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Jakarta, 5 Mei 2020

Yrh,

o PEMEGANG SAHAM PT. BPR SARANA UTAMA MUTTIDANA
o OTORITAS IASA KEUANGAN
I DPP PERBARINDO
r MAIAIJIH MEDIA BPR

Dengan hormat,

Seiring dengan meluasnya pelayanan dan penrngkatan volume usaha PT. BPR Sarana Utama

Multidana [BPR], maka semakin meningkatkan risiko BPR, sehingga mendorong kebutuhan

terhadap penerapan tata kelola oleh Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi para pemangku kepentingan (stakeholders)

yakni seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap

kegiatan usaha BP& dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,

serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, maka berdasarkan Peraturan 0toritas

fasa Keuangan Nomor 4/PAW.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan

Rakyat [berlaku mulai diundangkan pada tanggal I April 2015J dan Surat Edaran Otoritas fasa

Keuangan Nomor 5 ISEOII{.03/2AL6 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan

Rakyat [berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2AL6), BPR secara berkelanjutan telah

menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Gavernance (GCG),

Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola,

dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 Desember 2019 sebagaimana

terlampir.

Hormatkami,
PT. BPR SARANA UTAMA MUUTIDANA
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TPISIA/IT'A UTAMA
fiar{roB Pustt

Amien Mohammad
Komisaris

Nicolaus Dennv H. W.

Direktur Utama
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1.1.2. RIJPS Luar" Biasa 15 Maret 2019

i.1.3. llllPS l,iiar' [:]i:rsa 25 April 2019

1 1.1. RIJPS Lu;rr lJiasa 16 Mei 2019

1."1.. Pclaksilnaan 'Iugas dan 'l'anggung Ja,,vab Dircl<si __
1.2.1 . JLrmlah dan Komposisi Anggota Dircl<si

1.'l-.')". i'indri<l,atrjuLRel<ornc,ndasi Dcwan Kourisaris
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1 '.1.1 . Jurrilah rlan i{ornposisi Anggola Dewan l(clrnisaris___

i.':J.2. Rc,l<omcndasi Der,r,an Iiourisaris_

i.1t. i(clcrngk;lp;rn dan l)elal<sanaan 1'ugas l{ornitc-l(ornitc*__*
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4. i(epi:rlilil<an Salranr Dewan l(omlsaris

:. lluhungan I(eirangan dau,/afau l"lubungan l(elLrarga Atrggt;la Dcwan l(ontisar.is dengirn Anggot;r

t>. Paki:t/i(ebilal<an llcrnuner;rsi dart l,asilitas l,ain l3agi Dircksi dan Dewan l(ornisaris yang Ditetapl<an
iJi:reiasarken RUPS

7. Iiasio 0a1i Tr:r'tinggi clatr Tc.rend;rh :

ia. l;ri:liLisnsi llapat Dcwan l(onrisa
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1'1. Penibcri;ln Dilna Untuk l(ogiatan Sosial dan l(cgialan politi
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1. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

L.L. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur
organisasi PT. BPR Sarana Utama Multidana, Selama tahun 2019 telah
diselenggarakan RUPS sebagai berikut :

1.1.1. RUPS B Februari 2019 (BerdasarkanAkta No.O1 tanggal 9 Februari 2019
Notaris & PPAT Lidwina Dian Pratiwi, SH.,MKn di Tanggerang)

Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui hal-hal berikut ini :

o Menyetujui pengangkatan kembali tuan EFFENDI AGUS sebagai
Direktur Perseroan.

o Menyetujui pengangkatan tuan AMIEN MOHAMMAD sebagai
Komisaris Utama Perseroan.

o Menyetujui dan mengesahkan setiap tindakan Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan yang dilakukan sejak tanggal pengangkatan

sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat,

1..1..2 RUPS Luar Biasa 15 Maret 2019 [Berdasarkan Akta No.21 tanggal 18
Maret 2019 Notaris & PPAT Lidwina Dian Pratiwi, SH.,MKn di Tangerang)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menyetujui hal-hal berikut
ini:

a Menegaskan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2017 yaitu
menyetujui untuk mengangkat kembali tuan EFFENDI AGUS sebagai

Direktur Perseroan sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa tanggal 15 Iuni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni
2022 dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang

diselenggarakan pada tanggal B Februari 20L9 yaitu menyetujui untuk
mengangkat kembali tuan EFFENDI AGUS sebagai Direktur Perseroan.

Menyetujui dan mengesahkan setiap tindakan tuan EFFENDI AGUS

sebagai Direktur Perseroan yang dilakukan sejak tanggal pengangkatan

kembali pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang

diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan ditutupnya
Rapat ini.

Mengangkat kembali tuan EFFENDI AGUS sebagai Direktur Perseroan

a

a

RUPS Luar Biasa 25 April 2019 (Berdasarkan Akta No.12 tanggal 26 April
2019 Notaris & PPAT Lidwina Dian Pratiwi, SH.,MKn di Tangerang)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menyetujui hal-hal berikut
ini:

1.1.3.

p/L /r1iil. I



* Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Direksi
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Menyetujui, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31. Desember 201"8 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar "Herman Dody
Tanumihardja & Rekan", dibawah nomor
0ADr/2.0627 / AU.2 / 07 /0968-3 / t /tV /201.9, tanggal 24 April 2079

[dua puluh empat April tahun dua ribu sembilan belas) yang
dilekatkan pada Keputusan Sirkuler ini sebagai Lampiran II, dengan
demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et
decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan
Dewan Komisaris jalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang
tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan laba
rugi Perseroan Tahun Buku 2018;

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2019

a

a

1..1.4.

. . Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut sefta persyaratan lain
penunjukannya

. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
memutuskan penyesuaian kenaikan gaji Direksi dan Dewan Komisaris
sebesar maksimal 250/o (dua puluh lima persen) dari gaji tahun
sebelumnya,

RUPS Luar Biasa L6 Mei 2019 [Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 16 Mei
2019 Notaris Lidwina Dian Pratiwi, SH., MKn di TangerangJ

o Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari
Rp.32.500.000.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah)
menjadi Rp.35,000.000.000,- [tiga puluh lima miliar RupiahJ dengan

cara menerbitkan 2.500 [dua ribu lima ratus) saham baru yang akan

diambil bagian dan disetor seluruhnya oleh tuan RUDY

WONOWIDJAIA

1.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung )awab Direksi

1,.2"L. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Sesuai dengan Berita Acara No 5 tanggal 3 November 2016 telah diadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan putusan perubahan

anggota Direksi. Sehingga susunan pengurus Bank dan telah memperoleh
persetujuan dari Otoritas fasa Keuangan adalah sebagai berikut :

Keanggotaan Direksi berjumlah 2 (dua) orang dengan komposisi sebagai

berikut :

{"
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1..2.2.

o Direktur Utama : Nicolaus Denny Halim Wijaya
o Direktur : Effendi Agus

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah berupaya penuh melaksanakan rekomendasi Dewan

Komisaris, antara lain melalui upaya pemenuhan penyelesaian tindak
lanjut hasil pemeriksaan OJK, penerapan ketentuan OJK dengan baik,

perbaikan pengelolaan system penagihan, penguatan permodalan untuk
pemenuhan kecukupan modal minimum melalui penambahan setoran

modal , dan menjaga tingkat likuiditas yang sehat.

1.3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1.3.L. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta No.01 tanggal 9 Februari 2019 Notaris & PPAT Lidwina
Dian Pratiwi, SH.,MKn di Tanggerang) Rapat Umum Pemegang Saham telah

menyetujui putusan perubahan anggota Dewan Komisaris. Sehingga

susunan pengurus Bank dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas

Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

Keanggotaan Dewan Komisaris berjumlah 2 [dua) orang dengan komposisi

sebagai berikut :

o Komisaris Utama : Amien Mohammad
. Komisaris : Indjun

1.3.2. Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2019, Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada

Direksi, yang umumnya disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat antara

Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain :

a) Memonitor rencana penyelesaian kredit bermasalah :

1. Divisi terkait agar membuat rencana tindak atas NPL dan AYDA

dan menyampaikannya ke Komisaris

2. Penagihan yang lebih intensif dan efektiv dari petugas collection

di lapangan dan mereview kembali pengelolaaan manajerial

system collection

3. Direksi agar memantau dengan seksama agar penyelesaian NPL
dan AYDA dapat sesegera mungkin dan sesuai dengan RBB

bl Pelaporan monitoring penyelesaian kredit bermasalah secara berkala

kepada Dewan Komisaris, termasuk laporan yang.mencakup penyebab

utama kredit bermasalah, perkembangan kredit bermasalah,

perkembangan penanganan kredit bermasalah, serta tindak lanjut
penanganan kredit bermasalah khususnya yang berdampak signifikan
terhadap kinerja BPR,

{n /
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c) melakukan pengarahan dan pemantauan secara komprehensif kepada

seluruh Pimpinan Kantor Cabang agar dapat merealisasikan rencana
kerja yang sudah ditetapkan.

d) Pertumbuhan dana pihak ketiga agar dapat ditempatkan pada aktiva
produktif sehingga dapat menambah laba. Usahakan penurunan suku

bunga dana pihak ketiga apabila kelebihan dana cukup besar sehingga

dapat menurunkan biaya bunga.

e) Perlu ditetapkan strategi penyaluran kredit yang jelas dan konkrit agar

dapat dilaksanakan secara efektifdan terkoordinir oleh seluruh Kantor
Cabang:

- Usahakan perkecil Cash Ratio dan LDR
- Direksi agar memantau dengan ketat perkembangan kredit dan dana

pihak ketiga agar RBB dapat terealisasi

0 Segera lengkapi posisi Pemimpin Cabang yang masih kosong,

g) Segera mencari tenaga marketing dalam usaha mencapai target kredit
sesuai RBB.

hl Melakukan langkah penguatan terhadap sistem pengendalian intern
agar temuan pemeriksaan oleh OfK tidak terjadi lagi secara berulang.

D Menindaklanjuti temuan OJK agar segera diselesaikan sesuai jangka

waktu komitmen ke OJK dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

j) Pelaksanaan pelatihan agar dilakukan berkesinambungan

k) Pastikan kembali penggantian Core Banking Systern (CBS) sejak l juni
201.9 agar memenuhi ketentuan SEOIK Nomor 15.SE0]K.03.2017

tanggal 05 April 2017 tentang Standar Penyelenggaraan Tl bagi BPR

dan BPRS

D Peraturan Otoritas fasa Keuangan Nomar tZ /POIK.O7/2077 tanggal
L6 Maret 2017 lentang Penerapan Program Anti Pencucian lIang Dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan :

a) Memastikan penyusunan dan penyampaian laporan rencana

kegiatan pengkinian data dan laporan realisasidisampaikan ke

OJK setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember;

b) Memastikan pembentukan UKK atau penunjukkan pejabat yang

bertanggung terhadap penerapan APU-PPT baik di Kantor
Pusat maupun di Kantor Cabang, dengan memperhatikan

ketentuan yang berlaku;

c) Memastikan ketersediaan sistem informasimanajemen yang

dapat: . menentukan apakah Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik

lial.4
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Manfaat [Beneficial Owner), atau WC termasuk kriteria
berisiko tinggi dan pEp;

d) mengidentifikasi dan memastikan secara herkala nama
Nasahah yang memiliki kesamaan nama dan informasilain atas

Nasabah dengan nama dan informasiyang ' tercantum dalam
daftar terduga teroris dan organisasi terorislaporan transaksi
keuangan mencurigakan ISTRi; . Laporan transaksi keuangan

tunai [CTR);
eJ Memastikan efektivitas penatausahaan dokumen terkait

penerapan ketentuan APUPPT sesuai ketentuan yang berlaku

[minimal 5 tahun dan/atau sesuai ketentuan lainnya yang

berlakui;

0 Memastikan efektivitas pengendalian internal yang dilakukan
oleh SKAI melalui pemeriksaan secara independen untuk
memastikan efektifitas penerapan program APU dan PPT;

gl Memastikan pemenuhan kewajiban terhadap SDM terkait
penerapan ketentuan APUPPT berjalan dengan baih antara
lain : kewajiban melakukan prosedur perekrutan dalam
rangka penerimaan karyawan baru fpre employee screening);
dan pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan.

mJ Memperkuat pengendalian internal melalui monitoring efektivitas
petugas collection di lapangan dan mereview kembali pengelolaaan

manajerial system collection

nJ Manajer Collection & Remedial membuat rencana/program kerja
sebagai KPI untuk dipresentasikan kepada Direksi dan Dewan
Komisaris

1.4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite

Mengingat modal inti BPR belum mencapai RpS0 milia6, maka Direksi memutuskan
belum perlu membentuk Komite Manajemen Risiko, termasuk komite lainnya.

2. Kepemilikan Saham Direksi

Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan
Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR
Semua anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan
l<eluarga dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

a
J.

a. BPR yang bersangkutan; dan/atau 10.000.000 0,030/o

b. Perusahaan lainnya; NihiI 0o/o

#^- /
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a. BPR yang bersangkutan; NihiI 0o/o

b. Kepemilikan pada BPR lain; dan NihiI 0o/o

c. Perusahaan lainnya; Nihil 0o/o

5.

4. I(epemilikan Saham Dewan Komisaris

Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris
dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
Semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan/atau
hubungan keluarga dengan anggota Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau
Pemegang Saham BPR.

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS :

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah :

6

"7

B. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

jumlah keseluruhan gajia. 1,.854.266.667

b. tunjangan 571.783.453

c. tantiem

d. kompensasi berbasis saham

remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan
RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenan& tanggung
jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan
Dewan Komisaris

e

f. fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, berupa transportasi (Mobil
DinasJ dan asuransi kesehatan.

a] rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah; 15,789

b) rasio gaji Direkqi yang tertinggi dan terendah; 1.,069

c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah; 1.030

d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi; 4.529

e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi; 1,283

1l jumlah rapat yang diselenggarakan
dalam 1 [satu) tahun; 3x

2) jumlah rapat yang dihadiri secara fisik
dan/atau n.relalui teknologi
telekonlerensi; Hadir secara fisik

ql
(

/l-
i"{al. 6

Kepemilikan pada



Seluruhnya hadir di setiap rapat
3) kehadiran masing-masing anggota di

setiap rapat; dan
+) topik atau materi rapat a) Rapat ke-1 : Evaluasi realisasi RBB semester ll

2019, lsu-isu strategis BPR, dan Evaluasi/
Penetapan Kebijakan Strategis

b) Rapat ke-2: , lsu-isu strategis BPR, Tindak Lanjut
menyelesaikan kredit bermasalah.

c) Rapat ke-3 : Evaluasi pencapaian RBB,Penyelesian

NPL dan AYDA,meningkatkan peran audit
intern,menyetujui penggunaan audit eksternal

/KAP.

9 Jumlah Penyimpangan Intern (lnternal Froud) IPIC SKAI)
))cnyirnlrangan atau kr-:curang;rn tclrl<ai1. kr:uangan yang dilakLrl<au oleh Direksi, Dewan

l(ornisaris, pegawai l.ela;; dan pogawai lidal( t0tall [hilnoror d:ln/:il.aLr oul.sourcingl adalah

sebagai l;eril<ut :

Permasalahan Hukum IPIC Legal)
lir:r'rnaslllahan hLrkurn, baik hLrkurit lrcrrlata rnarii)lur hukunr 1';iclana vang dihaciapi 13Pll sclanra

1:rci'ioilc lalrun iaporarr darr leLlh diajuh;ln nrclaliri llr{rs0s hul<irnr serln upaya pcnyclcsaian, scbilgiii

hcrikul.:

10

'l'oLel l:raLrcl

'1'c 1;: h

ri isr;:le>^a il<lr n

Daiarn p11):;es

PcnS'cltls;,rian di
I nternal Bli'il

Bclurrr
riiLrp;.11,a1<art

Pi:tl f i:It:sI r:.'ltt nYa

'l',r 
I r,1r

r.1 i ti r rJai<i a l1 Lili
.,.-,.i,,i

h uliLr rn

Ti:lali seiesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) 2 0

Dalam proses penyelesaian 1 2

I0trll 3 2

A-.U

r

IrrL.lr^r'ra1 I;muti I rL rl I ah lt;ts Lr s r,;.t rt g il i I il k r,r ira n o I ch

Dal;rrrr I tahun

l) ire ks i Dewau I{onrisaris Pegalvai'l'etap
Pegawai Tirlalr

'lletan

llva

'lahun

L,aporan
Tahun
Laporan

'l'ahun

l,;lporan

Permasalahan l"lukum Perdata Pidana



11. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan IPIC SKAI)

i') Note :

" licl;lk scsLiai sistcm dan proscclur yarlg l:erlakLt; dan

11c n ga r r n;,i nra rjan j abalan penga rnbi I l<e ;lLrL r.t sa n.

12 Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

.l f ;rnLr;tli 2{i19.

N lhil

h/
v

U

/N
l{al. {l

i\o lrlama d;iu Jabatan Pihal<
yang Me nrilil<i llenturan

I{cpcntingan

Narna clan

J abatan
l'cngil n) l) jl

Ke pu lu san

I ' ]euis,-:
Transaksi

Nilai
'['ra nsa ksi

(;'utaan
Rupiahj
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1. I(ertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola
1.1. Penilaian Faktor 1

Direksi tidak menggunakan penasihat
perorangan dan/atat penyedia jasa

profesional sebagai konsultan kecuali
memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek
yang bersifat khusus yang dari sisi
karakteristik proyeknya membutuhkan
adanya konsultan; telah didasari oleh
kontrak yang jelas meliputi lingkup
pekerjaan, tanggung jawab, produk yang
dihasilkaru dan jangka waktu pekerjaao
serta biaya; dan perorangan dan/atau
penyedia jasa profesional adalah pihak
independen yang memiliki kualifikasi
untuk proyek yang bersi{at khusus
dimaksud.

5)

1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

Modal inti PT. BPR SUM
per 31 Des 2019 kurang
dari Rp50 Miliar, dimana
berdasarkan Akta RUPS
No.2 tanggal 16 Mei
201.9, keanggotaan Direksi
berjumlah 2 orang, yaitu
Direktur Utama (Nicolaus
Denny H.W) dan Direktur
(Effendi Agus). Dalam hal
ini, Direktur yang
membawahkan fungsi
kepatuhan dirangkap oleh
Direktur Utama.

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (ima puluh milyar
rupiah): Jumlah anggota Direksi paling
sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu
anggota Direksi bertindak sebagai Direktur
yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah): Jumlah anggota Direksi paling
sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu
anggota Direksi bertindak sebagai Direktur
yang membawahkan fungsi kepatuhan.

g

1)

Seluruh anggota Direksi
bertempat tinggal di kota
yang sama dengan kota
lokasi Kantor Pusat BPR,

yakni di Jakarta.

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal
di kota/kabupaten yang sama/ atau
kota/kabupaten yang berbeda pada
provinsi yang sama, atau kota/kabupaten
di provinsi lain yang berbatasan langsung
dengan kota/kabupaten pada provinsi
lokasi Kantor Pusat BPR.

g

2)

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan
pada Bank, Perusahaan Non Bank

dan/atau lembaga lain (partai politik atau
organisasi kemasyarakatan).

g

g
4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki

hubungan keluarga dengan sesalna
anggota Direksi dan/atau anggota Dewau
Komisaris.

V
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6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji
Kemampuan dan Kepafutan dan telah
diangkat melalui RUPS termasuk
perpanjangan masa jabatan Direksi telah
ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir
masa jabatamya.

g

Seluruh anggota Direksi
telah lulus uji
Kemampuan dan
Kepatutan yang terbukti
pada Salinan Gubernur BI
No.1.4/212/ Kep.GBI

/DKBU /2012/Rahasia
dan Salinan Keputusan
Dewan Komisaris OJK No
Kep:154 / l(R.12 / 2015 dan
perpanjangan masa
jabatan direksi yang telah
ditetapkan pada Akta
RUPS No.21 tanggal 18

Maret 2019

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan 6

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan 6

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 6

Perhitungan rata-tata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 6

1.00

Dikali dengan bobot Struktur dan
Infrastuktur Tata Kelola (S): 50% 0.50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

7) Direksi nrelaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya secara inciependetr
clar-r tidak n-remberikan kuasa un-rurn yang
dapat mengakibatkan pengalihan tugas
dan wewenang tanpa batas.

g

8) Direksi menindaklanjuti temuan audit
dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif
yang ditunjuk sebagai auditor intern,
auditor ekstern, dan hasil pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil
pengawasan otoritas lain,

g

g\ Direksi menyediakan data dan in-formasi
yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat
waktu kepada Dewan Komisaris.

g

10) Pengambilan keputusan rapat Direksi
yang bersifat strategis dilakukan
berdasarkan musyawarah mufakat, suara
terbanyak dalam hal tidak tercapai
musyawarah' mufakat, atau sesuai
ketentuan yang berlaku dengan
rnencantumkan dissenting opinion jika
terdapat perbedaan pendapat.

Z

g

11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk
kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau
pihak lain yang dapat merugikan atau
mengurangi keuntungan BPR, serta tidak
mengambil dan/atau menerima
keuntungan pribadi dari BPR, selain
remunerasi dan fasilitas lainnya yang
ditetapkan RUPS.

I
{

4
Ital. 10



12) Anggota Direksi membudayakan
pembelajaran secara berkelanjutan dalam
rangka peningkatan pengetahuan tentang
perbankan dan perkembangan terkini
terkait bidang keuangan/ lairurya yang
mendukung pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya pada seluruh
tingkatan atau jenjang organisasi antara
lain dengan peningkatan keikutsertaan
pegawai BPR dalarn
pendidikan/ pelatihan dalam rangka
pengembangan kualitas individu.

Z

Berdasarkan laporan
biaya pendidikan periode
Desember 2019, anggota
Direksi telah
mengikutsertaan pegawai
BPR dalam
pendidikan/pelatihan
dalam rangka
peningkatan pengetahuan
tentang perbankan dan
perkembangan terkini
terkait bidang
keuangan/lainnya.

13) Anggota Direksi mampu
mengimplementasikan kompetensi yang
dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya, antara lain
pemahaman atas ketentuan mengenai
prinsip kehati-hatian.

g

L4) Direksi memiliki dan melaksanakan
pedoman dan tata tertib kerja anggota
Direksi yang paling sedikit
mencantumkan etika kerja, waktu kerja,
dan peraturan rapat.

Z

Pedoman dan tata tertib
kerja yang mengatur etika
kerja, waktu kerja, dan
rapat Direksi telah
disusun pada tanggal 30

Januari 2017 no.GCG / 002-
KOM

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan 2 5 1,

Hasil perkalian untuk masing-masit.rg
Skala Penerapan 2 10 J

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 15

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan (P): 8

1.88

Dikali dengan bobot Proses Penerapan
Tata Kelola (\: a0% 0.75

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

1s) Direksi mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugasnya kepada pemegang
saham melalui RUPS.

g

Direksi telah
mempertanggung
jawabkan pelaksanaan
tugasnya kepada
pemegang saham melalui
RUPS. Atas pelaksanaan
tugasnya telah dilaporkan
dan dituangkan dalam
berita acara RUPS

16) Direksi mengkomunikasikan kepada
seluruh pegawai mengenai kebijakan
strategis BPR di bidang kepegawaian. a

Kebijakan strategis BPR di
bidang kepegawaian
tertuang dalam buku
Peraturan Perusahaan
(PP).

17)

g

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam
risalah rapat dan didokumentasikan
dengan baik, termasuk pengungkapan
secara jelas dissenting opinions yang
te4adi dalam rapat Direksi, serta

a
(i
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dibagikan kepada seluruh Direksi.

1B) Terdapat peningkatan pengetahuarl
keaNian, dan kemampuan anggota
Direksi dan seluruh pegawai dalam
pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara
lain dengan peningkatan kinerja BPR,
penyelesaian permasalahan yang
dihadapi BPR, dan pencapaian hasil
sesuai ekspektasi stakeholders.

g

1e) Direksi menyampaikan laporan
penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa
Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan
1 (satu) kantor media atau majalah
ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

g

Laporan penerapan Tata
Kelola untuk periode
laporan 31 Desember 2019
telah disampaikan kepada
OJK, dan Asosiasi BPR/
Majalah ekonomi.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan J 2

Hasil perkalian untuk masing-masing
Skala Penerapan J 4
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 7

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan (H): 5

1,.40

Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata
Kelola (H):10% 0:t4

PenjumlahanS + P + H 1.39

Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan
dengan bobot Faktor 1:20%

0.31

Predikat Sangat Baik

.1 .2. irouilaiail l;'itl(lrrr 2

2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab
Dewan Komisaris
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah): Jumlah anggota Dewan
Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.

BPR dengan modal inti kurarlg dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh n'rilyar
rupiah) : Jun-rlah anggota Dewarr
Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.

V

Modal inti PI. BPR SUM per
31 Des 20L9 kurang dari Rp50
Miliar, dimana berdasarkan
Akta RUPS No,1 tanggal9
februari 2019, keanggotaa n
Komisaris berjumlah dua
orang yaifu Komisaris Utama
(Amien Mohammad) dan
Komisaris (Indiun).

11a\. 1'2
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Berdasarkan Akta RUPS No.
2 tanggal 9 F ebruari 2019,
jumlah anggota dewan
Komisaris tidak melebihi
jumlah anggota direksi.

2\ ]umlah anggota Dewan Komisaris tidak
melampaui jumlah anggota Direksi sesuai
ketentuan. g

3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah
lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan
telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal
BPR memperpanjang masa jabatan
anggota Dewan Komisaris, RUPS yang
menetapkan perpanjangan masa jabatan
anggota Dewan Kornisaris dilakukan
sebelum berakhirnya masa iabatan.

d

Dewan Komisaris telah lulus
Uji Kemampuan dan
Kepatutan yang terbukti
pada Salinan Keputusan
Dewan Komisioner OJK No
Kep: 30/KR.12/2015 dan no
kep.6/KR.01./2019

4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan
Komisaris bertempat tinggal di provinsi
yang sama atau di kota/kabupaten pada
provinsi lain yang berbatasan langsung
dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

g

Dewan Komisaris bertempat
tinggal di kota yang sama
dengan kota lokasi Kantor
Pusat BPR, yakni di Jakarta.

BPR memiliki Komisaris Independen:

a. Untuk BPR dengan modal inti paling
sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan
puluh milyar rupiah) paling sedikit 50%
(lima pulul-r persen) dari jumlah anggota
Dewan Komisaris adalah Komisaris
Independen.

5)

b, Untuk BPR dengan modal inti paling
sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
milyar rupiah) dan kurang dari
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh
milyar rupiah), paling sedikit satu
anggota Dewan Komisaris merupakan
Komisaris Independen.

g

BPR belum wajib memiliki
kornisaris independen

6) Dewan Komisaris n'remiliki pedoman dan
tata tertib kerja termasuk pengaturan
etika kerja, waktu kerja, dan rapat. g

Pedoman dan tata tertib kerja
yang mengatur etika kerja,
waktu kerja, dan rapat
Dewan Komisaris telah
direvisi tanggal 30 Januari
2017 No.GCG/002-KOM

V

7\ Dewan Komisaris tidak merangkap
jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris
pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS

lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat
eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank
Umum.

g

8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris
tidak memiliki hubungan keluarga atau
semenda sampai dengan derajat kedua
dengan sesama anggota Dewan Kornisaris
atau Direksi.

l:tal. 13
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e) Seluruh Komisaris Independen tidak ada
yang memiliki hubungan keuangary
kepengurusan, kepemilikan saham
dan/atau hubungan keluarga dengan
anggota Dewan Komisaris lain, Direksi
dan/atau pemegang saham pengendali
atau hubungan lain yar.g dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk
bertindak independen.

t!)

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan 7 2

Hasil perkalian untuk masing-masing
Skqla Penerapan 7 4

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 11.

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah perta4yaan (S): 9 1,.22

Dikali dengan bobot Struktur dan
Infrastuktur Tata Keiola (S): 50% 0.61

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

10) Dewan Komisaris telah melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab serta memberikan
nasihat kepada Direksi, antara lain
pemberian rekomendasi atau nasihat
tertulis terkait dengan pemenuhan
ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-
hatian.

g

Dewan Komisaris telah
memberikan rekomendasi
terhadap pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab Direksi.

11) Dalam rangka melakukan tugas
pengawasan, Komisaris mengarahkan,
memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

V

12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam
pengambilan keputusan kegiatan
operasional BPR, kecuali dalam hal
penyediaan dana kepada pihak terkait
sebagairnana diatur dalam ketentuan
mengenai batas makstnum pemberian
kredit BPR dan hal-hal lain yang
ditetapkan dalam peraturan perundangan
dalam rangka melaksanakan fungsi
pengawasan.

g

13) Dewan Komisaris memastikan bahwa
Direksi menindaklanjuti temuan audit
intern, audit ekstern, hasil pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil
pengawasarl otoritas lainnya antara lain
dengan meminta Direksi untuk
menyampaikan dokumen hasil tindak
lanjut temuqn.

g

Dewan Komisaris menyediakan waktu
yang cukup untuk melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya secara optimal
dan menyelenggarakan Rapat Dewan
Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh
anggota Dewan Komisaris.

Z

Dalam tahun 2019, terdapat 3
kali penyelenggaraan rapat.

74)

// 4,
Lt;t).14



15) Pengambilan keputusan rapat Dewan
Komisaris yang bersifat strategis telah
dilakukan berdasarkan musyawarah
mufakat atau suara terbanyak dalam hal
tidak tercapai musyawarah mufakat, atau
sesuai ketentuan yang berlaku dengan
mencantumkan dissenting opinion jika
terdapat perbedaan pendapat.

a

76) Anggota Dewan Komisaris tidak
memanfaatkan BPR untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain
yang merugikan atau mengurangi
keuntungan BPR, serta tidak mengambil
dan/ atau menerima keuntungan pribadi
dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas
lainnya yang ditetapkan RUPS.

a

77) Anggota Dewan Komisaris melakukan
pemantauan terhadap laporan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
anggota Direksi yang membawahkan
fungsi kepatuhan yang memerlukan
tindak lanjut Direksi,

g

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan J 2 J

Hasil perkalian untuk masing-rnasing
Skala Penerapan J

4
9

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 16

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan (P): 8

2.00

Dikaii dengan bobot Proses Penerapan
Tata Kelola (P): a0%

0.80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan
dalam risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik dan jelas,
termasuk dissenting opinions yang terjadi
jika terdapat perbedaan pendapat, serta
dibagikan kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris.

V

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan 1,

Hasil perkalian untuk masing-masing
Skala Penerapan 7

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1

Perhitungan ratA-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan (H): 1

1.00

Dikali dengan bobot Hasil Penerapan
Tata Kelola (H): 10% 0.10

PenjumlahanS+P+H
1..51

Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan
dengan bobot Faktor 2 BPR dengan
Bobot & B, & C:15% BPR dengan Bobot
D:L2,5o/o

0.25

r..r.,l 1,.
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4 Penanganan Benfuran Kepentingan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan
prosedur penyelesaian mengenai
benturan kepentingan yang mengikat
setiap pengurus dan pegawai BPR
termasuk administrasi, dokumentasi dan
pengungkapan benturan kepentingan
dimaksud dalam Risalah Rapat.

g

Kebijakan, sistem dan
prosedur penyelesaian
mengenai benturan
kepentingan telah disusun
pada tanggal 10 Februari 2017

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan L

Hasil perkalian untuk masing-masing
Skala Per-rerapan 2

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
iumlah pertanyaan (S): 1

2.00

Dikali dengan bobot Struktur dan
Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%

1.00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan,
anggota Dewan Komisaris, anggota
Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak
mengambil tindakan yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan
BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi
yang memiliki benturan kepentingan
tersebut.

g

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan 1,

Hasil perkalian untuk masing-masing
Skala Penerapan 2

Total r.rilai untuk seluruh Skala
Penerapan 2

Perhiiungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaar-r (P): 1 2.00

Dikali derrgan bobot Proses Penerapan
Tata Kelola (P): a0% 0.80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

3) Benturan kepentingan yang dapat
merugikan BPR atau mengurangi
keuntungan BPR diungkapkan dalam
setiap keputusan dan telah
terdokumentasi dengan baik.

g

Jumlah jawaban pada Skala Penerapar-r 1,

Hasil pelkalian untuk masir.rg-masing
Skala Per.rerapan J

l lrl. 1 f,l
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