
Total nilai untuk seluruh Skala
Penerapan 3

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

3.00

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

0,30

PenjumlahanS+P+H 2.70

Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan
dengan bobot Faktor 4:10%

0.23

1.5. Peniiaian Fril<tor' 5

3) Efektif per tanggal02
F ebntari 2017 telah diangkat
PE fungsi kepatuhan.

g

5 Penerapan Fungsi Kepafuhan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

BPR dengan n.rodal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima pululi milyar
rupiah): Anggota Direksi yang
menbawahkar-r fungsi kepatuhan
memer-ruhi persyaratar-r paling sedikit
unfuk:
a. tidak merangkap sebagai Direktur
Utama;
b. tidak membau,ahkan bidang
operasional penghimpunan dan
penyaluran dana; dan
c. mampu bekerja secara independen.

1)

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah): Anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan tidak
menangani penyaluran dana.

g

Berdasarkan surat No. S-

59 4 / KR.AIJ3 / 2017 tanggal 30
agustus 2017 tentang
Perubahan Susunan
Pengurus BPR, telah
dilakukan pengangkatan
Direktur yang
membawahkan fungsi
kepatuhan efektif per tanggal
07 Agust:us2017.

2) Arrggota Direksi yang membawahkan
Furlgsi Kepatuhan rnenyampaikan
laporan khusus kepada Otoritas Jasa
Keuangan apabila terdapat kebijakan
atau keputusan Direksi yang
menyim;rang dari peraturan Otoritas J:rsa
Keuangan dan/atau peraturan
perundang-undangan

a

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan
dilakukan dengan membentuk satuan
kerja kepatuhan yang independen
terhadap satuan kerja atau fungsi
operasional.

Ilal.'17
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BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan
dilakukan dengan menunjuk Pejabat
Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan independen terhadap satuan
keria atau fungsi operasional.

4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat
Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan menyusun dan/atau
mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan
prosedur kepatuhan.

g

Kebijakan, sistem dan
prosedur kepatuhan telah
disusun pada tanggal 10
Februari 2017 No.GCG/0M-
KEP

5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai
tugas, wewenang, dan tanggung jawab
bagi safuan kerja kepatuhan atau Pejabat
Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan.

g

Ketentuan intern mengenai
tugas, wewenang, dan
tanggung jawab bagi satuan
kerja kepatuhan atau Pejabat
Eksekutif yang menangani
fungsi Kepatuhan telah
disusun pada tanggal 10

Februari2}l7.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan 2 2 1

Hasil perkalian untuk masing-rnasing
Skala Penerapan

2 4 J

Total nilai untuk seluruh Skala
Penerapan

I
Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan (S): 5 1.80

Dikali dengan bobot Struktur dan
Infrastuktur Tata Kelola (S): 50% 0.90

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6) Anggota Direksi yang membawahkan
fungsi kepatuhan menetapkan langkah-
langkah yang diperlukan untuk
memastikan BPR telah memenuhi
seluruh peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-
undangan lain termasuk penyampaian
laporan kepada Otoritas ]asa Keuangan
dan otoritas lainaya.

V

V

7) Anggota Direksi yang membawahkan
Fungsi Kepatuhan melakukan upaya
untuk mendorong terciptanya budaya
kepatuhan BPR antara lain n-relalui
sosialisasi dan pelatihan ketentuan
terkini.

llal. 1 llx/ /v
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12)

B) Anggota Direksi yang membawahkan
fungsi kepatuhan memantau dan
menjaga kepatuhan BPR terhadap
seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR
kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk
melakukan tindakan per-rcegahan apabila
terdapat kebijakan dan/atau keputusan
Direksi BPR yang menyimpang dari
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan.

V

e) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat
Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan memastikan bahwa seluruh
kebijakan, ketentuarL sistem, dan
prosedur, serta kegiatan usaha yang
dilakukan BPR telah sesuai dengan
ketenfuan Otoritas Jasa Keuangan dan
perafuran perundang-undangan.

g

10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat
Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan melakukan reviu dan/atau
merekomendasikan pengkinian dan
penyempurnaan kebijakarl ketentuan,
sistem maupun prosedur yang dinriliki
oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
perundang-undangan.

g

Jumlah jawaban pada Skala Penerapar-r
2 J

Hasil perkalian untuk masing-masing
Skala Penerapan 2 6

Total nilai urrtuk seluruh Skala
Penerapan

8

Perhitungan rata-tata dengan dibagi
jumlah pertanyaan (P): 5 1.60

Dikali dengan bobot Proses Penerapan
Tata Kelola (P):40"/, 0.64

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11) BPR berhasil menurunkan tingkat
pelanggaran terhadap ketentuan. a

Anggota Direksi yang membawahkan
fungsi kepatuhan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
secara berkala kepada Direktur Utama
dengan tembusan kepada Dewan
Komisaris. Dalam hal anggota Direksi
yang membawahkan fungsi kepatuhan
adalah Direktur Utama, laporan
disampaikan kepada Dewan Komisaris.

V

&
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13) Anggota Direksi yang membawahkan
Fungsi Kepatuhan menyampaikan
laporan khusus kepada Otoritas Jasa
Keuangan apabila terdapat kebijakan
atau keputusan Direksi yang
menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan/atalu peraturan
perundang-undangan lain, sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

g

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan J

Hasil perkalian untuk masing- masing
Skala Penerapan 6

Total nilai untuk seluruh Skala
Penerapan

6

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan (H): 3 2.00

Dikali dengan bobot Hasil Penerapan
Tata Kelola (H): 10% 0.20

PenjumlahanS+P+H 7.74

Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan
dengan bobot Faktor 5: 10olr

0.L9

1.6. Penilaia n [.'al<tr;r: 6

6 Penerapan Fungsi Audit Intern

A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja
Audit Intern (SKAI).

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif
yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan fungsi audit intern.

g

Modal inti I{. BPR SUM per
31 Des 2018, kurang dari Rp
50 Miliar, dimana
berdasarkan Surat OJK No.
s-45lKR.0113 / 20't6, OIK
telah menyetujui
pengangkatan Pejabat
Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan
fungsi audit intern.

2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi Audit Intern telah
rnemiliki dan mengkinikan pedoman
kerja sefta sistem dan prosedur untuk
melaksanakan tugas bagi auditor intern
sesuai peraturan perundang-undangan
dan telah disetujui oleh Direktur Utama
dan Dewan Komisaris. fl

Pedoman kerja serta sistem
dan prosedur mengenai
pelaksanaan fungsi Audit
Intern Lelah dikinikan sesuai
dengan ketentuan terkini per
tanggal 20 F ebruari 2017

g
3) SKAI atau

menangani
independen

Pejabat Eksekutif yang
fungsi audit intern
terhadap satuan kerja

1):\. tlJ
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operasional (satuan kerja terkait dengan
penghimpunan dan penyaluran dana).

4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi audit intern
bertanggung jawab langsung kepada
Direktur Utama.

a

Berdasarkan SOP SKAI,
Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi audit
bertanggung jawab langsung
kepada Direktur Utama.

s) BPR memiliki prograrn rekrutmen dan
pengembangan sumber daya rnanusia
vang melaksanakan fungsi audit intern.

g

Jumlah javvaban 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 (S): 5

-1..40

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

0.70

B.Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6) BPR menerapkan fungsi audit intern
sesuai dengan ketentuan pedoman audit
intern yang telah disusun oleh BPR pada
seluruh aspek dan unsur kegiatan yang
secata langsung diperkirakan dapat
mempengaruhi kepentingan BPR dan
masyarakat.

g

7) BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern
untuk melakukan kaji ulang paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (riga) tahun
atas kepatuhan terhadap standar
pelaksanaan fungsi audit intern, dan
kelemahan SOP audit serta perbaikan
yang mungkin dilakukan.

V

Tidak wajib

8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan
audit) dilaksanakan secara memadai dan
independen yang mencakup persiapan
audit, penyusunan program audit,
pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit,
dan tindak lanjut hasil audit.

g

e) BPR melaksanakan peningkatan mutu
keterampilan sumber daya manusia
secara berkala dan berkelanjutan terkait
clengar-r penerapan fuugsi audit interr-r.

g

Jumlah jar'vaban pada Skala Penerapan
4

Hasil perkalian untuk masing-masing
Skala Penerapan 8

Total nilai untuk seluruh Skala
Penerapan 8

rr.,l ')1
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2.00
Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan (P): 4

Dikali dengan bobot Proses Penerapan
Tata Kelola (P):40%

0.80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi Audit Intern telah
menyampaikan laporan pelaksanaan
audit intern kepada Direktur Utama dan
Dewan Komisaris dengan tembusan
kepada anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan.

l'4

11) BPR telah menyampaikan laporan
pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit
intern dan laporan khusus (apabila ada
penyimpangan) kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

g

BPR telah menyampaikan
laporan pelaksanaan dan
pokok-pokok hasil audit
intern ke OJK, sesuai tanggal
komitmen.

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah): BPR menyampaikan laporan
hasil kaji ulang oleh pihak ekstem
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Iasa Keuangan.

V

Belum Wajib72)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah): BPR menyampaikan laporan
pengangkatan atau pemberhentian
Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketenfuan Otoritas Jasa
Keuangan.

13)

BPR dengan nlodal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah): BPR menyarnpaikan laporan
pengangkatan atau pemberhentian
Pejabat Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap pelaksar-raan fungsi audit
trtern kepada Otoritas Jasa Keuangan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

g

Berdasarkan surat BPR

Sarana Utama Multidana No.
025 / BSUlt{ / II / 1.6 ranggal 19

Februari 2016, BPR telah
menyampaikan permohonan
persetujuan pengangkatan
Pejabat Eksekutif yang
bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan fungsi audit
intern.

Jumiah jawaban pada Skala Penerapan 2 2

Hasil perkalian untuk masing- masing
Skala Penerapan 2 4

Total nilai untuk seluruh Skala
Penerapan

6

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan (H): 4

1.50

0.1.5
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan
Tata Kelola (H):10%
PenjumlahanS+P+H L.65

Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan
dengan bobot Faktor 6: 10"1,

0.18

1.7. Penilaian Fal<tor' 7
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7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR

dengan total aset paling sedikit
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik
dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
memenuhi aspek-aspek legalitas
perjanjian kerja, ruang lingkup audi!
standar profesional akuntan publik, dan
komunikasi antara Otoritas ]asa Keuangan
dengan KAP dimaksud.

g

lumlah jawaban pada Skala Penerapan L

Hasil perkalian untuk masing-masing
Skala Penerapan 1

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan
1,

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

1.00

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

0.50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) Dalam pelaksanaan audit laporan
keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan
Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas

Jasa Keuangan serta memperoleh
persetujuan RUPS berdasarkan usulan
Dewan Komisaris.

g

KAP Amachi,Arifin,Mardani
& Muliadi merupakan
auditor yang terdaftar di
olK.

3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP
dan Management Letter kepada Otoritas
Jasa Keuangan.

g
BPR telah menyampaikan
laporan hasil audit KAP
kepada OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapau 2

Hasil perkalian untuk rnasing-n.rasing
Skala Penerapan 2

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2

Perhitungar-r rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan (P): 2

1.00

Dikali dengan bobot Proses Penerapar-r
Tata Kelola (P): a0% 0.40

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4) Hasil audit dai Management letter telah
menggambarkan permasalahan BPR dan
disampaikan secara tepat waktu kepada
BPR oleh KAP yang dituniuk.

g

s) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai
dengan ruang lingkup audit sebagaimana
diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

g

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan 2

4

Hasil perkalian untuk masing-masing
Skala Perrerapan

l1al.23
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4Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jurnlah pertanyaan (H): 2

2.O0

0.20
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata
Kelola (H): 10%

PenjumlahanS+P+H 1.10

Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan
dengan bobot Faktor 7: BPR dengan
Bobot A: 0% BPR dengan Bobot B, C, & Dr
2,soh

0.03

1"tJ. Pr:nilar;.rn Faklor 8
* Bclurn ditcrapl<an

1..9. Peniiaian l;al<tor' !)

2)

o Batas Maksimurn Pernberian Kredit

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

g

Kebijakan, sistem dan
prosedur tertulis terkait
dengan BMPK pemberian
kredit kepada pihak terkait,
debitur grnp,danf atau
debitur besar, berikut
monitoring dan penyelesaian
masalahnya menjadi bagian
dari pedoman kebijakan
perkreditan BPR yang telah
direvisi 2019

1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan
prosedur tertulis yang memadai terkait
dengan BMPK termasuk pemberian
kredit kepada pihak terkait, debitur grup,
dan/atau debitur besar, berikut
monitoring dan penyelesaian masalahnya
sebagai bagian atau bagian terpisah dari
pedoman kebijakan perkreditan BPR.

1
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

L

Hasil perkalian untuk masing- masing
Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala
Penerapan

L

Perhitungan rata-rata dengarr dibagi
jurnlah pertanyaan (S): 1

1.00

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

0.50

B. Proses Per-rerapan Tata Kelola (P)

a

BPR secara berkala mengevaluasi dan
mengkinikan kebijakan, sistem dan
prosedur BMPK agar disesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan.

{ //v
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Proses pemberian kredit oleh
BPR kepada pihak terkait
dan/ atau pemberian kredit
besar telah memenuhi
ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

3) Proses pernberian kredit oleh BPR kepada
pihak terkait dan/atau pemberian kredit
besar telah memenuhi ketentuan Otoritas

Jasa Keuangan tentang BMPK dan
memperhatikan prinsip kehati- hatian
maupun peraturan perundang-undangan.

V

1,

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
1,

Hasil perkalian untuk masing- masing
Skala Penerapan 1. J

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3

1.50
Perhitungan rata-tata dengan dibagi
iumlah pertanyaan (P): 2

0.60
Dikali dengan bobot Proses Penerapan
Tata Kelola (P): a0%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4)

g

Berdasarkan Laporan
Pelampauan BMPK dan
Laporan Penyediaan Dana
Pihak Terkait 2018, bahwa
BPR telah rnenyampaikan
laporan tersebut secara benar
dan tepat waktu kepada OlK.

Laporan pernberian kredit oleh BPR

kepada pihak terkait da:nf atatt pemberian
kredit yang melanggar dan/atau
rnelampaui BMPK telah disampaikan
secara berkala kepada Otoritas Jasa
Keuangan secara benar dan tepat waktu
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

a

Berdasarkan Laporan
Pelampauan BMPK dan
Laporan Penyediaan Dana
Pihak Terkait 2018, bahwa
BPR tidak melanggar
dan/ atau melampaui BMPK.

s) BPR tidak melanggar dar-L/atau
melarnpaui BMPK sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
2

Hasil perkalian untuk masing-masing
Skala Penerapan 2

2Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
iumlah pertanyaan (H): 2

1.00

Dikali dengan bobot Hasil Penerapan
Tata Kelola (H):10% 0.L0

PenjumlahanS+P+H 1..20

Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan
dengan bobot Faktor 9:7,5o/o

0.1.0

L10. Penilaian Fahlor 10

10

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

lt
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v

t-l.ll. l.r

^

2 J

Rencana Bisnis BPR



g
1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh

Direksi dan disetujui oleh Dewan
Komisaris sesuai dengan visi dan nrisi
BPR.

2) Rencana bisnis BPR menggambarkan
rencana strategis jangka panjang dan
rencana bisnis tahunan termasuk rencana
penyelesaian permasalahan BPR yang
signifikan dengan cakupan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

g

3) Rencana bisnis BPR didukung
sepenuhnya oleh pemegang saham dalam
rangka memperkuat permodalan dan
infrastruktur yang memadai antara lain
sumber daya manusia, teknologi
informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan
prosedur.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
1, 2

Hasil perkalian untuk masing-masing
Skala Penerapan 1, 4

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 5

Perl-ritungan rata-rata dengan diba gi
iumlah pertanyaan (S): 3

1.67

Dikaii der-rgar-r bobot Struktur dan
Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%

0.83

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4) Rencana bisnis BPR disusun dengan
mempertimbangkan paling sedikit:

a. faktor eksternal dan internal yang dapat
mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;

b. azas perbankan yang sehat dan prinsip
kehati-hatian; dan
c. penerapan manajemen risiko.

g

g
5) Dewan Komisaris melaksanakan

pengawasan terhadap pelaksanaan
rencana bisnis BPR.

Jurnlah jawabar.r pada Skala Penerapan 2

4
Hasil perkalian untuk masing-masir.rg
Skala Per-rerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaan (P): 2

2.00

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

0.80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6) Rencana bisnis termasuk perubahan
rencana bisnis disampaikan kepada
Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

g

LJumlah jawaban pada Skala Penerapan

/lJ
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Hasil perkalian untuk masing-masing
Skala Penerapan 2

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2

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

2.00

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

0.20

PenjumlahanS+P+H 1.83

Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan
dengan bobot Faktor 10:.7,5o/o

0.15

1.1 1. Irerrilaialt F'irl(tor 1 1

BPR menyusun laporan tahunan dengan
materi paling sedikit menuat informasi
umum, laporan keuangan, opini dari
akuntan publik atas laporan keuangan
tahunan BPR (apabila ada), seluruh
aspek transparansi dan informasi, serta
seluruh aspek pengungkapan sesuai

Laporan Tahunan BPR telah
disusun sesuai dengan
ketentuan OJK dan
disampaikan tepat waktu
kepada OJK.

11 Transparansi Kondisi Keuangan dar-r Non
Keuangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan
dan non keuangan yang didukung oleh
sistem informasi manajen-ren yang
memadai sesuai ketentuan terrnasuk
surnber daya manusia yang kompeten
untuk menghasilkan laporan yang
lengkap, akuraf kini, dan utuh.

g

Sitem pelaporan keuangan
dan non keuangan BPR telah
berjalan sesuai ketentuan
oIK.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan
1

Hasil perkalian untuk masing- masing
Skala Penerapan 2

Total nilai untuk seluruh Skala
Penerapan

2

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
jumlah pertanyaar-r (S): 1

2.00

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

1.00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) BPR menyusun laporan keuangan
publikasi setiap triwulanan dengan
materi paling sedikit memuat laporan
keuangan, informasi lainnya, susunan
pengurus dan komposisi pemegang
saham sesuai ketentuan Otoritas Iasa
Keuangan.

BPR telah menyusun laporan
keuangan publikasi setiap
triwulan sesuai ketenfuan
olK.

3)

g
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ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

4) BPR melaksanakan transparansi
informasi mengenai produk, layanan
dan/atau penggunaan data nasabah BPR
dengan berpedoman pada persyaratan
dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.

g

5) BPR menyusun dan menyajikan laporan
dengan tata cara, jenis dan cakupan
sebagaimana diatur dalam ketentuan
Otoritas Iasa Keuangan.

g

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan 2 2

Hasil perkalian untuk masing-masing
Skala Penerapan 2 4

Total nilai untuk seluruh Skala
Penerapan

6

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
iumlah pertanyaan (P): 4

1.50

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

0.60

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6) Laporan tahunan dan laporan keuangan
publikasi ditandatangani paling sedikit
oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan
mencantumkan nama secara jelas serta
disampaikan secara lengkap dan tepat
waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan
danf atau dipublikasikan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

7) Laporan penanganan pengaduan dan
penyelesaian pengaduary dan laporan
pengaduan dan tindak lanjut pelayanan
dan penyelesaian pengaduan
disampaikan sesuai ketentuan secara

tepat waktu.

V

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan 7 L

Hasil perkalian untuk masing-masing
Skala Penerapan 1. J

Total nilai untuk selurul.r Skala
Penerapan

4

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
fumlah pertanyaan (H): 2

2.00

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

0.20

PenjumlahanS+P+H 1.80

Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan
dengan bobot Faktor 11: BPR dengan
Bobot A: 100/o BPR dengan Bobot B, C,
&D:7,5o/o

0.15

r,r^l ')()

*/
/p

g

BPR telah menyampaikan
laporan penanganan
pengaduan dan penyelesaiar-r

pengaduan nasabah sesuai
ketentuan secara tepat waktu.
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Nilail(oniposil : 1,65

i'elingl<aI l(orn1tr.;sit : Sangat Baik

r,:irit gar hi:r-il,;ut:

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1) Faktor positifpada Governance structure yaitu :

a) persyaratan dari Regulator berkaitan dengan keanggotaan Direksi telah dipenuhi oleh

seluruh anggota Direksi

b) jumlah, komposisi, kriteria, indepedensi dan kompetensi Direksi telah sesuai dengan

ketentuan OJK

cJ Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan

0lK
2) Faktor positifpada Governance process yaitu :

a) Direksi telah melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai Anggaran dasar dan

perundang-undangan yang berlaku, dan telah dipertar-rggung jawabkan pada RUPS.

bl Direksi telah mengikutseftaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka

peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang

keuangan/lainnYa.

3) Faktor positifpada Governance Outcome yaitu :

aJ pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah diterima dan mendapat

Persetujuan RUPS'

b) Rapat Direksi telah terselenggara secara efektif dan efisien, dan hasil rapat Direksi

telah didokumentasikan dengan baik dalam notulen rapat'

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1) Faktor positifpada Governance structure yaitu :

aJ Persyaratan-persyaratan dari Regulator berkaitan dengan keanggotaan Dewan

Komisaris telah dipenuhi oleh Dewan Komisaris'

b) Komposisi, kriteria, indepedensi dan kompetensi Komisaris telah sesuai dengan

ketentuan OlK.

c) Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan OJK.

2) Faktor positifpada Governance process yaitu :

aJ Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen

yang senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip GCG'

bl Tugas pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan oleh Dewan Komisaris semata-

mata untuk kePentingan BPR.

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Bagi BpR yang memitiki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 fdelapan puluh milyar

rupiah) tidak wajib memiliki Fungsi Komite'
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d. Penanganan Benturan Kepentingan
1) Faktor Positif pada Governance structure yaitu :

Efektif per tanggal 10 Februari 201,7 BPR telah menyusun dan menerapkan pedoman
benturan kepentingan yang mengatur penanganan dan pengungkapannya

e. Penerapan Fungsi Kepatuhan
1) Faktor Positif pada Governance structure yaitu :

a) Satuan kerja kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem, dan prosedur
kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tanggal 10 Februari 2017.

b) Efektif per tanggal 17 Desember 201,9 telah disetujui oleh OfK tentang Pengangkatan
dan pemberhentian Pejabat Eksekutif fungsi Kepatuhan.

f. Penerapan Fungsi Audit Intern
1) Faktor positifpada Governance structure yaitu :

a) Struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan independen terhadap satuan kerja operasional

b) Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern bertanggung jawab langsung
kepada Direktur Utama.

g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
1) Faktor positifpada Governance structure yaitu :

Penugasan Audit Eksternal telah dilengkapi dengan Surat Penugasan dan penunjukan
Akuntan Publik telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.

2) Faktor positifpada Governance process yaitu :

a) Pelaksanaan audit atas laporan keuangan BPRtelah dilakukan oleh Akuntan Publikdan
I(AP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,

bl BPR telah menyampaikan laporan hasil audit KAP dan Management Letter kepada
Otoritas Jasa Keuangan.

h. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
Penerapan Manajemen Risiko n-reliputi:

1) Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris
Z) Kecukupan kebijakan, prosedu4 dan limit
3) Kecukupan proses dan sistem yaitu
4) Sistem pengendalian intern yang rnenyeluruh

Penilaian penerapan manajemen risiko untuk profil risiko:
1) Tingkat Risiko Inhern untuk risiko kredit TINGGI, karena NpL diatas 5%
2) Peringkat Risiko Kredit SEDANG, karena NpL diatas 5%o

3l Tingakt Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) untuk Risiko Kredit dan Risiko
0perasional: MEMADAI,

i. Batas Maksimum Pemberian Kredit
U Faktor positif pada Governance structure yaitu :

al BPR telah memiliki pedoman kebijakan perkreditan terkait dengan BMPK termasuk
pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besa4, berikut
monitoring dan penyelesaian masalahnya.
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2) Faktor positifpada Goyernance process yaitu I

aJ BPR telah memiliki dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait
BMPK dalam bentuk kebijakan perkreditan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

bl Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar teiah sesuai

dengan prinsip kehati-hatian.

3l Faktor positif pada Governance Outcome yaitu :

aJ BPR telah menyampaikan laporan pelampauan BMPK dan laporan penyediaan dana

pihak terkait 2019 secara benar dan tepat wakEu kepada OlK.

b] Dalam rangka penyediaan dana kepada pihak terkait, BPR tidak melanggar dan/atau
melampaui BMPK sebagaimana ketentuan yang diatur oleh OJK.

j. Rencana Bisnis BPR

1l Faktor positifpada Governance process yaitrr :

Rencana bisnis bank telah sesuai dengan visi dan misi bank serta s[rategi bank yang

disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Kornisaris. Rencana bisnis tersebut juga telah
dikomunikasikan kepada seluruh pemegang saham.

2) Faktor positif pada Governance outcome yaitu i

BPR telah menyampaikan rencana kerja termasuk perubahannya kepada OJK secara tepat
waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

k. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
1l Faktor positifpada Governance process yaitu :

BPR telah menyusun laporan publikasi triwulanan sesuai dengan ketentuan OJK dan
disampaikan kepada 0]K secara tepatwaktu.

2) Faktor pasitif pada Governance Outcome yaitu :

BPR telah menyampaikan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan

nasabah sesuai ketentuan dan disampaikan tepat waktu kepada OlK.

PT BPR Sranana Utama Multidana akan terus melakukan perbaikan terhadap beberapa kelemahan yang
ada untuk penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola yang baik.

Demikian kesimpulan hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola 2019 ini disampaikan, Terima kasih.

Jakarta, 5 Mei 2020

PT. BPR SAHANA UTAMA MUMIDANA
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