
penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP), antara lain:
 Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi masing-

masing 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
 Penunjukan Kantor Akuntan Publik disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite

Audit melalui Dewan Komisaris.
 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik semester II tahun 2016

telah direkomendasikan oleh Dewan Komisaris kepada KAP “ Hadori Sugiarto Adi
dan rekan”.

XII. Penanganan Benturan Kepentingan
Transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama semester II tahun 2016,
tersaji dalam tabel  berikut :

No Nama dan Jabatan
yang Memiliki

Benturan
Kepentingan

Nama dan Jabatan
Pengambil Keputusan

Jenis Transaksi Nilai Transaksi
(Jutaan Rupiah)

Keterangan

- Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

XIII.Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh Bank.
Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh Bank tersaji dalam tabel
berikut :

Permasalahan Hukum
Jumlah

Perdata Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap) Nihil Nihil

Dalam proses penyelesaian 1 1
Total 1 1

Uraian singkat permasalahan hukum tersebut adalah sebagai berikut :
a. Perkara Perdata :

Saat ini telah sampai pada proses Kasasi di Mahkamah Agung.
b. Perkara Pidana :

Proses hukum yang terjadi untuk penyelamatan aset bank yang dikuasai oleh
pihak ketiga. Bank mempidanakan pihak ketiga yang menguasai aset tanah di Jl.
P. Natadirja KM 6,5 Kota Bengkulu.

XIV.Sanksi Denda dan Pelanggaran Terhadap Prinsip Kehati-hatian
Pada periode semester II tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah denda, hal ini
disebabkan oleh ketidakcukupan di bidang IT dan segera diperbaiki

Periode
Semester I Tahun 2016* Semester II Tahun 2016 Naik/Turun
Frek Jumlah Denda Frek Jumlah Denda (%)

Semester 2 Rp. 31.800.000 5 Rp. 89.600.000,- 35%
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XV. Kebijakan Remunerasi dan Rasio Gaji.
Jumlah remunerasi dan fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang diterima
selama tahun 2016 tersaji dalam tabel-tabel berikut :

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2016

Jenis Remunerasi dan
Fasilitas lain

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun
Dewan Komisaris Direksi

orang Jutaan Rupiah orang Jutaan
Rupiah

1. Remunerasi (gaji, bonus,
tunjangan rutin, tantiem, dan
fasilitas lainnya dalam bentuk
non-natura)

3 5.100.181.302 4 8.959.339.325

2. Fasilitas lain dalam bentuk natura
(perumahan, transportasi,
asuransi kesehatan, dsb) yang :
a. Dapat dimiliki :

- Asuransi
- Uang makan

b. Tidak Dapat Dimiliki :
- Rumah Dinas
- Kendaraan Dinas

0
0

0
0

0
0

0
0

0
4

0
0

0
28.095.000

0
0

Total 3 5.100.181.302 4 8.987.434.325

Pengelompokan Tingkat Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi

*) yang diterima secara tunai pada semester II tahun 2016

Rasio Gaji Komisaris, Direksi dan Pegawai yang Tertinggi dan Terendah di semester II
tahun 2016

NO URAIAN Rasio Gaji
(%)

1 Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 7

2 Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 1,1

3 Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 1,1

4 Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 3

Jumlah Remunerasi per
Orang dalam 1 tahun *)

Jumlah
Direksi

Jumlah
Komisaris

di atas Rp 2 miliar Nihil Nihil

di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar 4 3

Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar Nihil Nihil

Rp 500 juta ke bawah Nihil Nihil
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XVI. Penyediaan Dana Kepada Pihak terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana
Besar
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Penyediaan Dana
Besar (Large Exposure) Informasi yang perlu diungkapkan adalah jumlah total baki
debet penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur/group inti
per posisi laporan, sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

No. Penyediaan Dana
Jumlah

Debitur Nominal
(Jutaan Rupiah)

1. Kepada Pihak Terkait 26 7.787
2. Kepada Debitur Inti :

a. Individu
b. Group

25
0

19.494
0

XVII. Rencana Strategis Bank
 Rencana strategis Bank telah disusun secara komprehensif dan terukur dengan

memperhatikan seluruh faktor-faktor internal dan eksternal serta
memperhatikan prinsip kehati-hatian.

 Rencana strategis Bank yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank telah
sesuai visi dan misi serta strategi Bank yang disusun oleh Direksi dan disetujui
oleh Dewan Komisaris. Rencana bisnis tersebut juga dikomunikasikan kepada
Pemegang Saham serta seluruh jenjang unit kerja di organisasi.

 Realisasi rencana bisnis tersebut, sebagian besar target telah tercapai dan/atau
melampaui target yang ditetapkan, Antara lain :
- Rasio modal inti terhadap modal pelengkap (target 550,02%; realisasi

1970,22%)
- Rasio leverage modal inti (Tier 1 Leverage Rasio) (target 9,45%; realisasi

10,27%)
- ROE (target 26,92%; realisasi 29,06%)
- ROA (target 2,81%; realisasi 2,95%)
- NIM (targer 7,54%; realisasi 7,70%)
- Rasio beban overhead terhadap pendapatan bersih kegiatan utama
- Laba (rugi) operasional (target 160,441; realisasi 162,360)
- Laba (rugi) tahun berjalan setelah pajak. (target 125,000; realisasi 130,409)

Target Jangka Pendek
Target jangka pendek yang ingin dicapai  pada tahun 2017 antara lain :
a. Sesuai dengan visi BPD Transformasi yang telah dilaunching dan disepakati

bersama, maka pada awal 2017 ini akan memulai pembenahan dan peningkatan
kualitas pelayanan dengan melaunching Budaya kerja dan standar layanan baru
dengan menargetkan dapat terimplementasi 100% di tahun 2017. Pembuatan
KPI dan SLA serta peningkatan pengelolaan SDM, perbaikan IT, Pengembangan
Produk Baru (e-samsat), dan Co- Branding dengan Bank Mandiri (ATM, EDC,
Mobile Banking dan Modern Channel) serta mengembangkan Kasda Online
sehingga ini akan menjadi pondasi/ pijakan awal untuk melangkah pada tahun-
tahun berikutnya.

b. Mempertahankan predikat sebagai Bank yang sehat atau selalu berada dalam
tingkat komposit pertama atau kedua, sesuai dengan penilaian Otoritas Jasa
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Keuangan, meningkatkan komposisi kredit produktif minimal 15 %, menjaga
tingkat NPL terus di bawah 1 % pada portofolio kredit Bank Bengkulu. Dalam
pemberian kredit kepada nasabah dan calon nasabah tetap menerapkan prinsip
kehatian–hatian guna memperkecil risiko peningkatan kolektibilitas kredit.

c. Menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 13 %, pertumbuhan DPK minimal
sebesar 16 % dari fortofolio yang ada sehingga akan dapat meningkatkan jumlah
asset yang ada sebesar 13 % dari total asset tahun 2016. Selain itu tetap
mempertahankan captive market yang telah dikuasai : yaitu kredit konsumtif,
namun akan terus berusaha memperbesar porsi kredit produktif, hingga secara
bertahap akan mendekati angka yang diharapkan untuk tahun 2017 yaitu diatas
15 % kredit produktif dan terus ditingkatkan setiap tahunnya sesuai komitmen
yang tertuang dalam POJK No 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan
Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

d. Dalam rangka pengembangan usaha serta fungsi intermediasi terutama
dilingkungan wilayah pangsa pasar yang dikuasai, Adapun sektor produktif
yang berpotensi untuk dibiayai antara lain sektor perdagangan, konstruksi,
restoran dan hotel, pertanian dan perkebunan, perikanan, dan lain-lain.

e. Untuk memperbaiki kinerja Bank dalam penyaluran kredit khususnya Kredit
Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Mikro (KUM) dan Kredit Guna Usaha (KGU)
Bank Bengkulu akan melakukan beberapa strategi perbaikan infrastruktur IT
dan SDM yaitu:
1. Infrastruktur SDM

 Strategi dalam tahun 2017 akan dilakukan penunjukan petugas yang
mengelola kredit produktif dan bertindak sebagai AO yang ada di Kantor
Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.

 Sebelum penyaluran KUR dan KUM terlebih dahulu dilakukan sosialisasi
baik dari ketentuan maupun metode pengawasan kredit KUR dan KUM
agar dalam pelaksanaan tidak terjadi permasalahan baik dari pelaporan
maupun pelaksanaan pencairan kredit.

2. Infrastruktur IT
 Dalam penyaluran Kredit khususnya KUR untuk tahun 2017 didukung

dengan system IT yang dirancang sesuai dengan ketentuan dari Peraturan
Kementrian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia No.8
tahun 2015 tentang pedoman Kredit Usaha Rakyat yang diubah dengan
Peraturan No.13 tahun 2015 dimana Bank Penyalur harus Online dengan
SIKP (System Informasi Kredit Program) milik kementerian dan Online
dengan maskapai Asuransi Penjamin.

 Informasi Teknologi khusus KUR dirancang dengan metode Early Warning
System dengan fitur:
1. Searching debitur yang akan jatuh tempo pembayaran bulanan 5 hari

sebelumnya.
2. System broadcast dengan metode web2sms Corporate yaitu

membroadcast pesan tagihan pokok dan bunga ke seluruh nasabah
Kredit KUR 5 hari sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran ke
nomor ponsel debitur kredit KUR.

3. Laporan kredit KUR yang disesuaikan dengan kebutuhan Kementrian
Koordinator dan Perekonomian.
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f. Melengkapi dan menata ulang peraturan internal, BPP, SOP dan regulasi lain
yang dapat menunjang kelancaran operasional maupun memenuhi ketentuan
regulator (Otoritas Jasa Keuangan) maupun ketentuan lain dari Pemerintah.

g. Bank Bengkulu sebagai Bank yang peduli dengan lingkungan masyarakat dalam
berbagai kegiatan sosial. Langkah yang ditempuh adalah melalui pembentukan
cadangan CSR (Corporate Social Responsibility) dan menganggarkan dalam
RKAT dengan persentasi tertentu dari laba bersih (setelah pajak).

h. Pembukaan Kantor Cabang S. Parman dan Kantor Cabang Pembantu baru (KCP
Topos, KCP Semidang Alas Maras, KCP Nasal dan KCP Pondok Kelapa).

i. Pembukaan Kantor Kas RSUD Argamakmur, Kantor Kas Sukamakmur Putri
Hijau dan Kantor Kas RSUD Lebong.

Target Jangka Menengah
a. Penguatan Permodalan, meningkatkan permodalan secara terus-menerus dan

terencana, agar dapat mencapai posisi Buku II Modal Inti > 1 Triliun rupiah,
sehingga dapat mengembangkan bisnis dan menambah jaringan kantor yang
lebih luas, serta penerapan tata kelola yang baik (good corporate governance).

b. Berdasarkan POJK nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola
Bagi Bank Umum, dalam rangka meningkatkan kinerja Bank dan melindungi
kepentingan stakeholders dan meningkatkan kualitas pelayanan merupakan
salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal Bank, maka Bank
Bengkulu senantiasa berpedoman pada peraturan-peraturan dan etika-etika
yang berlaku umum diperbankan yang pelaksanaannya wajib menerapkan
prinsip good corporate governance dan/atau tata kelola yang baik
berdasarkan komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan staf.
Secara garis besar, Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan,
sedangkan Direksi bertanggung jawab atas penentuan dan penerapan
strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan usaha perseroan.

c. Penguatan Informasi dan Teknologi (IT), Penyempurnaan blueprint IT yang
diselaraskan dengan kebutuhan organisasi (Core Banking Sistem,
Datawarehouse, Delivery Channel, Product Support, Infrastruktur IT, Training
Pengembangan  SDM IT, Organisasi dan SDM IT).

d. Terus melakukan penguatan sumber daya manusia, sehingga dapat
meningkatkan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di Bank
Bengkulu dan mengembangkan Bank Bengkulu sehingga dapat bersaing
dengan perbankan nasional lainnya.

e. Target lainnya
 Membangun Gedung kantor Cabang Cabang Manna dan Cabang Curup

sehingga dapat meningkatkan image Bank Bengkulu.

Target Jangka Panjang
1. Bank Bengkulu harus mampu mencari sumber alternatif pendanaan untuk

meningkatkan jumlah modal inti yang mengarah pada regional champion
dengan cara:
a. Meningkatkan jumlah modal disetor dari Provinsi dan seluruh

Kabupaten/Kota.
b. Melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintahan maupun non-

pemerintahan lainnya dalam hal pengelolaan keuangan.
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c. Menerbitkan saham dan merekrut calon investor baru dengan persyaratan
khusus, sehingga modal inti dapat ditingkatkan.

d. Meningkatkan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan cara menerbitkan
obligasi.

2. Bank Bengkulu diharapkan terus meningkatkan pertumbuhan kredit produktif
disamping peningkatan pertumbuhan kredit konsumtif.

3. Performa setiap cabang harus dipantau melalui suatu indikator yang dapat
terukur. Indikator tidak perlu sama mengingat terdapat bank yang berperan
sebagai penarik dana dan penyalur dana

4. Mengingat size menjadi sangat relevan pada perbankan, maka
direkomendasikan untuk mengantisipasi sejak dini upaya untuk menjadi
“Regional Champhion”

5. Bank Bengkulu diharapkan dapat memperluas sistem jaringan yang ada
sehingga Bank Bengkulu memiliki jaringan yang saling terintegrasi.

6. Bank Bengkulu dapat menyasar segmen pasar spesifik pada sektor-sektor jasa
produktif seperti: sektor perdagangan, sektor bangunan, dan sektor jasa.

7. Mengurangi ketergantungan Bank Bengkulu dalam pengelolaan IT melalui
strategic partnership dengan memfokuskan pada pengembangan Blueprint
IT.

8. Bank Bengkulu harus meningkatkan rasio kredit produktif untuk dapat
menopang pertumbuhan perekonomian daerah provinsi Bengkulu sehingga
bank Bengkulu dapat mencapai Regional Champion.

9. Merealisasikan alternatif rencana setoran modal dari Pihak Ketiga, mengingat
tambahan setoran modal dari Pemegang Saham (PEMDA) sangat lambat
untuk direalisir.

XVIII. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kepemilikan saham mencapai
5% atau lebih dari modal disetor pada Bank Bengkulu, Bank lain, Lembaga
Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya.

XIX. Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Dewan Komisaris dan Direksi
Antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak terdapat hubungan
keuangan maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

XX. Share Option Yang Dimiliki Komisaris, Direksi, Dan Pejabat Eksekutif
Sampai dengan akhir semester II tahun 2016 Bank Bengkulu belum melakukan
penjualan saham kepada publik maka tidak ada kegiatan pembelian saham oleh
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran
opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi.

XXI. Buy Back Shares Dan Buy Back Obligasi Bank
Pada tahun 2016, Bank Bengkulu tidak melakukan transaksi buy back atas saham,
karena Bank belum melakukan penjualan saham ke publik, begitu pula Bank juga
tidak melakukan kegiatan buy back atas obligasi.
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XXII. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik
Dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosial kemasyarakatan, Bank Bengkulu
dalam tahun 2016 telah melakukan kegiatan-kegiatan dengan tujuan untuk
membantu meningkatkan kualitas sosial kemasyarakatan, dalam bentuk :
1. Tanggal 12 Juli 2016 Bantuan pembayaran premi kepersertaan BPJS tenaga

kerja harian lepas sektor informasi provinsi bengkulu.
2. 13 Juli 2016 bantuan renovasi masjid AL-Yahsan Perumahan Bumi Raflesia.
3. 25 Juli 2016 Kerjasama KKN –PPM UGM 2016
4. 03 Agustus 2016 Pembayaran General Check-up Pensiunan PNS untuk Bulan

Juli 2016.
5. 29 Agustus 2016 Bantuan Seni Budaya Pariwisata di Kabupaten Bengkulu

Selatan.
6. 01 September 2016 Bantuan CSR Liga Sepakbola Pelajar (LSP) kepada Sekolah

Sepak Bola (SSB) Tunas Muda Bengkulu.
7. 02 September 2016 CSR Sponsorship Pemilihan Putri Pariwisata Bengkulu.
8. 15 September 2016 Pemberian santunan kepada 500 anak yatim (Ikatan Bankir

Indonesia) Jakarta
9. 27 September 2016 Bantuan dana Liga Santri Nusantara U-18  2016 Regional

Sumatera VI.
Jumlah nominal pemberian dana untuk kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut
mencapaiRp 159.572.800,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh
dua ribu delapan ratus rupiah). Sedangkan pemberian dana untuk kegiatan politik
selama semester II tahun 2016 tidak ada (nihil).

XXIII. Kesimpulan Self Assesment Pelaksanaan GCG semester II Tahun 2016
Hasil Penilaian Sendiri (self asessment) pelaksanaan GCG Semester II Tahun 2016

Peringkat Bank Bengkulu Definisi Peringkat

Individual 2

Mencerminkan Manajemen Bank telah
melakukan penerapan Good Corporate
Governance yang secara umum baik. Hal ini
tercermin dari pemenuhan yang memadai
atas prinsip-prinsip Good Corporate
Governance. Apabila terdapat kelemahan
dalam penerapan prinsip Good Corporate
Governance, maka secara umum kelemahan
tersebut kurang signifikan dan dapat
diselesaikan dengan tindakan normal oleh
manajemen Bank.

KESIMPULAN
Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut diatas,
dapat disimpulkan bahwa :
1. GOVERNANCE STRUCTURE

i. Faktor-faktor positif governance structure Bank adalah :
Bank Bengkulu telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola yang
baik, seperti :
1. Dewan Komisaris dan Direksi Bank Bengkulu telah memenuhi ketentuan

(jumlah, komposisi, domisili, integritas, kompetensi, independensi dan
ketentuan tidak rangkap jabatan, lulus fit and proper test).
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2. Adanya Komisaris Independen & Direktur Kepatuhan.
3. Telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite

Remunerasi dan Nominasi yang menjalankan fungsinya dengan baik.
4. Telah dibentuk Unit Kerja SKAI, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja

Manajemen Risiko, Tim Penerapan Strategi Anti Fraud sebagaimana
diamanatkan oleh Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank
Indonesia.

5. Telah memiliki kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur kegiatan
usaha bank, sistem Informasi Manajemen Risiko, Strategy Anti Fraud,
Benturan Kepentingan, dan lain lain.

ii. Faktor-faktor negatif governance structure Bank adalah :
Masih terdapat di beberapa Cabang yang belum memiliki KIC (kontrol
internal cabang) posisi semester II Tahun 2016.

2. GOVERNANCE PROCESS
A. Faktor-faktor positif governance process Bank adalah :

1. Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan fungsinya secara baik
2. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite

Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi.
3. Direksi telah menindaklanjuti atas temuan audit internal maupun

eksternal.
4. Direksi telah melakukan upaya peningkatan kualitas SDM secara umum

serta peningkatan budaya kepatuhan dan risk awareness melalui
training/sosialisasi dan pembinaan secara berkesinambungan.

B. Faktor-faktor negatif governance process Bank adalah :
Kegiatan operasional tidak dapat sepenuhnya secara optimal diawasi oleh
KIC (kontrol internal cabang) secara langsung.

3. GOVERNANCE OUTCOME
A. Faktor-faktor positif governance Outcome Bank adalah :

1. Bank telah melaksanakan transparansi Laporan keuangan, non keuangan
dan Laporan GCG serta informasi produk sesuai dengan ketentuan.

2. Tidak terjadi pelanggaran atas prinsip kehati-hatian selama periode
semester II tahun 2016 seperti pelanggaran BMPK, NPL nett dan
KPMM/CAR.

B. Faktor-faktor negatif governance Outcome Bank adalah :
Masih terjadi  temuan audit berulang pada kegiatan operasional yang
bersifat minor. Contoh : kesalahan sandi laporan LBU (jangka waktu
deposito), masih terdapat beberapa CIF ganda.
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Kesimpulan Penilaian Good Corporate Governance
Periode : Desember 2016

A. GOVERNANCE STRUCTURE
Faktor-faktor positif aspek governance structure bank adalah:
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung

Jawab Dewan Komisaris
Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah
anggota Direksi. Jumlah anggota Dewan Komisaris posisi 31
Desember Sebanyak 2 (dua) orang. Jumlah Anggota Direksi
sebanyak 2 (dua) orang.

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-
hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

Komisaris Independen merangkap jabatan sebagai Ketua
Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper Test
dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan.
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai
dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan
kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya

Anggota Dekom memiliki kemauan dan kemampuan untuk
melakukan pembelajaran secara berkelanjutan tentang
perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang
keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya.
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2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung
Jawab Direksi

Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang, posisi 31
Desember 2016 jumlah anggota Direksi Bank Bengkulu sebanyak 2
(dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan. Untuk
mendukung operasional bank ditunjuk 2 (dua) orang plt Direksi
yaitu Plt. Direktur umum dan plt Direktur Pemasaran.

Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.

Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling
kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat
Eksekutif Bank.

Penggantian dan atau pengangkatan anggota Direksi telah
memperhatikan rekomendasi Komite
Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.

Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah
mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan
reputasi keuangan yang memadai.

Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap
Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan
keluarga.

Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test dan telah
memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan
dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang
dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
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Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan
pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan
pengetahuan tentang perbankan.

Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara
berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang
perbankan.

Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi
atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga
lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam POJK
tentang penerapan tata kelola bagi bank umum.
Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu
perusahaan lain.
Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan
Keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota
Direksi, dan atau dengan anggota Dewan Komisaris.
Komposisi Direksi memenuhi ketentuan karena tidak adanya
intervensi pemilik.
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3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas
Komite

Anggota Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen,
seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau
akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang
hukum atau perbankan.

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

Lebih 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah
Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang
baik.

Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Komisaris
Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang
keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang
manajemen risiko.

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.

Lebih dari 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau
Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan
moral yang baik.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri
dari seorang Komisaris Independen,seorang Komisaris
Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi
sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.
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Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite
memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem
remunerasi dan atau nominasi serta succession plan Bank.

Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris
Independen.

Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang
ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang dan anggota Komisaris
Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang

Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite
Remunerasi memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi
Bank.

Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi memiliki pengetahuan
tentang sistem nominasi dan succession plan Bank.

Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank
lain dan atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi,
kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab.

Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau
hubungan keluarga dengan Dekom, Direksi dan atau Pemegang
Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.

Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota
Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang
mempunyai hubungan dengan Bank telah menjalani masa tunggu
(cooling off) selama 6 bulan dan melakukan fungsi pengawasan.

Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang
dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk
Komisaris Independen dan Pihak independen.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51%
(lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang
Komisaris Independen dan Pejabat eksekutif atau perwakilan
pegawai.
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4. Penanganan Benturan Kepentingan Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan
kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank.

Administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan
kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.



RISK BASED BANK RATING

Tanggal : 26-01-2017 16:07:55
Page 7 /82

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja
operasional.

Pengangkatan, pemberhentian dan atau pengunduran diri
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas
pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara
efektif.

Struktur Organisasi Bank Bengkulu terdapat satu Direktur
yang membawahkan fungsi Kepatuhan atau disebut Direktur
Kepatuhan. Untuk membantu tugas Direktur Kepatuhan,
dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan atau disebut Divisi
Kepatuhan yang bersifat independen.

Struktur Satuan Kerja Kepatuhan :
a. Pemimpin Divisi
b. Kepala Bagian Kepatuhan dan Hukum
c. Kepala Bagian APU dan PPT.

Satuan kerja kepatuhan mengelola dua fungsi :
1. Fungsi Kepatuhan.
2. Fungsi APU dan PPT.
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6. Penerapan fungsi audit intern Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter).

membentuk SKAI

menyusun panduan audit intern.

Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.

Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI
untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
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7. Penerapan fungsi audit ekstern
(Penugasan audit kepada Akuntan
Publik dan KAP memenuhi aspek-
aspek)

kapasitas KAP yang ditunjuk

legalitas perjanjian kerja

ruang lingkup audit

standar profesional akuntan public

komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
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8. Penerapan manajemen risiko
termasuk Sistem Pengendalian Intern

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk
mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern
yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko
serta Satuan Kerja Kepatuhan. Struktur Organisasi dan deskripsi
kerja Bank Bengkulu diatur dengan SK Direksi No
117/HP.00.01/D.1/2011 tgl 28 Desember 2011 sedangkan untuk
KOMENKO diatur dengan SK Direksi No
22/HP.00.00.01/SKMR/2012.

Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko
yang memadai, Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko diatur
dalam SK Dir No 100/HP.00.02.03/D.9/2011 tgl 25 Nov 2011
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9. Penyediaan dana kepada pihak
terkait (related party) dan
penyediaan dana besar (large
exposure)

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang
memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan
penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian
masalahnya.
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10. Transparansi kondisi keuangan
dan non keuangan, laporan
pelaksanaan GCG dan pelaporan
internal

Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara
pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap
akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang
berlaku.

Pada Bank Bengkulu penyediaan informasi yang handal dapat
dibuktikan dengan :

a. SDM yang handal dan qualified dalam menjalankan fungsi TI.
b. Adanya komitmen SLA terjaga lebih dari 98%.
c. Cepat mengikuti new technological change dan Fleksibel. d)

Adanya pengamanan data/system secara real time ( DRC)
d. Dukungan layanan 24 jam sehari dan sistem back up yang

handal"

Untuk kelancaran operasional bank yang baik dan benar, akan
dapat melakukan mitigasi risiko terhadap beberapa potensi risiko
yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan apabila tidak dapat
diidentifikasi lebih awal maka ancaman timbulnya risiko tersebut
sewaktu-waktu akan terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Maka
Bank Bengkulu dalam pengembangannya mengambil solusi
dengan cara sewa aplikasi dan infrastruktur dengan tujuan untuk
mendapatkan implementasi dan pengelolaan operasional TI yang
berkualitas, aman dan terkontrol sehingga operasional bisnis
menjadi lebih efektif dan efisien.
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11. Rencana strategis Bank Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana
Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (business plan)
sesuai dengan visi dan misi Bank.

Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara
lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk
memperkuat permodalan Bank.
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Faktor-faktor negatif aspek governance structure bank adalah:
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung

Jawab Dewan Komisaris
Dalam rapat Dewan komisaris perbedaan pendapat (dissenting
opinion) belum pernah terjadi.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung
Jawab Direksi

Direksi tidak menggunakan penasehat profesional konsultan
kecuali untuk proyek yang bersifat khusus.
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3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas
Komite

Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan
merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.

Komposisi Komite telah memenuhi ketentuan karena tidak adanya
intervensi pemilik.
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4. Penanganan Benturan Kepentingan Penanganan benturan kepentingan telah diatur dalam ketentuan
internal dan tertuang pada SK Direksi Nomor
72/HP.00.02.06/D9/2013.
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5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Pengisian struktur organisasi di Satuan Kerja Kepatuhan belum
semua terisi, untuk kelancaran pelaksanaan tugas fungsi
kepatuhan masih terdapat rangkap jabatan.
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6. Penerapan fungsi audit intern
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7. Penerapan fungsi audit ekstern
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8. Penerapan manajemen risiko
termasuk Sistem Pengendalian Intern

Jumlah SDM di unit kerja Satuan kerja manajemen risiko belum
memadai sesuai dengan kebutuhan.
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9. Penyediaan dana kepada pihak
terkait (related party) dan
penyediaan dana besar (large
exposure)
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10. Transparansi kondisi keuangan
dan non keuangan, laporan
pelaksanaan GCG dan pelaporan
internal
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11. Rencana strategis Bank
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A. GOVERNANCE PROCESS
Faktor-faktor positif aspek governance process bank adalah:
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung

Jawab Dewan Komisaris
Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah
memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite
Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari
RUPS.

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas terselenggaranya
pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank
pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala
maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada
Direksi.

Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah
menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor
eksternal, Otoritas Jasa Keuangan dan atau otoritas lainnya.

Dewan komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa
Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja jika ditemukan
pelanggaran peraturan di bidang keuangan, perbankan, dan
keadaan atau keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan
usaha Bank

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab
secara independen.

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite
Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi
berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
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Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper Test
dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan.

Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan
agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4
kali dalam setahun, serta dihadiri secara fisik paling kurang 2 kali
dalam setahun.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan
berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak apabila
seandainya tidak terjadi musyawarah mufakat.

Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain
yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Direksi tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi
dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan
RUPS.

Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas
Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu
sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan
atau menyebabkan kerugian Bank.
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2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung
Jawab Direksi

Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada
keputusan rapat Dewan Komisaris.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan
Bank.

Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung
jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
independen terhadap pemegang saham.

Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap
kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi.

Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari
SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa
Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain.

Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap,
akurat, kini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat atau apabila tidak terjadi musyawarah
mufakat akan diambil suara terbanyak.

Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat
diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta
tata tertib kerja yang berlaku.
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Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis
melalui mekanisme rapat Direksi.
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3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas
Komite

Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan
pelaksanaan audit serta memantau dan menilai kecukupan
pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan
keuangan.

Melakukan review terhadap Pelaksanaan tugas SKAI.

Melakukan review terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh
Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku.

Melakukan review terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan
standar akuntansi yang berlaku.

Melakukan review terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi
atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan.

Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan
Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada
RUPS melalui Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan
manajemen risiko.

Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja
Manajemen Risiko (SKMR).

Mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan
Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS.
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Melakukan evaluasi kebijakan remunerasi Pejabat Eksekutif dan
pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.

Komite remunerasi dan nominasi telah menyusun sistem, serta
prosedur pemilihan dan atau penggantian anggota Dewan
Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.

Komite remunerasi dan Nominasi, telah memberikan rekomendasi
calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi kepada Dewan
Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Komite remunerasi dan Nominasi, telah memberikan rekomendasi
calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite
kepada Dewan Komisaris.

Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau
suara terbanyak apabila tidak terjadi musyawarah mufakat.

Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat
dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.
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4. Penanganan Benturan Kepentingan
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5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan
memperhatikan prinsip kehati-hatian.

memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak
menyimpang dari ketentuan.

memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh
perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas
Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang.

merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya
Kepatuhan Bank.

mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan
yang akan ditetapkan oleh Direksi.

menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan
untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.

memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan
prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.

melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan atau
keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor
Cabang tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama
dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak berwenang
sesuai struktur organisasi Bank.
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melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi
Kepatuhan.

Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen
formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif.

bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan,
pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi
terkait.

bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang
efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan
Bank secara keseluruhan.

membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya
Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap
jenjang organisasi.

melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan
pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada
peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan
Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian
kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh
Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

melakukan review dan atau merekomendasikan pengkinian dan
penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur
yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan,
sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.

Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi
Kepatuhan.

a. Melakukan sosialisasi kepada pegawai baik pegawai senior
ataupun pegawai baru sebagai salah satu upaya dalam
mewujudkan budaya kepatuhan.

b. Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan hukum,
menyusun laporan profil risiko kepatuhan dan hukum
secara berkala, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan,
termasuk aktivitas yang dilakukan dalam rangka
mengelola risiko kepatuhan adalah melakukan
pemantauan pengendalian internal pada unit kerja.

c. Memastikan bahwa produk dan aktivitas baru yang akan
dilakukan tidak bertentangan dan telah memenuhi
ketentuan yang berlaku. Untuk itu Satuan kerja Kepatuhan
terlibat dalam pengkajian atas produk dan aktivitas baru
tersebut.

d. Melakukan kajian dan pemenuhan ketentuan baru dan
ketentuan internal yang ada, dan mengusulkan untuk
dilakukan penyesuaian atas ketentuan, prosedur dan
sistem internal yang ada. Selanjutnya melakukan kajian
terhadap kebijakan, prosedur dan sistem internal yang
akan diterbitkan.

e. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang
dibuat oleh Bank kepada Otoritas jasa keuangan dan
Otoritas Pengawasan lain, serta menyampaikan laporan
tindak lanjut hasil komitmen tersebut kepada Otoritas.

f. Menyusun/membuat Laporan Direktur Kepatuhan secara
triwulan untuk disampaikan kepada Direktur Utama dan
tembusan disampaikan kepada Dewan Komisaris Bank
Bengkulu.

g. Menyusun /membuat laporan Self Assesment pelaksanaan
Tata Kelola Bank setiap semester yang akan disampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tembusan
disampaikan kepada Dewan Komisaris Bank Bengkulu.

h. Menyusun/membuat laporan Self Assement Tingkat
Kesehatan Bank setiap semester yang akan disampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tembusan
disampaikan kepada dewan Komisaris Bank Bengkulu.
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6. Penerapan fungsi audit intern Direksi bertanggung jawab atas terciptanya struktur
pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi
audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen

Direksi bertanggung jawab atas tindak lanjut temuan audit intern
Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.

Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh
aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan
dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat

Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas
pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB
(Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank) oleh pihak
eksternal setiap 3 (tiga) tahun

Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup
pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.

Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu
keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan
berkelanjutan.

SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen
dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana,
pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit

Melakukan penilaian kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank.

Melakukan penilaian terhadap efektivitas Sistem Pengendalian
Intern Bank.
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Melakukan penilaian terhadap kualitas kinerja.

SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai
ketentuan yang berlaku.

SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan
perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee.

SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta
sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor
intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang
berlaku
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7. Penerapan fungsi audit ekstern Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank
menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan.

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh
persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit
melalui Dewan Komisaris.

Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara
independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan
perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan

Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka
persiapan dan pelaksanaan audit.

Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan
professional.

Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan Management
Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
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8. Penerapan manajemen risiko
termasuk Sistem Pengendalian Intern

SK Direksi yg mengatur tentang kebijakan, prosedur dan
penetapan limit resiko diketahui dan disetujui oleh Dewan
Komisaris.

Dewan Komisaris menyampaikan surat kepada Direksi terkait
evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen
Risiko (Surat konfirmasi ke Dewan Komisaris).

Dewan Komisaris menyampaikan Surat kepada Direksi Terkait
evaluasi dan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan
Manajemen Risiko (Surat Konfirmasi ke Dewan Komisaris)

Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko diatur dg SK Direksi No
100/HP.00.02.03/D.9/2011 tanggal 25 November 2011 sedangkan
untuk penetapan limit risiko diatur dengan SK Direksi No.
30/HP.00.00.01/SKMR/2013 tanggal 28 Maret 2013

Direksi Melalui Divisi terkait menyusun, menetapkan dan
mengkininikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi,
mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko melalui memo-
memo.

menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi,
termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap
jenjang jabatan.

kebijakan, prosedur dan penetapan strategi dan limit risiko
dievaluasi serta dilakukan pengkinian antara lain apabila terdapat
regulasi baru dari Otoritas Jasa Keuangan.

Struktur Organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab
setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan
manajemen Risiko diatur dengan SK Direksi No
62/HP.00.01/D.1/2009 tanggal
15 Juni 2009 sebagaimana diubah dengan SK Direksi No
38/HP.00.01/D.1/2010 tanggal 29 Maret 2010 dan no
117/HP.00.01/D.1/2011 tanggal 28 desember 2011
Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan strategi
dan kerangka Manajemen Risiko dan mengevaluasi serta
memberikan arahan pada Laporan Profil Risiko yg disampaikan
oleh SKMR setiap triwulan.
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Direksi melalui divisi terkait tetap memastikan kecukupan serta
melakukan pemantauan terhadap rasio-rasio keuangan (CAR,
NPL, stress test Likuiditas) dan infrastruktur untuk mengelola
dan mengendalikan risiko

Direksi memlaui Divisi terkait melakukan pemantauan terhadap
tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan baik intern (SKAI)
maupun ekstern (BI, OJK, BPKP, dll)

Komunikasi Direksi terhadap budaya Manajemen Risiko
termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi
dilakukan melalui rapat-rapat intern

memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur
untuk mengelola dan mengendalikan risiko

Fungsi Manajemen Risiko telah dilakukan secara independen
dengan melakukan pemisahan fungsi antara SKMR dengan
Satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi hal
tersebut diatur dengan SK Direksi No. 117/HP.00.01/D.1/2012
tanggal 28 Desember 2011 tentang perubahan ketiga Struktur
Organisasi dan Deskripsi kerja Bank BengkuluBank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang
menyeluruh dan handal
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9. Penyediaan dana kepada pihak
terkait (related party) dan
penyediaan dana besar (large
exposure)

Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan
kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan
dengan ketentuan dan perundang- undangan yang berlaku

Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan
dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah
besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian

Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan
manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak
terkait dan atau pihak lainnya



RISK BASED BANK RATING

Tanggal : 26-01-2017 16:07:56
Page 42 /82

10. Transparansi kondisi keuangan
dan non keuangan, laporan
pelaksanaan GCG dan pelaporan
internal

Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-
keuangan kepada stakeholders termasuk mengumumkan
Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya
kepada Otoritas Jasa keungan sesuai ketentuan

informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang
memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan

Petugas Bank (Customer Service dan Marketing) telah
menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah

informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya

Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat
perubahan- perubahan informasi produk

informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat
dimengerti

Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh
dengan mudah oleh masyarakat

Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran
data pribadi tersebut kepada nasabah

nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan
persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut
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Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan
penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengaduan Nasabah dan
Mediasi Perbankan

Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis
dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan

Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG dengan isi dan
cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

Dalam hal Laporan Pelaksanaan GCG tidak sesuai dengan kondisi
Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara
lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan telah
memilikihomepage yang kemudian mempublikasikannya pada
homepage Bank
Paling kurang melakukan revisi terhadap Peringkat Faktor GCG
dan Definisi Peringkat hasil penilaian (self assessment)
dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi
pada periode yang terdekat

Segera menyampaikan revisi hasil penilaian (self assessment) GCG
Bank secara lengkap kepada
OJK, dan telah mempublikasikannya pula pada homepage Bank



RISK BASED BANK RATING

Tanggal : 26-01-2017 16:07:56
Page 44 /82

11. Rencana strategis Bank Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis,
komprehensif, terukur (achievable) dengan memperhatikan
prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal
dan eksternal

Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris

Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada
Pemegang Saham Bank

Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada
seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.

Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara
efektif

Bank telah memperhatikan faktor eksternal dan internal dalam
penyusunan dan penyampaian RBB yang dapat mempengaruhi
kelangsungan usaha Bank.

Bank telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam
penyusunan dan penyampaian RBB

Bank telah memperhatikan penerapan manajemen risiko dalam
penyusunan dan penyampaian RBB

Bank telah memperhatikan azas perbankan yang sehat dalam
penyusunan dan penyampaian RBB
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Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
Rencana Bisnis Bank



RISK BASED BANK RATING

Tanggal : 26-01-2017 16:07:56
Page 46 /82

Faktor-faktor negatif aspek governance process bank adalah:
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung

Jawab Dewan Komisaris.
Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan.
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2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung
Jawab Direksi

Tidak ada faktor negatif yang signifikan.
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3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas
Komite

Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas
Komite, seperti rekomendasi calon Dekom/Direksi yang tidak
sesuai dengan prosedur pemilihan yang telah ditetapkan.
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4. Penanganan Benturan Kepentingan Telah ditetapkan melalui ketentuan Direksi.
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5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
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6. Penerapan fungsi audit intern
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7. Penerapan fungsi audit ekstern
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8. Penerapan manajemen risiko
termasuk Sistem Pengendalian Intern

Satuan manajemen risiko belum terdapat dalam struktur organisasi
cabang.
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9. Penyediaan dana kepada pihak
terkait (related party) dan
penyediaan dana besar (large
exposure)
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10. Transparansi kondisi keuangan
dan non keuangan, laporan
pelaksanaan GCG dan pelaporan
internal
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11. Rencana strategis Bank Beberapa target setoran modal yang tidak tercapai dalam RBB
tahun 2016 antara lain :
- Pemda Kabupaten Bengkulu Utara Rp.10,325 Milyar (target Rp.

11,325 Milyar)
- Pemda Kabupaten Rejang Lebong Rp. 12,172 Milyar (target Rp.

14,172)
- Pemda Kota Bengkulu Rp. 11,245 Milyar (target Rp. 13,245

Milyar)
- Pemda Kabupaten Seluma Rp. 12,300 Milyar (target Rp. 13,300

milyar)
- Pemda Kabupaten Lebong Rp. 15,150 milyar (target Rp. 16,150

milyar)
- Pemda Kabupaten Kepahiang Rp. 16,000 milyar (target Rp.

18,000 milyar).
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A. GOVERNANCE OUTCOME
Faktor-faktor positif aspek governance outcome bank adalah:
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung

Jawab Dewan Komisaris
Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat
dan didokumentasikan dengan baik, termasuk dissenting
opinions apabila terjadi.

Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris.

Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan atau
arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan atau Direksi.

Mengungkapkan kepemilikan sahamnya mencapai ≥ 5% pada Bank
yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang
berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga
dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan
atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain.

Mengungkapkan shares option yang dimiliki Dewan Komisaris.

Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan
Anggota Dekom dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan
dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan
yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi
stakeholders.
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2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung
Jawab Direksi

Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya
kepada pemegang saham melalui RUPS. (sudah dilaporkan
didalam laporan Direktur Kepatuhan semester 1 2016)

Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima
oleh pemegang saham melalui RUPS. (sudah dilaporkan didalam
laporan Direktur Kepatuhan semester 1 2016)

Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang
bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan
media yang mudah diakses pegawai.

Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah
bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.

Mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga
dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan
atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain.

Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan
Anggota Direksi dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan
dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan
yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi
stakeholders.

Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh
karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu
sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Terdapat peningkatan pembelajaran secara berkelanjutan tentang
perbankan dan bidang keuangan yang mendukung pelaksanaan
tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan organisasi
dalam rangka pengembangan kualitas individu.
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Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik, termasuk dissenting opinions
apabila ada dalam rapat Direksi.
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3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas
Komite

Hasil risalah rapat  telah dibuat, termasuk pengungkapan
perbedaaan pendapat (dissenting opinions) secara jelas dan
didokumentasikan dengan baik

Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai
ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi
sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris
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4. Penanganan Benturan Kepentingan Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau
mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap
keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak
terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan yang dapat merugikan Bank atau menggurangi
keuntungan Bank.

Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.
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5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan
khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.

Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan
Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap
ketentuan yang berlaku.

Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam
pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.

a. Rasio kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko
operasional adalah 19,74% berada diatas ketentuan
otoritas Jasa Keuangan ( POJK No. 11/POJK.03/2016
minimal sebesar 9  %.

b. Rasio NPL (net) adalah 0,33% berada dalam batas yang
diperkanankan ketentuan Bank Indonesia (PBI No.
17/II/PBI/2015) maksimal sebesar 5 %.

c. Tidak ada pelampauan dan atau pelanggaran terhadap
batas maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

d. Giro Wajib Minimum (GWM) Primer 6,5%, GWM Sekunder
4% dan GWM LFR sudah sesuai dengan ketentuan Bank
Indonesia (PBI No. 18/3/PBI/2016) mengenai GWM
Rupiah.

e. Komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan
Otoritas Pengawsan lain telah terpenuhi dengan baik.
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6. Penerapan fungsi audit intern Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan
pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.

Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti.

SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit

Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang
pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-
masing unit kerja

Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai
dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya
independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan
dan ruang lingkup audit intern.
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7. Penerapan fungsi audit ekstern Hasil audit dan management letter telah menggambarkan
permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat
waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk.

Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup
audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.
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8. Penerapan manajemen risiko
termasuk Sistem Pengendalian Intern

Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang
disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan
kompleksitas usaha serta kemampuan Bank

Dewan Komisaris dan Direksi mampu melakukan pengawasan
secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi
manajemen risiko.

Dengan menetapkan perhitungan kewajiban penyediaan modal
minimum (KPMM) sesuai dengan Profil Risiko.
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9. Penyediaan dana kepada pihak
terkait (related party) dan
penyediaan dana besar (large
exposure)

memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas
Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan
prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku

memperhatikan kemampuan permodalan penyebaran/diversifikasi
portofolio penyediaan dana.

Laporan BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas
Jasa Keuangan secara tepat waktu.
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10. Transparansi kondisi keuangan dan
non keuangan, laporan pelaksanaan
GCG dan pelaporan internal

Otoritas Jasa Keuangan

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Lembaga Pemeringkat di Indonesia

Asosiasi Bank-Bank di Indonesia

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)

2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan
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2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan

Laporan Tahunan (keuangan dan non- keuangan)

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya
dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki
peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.

cakupan GCG sebagaimana dimaksud dalam PBI 8/4/PBI/2006, PBI
8/14/PBI/2006, SE BI 15/15/DPNP tahun 2013 dan POJK
55/POJK.03/2016 dan hasil penilaian (self assessment) atas
penerapan tata kelola pada Bank Umum.

kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan
keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris
dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan atau
pemegang saham Bank.

kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan
hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan
Komisaris lain, anggota Direksi dan atau pemegang saham Bank

shares option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat
Eksekutif tidak melebihi 5%.

rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
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frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan

jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya
penyelesaian oleh Bank

transaksi yang mengandung benturan kepentingan

pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik
nominal maupun penerimaan

Otoritas Jasa Keuangan

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Lembaga Pemeringkat di Indonesia

Asosiasi Bank-Bank di Indonesia

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
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2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan

2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan

Laporan pelaksanaan GCG telah disajikan dalam homepage secara
tepat waktu.

Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank
dilaksanakan dengan baik.

Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan
penggunaan data pribadi nasabah.
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11. Rencana strategis Bank Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan
disetujui oleh Komisaris.

Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank
(business plan) berserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi
kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang
organisasi yang ada pada Bank.

Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang
berkesinambungan.

Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non
ekonomis bagi stakeholders.

Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang
komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan
kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasikan kelemahan
dan ancaman (SWOT Analysis)

Rencana strategis bank telah didukung dengan penyiapan
infrastruktur yang memadai antara lain ; SDM, IT, jaringan kantor,
kebijakan dan prosedur.

Pemilik mampu mengatasi kondisi permodalan bank yang
memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang
ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
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Faktor-faktor negatif aspek governance outcome bank adalah:
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung

Jawab Dewan Komisaris.
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2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung
Jawab Direksi
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3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas
Komite

Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan
perbedaaan pendapat  (dissenting opinions) secara jelas dan
wajib didokumentasikan dengan baik.

Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai
ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian
rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.
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4. Penanganan Benturan Kepentingan Telah dituangkan dalam SK Direksi 72/HP.00.02.06/D9/2013 tanggal
29 Agustus 2013
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5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Masih ada terdapat sanksi denda atas pelaporan antara lain ;
1. Kesalahan sandi
2. Keterlambatan penyampaian laporan
3. Keterlambatan penyampaian laporan rencana

pembukaan jaringan kantor
4. Keterlambatan penyampaian laporan rencana

aktivitas produk baru.
5. Kesalahan perhitungan pemenuhan GWM.
6. Keterlambatan pemenuhan top up (prefund) SKNBI.
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6. Penerapan fungsi audit intern Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern
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7. Penerapan fungsi audit ekstern
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8. Penerapan manajemen risiko
termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerbitan bank garansi (back to back) dengan asuransi pan
pacific an. PT. Graha Multi Insani dalam proses peradilan tingkat
kasasi
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9. Penyediaan dana kepada pihak terkait
(related party) dan penyediaan dana
besar (large exposure).
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10. Transparansi kondisi keuangan
dan non keuangan, laporan
pelaksanaan GCG dan pelaporan
internal
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11. Rencana strategis Bank



No. Faktor
Governance
Structure

Governance
Process

Governance
Outcome Jumlah

1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris 4 3 3 10

2
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas komite dan Satuan Kerja Yang
Menjalankan Fungsi Pengendalian Intern 1 1 1 3

3 Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern 4 5 5 14
4 Penerapan Manajemen Risiko 1 2 2 5
5 Penyediaan Dana Pada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar 1 1 1 3
6 Rencana Strategis 1 1 2 4
7 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 2 2 1 5

14 15 15 44
Rata-Rata 2.00 2.14 2.14 6.29

2.102.10NILAI KOMPOSIT (Rata-rata)

Matriks Score Komposit Self Assesment GCG semester II Tahun 2016



No Kriteria/Indikator Analisis

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
A.    Governance Structure 1
1)     Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga)
orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
2)     Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili
di Indonesia.
3)     Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan
Komisaris adalah Komisaris Independen.

4)     Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-
hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang
Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yaitu hanya merangkap jabatan
sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif:

a)     pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau

b)     yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan
anak bukan Bank yang dikendalikan Bank;

5)     Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua
Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.

6)     Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga
sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan
Komisaris dan/atau Direksi.
7)     Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

1

7)     Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
8)     Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi
dan reputasi keuangan yang memadai.
9)     Anggota Dewan Komisaris independen yang berasal dari mantan
anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang
memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan
fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah
menjalani masa tunggu (cooling off ) paling kurang selama 1 (satu)
tahun.

10)  Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga
dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang
Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

1



11)  Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper Test
dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.

12)  Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan
relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang
dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

13)  Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan
untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka
peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan
terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

14)  Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena
adanya intervensi pemilik.
B.    Governance Process 1

1)     Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah
memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite
Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.

2)     Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan
terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap
kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

3)     Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala
maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

1

3)     Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala
maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

4)     Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah
mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
strategis Bank.

5)     Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan
kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada
pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan.

6)     Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah
menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja
Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank
Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

7)     Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan
perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan
keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan
kelangsungan usaha Bank.
8)     Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab
secara independen.
9)     Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite
Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

1



10)  Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan
keputusan rapat Dewan Komisaris.
11)  Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk
telah menjalankan tugasnya secara efektif.

12)  Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

13)  Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan
agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4
(empat) kali dalam setahun, serta dihadiri secara fisik paling kurang 2
(dua) kali dalam setahun, atau melalui teknologi telekonferensi apabila
anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.

14)  Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan
berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal
tidak terjadi musyawarah mufakat.
15)  Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk
kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan
atau mengurangi keuntungan Bank.
16)  Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima
keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya
yang ditetapkan RUPS.
17)  Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan
Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu
sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau
menyebabkan kerugian Bank.
C.    Governance Outcome 1
1)     Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat
dan didokumentasikan dengan baik, termasuk dissenting opinions
yang terjadi secara jelas.

1

1)     Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat
dan didokumentasikan dengan baik, termasuk dissenting opinions
yang terjadi secara jelas.
2)     Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.

3)     Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau
arahan yang dapat  diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.

4)     Dalam laporan pelaksanaan GCG, anggota Dewan Komisaris paling
kurang telah mengungkapkan:

a)     kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih
pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan
lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;

b)     hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota
Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham
Pengendali Bank;
c)     remunerasi dan fasilitas lain;
d)     shares option  yang dimiliki Dewan Komisaris.

1



5)     Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota
Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara
lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan
yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi
pemangku kepentingan (stakeholders ).

Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka
peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan
terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris.

6)     Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan
keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada
berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian
Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau
pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
A.    Governance Structure 1
1)     Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
2)     Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.

3)     Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling
kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif
Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 (dua) tahun).

4)     Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi
atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain
kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank
Indonesia tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum yaitu menjadi
Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas
penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan
oleh Bank.

1
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4)     Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi
atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain
kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank
Indonesia tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum yaitu menjadi
Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas
penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan
oleh Bank.
5)     Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari
modal disetor pada  suatu perusahaan lain.
6)     Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga
sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi,
dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
7)     Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah
memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite
Remunerasi dan  Nominasi.
8)     Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah
mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

2



9)     Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa
profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat
khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja,
tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan
merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk
mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

10)  Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan
reputasi keuangan yang memadai.
11)  Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang
independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak
memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan
hubungan keluarga.
12)  Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test dan telah
memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.

13)  Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan
dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya
dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

14)  Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk
melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka
peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan
terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

15)  Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara
berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang
perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang
keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
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15)  Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara
berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang
perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang
keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

16)  Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya
intervensi pemilik.

B.    Governance Process 1
1)     Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada
keputusan rapat Dewan Komisaris.

2)     Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain
yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

3)     Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan
Bank.
4)     Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung
jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
5)     Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
independen terhadap pemegang saham.

6)     Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap
kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

2



7)     Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari
SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia
dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

8)     Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap,
akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.
9)     Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi
musyawarah mufakat.
10)  Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat
diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata
tertib kerja yang berlaku.
11)  Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis
melalui mekanisme rapat Direksi.
12)  Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi,
keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi
keuntungan Bank.
13)  Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi
dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan
RUPS.
14)  Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi
yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga
berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau
menyebabkan kerugian Bank.
C.    Governance Outcome 1
1)     Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya
kepada pemegang saham melalui RUPS.
2)     Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima
oleh pemegang saham melalui RUPS.
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2)     Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima
oleh pemegang saham melalui RUPS.
3)     Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang
bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media
yang mudah diakses pegawai.

4)     Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah
bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.

5)     Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas
dissenting opinions  yang terjadi dalam rapat Direksi.

6)     Dalam laporan pelaksanaan GCG, seluruh anggota Direksi paling
kurang telah mengungkapkan:

a)     kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih
pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan
lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;

b)     hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota
Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham
Pengendali Bank;
c)     remunerasi dan fasilitas lain;
d)     shares option  yang dimiliki Direksi.
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7)     Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota
Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan
peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi
Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders .

8)     Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh
karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang
ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai
tugas dan tanggung jawabnya.

9)     Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam
rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan
perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh
tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan
peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi
perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka
pengembangan kualitas individu.

10)  Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan
keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada
berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian
Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau
pelaksanaan tugas Direksi.
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
A.    Governance Structure 1
1)     Komite Audit
a)     Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris
Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan
atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang
hukum atau perbankan.
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a)     Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris
Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan
atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang
hukum atau perbankan.
b)     Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
c)     Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit
adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.
d)     Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang
baik.
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2)     Komite Pemantau Risiko
a)     Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang
Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang
keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang
manajemen risiko.

b)     Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.

c)     Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite
Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.

d)     Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan
moral yang baik.
3)     Komite Remunerasi dan Nominasi
a)     Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri
dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang
Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau
seorang perwakilan pegawai.
b)     Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus
memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi
dan/atau nominasi serta succession plan  Bank.
c)     Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris
Independen.
d)     Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang
ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris
Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.

e)     Apabila Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka:

(1)   Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite
Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi
Bank; dan
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(1)   Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite
Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi
Bank; dan

(2)   Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki
pengetahuan tentang sistem nominasi dan succession plan  Bank.

4)     Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan
merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.

5)     Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank
lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi,
kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab.

6)     Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau
hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau
Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
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7)     Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota
Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang
bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak-
pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat
mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah
menjalani masa tunggu (cooling off ) selama 6 (enam) bulan.

8)     Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang
dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk
Komisaris Independen dan Pihak Independen.

9)     Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri
51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang
Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.

10)  Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya
intervensi pemilik.
B.    Governance Process 1
1)     Komite Audit
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:

a)     Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan
pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam
rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan
proses pelaporan keuangan.

b)     Komite Audit telah melakukan review  terhadap:
(1)   pelaksanaan tugas SKAI;
(2)   kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
dengan standar audit yang berlaku;
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(2)   kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
dengan standar audit yang berlaku;
(3)   kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang
berlaku; dan
(4)   pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI,
Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
c)     Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan
Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui
Dewan Komisaris.
2)     Komite Pemantau Risiko
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
a)     Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan
manajemen risiko;
b)     Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
(SKMR).
3)     Komite Remunerasi dan Nominasi
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:

a)     Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi  bagi:
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(1)   Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS;

(2)   Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada
Direksi.

b)     Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun
sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota
Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.

c)     Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota
Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan  kepada RUPS.

d)     Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak
Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan
Komisaris.
4)     Rapat Komite diselenggarakan sesuai  kebutuhan Bank.

5)     Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau
suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.

6)     Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat
dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

7)     Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite,
seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak
wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon Dewan
Komisaris/Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan
dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.

C.    Governance Outcome 1
1)     Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan
perbedaaan pendapat (dissenting opinions) secara jelas dan wajib
didokumentasikan dengan baik.
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1)     Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan
perbedaaan pendapat (dissenting opinions) secara jelas dan wajib
didokumentasikan dengan baik.
2)     Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai
ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi
sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.
Penanganan Benturan Kepentingan
A.   Governance Structure 2

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai:

1)     benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai
Bank;
2)     administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan
kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
B.   Governance Process 1

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris,
anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang
dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
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C.  Governance Outcome 1
1)    Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau
mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap
keputusan dan telah  terdokumentasi dengan baik.

2)    Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak
terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

3)     Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
A.   Governance Structure 2
1)     Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja
operasional.
2)     Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan
ketentuan Bank Indonesia.
3)     Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas
pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara
efektif.
B.   Governance Process 2
1)     Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan
bertanggung jawab antara lain:

a)     memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia
dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku,  dengan cara:

(1)   menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan
memperhatikan prinsip kehati-hatian;
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(1)   menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan
memperhatikan prinsip kehati-hatian;
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(2)   memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak
menyimpang dari ketentuan;
(3)   memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh
perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank
Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang;
b)     menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan
tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai
struktur organisasi Bank;
c)     merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya
Kepatuhan Bank;
d)     mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan
yang akan ditetapkan oleh Direksi;

e)     menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan
untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;

f)      memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan
prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai
dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g)     meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
h)    melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau
keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan KCBA tidak
menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
i)      melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi
Kepatuhan.
2)     Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah
sesuai dengan ketentuan  yang berlaku.

5 2)     Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah
sesuai dengan ketentuan  yang berlaku.
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3)     Direksi telah:
a)     menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen
formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;

b)     bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan,
pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait;

c)     bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang
efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank
secara keseluruhan.
4)     Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara
lain:
a)     membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya
Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap
jenjang organisasi;

b)     melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring , dan pengendalian
terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank
Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;

c)     menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian
kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh
Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d)     melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan
penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang
dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e)     melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan,
ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah
sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku;
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e)     melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan,
ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah
sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku;
f)      melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi
Kepatuhan.
C.  Governance Outcome 2
1)   Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus
kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.
2)   Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan
Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank
Indonesia yang berlaku.
3)   Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap
ketentuan yang berlaku.
4)   Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan
keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.
Penerapan fungsi audit intern
A.   Governance Structure 1
1)     Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
2)     Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank
(SPFAIB), dengan:
a)     menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);
b)     membentuk SKAI;
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c)     menyusun panduan audit intern.

3)     Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.

4)     Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk
menyelesaikan tugas secara efektif.
B.   Governance Process 2
1)     Direksi bertanggung jawab atas:
a)     terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin
terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan
manajemen;
b)     tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan
dan arahan  Dewan Komisaris.

2)     Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh
aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat
mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.

3)     Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas
pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh
pihak eksternal setiap tiga tahun.

4)     Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup
pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.

5)     Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana
pemeriksaan SKAI Bank.

6)     Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu
keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.

7)     SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen
dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana,
pelaksanaan maupun pemantauan hasil  audit.
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7)     SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen
dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana,
pelaksanaan maupun pemantauan hasil  audit.

8)     SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi
penilaian:
a)     kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;
b)     efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank;
c)     kualitas kinerja.
9)     SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai
ketentuan yang berlaku.

10)  SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan
perkembangan tindak lanjut perbaikan yang  dilakukan auditee .

11)  SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta
sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern
secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

C.  Governance Outcome 2
1)   Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan
pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.
2)   Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak
terjadi temuan yang berulang.
3)   SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.
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4)   Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan
memperhatikan antara lain:
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a.   Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang
pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-
masing unit kerja.
b.   Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai
dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi,
objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup
audit intern.
c.   Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.
Penerapan fungsi audit ekstern
A.    Governance Structure 1
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-
kurangnya memenuhi aspek-aspek:
1)     kapasitas KAP yang ditunjuk;
2)     legalitas perjanjian kerja;
3)     ruang lingkup audit;
4)     standar profesional akuntan publik; dan
5)     komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
B.    Governance Process 1

1)     Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk
Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

2)     Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3)     Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh
persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui
Dewan Komisaris.

4)     Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara
independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan
perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
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4)     Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara
independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan
perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

5)     Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka
persiapan dan pelaksanaan audit.
6)     Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan
profesional.
7)     Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan Management
Letter  kepada Otoritas Jasa Keuangan.
C.    Governance Outcome 1

1)     Hasil audit dan management letter telah menggambarkan
permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat
waktu kepada  Otoritas Jasa Keuangan oleh  KAP yang ditunjuk.

2)     Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup
audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

3)     Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.

Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

A.    Governance Structure 1
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1)     Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk
mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern
yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta
Satuan Kerja Kepatuhan.
2)     Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko
yang memadai.
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B.    Governance Process 2
1)     Dewan Komisaris memiliki tugas dan tangung jawab yang jelas,
diantaranya:

a)     menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan
kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat
risiko yang diambil (risk appetite ) dan toleransi risiko (risk tolerance );

b)     mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi
Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau
dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-
faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;

c)     mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan
perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara
berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi
mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.

2)     Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:

a)     menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan
kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif
termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan
memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko
terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari
Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan
kerangka Manajemen Risiko dimaksud;

b)     menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat
untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan
risiko;
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b)     menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat
untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan
risiko;
c)     menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi,
termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang
jabatan;

d)     mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan
kerangka Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun
atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan
faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur
risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;

e)     menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung
jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan
penerapan Manajemen Risiko;
f)      bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan
kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan
Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan
laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan
mengenai profil risiko;
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g)     memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang
ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris
secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan
perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai
langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;

h)    memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas
permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang
ditemukan oleh SKAI;

i)      mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran
risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi
komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang
pentingnya pengendalian intern yang efektif;

j)      memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur
untuk mengelola dan mengendalikan risiko;

k)     memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan
secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan
fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran,
pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang
melakukan dan menyelesaikan transaksi.

3)     Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang
menyeluruh dan handal.
C.    Governance Outcome 2
1)     Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang
disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan
kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.
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1)     Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang
disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan
kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.
2)     Komisaris dan Direksi (Manajemen) mampu melakukan
pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi
manajemen risiko.
3)     Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui
kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.
Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party ) dan
penyediaan dana besar (large exposure )
A.    Governance Structure 1

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang
memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan
dana besar, berikut monitoring  dan penyelesaian masalahnya.

B.    Governance Process 1
1)     Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan
kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2)     Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan
dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar
telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3)     Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan
manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait
dan/atau pihak lainnya.
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C.    Governance Outcome 1
1)     Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait
dan/atau penyediaan dana  besar  telah:

a)     memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian
maupun perundang-undangan yang berlaku;

b)     memperhatikan kemampuan permodalan dan
penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.
2)     Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah disampaikan
secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
secara tepat waktu.
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan
pelaksanaan GCG dan pelaporan internal
A.    Governance Structure 2

1)     Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara
pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

2)     Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir
tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.

3)     Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat
waktu yang didukung oleh SIM (sistem informasi manajemen) yang
memadai.

4)     Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber
daya manusia yang kompeten dan IT security system  yang memadai.
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B.    Governance Process 2

1)     Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-
keuangan kepada stakeholders termasuk mengumumkan Laporan
Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas
Jasa Keuangan atau stakeholders  sesuai ketentuan yang berlaku.

2)     Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Informasi
Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain:

a)     informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi
persyaratan minimal sebagaimana ditentukan;
b)     Petugas Bank (Customer Service dan Marketing ) telah menjelaskan
informasi-informasi produk kepada nasabah;
c)  informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya;
d)  Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-
perubahan informasi  produk;
e)  informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat
dimengerti;
f)   Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh
dengan mudah oleh masyarakat;
g)  Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data
pribadi tersebut kepada nasabah;
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h) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan
persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.

3)     Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan
penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.

4)     Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis
dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan.

5)     Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG dengan isi dan
cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6)     Dalam hal Laporan Pelaksanaan GCG tidak sesuai dengan kondisi
Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara
lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan bagi Bank yang telah
memiliki homepage wajib mempublikasikannya pula pada homepage
Bank.
7)     Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor GCG dalam hasil
penilaian (self assessment ) pada Laporan Pelaksanaan GCG Bank
dengan hasil penilaian pelaksanaan GCG oleh Otoritas Jasa Keuangan,
Bank:
a)     Paling kurang melakukan revisi terhadap Peringkat Faktor GCG
dan Definisi Peringkat hasil penilaian (self assessment ) dimaksud
kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode
yang terdekat;
b)     Segera menyampaikan revisi hasil penilaian (self assessment ) GCG
Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan bagi Bank
yang telah memiliki homepage wajib mempublikasikannya pula pada
homepage  Bank.
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b)     Segera menyampaikan revisi hasil penilaian (self assessment ) GCG
Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan bagi Bank
yang telah memiliki homepage wajib mempublikasikannya pula pada
homepage  Bank.
C.    Governance Outcome 1
1)     Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan
tepat waktu kepada pemegang saham dan sekurang-kurangnya
kepada:
a)  Bank Indonesia;
b)  Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
c)  Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
d)  Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;
e)  Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);

f)   2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan;

g)  2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.

2)     Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan
cakupan  sesuai ketentuan pada  homepage Bank, meliputi:

a)     Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan);

b)     Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya
dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki
peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.
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3)     Laporan Pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang
sebenarnya atau sesuai hasil penilaian (self assessment ) Bank dan
dilampiri hasil penilaian (self assessment ) serta paling kurang
mencakup:
a)     cakupan GCG sebagaimana dimaksud dalam POJK GCG dan hasil
penilaian (self assessment ) atas pelaksanaan GCG;
b)     kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan
keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan
anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang
saham Bank;

c)     kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan
hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris
lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;

d)     kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan
hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris,
anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank;

e)     paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan
Komisaris serta Direksi;
f)      shares option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat
Eksekutif;
g)     rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
h)    frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;
i)      jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya
penyelesaian oleh Bank;
j)      transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
k)     buy back shares  dan/atau buy back  obligasi Bank;
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k)     buy back shares  dan/atau buy back  obligasi Bank;
l)      pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik
nominal maupun penerimaan.
4)     Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap dan
tepat waktu, kepada pemegang saham dan kepada:
a)     Bank Indonesia;
b)     Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
c)     Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
d)     Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;
e)     Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);

f)      2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan;

g)     2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.
5)     Laporan pelaksanaan GCG telah disajikan dalam homepage secara
tepat waktu.
6)     Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank
dilaksanakan dengan baik.
7)     Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan
penggunaan data pribadi nasabah.
Rencana strategis Bank
A.   Governance Structure 1
1)   Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana
Korporasi (corporate plan ) dan Rencana Bisnis (business plan ) sesuai
dengan visi dan misi Bank.
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2)   Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara
lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat
permodalan Bank.
B.   Governance Process 1
1)     Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis,
komprehensif, terukur (achievable ) dengan memperhatikan prinsip
kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan
eksternal.
2)     Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris.

3)     Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada:

a)     Pemegang Saham Bank;
b)     seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
4)     Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara
efektif.
5)     Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank dan
Bank telah memperhatikan:
a)     faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi
kelangsungan usaha Bank;
b)     prinsip kehati-hatian;
c)     penerapan manajemen risiko;
d)     azas perbankan yang sehat;
6)     Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
Rencana Bisnis Bank.

7)     Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil
langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana
strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan
upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.
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7)     Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil
langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana
strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan
upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.

C.  Governance Outcome 2
1)     Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan
disetujui oleh Komisaris.
2)     Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank
(business plan) berserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi
kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang
organisasi yang ada pada Bank.
3)     Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang
berkesinambungan.
4)     Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non
ekonomis bagi stakeholders.
5)     Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang
komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan
yang dimiliki bank serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman
(SWOT Analysis).
6)     Rencana strategis bank harus didukung dengan penyiapan
infrastruktur yang memadai antara lain SDM, IT, jaringan kantor,
kebijakan dan prosedur.
7)     Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank
yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk
mendukung rencana strategis Bank.
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8)     Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan bank yang
memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan
sesuai ketentuan yang berlaku.
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