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I. PENDAHULUAN  

Kepatuhan penuh dalam pengelolaan perusahaan melalui penerapan prinsip-

prinsip Good Corporate Governance (GCG) menciptakan hubungan yang selaras antara 

perusahaan dan masyarakat. Tata kelola perusahaan yang baik menjadi landasan yang 

kuat untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis dan persaingan yang semakin 

kompetitif  

Kegiatan usaha perbankan yang berkualitas tercermin dari pertumbuhan bisnis 

serta ekspansi usaha yang signifikan dan didukung dengan tata kelola perusahaan yang 

baik (Good Corporate Governance).Hal tersebut merupakan faktor utama yang 

mendasari keberhasilan suatu kegiatan usaha dalam melakukan pengelolaan berbagai 

entitas bisnis. Dengan tata kelola perusahaan yang baik maka kepercayaan serta 

keyakinan seluruh nasabah dan para pemangku kepentingan dapat semakin terpelihara 

dan meningkat.  

Tata kelola perusahaan yang ideal juga harus didukung dengan berbagai unsur-

unsur penting yang meliputi peran aktif seluruh manajemen bank, penerapan fungsi 

kepatuhan yang efektif, pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko yang 

optimal. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik senantiasa diterapkan dalam 

mendukung terciptanya infrastruktur usaha yang kokoh. Tata kelola perusahaan yang 

baik dirasakan semakin sangat penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan 

berbagai tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.  

Sejarah industri keuangan terutama pada masa krisis memberikan pelajaran yang 

berharga atas pentingnya good governing beyond regulatory compliance. Ketahanan 

dan keberlanjutan usaha Perusahaan dicapai melalui pertumbuhan usaha yang didukung 

oleh pengelolaan risiko dan pengendalian internal yang baik sesuai dengan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, independensi dan kewajaran.  

Perusahaan memahami esensi bahwa good governing adalah faktor tetap yang 

juga berkembang baik dalam konsep maupun strukturnya seiring dengan perubahan 

factor-faktor internal dan eksternal. Dengan mengedepankan Tata Kelola Perusahaan 

yang baik ( Good Corporate Governance ) disertai sistem pengelolan risiko yang 

handal, maka Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk terpaan krisis 

perekonomian global. Dalam setiap pengambilan keputusan bisnis pada dasarnya 

memiliki unsur ketidakpastian yang pada gilirannya akan menimbulkan berbagai risiko. 

  

A. KOMITMEN TERHADAP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 

(GOOD CORPORATE GOVERNANCE) 

 PT. BPR Suryajaya Ubud senantiasa berusaha untuk mengelola setiap risiko melalui 

pengawasan yang efektif dan pengendalian internal sebagai bagian dari prinsip-prinsip 

dasar pelaksanaan dan penerapan GCG. Penguatan struktur pengendalian internal yang 

dilakukan secara terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan berbagai dampak 

tersebut. Aktualisasi penerapan dan pelaksanaan GCG sebagai bagian dari proses 

internal yang dilakukan senantiasa melibatkan seluruh unsur stakeholders yaitu :  

Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan karyawan, dimana atas interaksi 

tersebut akan membentuk budaya kerja perusahaan yang positif dan akan memberikan 

keunggulan komparatif terhadap daya saing Bank serta menciptakan intangible asset 

bagi Perusahaan yaitu kepercayaan nasabah, investor, dan stakeholder perusahaan di 
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tengah kompetisi layanan perbankan saat ini. Nilai-nilai utama dari penerapan GCG 

tersebut menjadi penggerak bagi Perusahaan untuk melanjutkan dan menjaga praktik-

praktik GCG sejalan dengan kompleksitas usaha dan organisasi Perusahaan.  

Implementasi tata kelola perusahaan yang baik juga harus selaras dengan ketentuan 

dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan sehingga dapat mencegah 

terjadinya penyalahgunaan/berbagai bentuk penyimpangan dari berbagai tindakan yang 

dapat merugikan seluruh pemangku kepentingan/stakeholders. Penerapan prinsip-

prinsip tata kelola yang baik sangat diperlukan dalam setiap aspek kegiatan usaha Bank. 

  

PT. BPR Suryajaya Ubud juga memiliki komitmen yang tinggi dalam menerapkan tata 

kelola perusahaan yang baik secara konsisten sejalan dengan keyakinan bahwa tata 

kelola perusahaan yang baik menjadi landasan yang kuat untuk menjawab perubahan 

lingkungan bisnis dan persaingan yang makin kompetitif sekaligus mempertahankan 

keunggulan dan perkembangan Bank secara sehat dan berkesinambungan. Dengan 

semangat tinggi, PT. BPR Suryajaya Ubud yakin akan selalu dapat meningkatkan 

kinerja usaha untuk pertumbuhan jangka panjang, serta meningkatkan layanan untuk 

memenuhi kebutuhan nasabah. 

  

B. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA  

PT. BPR Suryajaya Ubud sebagai lembaga intermediasi harus memastikan bahwa 

seluruh jajaran Bank di setiap aspek bisnis sudah melaksanakan prinsip-prinsip GCG 

yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) bank dengan 

memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan 

lainnya. Adapun prinsip-prinsip GCG tersebut antara lain :  

 

1. KETERBUKAAN (TRANSPARANCY)  
a. Bank memberikan informasi tentang visi, Misi sasaran usaha, strategi bank, 

kondisi keuangan, susunan pengurus, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, 

system pengawasan dan pengendalian interen; 

b. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan 

dapat diperbandingkan, serta dapat diketahui oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan sesuai dengan kepentingannya;  

c. Prinsip keterbukaan yang diterapkan tetap memperhatikan rahasia bank, rahasia 

jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan ketentuan yang berlaku; 

d. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan secara intens kepada pihak-

pihak yang berkepentingan dan berhak untuk memperoleh informasi tentang 

setiap kebijakan yang dikeluarkan dan ditetapkan perusahaan.  

 

2. AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILITY)  
a. Bank meyakini bahwa seluruh organ organisasi Bank memiliki kompetensi sesuai 

tugas dan tanggung jawabnya, dan secara sadar memahami perannya dalam 

implementasi GCG dengan benar; 

b. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang 

disepakati, konsisten dengan nilai/budaya perusahaan, sasaran usaha dan strategi 

bank; 

c. Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ bank 

yang selaras dengan Visi, Misi, sasaran usaha dan strategi bank dengan 

menetapkan kompetensi kepada organ tersebut sesuai tanggung jawabnya 

masing-masing; 
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3. TANGGUNG JAWAB (RESPONSIBILITY)  
a. Bank berpegang dan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian ( Prudential banking 

), serta menjamin kepatuhan terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku; 

b. Bank peduli terhadap lingkungannya dan melaksanakan tanggung jawab sosial 

secara wajar. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya 

kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai 

warga korporasi yang baik atau dikenal dengan good corporate citizen.  

 

4. INDEPENDENSI (INDEPENDENCY)  
a. Bank tetap berusaha dan menghindar dari benturan kepentingan, tidak 

terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan menghindari dominasi yang tidak 

wajar oleh pihak-pihak yang berkepentingan; 

b. Bank senantiasa mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala 

tekanan dan campur tangan pihak eksternal .  

 

5. KEWAJARAN (FAIRNESS)  
a. Bank senantiasa memperhatikan stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan 

kewajaran (Equal treatment); 

b. Bank memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk memberikan masukan 

dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank;  

c. Bank memperhatikan hak-hak dan perlakuan yang sama terhadap semua 

pemegang saham;  

d. Penerapan GCG terwujud dari interaksi seluruh organ Perusahaan yang meliputi 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat 

pimpinan serta seluruh karyawan untuk menciptakan budaya Perusahaan yang 

berdasarkan pada kode etik, visi dan corevalues Perusahaan. Komitmen ini 

diaktualisasikan Perusahaan dengan pemenuhan ketentuan yang berlaku, antara 

lain ketentuan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta 

mengadopsi pedoman yang berlaku di industry antara lain Pedoman GCG yang 

diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 

  

C. TATA KELOLA PERUSAHAAN SEBAGAI ASPEK STRATEGIS KINERJA  

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat 

menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah 

bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan 

fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat 

digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama 

kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat 

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi 

perekonomian secara keseluruhan.Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, 

bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, 

dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan 

keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta 

memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. Selain 

itu, suatu bank harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang telah 

ditetapkan, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang mengacu pada prinsip-

prinsip kehati-hatian di bidang perbankan. Oleh sebab itu Tata Kelola yang baik mutlak 

diperlukan sebagai bagian dari strategi bisnis Bank dan diintegrasikan pada setiap 

kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. 
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D. IMPLEMENTASI TATA KELOLA PT.BPR SURYAJAYA UBUD 

Dalam prakteknya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ini perlu 

dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Perusahaan harus membangun sistem dan 

pedoman tata kelola perusahaan yang akan dikembangkannya. PT. BPR Suryajaya 

Ubud berkomitmen untuk terus menyempurnakan praktik tata kelola perusahaan yang 

baik. 

  

Selain mengacu kepada praktik-pratik dan standar terbaik tata kelola perusahaan di 

tingkat nasional, yaitu sesuai ketentuan POJK mengenai Penerapan Good Corporate 

Governance Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank 

memiliki road map tata kelola sebagai berikut :  

 

1. TAHAPAN PRA IMPLEMENTASI  
a. Membangun awareness terhadap penerapan GCG pada seluruh lini (dari top 

manajemen sampai dengan level paling bawah) melalui pelatihan/sosialisasi;  

b. Menyusun buku pedoman yang berkaitan dengan penerapan GCG; 

c. Menumbuhkan komitmen manajemen dalam penerapan GCG secara menyeluruh 

pada setiap lini organisasi; 

d. Meningkatkan tanggung jawab setiap lini organisasi untuk menjaga kepentingan 

stakeholders; 

e. Meningkatkan Budaya Kepatuhan;  

f. Menyempurnakan fungsi-fungsi yang berada dibawah Direksi dalam upaya 

meningkatkan daya saing dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip kehati-

hatian. 

 

2. TAHAPAN IMPLEMENTASI  
a. Penyusunan/revisi terhadap kebijakan dan SOP yang terkait dengan pelaksanaan 

GCG.  

b. Pemahaman dan sosialisasi atas cakupan Tata Kelola Perusahaan.  

c. Melaksanakan penerapan tata kelola perusahaan secara berkesinambungan. 

  

3. TAHAPAN MONITORING DAN EVALUASI  

a. Evaluasi Kinerja Perusahaan.  

b. Pembaharuan dan perbaikan sistem, kebijakan dan prosedur Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik.  

c. Dalam rangka menjaga dan mendukung kualitas penerapan GCG yang baik, 

maka perlu dilakukan pelatihan dan sosialiasi yang harus dilakukan secara 

berkesinambungan, termasuk juga mendistribusikan Kebijakan dan SOP, 

juklak/juknis maupun ketentuan internal ataupun eksternal lainnya yang berlaku, 

serta melaksanakan sosialisasi melalui training, workshop, coaching dan 

kegiatan lainnya agar buku manual dan tata cara pelaksanaannya dapat dipahami 

setiap end user dan karyawan.  

d. Mengikuti Pelatihan atau mengadakan in house training bertema tentang 

mekanisme dan cara-cara melakukan penilaian sendiri (self assessment) terhadap 

pelaksanaan GCG, serta penyusunan laporan self assessment pelaksanaan GCG 

yang mencakup identifikasi informasi yang dibutuhkan untuk menilai dan 

memberikan analisa dari setiap pertanyaan dalam kertas kerja self assessment 

GCG 
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E. FOKUS TATA KELOLA PT. BPR SURYAJAYA UBUD SAMPAI TAHUN 

2017  
Menggarisbawahi dedikasi kami dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang 

baik, sepanjang tahun 2017 kami telah menyelesaikan beberapa inisiatif penting, 

yaitu :  

1. Membentuk Fungsi Manajemen Resiko, fungsi kepatuhan, dan APU & PPT  

2. Membentuk Pedoman TI  

3. Menyusun buku pedoman Tata Kelola Perusahaan.  

4. Menyusun buku pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi.  

5. Menyusun buku pedoman Perjanjian Kerja Bersama Karyawan termasuk Kode 

Etik Perusahaan  

6. Menyusun pedoman Benturan Kepentingan.  

7. Menyusun pedoman Batas Maksimum Pemberian Kredit.  

8. Menyusun pedoman  Fungsi Kepatuhan.  

9. Menyusun penyempurnaan Pedoman Operasional. 

 

F. DASAR-DASAR PELAKSANAAN KEBIJAKAN GCG DI PT. BPR 

SURYAJAYA         UBUD 
PT. BPR Suryajaya Ubud menerapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) 

dengan acuan utama yaitu:  

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, tanggal 1 April 

2015 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.  

2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016, tanggal 10 

Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.  

3. Praktik-praktik terbaik di industri perbankan. 

  

Peraturan-peraturan di atas tersebut menjadi landasan bagi Bank terutama dalam 

penerapan Prinsip Transparansi (transparency), Akuntabilitas (accountability), 

Pertanggungjawaban (responsibility), Independensi (independency) dan Kewajaran 

(fairness) untuk setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang 

organisasi. 

 

G. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG)  
Laporan pelaksanaan GCG ini meliputi transparansi struktur tata kelola, kesimpulan 

umum hasil self assessment pelaksanaan GCG di PT. BPR Suryajaya Ubud, serta 

pengungkapan hal-hal penting lainnya yang diperlukan oleh para stakeholder, baik 

untuk kegiatan bank konvensional mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa 

Keuangan mengenai Pelaksanaan GCG bagi BPR.  

 

II. KEBIJAKAN, STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA 

PERUSAHAAN YANG BAIK  

 

A. KEBIJAKAN GCG  
PT. BPR Suryajaya Ubud berkomitmen penuh menerapkan GCG di seluruh 

tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada berbagai ketentuan 

dan persyaratan terkait pelaksanaan GCG yang diwujudkan dalam:  

1. Pemenuhan komposisi Dewan Komisaris dan Pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab Dewan Komisaris  

2. Pemenuhan komposisi Direksi dan Pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab Direksi;  
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3. Penanganan benturan kepentingan  

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan  

5. Penerapan Fungsi Audit Intern  

6. Penerapan Audit Eksternal  

7. Penerapan manajemen risiko termasuk system pengendalian intern;  

8. Batas maksimum pemberian kredit;  

9. Rencana bisnis Bank;  

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.  

11. Penyusunan buku pedoman kerja Dewan Komisaris dan buku pedoman 

kerja Direksi.  

12. Penetapan Visi, Misi dan budaya kerja perusahaan.  

13. Melaksanakan self assessment Penerapan GCG sesuai dengan Surat 

Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /SEOJK.03/2016 tentang 

Penerapan GCG Bank Perkreditan Rakyat. 

  

B. STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR 

SURYAJAYA UBUD 

 
 

C. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN  
PT. BPR SURYAJAYA UBUD sebagai Perseroan Terbatas, Lembaga Keuangan, 

serta sekaligus sebagai Bank Perkreditan Rakyat, menerapkan kerangka operasional 

tata kelola yang menyeluruh sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-

undangan yang ada, antara lain undang-undang Perseroan Terbatas, regulasi Otorisasi 

Jasa Keuangan (OJK), ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, serta praktik terbaik 

nasional yang relevan. 

  

Sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

organ perusahaan terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. PT. BPR 

Suryajaya Ubud menganut dan menerapkan sistem kepengurusan dua badan (two 
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boards system) yaitu terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki 

wewenang dan tanggung jawab jelas sesuai fungsi masing-masing sebagaimana 

diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan. Yang 

termasuk dalam struktur Tata Kelola Bank adalah RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, 

Pejabat Eksekutif dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur 

tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi 

manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur 

organisasi.  

Berikut adalah bagan struktur tata kelola PT. BPR Suryajaya Ubud dalam rangka 

menerapkan praktek Tata Kelola Perusahaan yang baik. 

  

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. INFRASTRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN  
Infrastruktur Tata Kelola berupa prosedur dan kebijakan, sistem informasi manajemen 

dan tugas pokok dari fungsi masing-masing struktur organisasi. Sebagai bagian dari 

kelengkapan struktur dan infrastruktur tersebut, berikut dibawah ini disampaikan 

beberapa kebijakan-kebijakan penting Perseroan terkait implementasi Tata Kelola 

Perusahaan, yaitu sebagai berikut : 

a. Anggaran Dasar  

b. Kode Etik Perusahaan  

c. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris  

d. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi  

e. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Fungsi Audit Intern  

f. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Fungsi Kepatuhan  

g. Pedoman Perjanjian Kerja Bersama Karyawan  

h. Pedoman Benturan Kepentingan.  

i. Pedoman Batas Maksimum Pemberian Kredit.  

j. Pedoman Manajemen Risiko.  

k. SK Direksi dan SOP lainnya. 

 

ORGAN UTAMA 

PEMEGANG SAHAM 

DEWAN KOMISARIS 

DIREKSI 

FUNGSI AUDIT INTERNAL 

FUNGSI KEPATUHAN 

FUNGSI MANAJEMEN RESIKO 
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III. PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN  

 

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)  
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi di PT. BPR 

Suryajaya Ubud yang memegang seluruh otoritas yang tidak dilimpahkan kepada 

Dewan Komisaris ataupun Direksi. Pelaksanaan RUPS dilakukan melalui Rapat 

Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham 

Luar Biasa (RUPSLB). Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di 

Kantor Pusat PT. BPR Suryajaya Ubud dengan akses yang strategis dan mudah 

dijangkau yaitu di Jl.Raya Kemenuh Sukawati Gianyar.  

 

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
Pada tahun 2017 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.BPR Suryajaya Ubud 

telah beberapa kali dilaksanakan, diantaranya :  

a. Pada tanggal 27 April 2017 RUPST menghasilkan keputusan : 

- Menyetujui Pertanggungjawaban  Keuangan Direksi Tahun Buku 2016 

- Menyetujui Pembentukan Cadangan Umum tambahan Rp.400.000.000,- 

- Menyetujui Pembegian Deviden Rp. 500 Juta dipotong Pajak. 

- Menyetujui Dewa Ngakan Ketut Catur Susana, SE.Ak sebagai Direktur 

Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan 

- Menunjuk KAP Sunasdyana untuk melakukan Pemeriksaan Umum 

Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 

  

b. Pada Tanggal 6 Oktober 2017 RUPSLB menghasilkan Keputusan : 

- Menyetujui Setoran Modal Rp.450 Juta dari Deviden sesuai prosentase 

pemilikan sahan 

- Menyetujui setoran Modal Rp. 1 M secara Tunai dari Pemegang Saham 

Ida Ayu Made Tilem Royani SE 

- Menyetujui Pengunduran Diri Nyonya Ida Ayu Made Tilem Royani, SE 

sebagai Komisaris Perseroan. 

- Menyetujui Pengangkatan Calon Komisaris atas nama Ida Bagus Ketut 

Wisma Adi; 

- Menyetujui Pengangkatan Calon Direktur I Gede Dwi Kusuma Negara, 

SE sebagai Direktur Bisnis & IT 

- Memerintahkan dan member Kuasa kepada Direksi untuk 

menindaklanjuti proses keputusan tersebut diatas. 

 

c. Pada tanggal 18  Desember 2017  RUPSLB menghasilkan keputusan : 

- Menyetujui penambahan setoran modal perseroan sebesar 1,450 M dan 

perubahan prosentase kepemilikan saham Perseroan. 

- Menyetujui Pengangkatan Komisaris Ida Bagus Ketut Wisma Adi, 

Amd.Par  dan Direktur I Gede Dwi Kusuma Negara, SE 

- Meyetujui pengangkatan Dewa Ngk Kt Catur Susana sebagai direktur 

membawahkan Fungsi Kepatuhan 

- Menyetujui Remunerasi (system) Pengurus BPR Tahun 2018 
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Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut: 

 

Dewan Komisaris   

Komisaris Utama    : Dr-Ing, Ir. Ida Bagus Kesawa Narayana 

Komisaris               : Ida Bagus Ketut Wisma Adi, Amd.Par 

   

Dewan Direksi   

Direktur Utama : I Nyoman Semadiartha,SH 

Direktur : Dewa Ngakan Ketut Catur Susana, SE.AK 

Direktur : I Gede Dwi Kusuma Negara, SE 

 

Susunan kepengurusan bank sesuai dengan risalah Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) PT.BPR Suryajaya Ubud pada tanggal 18 Desember 2017 dan berdasarkan 

Akta No. 35 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris I Putu Chandra, SH. 

Seluruh hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan jalannya rapat dicantumkan dalam 

akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris 

  

2. REALISASI KEPUTUSAN RUPS  
Seluruh hasil keputusan RUPS 2016 telah dilaksanakan oleh PT.BPR Suryajaya 

Ubud di sepanjang tahun 2017.  

 

3. HAK-HAK PARA PEMEGANG SAHAM  
Para pemegang saham PT.BPR Suryajaya Ubud memiliki hak sebagai berikut:  

a. Berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui 

undangan yang dikirimkan kepada seluruh pemegang saham.  

b. Memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

c. Memperoleh informasi penting mengenai Bank secara berkala yang 

memungkinkan para pemegang saham membuat keputusan terkait dengan 

investasinya di PT.BPR Suryajaya Ubud.  

d. Memperoleh keuntungan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham, baik 

berupa dividen. Hak-hak tersebut diatur dalam Anggaran Dasar sebagai 

langkah untuk melindungi dan memfasilitasi terpenuhinya hak-hak para 

pemegang saham PT.BPR Suryajaya Ubud. 

  

4. PERLAKUAN SETARA KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT.BPR Suryajaya Ubud senantiasa memberikan perlakuan yang setara kepada 

seluruh pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas. 

Seluruh pemegang saham memiliki kesempatan dan waktu yang sama dalam 

memperoleh informasi penting dari PT.BPR Suryajaya Ubud serta hak yang sama 

untuk memberikan kesempatan bertanya dan menyampaikan pendapatnya dalam 

RUPS. Setiap pendapat pemegang saham yang disampaikan dalam RUPS tercatat 

dalam hasil RUPS berupa Akta Notaris.  

Selain itu, untuk melindungi hak-hak para pemangku kepentingan (stakeholder) 

PT.BPR Suryajaya Ubud selalu menjaga agar terciptanya hubungan yang harmonis 

dan saling menguntungkan antara Bank dengan seluruh pihak yang berkepentingan 

(stakeholder). 

  

B. HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
Hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dan Direksi Bank dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tata kelola perusahaan 



 

 

Laporan Tata kelola Perusahaan 
Manajemen Resiko 
Kepatuhan  
Tahun 2017 

 

GCG 

2017 

yang baik diwujudkan dalam Pedoman dan Tata Kerja Dewan Komisaris dan 

Pedoman dan Tata Kerja Direksi. Masing-masing Pedoman dan Tata Kerja tersebut 

menjelaskan tugas dan tanggung jawab, etika kerja, wewenang, kewajiban dan hak 

serta tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris 

dan Direksi.  

 

C. DEWAN KOMISARIS  
Sebagai wakil pemegang saham yang ditempatkan pada perusahaan, maka Dewan 

Komisaris bertugas memberikan pengarahan kepada Direksi dalam proses 

penyusunan Visi dan Misi PT.BPR Suryajaya Ubud. Dewan Komisaris mengevaluasi 

dan menyetujui keputusan manajemen dan tindakan-tindakan strategis yang 

diusulkan oleh Direksi, memonitor praktek manajemen risiko, mengevaluasi dan 

menindak lanjuti temuan audit internal dan eksternal, menyetujui penyaluran kredit 

kepada pihak terkait, mengawasi pelaksanaan GCG dan mengevaluasi kinerja 

Direksi.  

 

1. PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS  
Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata 

Tertib Kerja (charter) yang memuat antara lain:  

1) Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris  

2) Komisaris Independen 

3) Masa jabatan Dewan Komisaris 

4) Rangkap Jabatan Dewan Komisaris 

5) Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Komisaris 

6) Aspek Transparansi dan Larangan bagi Dewan Komisaris  

7) Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris  

8) Etika, Cuti dan Waktu Kerja Dewan Komisaris 

9) Rapat Dewan Komisaris 

 

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (charter) direview secara periodik 

dan apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang 

berlaku. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dibuat pada tanggal 1 

Agustus 2016 sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan 

Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yaitu komposisi, kriteria,Kriteria 

Komisaris Independen, Masa Jabatan, Nilai dan Etika Kerja, Tugas dan Tanggung 

Jawab serta Rapat Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan.  

 

2. JUMLAH, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS  
Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik 

(Good Corporate Governance) menyatakan bahwa Dewan Komisaris terdiri 

sekurangnya 2 (dua) orang anggota dan paling banyak sama dengan jumlah anggota 

Direksi, serta Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib bertempat tinggal di 

Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus 

bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain 

yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat PT.BPR Suryajaya 

Ubud.  
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Komposisi dari Dewan Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa 

Keuangan mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 

Governance). Jumlah Dewan Komisaris PT.BPR Suryajaya Ubud per tanggal 31 

Desember 2017 berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris 

Utama dan 1 (satu) orang Komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris PT.BPR 

Suryajaya Ubud tidak melebihi jumlah anggota Direksi. Seluruh anggota Dewan 

Komisaris bertempat tinggal di Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar.  

Susunan Dewan Komisaris PT.BPR Suryajaya Ubud sesuai dengan risalah Rapat 

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.BPR Suryajaya Ubud pada 

tanggal 18 Desember 2017 dan berdasarkan Akta No.35  tanggal 22 Desember 2017  

yang dibuat oleh Notaris I Putu Chandra, SH. adalah sebagai berikut:  

 

No Nama  Komisaris Jabatan 

1 Dr-Ing Ir Ida Bagus Kesawa Narayana Komisaris Utama 

2 Ida Bagus Ketut Wisma Adi, Amd.Par Komisaris 

 

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku 

dari Lembaga Sertifikasi Profesi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 44/POJK.03/2015 Tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota 

Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah. Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan 

integritas, kompetensi, reputasi keuangan, dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan 

Kepatutan (fit and proper test). 

  

3. JABATAN DEWAN KOMISARIS DI LUAR PERUSAHAAN PER 31 

DESEMBER 2017 
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan lain pada Perusahaan 

Lainnya dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif 

pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Bank Umum. Komisaris Utama 

hanya memiliki rangkap jabatan pada organisasi  
No Nama  Jabatan di PT BPR 

Suryajaya Ubud 

 Jabatan Lain diluar PT BPR 

Suryajaya Ubud 

1 Dr-Ing IB Kesawa 

Narayana 

Komisaris Utama Pemegang Saham dan Komisaris 

PT.Surya Bali Taksu 

Kaperwil Indonesia Fraunhoper 

Germany. 

2 Ida Bagus Ketut Wisma 

Adi, Amd.Par 

Komisaris Tidak Ada 

 

4. PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN  
a. Penggantian dan/atau pengangkatan Dewan Komisaris telah memperoleh 

persetujuan dari RUPS.  

b. Masa jabatan seorang Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar adalah efektif 

sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saat RUPS 

Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatan tersebut.  

c. Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh 

RUPS 
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Masa Jabatan masing-masing Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:  
No Nama Persetujuan OJK RUPS Akhir Masa Jabatan 

1 Dr-Ing IB Kesawa Narayana S-367/KO.312/2014 

31 Des 2014 

03-12-2014 03 Desember 2019 

2 Ida Bagus Ketut Wisma Adi S-185/KR.0812/2017 

5 Desember 2017 

18-12-2017 18 Desember 2022 

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS  
a. Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mematuhi 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun 

tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan Good Corporate Governance, 

Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Undang-

undang Pasar Modal, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan. Disamping itu, Dewan Komisaris wajib memastikan dilaksanakannya 

ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Bank.  

b. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara 

independen.  

c. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Bank berhak memasuki 

bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai 

oleh Bank, dan berhak memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, 

memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Bank, dokumen-dokumen dan 

kekayaan Bank serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah 

dijalankan oleh Direksi. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan 

mengenai segala hal yang berkaitan dengan Bank.  

d. Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang 

atau lebih anggota direksi apabila anggota direksi tersebut bertindak 

bertentangan dengan anggaran dasar dan aturan perundang-undangan yang 

berlaku, pemberhentian tersebut harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, 

disertai alasannya dan komisaris dalam waktu 30 hari diwajibkan 

menyelenggarakan RUPS apakah anggota direksi yang bersangkutan akan 

diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, 

sedangkan anggota direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan 

untuk hadir guna membela diri. Apabila RUPS tersebut tidak dilakukan dalam 

jangka waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian 

itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali 

jabatannya semula.  

e. Dewan Komisaris untuk sementara waktu diwajibkan untuk mengurus bank 

apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara.  

f. Pada umumnya, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk, namun 

tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut :  

1.Pengawasan Strategis  

a. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, 

memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik. Namun 

demikian, dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, Dewan 

Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan 

menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal:  

1. Persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang 

terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas 

maksimum pemberian kredit bank;  
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2. Keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar 

atau peraturan perundangan yang berlaku.  

b) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan 

dalam butir 1) dan 2) di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan 

oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab 

Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.  

c) Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari 

satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, 

Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.  

d) Memberitahukan kepada Otoritas Perbankan paling lambat 10 (sepuluh) 

hari kerja sejak ditentukkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang perbankan dan keuangan, termasuk juga kondisi 

lainnya atau perkiraan kondisi yang mungkin dapat membahayakan 

kelangsungan usaha Bank  

2).  Pengawasan Perusahaan  

a) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang 

baik pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang 

organisasi.  

b) Mereview dan menyetujui rencana bisnis.  

c) Mereview dan menyetujui laporan tahunan.  

d) Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham 

pada Laporan pengawasan Dewan Komisaris.  

e) Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan  

3) Dewan Komisaris wajib mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan 

serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan 

serta standar yang relevan.  

4) Dewan Komisaris diharapkan untuk :  

a) Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite terkait;  

b) Mempelajari paket informasi yang disediakan manajemen sebelum 

diselenggarakannya rapat, dan melakukan persiapan untuk membahas 

materi pada saat rapat;  

c) Membaca semua laporan dan permohonan yang diajukan dan secepatnya 

memberikan persetujuan secara tertulis;  

d) Menghadiri semua rapat Pemegang Saham.  

5) Dewan Komisaris harus secara konstruktif memberikan tantangan dan masukan 

strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang 

menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.  

g. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kepada Dewan akan disediakan 

oleh Direksi data serta informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu, termasuk 

namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:  

1. Rencana bisnis;  

2. Laporan Bulanan dan  

3. Laporan, segera setelah diketahui, mengenai pelanggaran peraturan 

perundang-undangan, fraud dan penyimpangan, dan kondisi lainnya dan 

kondisi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha 

Bank  

h) Dewan Komisaris harus memiliki sumber daya dan kewenangan untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk untuk menggunakan tenaga 
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ahli, yang dianggap perlu, tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari 

Direksi.  

i) Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila 

diminta Otoritas Jasa Keuangan.  

 

6. NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA  
a. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, 

menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-

hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance dan 

Anggaran Dasar Bank, serta wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan 

menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris 

serta para pihak yang terkait.  

b. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi 

atau Pejabat Eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan / atau 

Bank Umum.  

c. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga 

atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan komisaris atau 

anggota Direksi. 

d. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang untuk mengambil keputusan apapun 

yang dapat menempatkan atau berpotensi menempatkan Dewan Komisaris pada 

kesempatan pertama terhadap potensi benturan kepentingan.  

e. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang 

mengambil tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan 

bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap 

keputusan.  

f. Para Komisaris, Direksi dan anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan 

pembahasan dan keputusan Dewan Komisaris dan atas informasi yang 

diperolehnya dalam rapat, kecuali ditentukan lain oleh Komisaris Utama atau jika 

informasi tersebut telah diungkapkan oleh Bank kepada publik.  

g. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang :  

1) Memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadinya, termasuk untuk 

kepentingan keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang merugikan atau 

mengurangi keuntungan Bank.  

2) Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain 

remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; dan  

h. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang baik langsung maupun tidak langsung 

membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak 

mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan 

mengenai keadaan Bank yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.  

i. Angota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan :  

1. Kepemilikan saham, baik pada Bank yang bersangkutan maupun perusahaan 

lain;  

2. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan 

Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham bank; dan  

3. Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima.  

j. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain 

sebagai Anggota Dewan komisaris pada BPR dan/atu Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah.  
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k. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan 

pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.  

 

7. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS UTAMA  
a. Sebagai pusat komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta pemegang 

saham.  

b. Memastikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa diberi informasi mengenai hal-

hal yang relevan dan dimintakan persetujuan yang diperlukan.  

c. Bertanggung jawab memimpin Dewan Komisaris guna menjamin efektifitas 

fungsi Dewan Komisaris.  

d. Bertanggung jawab untuk menentukan agenda rapat dan memimpin rapat.  

e. Komisaris Utama menentukan keadaan mendesak dalam hal undangan rapat 

Dewan Komisaris dilakukan dalam waktu kurang dari 3 hari. 

f. Mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan 

Komisaris.  

g. Memastikan agar para Komisaris mendapatkan informasi yang akurat, tepat 

waktu dan jelas.  

h. Membina hubungan yang konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi.  

i. Mengembangkan standar Corporate Governance yang terbaik. 

  

8. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS  
a. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau 

dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategis, termasuk persetujuan 

terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana 

ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank;  

b. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan 

kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern 

Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa 

Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.  

c. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui rencana 

bisnis.  

d. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui laporan 

tahunan.  

e. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada 

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.  

f. Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan.  

g. Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite terkait;  

h. Menghadiri semua rapat Pemegang Saham.  

i. Memberikan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen 

pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.  

j. Mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan 

terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang 

relevan.  

 

9. KEWENANGAN  
a. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor PT.BPR Suryajaya Ubud 

berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan 

atauyang dikuasai oleh Bank, dan berhak untuk memeriksabuku-buku, surat dan 

alat bukti lainnya, memeriksadan mencocokan keadaan uang kas Bank, 
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dokumen-dokumen dan kekayaan Bank serta berhak untuk mengetahui segala 

tindakan yang telah dijalankan olehDireksi.  

b. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan semua keterangan 

yang berkenaan dengan Bank sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.  

c. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan 

Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang anggota 

Direksi atau lebih dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan 

alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan 

anggaran dasar dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam 

waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah 

pemberhentian sementara dari anggota Direksi itu, dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan dan Dewan Komisaris harus mengadakan RUPS.  

 

10. FOKUS PENGAWASAN  
Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan untuk memastikan 

pelaksanaan GCG pada seluruh aktivitas di Perusahaan. Perhatian utama diberikan 

pada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko yang 

prudent dan kepatuhan atas semua ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris telah 

menetapkan fokus pengawasan yang mencakup beberapa aspek penting di Tahun 

2017, yang meliputi:  

a. Menganalisa, memberi masukan, dan bersama-sama Direksi menyetujui 

Rencana Kerja Bank 2016 yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

Dewan Komisaris juga memantau, menganalisa dan memberi masukan atas 

rencana strategis Perusahaan.  

b. Secara berkala Dewan Komisaris melakukan review atas kinerja keuangan 

Perusahaan, dalam setiap Rapat Dewan Komisaris juga mengundang Direksi 

untuk menyampaikan kinerja masing-masing.  

c. Memantau risiko operasional dalam Perusahaan yang meliputi kredit bermasalah 

(NPL) dan fraud.  

d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi 

dari Satuan Kerja Audit Intern, termasuk perbaikan terhadap hasil temuan 

pemeriksaan auditor eksternal, audit Otoritas Jasa Keuangan.  

e. Melalui Fungsi Audit Intern melakukan evaluasi atas pelaksanaan fungsi 

kepatuhan di Perusahaan serta memberikan saran-saran yang terkait dengan hal 

tersebut.  

f. Pengawasan terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik Memastikan 

terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.  

 

11. RAPAT DEWAN KOMISARIS  
Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat setiap waktu, dan wajib diselenggarakan 

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota 

Dewan Komisaris. Pada rapat Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan 

Internal Audit dapat diundang sesuai dengan keperluan, untuk berpartisipasi dalam 

rangka mendapatkan pemahaman mendalam mengenai usaha Bank.  

Selama tahun 2017, telah dilangsungkan 4 (empat) kali rapat Dewan Komisaris, dengan 

daftar hadir anggota sebagai berikut: 
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No Nama Daftar Hadir Rapat Kehadiran Fisik 

1 Dr-Ing, Ir Ida Bagus Kesawa 

Narayana 

4 4 4 

2 Ida Bagus Ketut Wisma Adi, 

Amd.Par 

1 1 1 

3 Ida Ayu Made Tilem Royani 3 3 3 

Jadwal Rapat Dewan Komisaris disusun di setiap akhir tahun dan disampaikan kepada 

seluruh anggota Dewan Komisaris. Materi Rapat Dewan Komisaris tersedia paling 

lambat 5 hari kerja sebelum diadakannya rapat dan didistribusikan kepada seluruh 

Dewan Komisaris. Keputusan Rapat dibuat dengan kesepakatan/persetujuan semua 

anggota Dewan Komisaris. Jika tidak tercapai maka yang berlaku adalah keputusan dari 

mayoritas anggota Dewan Komisaris yang hadir. Perbedaan pendapat (dissenting 

opinion) harus didokumentasikan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan 

perbedaan pendapat tersebut. Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2017 mencakup 

pembahasan antara lain:  

a) Menganalisa, memberi masukan dan bersama-sama Direksi menyetujui Rencana 

Bisnis Bank 2017.  

b) Melakukan review atas kinerja keuangan Bank dalam setiap Rapat Dewan 

Komisaris.  

c) Menganalisa kinerja Direksi sepanjang tahun 2016 dan mengevaluasi 

pencapaian target bisnis bank.  

d) Informasi mengenai Peraturan-peraturan baru.  

e) Perbaikan terhadap program kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh audit 

intern.  

f) Serta tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh regulator. 

  

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab Direksi, secara berkala dilakukan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan 

Direksi. Selama tahun 2017, telah dilangsungkan 6 ( enam ) kali rapat Dewan 

Komisaris, dengan Direksi dengan daftar hadir anggota sebagai berikut:  

 
No Nama Daftar Hadir Rapat Kehadiran Fisik 

1 Dr-Ing, Ir Ida Bagus Kesawa 

Narayana 

6 6 6 

2 Ida Bagus Ketut Wisma Adi, 

Amd.Par 

2 2 2 

3 I Nyoman Semadiartha, SH 6 6 6 

4 Dewa Ngakan Ketut Catur 

Susana, SE.AK 

6 6 6 

5 I Gede Dwi Kusuma Negara, 

SE 

2 2 2 

 

 

12. REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS  
Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat 

kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan 

perusahaan. Dalam tahun 2017, nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh 

Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain adalah:  

a) Menganalisa, memberi masukan dan bersama-sama direksi menyetujui Rencana 

Bisnis Bank Tahun 2017 
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b) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi 

dari audit internal termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan 

auditor eksternal dan audit Otoritas Jasa Keuangan.  

c) Kualitas SDM dalam analisa dan pengikatan kredit perlu dilakukan pelatihan 

secara berkala  

d) Peningkatan sumber dana murah dan perluasan pasar perlu ditambahkan Produk 

produk dengan sasaran kelompok ( Comunnity) 

e) Perbaikan NPL perlu diselesaikan bagi debitur tidak korperatif melalui 

pelelangan dan Upaya lainnya dengan pembentukan team Khusus. 

f) Penyaluran Dana mikro perlu ditingkatkan ke sector produktif  terutama pada 

kelompok peternakan ( Kelompok Lele, Gurami, Pertanian Organik dll) dengan 

produk khusus. 

g) Mempercepat proses penjualan agunan debitur dibuatkan halaman Medsos 

tentang Lelang asset Bagus guna cepatnya menemukan calon pembeli. 

h) Guna meningkatkan layanan BPR perlu dibuatkan suatu aplikasi yang dapat 

digunakan calon nasabah untuk memohon dan menjadi nasabah BPR yang dapat 

di download dari Playstore google dan memasarkan melalui Baliho di halaman 

kantor. 

i) Mencegah fraud dan meningkatkan kompetensi SDM perlu rotasi secara rutin. 

 

13. PROSEDUR PENETAPAN DAN BESARNYA REMUNERASI DEWAN 

KOMISARIS  
Dewan Komisaris mengusulkan kepada Pemegang Saham, Kemudian Pemegang Saham 

melalui RUPS menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi Anggota 

Dewan Komisaris. 

  

a. Prosedur Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris  

Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi kepada RUPS, kemudian RUPS 

memutuskan gaji/honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris.  

 

 
b. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris  

Paket remunerasi Dewan Komisaris pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:  

  
Jumlah Yang Diterima Dalam 1 Tahun 

Jumlah Renumerasi dan Fasilitas Lain 

Dewan Komisaris 

Orang Jumlah (dlm 

Ribuan Rp.) 

Renumerasi ( Gaji, Bonus, Tunjangan Rutin, dan fasilitas 

lainnya Non Natura) 

2 348.603 

Fasilitas lain dalam bentuk natura seperti : 

a. Perumahan dan Transportasi 

b. Asuransi Kesehatan (BPJS) 

- - 

 

Remunerasi Anggota 
Dewan Komisaris 

Pemegang Saham (Sesuai wewenang yang diberikan melalui RUPS) 

Dewan Komisaris 



 

 

Laporan Tata kelola Perusahaan 
Manajemen Resiko 
Kepatuhan  
Tahun 2017 

 

GCG 

2017 

14. INDEPENDENSI KOMISARIS  
Untuk menjamin serta mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih 

objektif, serta menempatkan bentuk kewajaran dan kesetaraan pada berbagai 

kepentingan para stakeholders, dimana sebagai Komisaris Independen harus sedapat 

mungkin menghindarkan diri dan terlepas dari berbagai benturan kepentingan yang 

dapat mempengaruhi kinerja dan operasional perusahaan.  

 

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang 

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dijelaskan bahwa “Komisaris 

Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan 

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan 

anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali 

atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak 

independen”.  

 

Pada Tahun 2017 PT. BPR Suryajaya Ubud antara anggota Komisaris tidak 

mempunyai hubungan keuangan, kepegurusan, kepemilikan saham, dan atau 

hubungan keluarga dengan anggota komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang 

saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya 

bertindak independen. 

 

15. HUBUNGAN AFILIASI DENGAN DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN 

KOMISARIS LAINNYA, SERTA PEMEGANG SAHAM  
Hubungan keuangan dan hubungan keluarga antara Komisaris Utama dengan Komisaris 

lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Mayoritas anggota 

Dewan Komisaris PT.BPR Suryajaya Ubud tidak memiliki hubungan keuangan atau 

hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan 

Komisaris lainnya serta Direksi. Komisaris PT.BPR Suryajaya Ubud memiliki 

hubungan keluarga dan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan 

Pemegang Saham.  

 

Nama 

Hubungan Keuangan Hubungan Keluarga 

PSP Pemegang 

saham 

Dewan 

Komisaris 

lain 

Direksi PSP Pemegang 

Saham 

Dewan 

Komisaris 

lain 

Direksi 

Dr-Ing, Ir IB Kesawa Narayana Ya Ya Tidak Tidak Ya Ya Tidak Tidak 

IB Ketut Wisma Adi, Amd.Par Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

 

 

16. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS PADA PT.BPR 

SURYAJAYA UBUD, BANK/LK LAIN MAUPUN PERUSAHAAN LAINNYA  
Pada posisi per tanggal 31 Desember 2017 Dewan Komisaris  memiliki saham pada 

PT.BPR Suryajaya Ubud dan Perusahaan lainnya sebagai berikut : 

 

No Nama 

BPR Suryajaya Ubud Bank Lain Perusahaan lain 

PT.Surya Bali Taksu 

Lembar Nominal 

(ribuan Rp.) 

Lembar Nominal Lembar Nominal 

(Ribuan Rp) 

1 Dr-Ing Ir IB Kesawa 

Narayana 

8.367 8.367.000 - - 300 300.000 

2 Ida Bagus Ketut 

Wisma Adi, Amd.Par 

- - - - - - 
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17. KEIKUTSERTAAN DALAM PELATIHAN  
Selama tahun 2017 Dewan Komisaris telah mengikuti pendidikan yaitu: 

No Nama Jenis 

Training/Seminar 

Penyelenggara Waktu Tempat 

Pelaksanaan 

1 Dr-Ing, Ir IB 

Kesawa 

Narayana 

Study Banding 

BTPN Syariah 

Surabaya 

Internal Januari 

2017 

Surabaya 

  Penyegaran APU 

PPT 

Internal Des 2017 BPR 

Suryajaya 

Ubud 

2 Ida Bagus Ketut 

Wisma 

Adi,Amd.Par 

Sertifikasi 

Komisaris 

Perbarindo 

Jabar dan LSP 

Certif 

Agst 

2017 

Bandung 

Jabar 

  Pengetahuan 

Dasar dan 

Refresment APU 

& PPT 

Internal Bank Des 2017 BPR 

Suryajaya 

Ubud 

18. PROFIL DEWAN KOMISARIS  

a. KOMISARIS UTAMA  
Dr-Ing, Ir Ida Bagus Kesawa Narayana, Lahir di Sangeh Badung pada tanggal 30 

Januari 1953 Warga Negara Indonesia, Komisaris Utama PT.BPR Suryajaya Ubud 

sejak 2014. Sebelumnya beliau merupakan Karyawan di Perusahaan Luar Negeri 

(Jerman) dengan Nama Fraunhoper sebagai kepala perwakilan wilayah Indonesia 

sebagai beliau memperoleh Sertifikasi Kompetensi  Direktur yang dikeluarkan oleh 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan tahun 2014 

  

b. KOMISARIS  
Ida Bagus Ketut Wisma Adi Amd.Par, Lahir di Batuan Gianyar pada tanggal 16 

Oktober 1979 Warga Negara Indonesia, Komisaris PT.BPR Suryajaya Ubud sejak 

2017. Beliau mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bali tahun 1998 

sampai 2004 dan memperoleh gelar Ahli Madya Pariwisata. Pada tahun 2017 beliau 

memperoleh Sertifikasi  Kompetensi Komisaris yang dikeluarkan oleh Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan tahun 2017.  

 

D. DIREKSI  
Direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik di PT.BPR Suryajaya Ubud. Direksi juga menjamin 

keberlangsungan usaha Bank untuk jangka panjang, pencapaian tingkat kinerja yang 

sesuai dengan target usaha, serta pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank demi 

kepentingan para stakeholder secara keseluruhan. 

  

1. PEDOMAN KERJA DIREKSI  
Dalam menjalankan tugasnya Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja 

(charter) yang memuat antara lain:  

a) Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi  

b) Masa Jabatan Direksi 

c) Rangkap Jabatan Direksi 

d) Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi 

e) Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan 

f)  Aspek Transparansi dan Larangan Bagi Direksi 
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g) Orientasi dan Pelatihan Direksi 

h) Etika, Cuti, dan Waktu Kerja Direksi  

i) Rapat Direksi 

 

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (charter) direview secara periodik dan 

apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. 

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dibuat pada tanggal 1 Agustus 2016.  

 

Pada tahun 2017, sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan 

Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yaitu komposisi, kriteria, Kriteria 

Komisaris Independen, Masa Jabatan, Nilai dan Etika Kerja, Tugas dan Tanggung 

Jawab serta Rapat Direksi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan.  

 

2. JUMLAH, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DIREKSI  
Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik 

(Good Corporate Governance) menyatakan bahwa Anggota Direksi wajib memiliki 

paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi, serta Seluruh anggota Direksi wajib 

bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda 

pada propinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan 

langsung dengan kota/kabupaten pada propinsi lokasi kantor pusat PT.BPR 

Suryajaya Ubud. Komposisi dari anggota Direksi sudah sesuai dengan ketentuan 

Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good 

Corporate Governance). Jumlah Anggota Direksi PT.BPR Suryajaya Ubud per 

tanggal 31 Desember 2017 berjumlah 3 (Tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang  

Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur Bisnis & IT  dan 1 (satu) Orang Direktur 

Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di 

Provinsi Bali, Kota Madya Denpasar dan Kabupaten Gianyar. 

  

Susunan Direksi PT.BPR Suryajaya Ubud sesuai dengan risalah Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) PT.BPR Suryajaya Ubud pada tanggal 18 Desember 2017 

dan berdasarkan Akta No. 35 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris I 

Putu Chandra, SH. adalah sebagai berikut:  

No Nama Jabatan 

1 I Nyoman Semadiartha, SH Direktur Utama 

2 I Gede Dwi Kusuma Negara, SE Direktur Bisnis & IT 

3 Dewa Ngakan Ketut Catur Susana, 

SE.Ak 

Direktur Membawahkan Fungsi 

Kepatuhan 

 

Seluruh anggota Direksi memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari 

Lembaga Sertifikasi Profesi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

44 /POJK.03/2015 Tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan 

Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah. 

 

Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, reputasi 

keuangan, dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test). 

  

Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional 

sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat 
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khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah 

didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk 

yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau 

penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk 

proyek yang bersifat khusus dimaksud.  

 

3. JABATAN DIREKSI DI LUAR PERUSAHAAN PER 31 DESEMBER 2017  
Anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan lain pada Bank dan/atau Perusahaan 

Lainnya.  
No Nama Jabatan Di BPR 

Suryajaya 

Ubud 

Jabatan di Luar 

BPR Suryajaya 

Ubud 

Perusahaan/

Badan/Orga

nisasi 

1 I Nyoman Semadiartha,SH Direktur Utama - - 

2 I Gede Dwi Kusuma Negara, SE Direktur - - 

3 Dewa Ngakan Ketut Catur Susana, 

SE.Ak 

Direktur - - 

 

4. PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN  
a. Penggantian dan/atau pengangkatan Anggota Direksi telah memperoleh 

persetujuan dari RUPS.  

b. Masa jabatan seorang Anggota Direksi sesuai Anggaran Dasar adalah efektif 

sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saat RUPS 

Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatan tersebut. 

c. Anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh 

RUPS. 

 

Masa Jabatan masing-masing Direksi adalah sebagai berikut:  
No Jabatan Nama Persetujuan OJK RUPS Masa 

Jabatan 

1 Direktur Utama I Nyoman 

Semadiartha, SH 

S-43/KO.311/2016 

17 Peb 2016 

5-1-2017 2015-2020 

2 Direktur Dewa Ngakan Ketut 

Catur Susana, SE.Ak 

S-367/KO.312/2014 

31 Des 2014 

03-12-2014 2014-2019 

3 Direktur I Gede Dwi Kusuma 

Negara, SE 

S-182/KR.0812/2017 

5 Desember 2017 

18-12-2017 2017-2022 

 

5. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI  
a. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk 

kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.  

b. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung 

jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata 

Tertib Kerja Direksi ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang 

Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, Peraturan Bank 

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.  

c. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam 

setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di 

Bank .  

d. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau 

pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank.  
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e. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas 

kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi 

dalam menjalankan tugasnya.  

f. Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian Bank sebagaimana 

dimaksud pada point e diatas apabila dapat membuktikan: 

 (1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,  

 (2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan 

kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank,  

 (3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak 

langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan  

 (4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.  

g. Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang 

relevan dalam bidangnya.  

h. Dalam rangka melaksanakan prinsip Good Corporate Governance dalam setiap 

kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi 

paling kurang wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:  

i. Fungsi audit intern;  

ii. Fungsi manajemen risiko; 

iii. Fungsi kepatuhan; 

iv. Fungsi APU & PPT  

i. Direksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit 

Intern Bank, auditor Eksternal, hasil Pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa 

Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.  

j. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan Bank yang bersifat 

strategis di bidang kepegawaian.  

k. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat 

waktu kepada Dewan Komisaris  

l. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat 

bagi setiap anggota Direksi.  

m. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan dalam Job 

Description  

n. Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola, Direksi wajib 

memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara 

lain dengan adanya:  

a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang 

menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang 

operasional; dan  

b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit 

intern, dan independen terhadap unit kerja lain.  

o. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 

pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

p. Direksi wajib menyusun dan melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja 

Direksi yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi dan paling kurang 

memuat :  

a. Pengaturan Etika Kerja  

b. Waktu kerja, dan  

c. Pengaturan rapat.  
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6. NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA  
a. Setiap anggota Direksi wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, 

menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-

hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan kepengurusan Bank, 

pelaksanaan Good Corporate Governance dan Anggaran Dasar Bank, serta 

wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan 

kepentingan antara Bank dan Direksi serta para pihak yang terkait.  

b. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga atau 

semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota anggota Direksi atau 

anggota Dewan komisaris.  

c. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan 

lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga 

pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR 

dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi 

BPR.  

d. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan 

pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.  

e. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang 

memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal 

disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa 

keuangan non Bank. 

f. Setiap anggota Direksi dilarang untuk mengambil keputusan apapun yang dapat 

menempatkan atau berpotensi menempatkan Direksi pada kesempatan pertama 

terhadap potensi benturan kepentingan.  

g. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil 

tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank dan 

wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.  

h. Setiap anggota Direksi dilarang :  

i. Memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadinya, termasuk 

untuk kepentingan keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang 

merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.  

ii. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank 

selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan  

i. Setiap anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat 

pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan 

fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai 

keadaan Bank yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.  

j. Angota Direksi wajib mengungkapkan :  

1) Kepemilikan saham, baik pada Bank yang bersangkutan maupun 

perusahaan lain;  

2) Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan 

Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham bank; dan  

3) Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima.  

k. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa 

profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan:  

1) Untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya 

membutuhkan adanya konsultan;  
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2) Didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang 

lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka 

waktu pekerjaan serta biaya;  

3) Perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen 

dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus 

sebagaimana dimaksud pada huruf a.  

l. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan 

lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga 

pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR 

dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi 

BPR. 

  

7. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UTAMA  
a. Menentukan Kebijaksanaan umum dalam memimpin Bank untuk mencapai 

tujuan perusahaan.  

b. Bertanggung jawab kepada semua kegiatan dalam tugas operasional 

bank/perusahaan dan membawa misi pengenalan dan misi perusahaan pada 

umum dengan melakukan fungsi humas.  

c. Bertanggung jawab dan mengurus harta kekayaan perusahaan dan mengawasi 

serta mengelola hubungan ataupun transaksi usaha dan keuangan perusahaan.  

d. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja 

perusahaan setiap tahun, bersama - sama dengan semua anggota Dewan 

Komisaris dan Direksi.  

e. Mengadakan perubahan - perubahan dalam struktur organisasi sesuai dengan 

perkembangan usaha bank.  

f. Membuat keputusan dalam hal memberikan jumlah pinjaman kepada calon 

nasabah (debitur) yang masuk dalam batas wewenang.  

g. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, bersama – sama dengan 

semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sekaligus menyampaikan laporan 

pertanggung jawaban Direksi untuk tahun buku bersangkutan.  

h. Menandatangani surat - surat berharga dan dokumen penting perusahaan baik 

sendiri ataupun bersama dengan anggota dewan komisaris sesuai dengan aturan 

yang ada.  

i. Menandatangani surat keputusan direksi secara sendiri atau bersama – sama 

yang meliputi segala gaji, promosi, mutasi, dan pemberhentiaan karyawan.  

j. Membina hubungan dengan para pejabat Otoritas Jasa Keuangan dan Bank 

Indonesia dan Departemen keuangan lainnya agar tercipta kerjasama dan 

bimbingan dari kedua instansi Pembina tersebut.  

k. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah menunjukan 

pengabdian dan kesetiaannya kepada bank.  

l. Bertanggung jawab terhadap pencapaian rencana kerja dan anggaran yang telah 

disetujui oleh dewan komisaris.  

m. Menandatangani laporan - laporan bank yang penting khususnya laporan kepada 

Bank Indonesia dan pihak - pihak extern lainnya.  

n. Mengendalikan dan mengawasi tugas - tugas pemberian persetujuan kredit, 

pengelolaan sumber daya manusia, pengawas dan pendanaan bank. 

  

8. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR  
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a. Bertanggung jawab atas penyusunan garis - garis kebijaksanaan perusahaan di 

bidang administrasi keuangan, kepegawaian dan umum serta perkreditan dalam 

upaya membangkitkan tingkat kesehatan dan pertumbuhan bank.  

b. Memonitor dan mengevaluasi laporan pengendalian biaya, perubahan dan 

perkembangan pendapatan bank secara periodic dan berkesinambungan.  

c. Bertanggung jawab atas penyusunan laporan/program dan realisasinya pada 

setiap periode pertanggung jawaban anggaran.  

d. Bersama - sama dengan Direktur Utama menandatangani persetujuan kredit 

pada forum rapat panitia kredit (loan committee)  

e. Mewakili Direksi dalam hal Direktur Utama sedang berhalangan.  

f. mengkoordinasi dan mengarahkan semua kegiatan - kegiatan pada setiap bagian.  

g. Melakuakan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam kantor, 

teramasuk pada semua unit kerja.  

h. Memeriksa dan mengawasi administrasi keuangan bank.  

i. Meneliti kebenaran dan kelengkapan atas laporan keuangan, terutama neraca dan 

perhitungan rugi/laba perusahaan.  

j. Mengadakan pengawasan serta penilaian terhadap efisiensi dan efektifitas 

pelaksanaan tata kerja sesuai dengan ketentuan organisasi.  

k. Menyelenggarakan dan mepersiapkan bahan – bahan laporan untuk rapat – rapat 

Direksi dan komisaris.  

l. Meneliti kebenaran dan mengawasi semua pengeluaran biaya – biaya 

operasional.  

m. Mengangkat dan memberhentikan karyawan atas usul dari para Kepala Bidang 

unit kerja/bagian personalia, setelah dipertimbangkan dengan Direktur Utama.  

n. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja perusahaan sampai ke unit terbawah.  

o. Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama 

sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan fungsinya sebagai Direktur 

Perusahaan. 

 

9. RAPAT DIREKSI  
Direksi dapat mengadakan rapat setiap waktu dan dihadiri oleh seluruh anggota 

Direksi. Pada rapat Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Internal Audit dapat diundang 

sesuai dengan keperluan, untuk berpartisipasi dalam rangka mendapatkan 

pemahaman mendalam mengenai usaha Bank. Selama tahun 2017, telah 

dilangsungkan 15 ( Lima Belas ) kali rapat Direksi, dengan daftar hadir anggota 

sebagai berikut: 

No Nama Daftar Hadir Rapat Kehadiran 

Fisik 

1 I Nyoman Semadiartha,SH 15 15 15 

2 Dewa Ngakan Ketut Catur 

Susana, SE.Ak 

15 15 15 

3 I Gede Dwi Kusuma 

Negara, SE 

15 15 15 

 

Materi Rapat Direksi tersedia paling lambat 5 hari kerja sebelum diadakannya rapat 

dan didistribusikan kepada seluruh Anggota Direksi. Keputusan Rapat dibuat dengan 

kesepakatan/persetujuan semua anggota Anggota Direksi. Jika tidak tercapai maka 

yang berlaku adalah keputusan dari mayoritas anggota Direksi yang hadir. Perbedaan 
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pendapat (dissenting opinion) harus didokumentasikan secara jelas dalam risalah 

rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. 

  

 

 

 

10. PROSEDUR PENETAPAN DAN BESARNYA REMUNERASI DIREKSI  
Direksi mengusulkan kepada Pemegang Saham, Kemudian Pemegang Saham melalui 

RUPS menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi Anggota Direksi.  

a. Prosedur Penetapan Remunerasi Anggota Direksi 

Direksi mengusulkan remunerasi kepada RUPS, kemudian RUPS 

memutuskan gaji/honorarium dan tunjangan Direksi.  

 

 
 

b. Struktur Remunerasi Direksi  

Paket remunerasi Direksi pada 31 Desember 2017, adalah sebagai berikut:  

Jumlah Yang Diterima Dalam 1 Tahun 

Jumlah Renumerasi dan Fasilitas Lain 

Direksi 

Orang Jumlah (dlm 

Ribuan Rp.) 

Renumerasi ( Gaji, Bonus, Tunjangan 

Rutin, dan fasilitas lainnya Non Natura) 

3 514.844 

Fasilitas lain dalam bentuk natura seperti : 

a. Perumahan dan Transportasi 

b. Asuransi Kesehatan (BPJS) 

- - 

 

 

11. INDEPENDENSI DIREKSI  
Untuk menjamin serta mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih 

objektif, serta menempatkan bentuk kewajaran dan kesetaraan pada berbagai 

kepentingan para stakeholders, dimana sebagai Direksi Independen harus sedapat 

mungkin menghindarkan diri dan terlepas dari berbagai benturan kepentingan yang 

dapat mempengaruhi kinerja dan operasional perusahaan.  

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan 

kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan 

Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, yang 

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.  

 

12. HUBUNGAN AFILIASI DENGAN DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN 

KOMISARIS LAINNYA, SERTA PEMEGANG SAHAM  

Remunerasi Anggota Direksi 

Pemegang Saham (Sesuai wewenang yang diberikan melalui RUPS) 

Direksi 
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Hubungan keuangan dan hubungan keluarga antara Anggota Direksi dengan 

Anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali 

Bank. Mayoritas anggota Direksi PT.BPR Suryajaya Ubud tidak memiliki hubungan 

keuangan atau hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua 

dengan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lainnya dan / atau Pemegang 

Saham BPR. 

 

 

Nama 

Hubungan Keuangan Hubungan Keluarga 
PSP Pemegang 

saham 

Dewan 

Komisaris 

lain 

Direksi PSP Pemegang 

Saham 

Dewan 

Komisaris 

lain 

Direksi 

I Nyoman Semadiartha,SH Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

Dewa Ngakan Ketut Catur 

Susana,SE.Ak 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

I Gede Dwi Kusuma 

Negara, SE 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

  

13. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI PADA PT.BPR SURYAJAYA UBUD, 

BPR LAIN MAUPUN PERUSAHAAN LAINNYA DAN/ATAU MENJADI 

PEMEGANG SAHAM MAYORITAS DI LEMBAGA JASA KEUANGAN 

LAINNYA  
Pada posisi per tanggal 31 Desember 2017 Direksi tidak memiliki saham sebesar 

25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada PT.BPR Suryajaya 

Ubud, BPR Lain maupun Perusahaan lainnya dan/atau menjadi pemegang saham 

mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank.  

 

14. KEIKUTSERTAAN DALAM PELATIHAN  
Selama tahun 2017 Direksi telah mengikuti beberapa pelatihan maupun seminar yang 

diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun Perbarindo dan pihak lain rekanan, 

diantaranya adalah sebagai berikut :  
No Nama Jenis Training/Seminar Penyelenggara Waktu 

Pelaksanaan 

Tempat 

Pelaksanaan 

1 I Nym 

Semadiartha, SH 

Seminar bersama Mitra 

BJB 

BJB 24-3-2017 Bandung 

  Rakerda & seminar 

Singaraja 

Perbarindo 28-4-2017 Singaraja 

  Diklat bersama LPDB 

teman KUMKM  

LPDB 23-10-2017 Jakarta 

  Seminar Outlook 

Ekonomi 2018 

Perbarindo 22-11-2017 Denpasar 

  Study Banding dengan 

BTPN Syariah 

Internal 13-1-2017 surabaya 

2 Dewa Ngakan 

Ketut Catur 

Susana, SE.Ak 

Penanganan kredit 

bermasalah dan 

Leadership 

Perbarindo 20-3-2017 Puri Saron 

Singaraja 

  Capacity Building OJK 25-4-2017 Trans Resort 

Kuta 

  Workshop Penyusunan 

RBB 

Perbarindo Gianyar 14-8-2017 Puri Nusa Indah 

Dps 

  Analisa kredit OJK 16-10-2017 Bali Beach 

Sanur 

  Seminar dan FGD dengan 

Bank Lestari 

Bank Lestari 20-10-2017 Ayana Resort 

Kuta 

3 I Gede Dwi 

Kusuma Negara 

Digital Marketing strategy Meta Dinamika 17-5-2017 Jakarta 
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15. PROFIL DIREKSI  

a. DIREKTUR UTAMA  
I Nyoman Semadiartha, SH, Lahir di Mengwi pada tanggal 15 juli 1964 Warga 

Negara Indonesia, Direktur Utama PT.BPR Suryajaya Ubud sejak 2015. Beliau 

memulai karir di Bank Dagang Bali, karirnya berlanjut  

 

b. DIREKTUR  
Dewa Ngakan Ketut Catur Susana, Lahir di Gianyar pada tanggal 5 Mei 1976. Warga 

Negara Indonesia, Direktur PT.BPR Suryajaya Ubud sejak 2012. Beliau memulai 

karirnya di PT.Bank Sinar Harapan Bali (2001 – 2012), Beliau mengenyam 

pendidikan di Universitas Udayana dengan Jurusan Ekonomi Akuntansi (1995 – 

2001) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan Register Akuntan Depkeu 

Tahun 2001. Pada tahun 2015 beliau memperoleh Sertifikasi Direktur yang 

dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 

 

c. DIREKTUR 

I Gede Dwi Kusuma Negara, Lahir di Klungkung pada tanggal 8 Juni 1977. Warga 

Negara Indonesia, Direktur PT.BPR Suryajaya Ubud sejak 2017. Beliau memulai 

karirnya di PT.BPR Gisawa (2003 – 2015), Beliau mengenyam pendidikan di STIE 

Kerjasama Yogyakarta dengan Jurusan Ekonomi Manajemen (1995 – 2001) dan 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Pada tahun 2010 beliau memperoleh Sertifikasi 

Direktur yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 

  

16. PENILAIAN KINERJA DIREKSI  
Secara umum kinerja Direksi dalam pengelolaan bank telah dilaksanakan namun 

pada Tahun 2017 secara kinerja belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Hal 

ini tercermin pada pertumbuhan bank secara kuantitatif yang  terhambat sejak tahun 

2016 sampai dengan tahun 2017 dengan pencapaian sebagai berikut Dana Tabungan 

meningkat 21,85% dari tahun sebelumya, Deposito pencapaian target 70,57% dari 

rencana kerja atau sebesar 17,2 M mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, 

Pencapaian target kredit 74,29% dari rencana kerja sebesar 78,5 Milyar mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya,Asset tercapai 75,54% dari rencana kerja  yaitu 

sebesar 105.9 M turun dari posisi Desember 2017, Bank Mengalami kerugian 

sebesar 3.583 M akibat dari adanya Fraud yang dilakukan salah satu Karyawan, 

NPL mengalami peningkatan dengan posisi Desember 2017 sebesar 14,37% Gross. 

   

E. BENTURAN KEPENTINGAN  

1. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Bab X 

Pasal 69 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan. Benturan Kepentingan adalah 

perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi 

pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau 

pihak terkait dengan Bank.  

Ketentuan dalam Pasal ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota Direksi, anggota 

Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif menghindarkan diri dari pengambilan suatu 

keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan. Namun demikian 

apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud harus 

mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian 

yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta 

mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.  
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Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar 

prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan 

yang menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan BPR, antara lain 

pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku.  

Selain pengaturan tersebut di atas, maka untuk menjaga independensi anggota 

Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama Perusahaan, maka Anggaran 

Dasar Perusahaan juga telah mengatur hal tersebut. Bank juga telah memiliki 

pedoman benturan kepentingan yang dibuat per tanggal 1 Agustus 2016.  

 

2. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN  
Di tahun 2017, terdapat transaksi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau 

mengurangi keuntungan Bank. 

No Nama dan 

Jabatan Yang 

Memiliki 

benturan 

Kepentingan 

Nama dan 

Jabatan 

Pengambil 

Keputusan 

Jenis 

Transaksi 

Nilai Transaksi 

(Jutaan Rupiah) 

Keterangan 

*) 

1 Komisaris 

Utama 

Direksi Perpanjangan 

Kontrak 

Kantor 

Rp.700.000.000 Diselesaikan 

dengan cara 

mencari 

penilai 

independen 

menentukan 

harga layak 

 

*)- Tidak sesuai system dan prosedur yang berlaku; dan 

   - menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan 

kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan 

 

 F. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN  

1. BUDAYA KEPATUHAN  
Dibandingkan dengan industri lain, industri perbankan adalah industri yang sarat 

dengan ketentuan dan pengaturan (heavily regulated industries). Setiap aktivitas dan 

transaksinya diatur oleh suatu ketentuan. Budaya kepatuhan adalah suatu kondisi 

perilaku yang tunduk dan taat, tercermin dalam perilaku, bahasa, organisasi, social 

dan sebagainya. Budaya kepatuhan merupakan elemen yang penting dalam 

organisasi Bank yang diwujudkan dalam Kebijakan Kepatuhan yang memastikan 

penerapan prinsip kepatuhan dan tumbuh-kembangnya budaya kepatuhan di Bank.  

Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksanaannya Budaya Kepatuhan 

pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. Selain itu, setiap 

pimpinan di semua Unit Kerja bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan 

kepatuhan di unitnya masing-masing, termasuk untuk memastikan langkah-langkah 

perbaikan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan koreksi. Begitu Juga 

setiap Kepala Bagian bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan kepatuhan 

di unitnya masing-masing,  termasuk untuk memastikan langkah-langkah koreksi 

atas ketidakpatuhan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan koreksi tersebut.  

 

2. PERAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
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Dewan Komisaris PT.BPR Suryajaya Ubud melakukan pengawasan aktif atas fungsi 

kepatuhan melalui berbagai aktivitas antara lain dengan mengevaluasi pelaksanaan 

fungsi kepatuhan melalui pelaporan triwulanan dan semesteran dari Direktur dan 

rapat Dewan Komisaris. Berdasarkan hasil evaluasi, Dewan Komisaris memberikan 

saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan 

Bank di PT.BPR Suryajaya Ubud.  

Direksi PT.BPR Suryajaya Ubud berperan dalam memastikan pelaksanaan fungsi 

kepatuhan Bank tersebut serta menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya 

kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank antara lain 

dengan menyusun kebijakan dan/atau menetapkan keputusan berpedoman kepada 

ketentuan dan perundangan yang berlaku. 

 

3. DIREKTUR YANG MEMBAWAHI FUNGSI KEPATUHAN (DIREKTUR 

KEPATUHAN) DAN PEJABAT EKSEKUTIF KEPATUHAN  
PT.BPR Suryajaya Ubud telah menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur 

yang membawahi Fungsi Kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan serta 

memastikan pelaksanaan kepatuhan di lingkungan Bank sesuai dengan ketentuan 

OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Saat ini Anggota 

Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dijabat oleh Dewa Ngakan Ketut 

Catur Susana, SE.Ak 
  

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan pada Bank telah memenuhi 

kriteria independensi dan kriteria lainnya sesuai dengan POJK No. 4/POJK.3/2015 

Bab V bagian kesatu tentang pasal 53 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank 

Perkreditan Rakyat, antara lain tidak menangani penyaluran dana dan memahami 

peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang 

berkaitan dengan perbankan.  

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya dibantu oleh Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi 

kepatuhan yang independen terhadap operasional bank. Independen terhadap 

operasional Bank adalah tidak menangani kegiatan yang terkait langsung dengan 

pemberian kredit dan penghimpunan dana. Dengan demikian, pejabat eksekutif  yang 

menangani fungsi kepatuhan dapat melaksanakan pula fungsi operasional yang tidak 

terkait dengan pemberian kredit dan penghimpunan dana seperti sumber daya 

manusia, manajemen risiko, serta APU dan PPT. Pejabat Eksekutif yang 

melaksanakan Fungsi Kepatuhan per tahun 2016 dijabat oleh Ni Made Sukreni. 

  

4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR YANG MEMBAWAHI 

FUNGSI KEPATUHAN  
Dalam mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, Direktur yang 

membawahi Fungsi Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yang mencakup:  

a. Merumuskan strategi atau Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung 

terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap 

jenjang organisasi;  

b. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah 

memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-

undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk 

memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat 

kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain;  
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c. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari 

peraturan perundang-undangan;  

d. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang 

dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;  

e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada 

seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan 

peraturan perundang-undangan lain yang relevan;  

f. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara 

tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai bank; dan  

g. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan 

yang dilakukan oleh Direksi Bank.  

h. Dalam melaksanakan tugas, anggota Direksi yang membawahkan fungsi 

kepatuhan wajib mencegah Direksi Bank untuk tidak menetapkan kebijakan 

dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

dan peraturan perundang-undangan lain.  

i. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terbukti telah 

melakukan pencegahan secara optimal namun masih terjadi penyimpangan, 

pertanggungjawaban atas penyimpangan yang terjadi merupakan tanggung 

jawab Direksi Bank dengan mempertimbangkan cakupan upaya pencegahan 

yang telah dilakukan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan 

dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan. 

  

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT EKSEKUTIF YANG 

MELAKSANAKAN FUNGSI KEPATUHAN  
Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Eksekutif memiliki peran dan tanggung 

jawab sebagai berikut:  

a. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan 

kegiatan usaha Bank;  

b. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit 

kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan 

peraturan perundang-undangan lain yang relevan;  

c. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian 

ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan 

perundang-undangan lain yang relevan;  

d. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai bank mengenai 

kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan 

perundang-undangan lain;  

e. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi bank sesuai 

peraturan perundang-undangan;  

f. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja bank;  

g. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja 

Audit Intern (SKAI) atau pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit 

intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai bank;  

h. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap 

kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;  

i. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap 

risiko kepatuhan dengan megacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank, berkoordinasi dengan 

Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko;  
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j. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang 

berhubungan dengan kegiatan usaha bank; dan  

k. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif 

dan efisien. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan wajib 

menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur 

kepatuhan.  

 

6. PENGELOLAAN FUNGSI KEPATUHAN  
Pelaksanaan fungsi kepatuhan merupakan salah satu unsur penting dalam upaya 

peningkatan ketahanan perbankan. Pelaksanaan fungsi kepatuhan senantiasa 

menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan yang terdiri 

dari Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang 

melaksanakan Fungsi Kepatuhan.  

Pengelolaan Risiko Kepatuhan difokuskan pada upaya peningkatan budaya 

kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank dan pada setiap jenjang organisasi. 

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan kesadaran kepatuhan (compliance 

awareness). Selama tahun 2017, Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan 

dibantu oleh Pejabat Eksekutifnya telah melakukan aktivitas sebagai berikut:  

a. Melaksanakan sosialisasi pentingnya fungsi dan peranan kepatuhan dalam 

aktivitas Bank yang didasarkan atas prinsip kehati-hatian dan menempatkan 

fungsi kepatuhan sebagai bagian integral dari aktivitas Bank guna mendorong 

terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.  

b. Melakukan tindakan pencegahan bilamana diperlukan agar kebijakan dan/atau 

keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank 

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

c. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan 

komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa 

Keuangan dan otoritas pengawas lain yang berwenang.  

d. Mendistribusikan surat masuk dari Bank Indonesia kepada Divisi/Fungsi yang 

terkait agar dapat ditindaklanjuti.  

e. Membuat ringkasan peraturan, menganalisa dampaknya bagi Bank dan 

menyelenggarakan sosialisasi peraturan perbankan yang dikeluarkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas lainnya kepada seluruh jajaran Direksi 

dan Kepala Divisi/Fungsi yang berkepentingan sehingga memudahkan 

pelaksanaan fungsi kepatuhan.  

f. Bertindak sebagai liaison officer dalam hubungannya dengan Otoritas Jasa 

Keuangan.  

g. Melaksanakan sosialisasi dan training bagi seluruh staff Bank mengenai 

pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang 

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). PT.BPR Suryajaya Ubud 

mempunyai kebijakan internal bahwa setiap karyawan baru dalam jangka waktu 

5 bulan sejak bergabung diwajibkan mengikuti training dasar/primary mengenai 

APU-PPT dan penyegaran kembali kepada seluruh karyawan dalam jangka 

waktu 1 tahun. Kebijakan ini diambil untuk memastikan tanggungjawab dan 

kesadaran akan pentingnya APU-PPT dan agar tetap dapat mengikuti setiap 

perkembangan mengenai APU-PPT.  

h. Memantau pelaksanaan tugas APU dan PPT.  

i. Memantau pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan melaporkannya 

kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan) apabila ada.  
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j. Melakukan evaluasi atas Kebijakan Penerapan Program APU dan PPT dalam 

rangka peningkatan pelaksanaan program APU dan PPT.  

k. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan ketentuan kehati-hatian yang 

dilakukan oleh Bank yang meliputi:  

1. Rasio Tingkat Kesehatan Bank (TKS)  

2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).  

3. Posisi Non Performing Loan (NPL) dan Pembentukan Cadangan 

(PPAP).  

4. Good Corporate Governance.  

5. Kepatuhan terhadap ketentuan/peraturan lainnya. 

  

Untuk ke depannya beberapa hal yang harus dilakukan oleh Bank khususnya Anggota 

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan beserta Pejabat Eksekutif yang 

melaksanakan Fungsi Kepatuhan dalam meningkatkan terciptanya kepatuhan bank 

terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku serta kebijakan-kebijakan bank yang 

dibuat, diantaranya :  

a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka kepatuhan. Dengan 

demikian dapat dipastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan 

prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan 

ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari 

ketentuan yang berlaku. Dengan demikian dapat meminimalkan risiko 

kepatuhan Bank.  

c. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan akan menyampaikan 

laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur 

Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.  

 

7. INDIKATOR KEPATUHAN 2017  
Dari laporan keuangan dan data internal, indicator kepatuhan tahun 2017 menunjukan 

keadaan seperti berikut:  

a. Permodalan PT.BPR Suryajaya Ubud telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa 

Keuangan sesuai dengan POJK nomor 5/POJK.3/2015 Tentang Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum(KPMM) Bank Perkreditan Rakyat. Struktur 

permodalan yang memadai tercermin dari tingginya Capital Adequancy Ratio 

(CAR) yang berada diatas ketentuan yaitu sebesar 12 % (dua belas persen) dari 

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sedangkan Rasio Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum/KPMM (Capital Adequacy Ratio/CAR) Bank per 

Desember 2017 adalah 18,79%.  

b. Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap ketentuan Otoritas Jasa 

Keuangan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).  

c. Bank berusaha menjaga komposisi kualitas portofolio aktiva produktif yang 

dimilikinya namun disebabkan situasi property yang menurun  mengakibatkan 

KAP  di posisi 12,04%  dan Non PerformingLoan (NPL) Posisi NPL net berada 

diatas batas 5% sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan yaitu 14,37 % per 

Desember 2017.  

d. Bank juga telah menerapkan Cadangan Kerugian Aktiva Produktif (PPAP) yang 

merupakan cadangan yang wajib dibentuk Bank, dimana rasio PPAP Bank 

sebesar 100 %..  
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e. Rasio LDR Bank  melebihi dari maksimal sehat posisi 95% dari ketentuan yang 

berlaku yaitu sebesar 98,86 %. Pada Desember 2017 

f. Komitmen terhadap pihak eksternal secara umum dapat dipenuhi dengan baik 

dan tepat waktu.  

g. Terdapat kelemahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh bank setelah 

dilakukan pemeriksaan dari KAP dan otoritas Jasa Keuangan. Terutama 

terjadinya fraud yang disebabkan oleh kelemahan sistem core banking namun 

hal ini telah dapat dikendalikan dengan baik.  

 

8. IMPLEMENTASI PEDOMAN DAN PERATURAN TERKAIT GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE  
Komitmen penerapan GCG di Perusahaan diaktualisasikan melalui sistem GCG yaitu 

struktur governance, proses governance dan hasil governance untuk menjaga dan 

memperkuat mekanisme tata kelola yang baik di Perusahaan. Mekanisme 

pelaksanaan sistem GCG tersebut dapat dilihat dari:  

a. Kelengkapan struktur governance, yaitu kelengkapan Dewan Komisaris, 

Direksi, Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern yang sesuai dengan cakupan 

tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.  

b. Ketersediaan kebijakan, sistem dan prosedur internal untuk mendukung kegiatan 

operasional Perusahaan pada setiap tingkatan organisasi sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi dari masing-masing departemen.  

c. Pemenuhan kewajiban Perusahaan kepada stakeholders melalui ketersediaan 

laporan keterbukaan keuangan dan non-keuangan yang disajikan sesuai 

ketentuan dan tepat waktu.  

d. Perusahaan menyusun dan menyampaikan rencana bisnis bank (RBB) dan 

laporan realisasinya kepada stakeholders.  

e. Perusahaan juga mewujudkan prinsip-prinsip governance melalui kebijakan 

pendukung GCG (seperti: kode etik, penanganan pelanggaran, penegakan 

disiplin dan penentuan sanksi atas pelanggaran, komunikasi perusahaan, serta 

penanganan pengaduan nasabah).  

f. Program dan aktivitas sosialisasi atau pelatihan terkait GCG dan kebijakan 

lainnya yang berhubungan kepada karyawan di berbagai unit di Perusahaan.  

 

9. KEGIATAN DAN SOSIALISASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE 2017  
Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko kepatuhan adalah untuk memastikan 

bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif 

dari perilaku Bank yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara 

umum, ketentuan Bank Indonesia, POJK dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Aktivitas kepatuhan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2017 meliputi:  

a. Mempublikasikan Peraturan dan Surat Edaran yang terkait Bank Perkreditan 

Rakyat. Ketentuan-ketentuan tersebut, telah disampaikan kepada unit-unit kerja 

terkait. Penyampaian ketentuan baru tersebut dilengkapi pula dengan ringkasan 

ketentuan dan implikasi terhadap kegiatan/operasional bank untuk memudahkan 

unit kerja menentukan langkah dalam menaati ketentuan.  

b. Memastikan korespondensi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS), Perhimpunan Bank - Bank Perkreditan Rakyat (Perbarindo) 

dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), telah dikelola 

dengan baik dengan cara memantau pemenuhan komitmen dan/atau tanggapan 

yang perlu dilakukan.  
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c. Melakukan kajian Kepatuhan terhadap rancangan final Kebijakan, Prosedur dan 

usulan produk serta aktivitas baru yang bersifat strategis dan terhadap rancangan 

final permohonan kredit sesuai peraturan eksternal yang berlaku, peraturan 

internal Bank yang relevan serta pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam 

penerapan kebijakan dan/atau prosedur.  

d. Melakukan evaluasi dan mengukur pengelolaan risiko kepatuhan/pelaksanaan 

kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

e. Memonitor pemenuhan komitmen Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa 

Keuangan dan Otoritas berwenang lainnya.  

f. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan awareness terhadap kepatuhan, 

selama tahun 2017 dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan yaitu antara lain:  

a. Melakukan sosialisasi ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembelajaran bersama 

(knowledge sharing) dan diskusi pengalaman peserta.  

b. Meningkatkan pemahaman pentingnya fungsi dan peranan kepatuhan.  

c. Berikut adalah tabel data penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan yang 

dilaksanakan selama tahun 2017 :  

 
No Jenis Pelatihan/Pendidikan Nama 

Peserta 

Jabatan Penyelenggara Tanggal Jumlah 

Biaya 

Ket 

1 RKAT 2017 Semua - Internal bank 09-1-2017 6.110.000  

2 Study Banding BTPN syariah 

(Surabaya) 

Komisaris 

Direksi 

Pengurus BTPN Syariah 13-1-2017 2.300.700  

3 Edukasi Uang Baru I.A.Silawati Ka.Opr BI 23-1-2017    150.000  

4 Service Exelence & APU PPT Semua Staff Bu Liliwati 

Andara 

Internal bank 13-2-2017 7.130.000  

5 Leadership Dw Alit, 

Gus Eko 

Ka.Mark,A

O 

Perbarindo Gnr 03-3-2017 1.550.000  

6 APU PPT Ayu Eka,  Teller, CS Perbarindo 13-3-2017 1.700.000  

7 Trik dan Strategi Penyelesaian 

Kredit Bermasalah 

Semua AO dan 

semua staff 

Internal 14-3-2017 10.313.000  

8 Penaganan Kredit Bermasalah 

dan Leadership 

Dw Catur Direktur Perbarindo Gnr 20-3-2017 1.300.000  

9 Gathering dan Seminar Mitra 

BJB 

I.N 

Semadiartha 

Dirut BJB 24-03-2017 450.000  

10 Sosialisasi dan Motivasi POJK I.N 

Semadiartha 

Dirut OJK 24-03-2017 700.000  

11 Diklat Analisa Kredit IB Krisna AO OJK 24-03-2017 5.990.000  

12 Diklat Laporan Tata Kelola IN 

Semadiartha 

Dirut Perbarindo 19-4-2017 900.000  

13 Capacity Building & Labul Dw Catur Direktur BI/OJK 25-4-2017 400.000  

14 Rakerda & Seminar Singaraja I.N 

Semadiartha 

Dirut Perbarindo 28-4-2017 950.000  

15 Seminar Nasional LPS Dy Sila & 

Gde Wira 

SPI, IT LPS 05-5-2017 200.000  

16 Coaching, Delegting 

Monitoring for marketing 

IB Eko, 

Sudiarta 

TL Perbarindo 

Gianyar 

10-5-2017 1.600.000  

17 Pendidikan Ke Negara Semua - Internal 15-5-2017 3.106.000  

18 Pendidikan Hari BPR/BPRS Semua - Perbarindo 16-5-2017 1.250.000  

19 Pelatihan Apu PPT  Teller/CS Perbarindo 16-5-2017 1.300.000  

20 Diklat Digital Marketing Gd Wira, 

Gde Dwi 

Pengemban

gan & IT 

CV.Meta 

Dinamika 

17-5-2017 7.031.265  

21 Workshop Tata Kelola, APu 

PPT dan Manrisk 

Ni Made 

Sukreni 

PE 

Kepatuhan 

Perbarindo 12-6-2017 2.700.000  

22 Pendidikan SLIK Gde Dwi IT & 

Pengemban

gan 

OJK 14-6-2017 300.000  

23 WorkShop Tata Kelola 

Manrisk, Kepatuhan dan Apu 

PPT 

Made 

Sukreni 

PE Manris, 

Kepatuhan 

& APU 

PPT 

Perbarindo 7-7-2017 1.050.000  

24 Seminar dan RAT ABB Ngr Dwi TL Bank Andara 20-7-2017 1.000.000  

25 Workshop Lokakarya Audit I.A.Sila, 

Gede Wira 

PEAI, IT KAP 

Sunasdyana/Un

7-8-2017 850.000  
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diknas 

26 Workshop Leadership  TL  14-8-2017 800.000  

27 Workshop Penyusunan RBB Parmayana, 

dw Catur 

Direktur/Ka

.Cab 

Perbarindo 

Gianyar 

14-8-2017 3.725.000  

28 Team spirit Of Champion Gede Adi AO Perbarindo Bali 

Barat 

14-8-2017 950.000  

29 Seminar Temu Mitra BJB IN 

Semadiartha 

Dirut BJB 24-8-2017 400.000  

30 Study Budaya ABB Ng 

Dwipayana 

TL Bank Andara 29-8-2017 2.953.000  

31 Pelatihan AO Sebagai 

Konsultan 

Semua - Internal 25-9-2017 10.553.000  

32 Sosialisasi dan seminar SKNNI 

Kom, Direktur 

Dewa catur Dir Perbarindo 9-10-2017 950.000  

33 Seminar temu Mitra LPDB Semadiartha Dirut LPDB 10-10-2017 4.300.000  

34 Workshop Struktur dan Skala 

Upah 

Made 

Sukreni 

SDM Perbarindo 

Gianyar 

12-10-2017 1.300.000  

35 FGD Kredit Bermasalah bank 

lestari 

Dw Catur Dir Bank Lestari 20-10-2017 200.000  

36 Diklat LPDB Semadiartha Dirut LPDB 17-11-2017 1.763.000  

37 Study banding dan seminar Parmayana Ka.Cb Perb.bali barat 17-11-2017 2.000.000  

38 Seminar Outlook Ekonomi dan 

strategi bisnis 2018 

Semadiartha Dirut Perbarindo 22-11-2017 750.000  

39 Pelatihan Security Made Sutika Satpam Perbarindo 15-12-2017 850.000  

40 Pendidikan Olah raga Funbike Wakil 10 

org 

- FKLJK 18-12-2017 2.136.000  

41 Study Banding Petani tambak 

Gurami dan Coklat 

Ka.cab. Dir  internal 21-12-2017 500.000  

42 Diklat APU & PPT 

(refreshment) 

Semua Semua Internal 26-12-2017 7.589.000  

 

G. SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMLIKI BPR SURYAJAYA UBUD 

Sampai dengan Desember 2017 BPR Suryajaya Ubud didukung oleh SDM 

berjumlah 45 Orang dengan Jumlah 21 Orang Laki dan 24 Perempuan dengan 

rincian pendidikan S1(Sarjana) 17 Orang, D1 (diploma 3) 1 Orang, D1&D2 2 Orang 

, SMA 23 Orang, dan 1 tamatan SMP dengan rincian sebagamana tersebut dibawah : 

       

Kantor Pusat 

NO NAMA PENDIDIKAN JABATAN JENIS KLM 

1 IA SILAWATI SLTA  PEAI  P 

2 NI WYN MURIATI SLTA  Kabag Operasional  P 

3 
GUSTI NGURAH DWI PAYANA 
PUTRA,AMD D3 

 Team Leader _1  
L 

4 
DEWA GD ALIT 
SUNARBAWA,SE S1 

 Kabag Marketing  
L 

5 NI MD SUKRENI SLTA  PE Kepatuhan & SDM  P 

6 DEWA GEDE ARJANA SLTA  Senior ADM & Legal  L 

7 
IA GD SUNARIADI,AMD 

D3 

 Accounting,Verificator 
Op.Risk  P 

8 I NYOMAN SUDIARTA,SE S1  Team Leader _3  L 

9 IDA BAGUS EKO SAPUTRA,SH S1  Team Leader _2  L 

10 IDA BAGUS  KRISNARIADI  D1   Senior AO  L 

11 I NYOMAN SUARTA SLTA  Senior AO  L 

12 
GUSTI AYU EKA SRI 
WAHYUNI,SH S1 

 Costumer Service  
P 

13 
DESAK NYOMAN SRI 
WAHYUNI SLTA 

 ADM Kredit  
P 

14 IDA AYU KADE SRIATI SLTA  AO  P 

15 NI PUTU SRI SUHARTATI, SE S1  AO  P 
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16 KETUT ASTA PUTRA SLTA  AO  L 

17 DESAK KETUT DARSINI SLTA  AO  P 

18 
IDA AYUKETUT SRI 
MAHAYANTI,ST S1 

 Jr.AO  
P 

19 
IDA BAGUS MADE 
YOGANTARA,SH S1 

 Jr.AO  
L 

20 
IDA BAGUS GOVINDHA 
PARAMARTHA SLTA 

 Jr.AO  
L 

21 I WAYAN SUKARYA SMP  Penagihan Kredit  L 

22 LUH PASEK TRISNAWATI SLTA  Jr.AO  P 

23 
 NI WAYAN PUTRI  LESTARI 
DEWI SLTA 

 Jr.Teller  
P 

24 
ANAK AGUNG INDRAWATI 

SLTA 

 Umum & Cleaning 
service  P 

25 I WAYAN PRANATA SLTA  Satpam  L 

26 I MADE SUTIKA SLTA  Satpam  L 

27 DEWA RAI DIYAH PADMI SI  FO  P 

28 
I  GEDE PUTU 
WIRADANA,S.KOM SI 

 OJT  
L 

29 
NI MADE SUCI INDRA 
WATI,S.Pd SI  OJT  P 

30 NI KADEK EGI SLTA  OJT  P 

31 I KADEK SUWIDNYA SLTA  OJT  L 

 

Kantor Cabang Negara 

NO NAMA 
PENDIDIKA

N 
JABATAN 

JENIS 
KELAMIN 

1 I KETUT PARMAYANA , SH SI KEPALA CABANG L 

2 
ALIN YUDHA MAGARETHA 
,SE SI ACCOUNTING P 

3 NI KETUT ARI SANTI SLTA Jr AO P 

4 
I KETUT AGUS SUDANA 
GIRI D2 Jr AO L 

5 NI KOMANG PRIMAYANTI SLTA Jr AO P 

6 NI PUTU WIDAYANTI SLTA Jr AO P 

7 NI LUH ARMAYANTI SLTA ADM KREDIT P 

8 KETUT MAS SUHARTINI,SE SI CS P 

9 
I GEDE ADI 
PURNAWA,S.Pd SI OJT L 

10 I KETUT ARNYANA SLTA UMUM L 

11 
I GUSTI NGURAH KADE 
SURYA DINATA,S.Pd SI OJT L 

12 NI LUH WILIANTARI,SE SI OJT P 

13 
I KADEK ARYA PUTRA 
NEGARA,SH SI OJT L 

14 NI MADE RIA SANTINI DI OJT P 

 

G. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN  
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PT.BPR Suryajaya Ubud telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif. Tugas dan 

Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional :  

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan 

pengawasan operasional Bank yang mencakup perencanaan, pelaksanaan 

maupun pemantauan hasil audit.  

2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan 

kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis 

dokumen.  

3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.  

4. Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian 

internal Bank, melakukan review terhadap cara pengamanan aset Bank, menilai 

kehematan dan efisiensi penggunaan sumber daya serta menilai efektivitas 

dalam pelaksanaan Good Corporate Governance.  

5. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

Bank.  

6. Mengawasi dan memberikan penilaian terhadap keamanan dan ketertiban Bank 

serta melakukan pemeriksaan secara berkala atas semua unit kerja yang ada 

dalam organisasi.  

7. Mengadakan pemeriksaan terhadap agunan-agunan dan jaminan-jaminan yang 

diterima Bank.  

8. Melaporkan hasil audit dan pekerjaan lainnya kepada Direktur Utama dengan 

tembusan kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi 

yang membawahkan fungsi kepatuhan.  

9. Secara berkala dilakukan penilaian dan pemeriksaan oleh pihak independen 

tentang kegiatan operasional Bank dan hasilnya harus ditindaklanjuti oleh 

Manajemen Bank.  

10. SPI (Audit Intern) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif 

serta pertimbangan-pertimbangan tentang kegiatan yang diperiksa pada semua 

tingkatan manajemen dan langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang 

perlu diambil oleh Direksi.  

 

H. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN  
PT.BPR Suryajaya Ubud telah melakukan penunjukan auditor eksternal dan penentuan 

biaya audit.  

1. PENUNJUKKAN AUDITOR EKSTERNAL  
Direksi PT.BPR Suryajaya Ubud berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris  

telah menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2017 dan menetapkan jumlah 

honorarium serta persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, 

guna melakukan audit independen atas Laporan Keuangan Bank Surya tahun buku 

2017. Selanjutnya, Direksi telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Wayan 

Sunasdyana untuk melakukan audit independen atas Laporan Keuangan PT.BPR 

Suryajaya Ubud tahun 2017 

  

Berikut adalah Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit PT.BPR Suryajaya 

Ubud selama tiga tahun terakhir:  

Tahun Kantor Akuntan Publik Nama Akuntan ( Perorangan) 

2015 KAP Sri Marmo Drs. Sri Marmo Djogosarkoro 

2016 KAP Sunasdyana Drs. I Wayan Sunasdyana,CPA 
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2017 KAP Sunasdyana Drs. I Wayan Sunasdyana,CPA 

 

Dalam melaksanakan Fungsi Audit Ekstern, KAP mampu bekerja secara independen 

dan memiliki reputasi yang baik, serta telah memenuhi standar profesional akuntan 

publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi 

akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2017 telah sesuai 

dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.  

 

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi 

aspek-aspek di bawah ini:  

1) Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;  

2) Legalitas perjanjian kerja;  

3) Ruang lingkup audit;  

4) Standar profesional akuntan publik, dan  

5) Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.  

 

2. EFEKTIVITAS DAN FREKUENSI KOMUNIKASI AUDITOR EKSTERNAL 

DAN DIREKSI  
Selama pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal, komunikasi dan kerja 

sama antara auditor eksternal dan manajemen dilaksanakan secara intensif dan 

regular.  

 

3. HONORARIUM AUDITOR EKSTERNAL  
Total biaya  Audit Umum Laporan Keuangan PT.BPR Suryajaya Ubud tahun buku 

yang berakhir per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.17.600 ribu,- yang meliputi 

audit atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan 

Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, untuk menyatakan 

pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan 

ekuitas dan arus kas perusahaan, dalam semua hal yang material sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.  

Evaluasi dan penunjukkan/penggantian Kantor Akuntan Publik dilakukan setiap 

tahun sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 

yang memberi wewenang kepada Direksi Bank berdasarkan persetujuan dari Dewan 

Komisaris PT.BPR Suryajaya Ubud, dan menetapkan jumlah honorarium serta 

persyaratan lainnya, bagi akuntan publik yang ditunjuk. 

  

I. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM 

PENGENDALIAN INTERN  

1. MANAJEMEN RISIKO 
Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat 

dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Bank dituntut untuk dapat 

mengelola risiko tersebut agar dapat memperoleh efektivitas dan efisiensi usaha yang 

lebih tinggi. Risiko yang wajib dikelola tersebut adalah Risiko Kredit, Risiko 

Operasional dan Risiko Kepatuhan.  

Fungsi dan struktur manajemen risiko secara formal bagi semua BPR di Indonesia 

dibentuk berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.13/2015 

perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat. Sampai dengan 

saat ini penerapan manajemen risiko di industri perbankan terus berkembang sesuai 



 

 

Laporan Tata kelola Perusahaan 
Manajemen Resiko 
Kepatuhan  
Tahun 2017 

 

GCG 

2017 

dengan situasi dan kondisi perbankan Indonesia, perekonomian nasional dan 

internasional.  

Pada tahun 2017 PT.BPR Suryajaya Ubud terus melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan penerapan manajemen risiko dengan memperbaiki kebijakan dan 

prosedur yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta 

membuat kebijakan dan prosedur yang baru disesuaikan dengan terbitnya peraturan-

peraturan baru dari regulator. 

  

a. PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
Dewan Komisaris menyadari bahwa risiko akan berdampak pada strategi, para 

pihak yang berkepentingan dan kegiatan operasional Bank. Jika dapat mengelola 

risiko yang muncul maka Bank dapat menghasilkan serta meningkatkan 

keuntungan bagi para pemegang saham. Mengambil risiko dari nasabah dan 

mengelolanya agar menghasilkan pendapatan memerlukan sistem manajemen 

risiko yang lengkap untuk melindungi usahanya. Selain itu, pertumbuhan di masa 

mendatang hanya bisa diraih jika Bank menerapkan manajemen risiko yang kuat.  

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen 

risiko dan sistem pengendalian internal di Bank. Penerapan manajemen risiko dan 

sistem pengendalian internal Bank mencakup Pengawasan aktif Dewan Komisaris 

dan Direksi, Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, Sistem 

pengendalian internal yang menyeluruh. 

  

b. UPAYA-UPAYA UNTUK MENGELOLA RISIKO  
Bank terus berupaya mengembangkan fungsi manajemen risiko yang sesuai 

dengan standar perbankan secara berkelanjutan, serta terus mengembangkan dan 

meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian 

internal yang terpadu dan komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh 

informasi tentang adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya 

mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko. 

Untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut sesuai dengan 

perkembangan bisnis yang ada, maka evaluasi selalu dilakukan secara berkala 

sesuai dengan perubahan parameter risikonya. 

  

Proses manajemen risiko dilakukan melalui tahapan identifikasi risiko yang 

bertujuan untuk menentukan risiko material pada setiap produk dan aktivitas untuk 

selanjutnya diukur sehingga Perusahaan dapat menentukan tingkat risiko yang 

dihadapi. Perusahaan memantau risiko tersebut secara berkala untuk memastikan 

bahwa seluruh strategi mitigasi risiko Perusahaan telah dilaksanakan dengan baik 

sehingga setiap langkah mitigasi risiko tersebut efektif untuk menekan tingkat 

risiko Perusahaan. Perusahaan menetapkan risiko mana yang akan diambil, 

dihindari, ditransfer atau yang diterima dengan mempertimbangkan dampak risiko 

serta cost and benefit produk atau aktivitas Perusahaan.  

Bank telah mengidentifikasikan faktor-faktor risiko yang mempunyai akibat 

langsung terhadap laba Bank dan telah mengambil tindakan untuk menanganinya 

dalam Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan dan juga risiko – 

risiko lainnya seperti Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Strategis, Risiko 

Reputasi, dan Risiko Pemilik dan Pengurus,. Faktor-faktor risiko tersebut dikelola 

dengan berbagai perangkat yang ada di Bank, seperti misalnya kebijakan dan 

prosedur tertulis, tingkat wewenang dan batasan, pembagian fungsi dan tanggung 

jawab yang jelas, pengkajian terhadap produk/aktivitas baru, proses pelaporan dan 
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eskalasi, dan lain sebagainya. Bank telah memantau dengan ketat semua risiko 

yang melekat pada aktivitas bisnis melalui pengawasan oleh Direksi dan pelaporan 

secara berkala kepada Dewan Komisaris. PT.BPR Suryajaya Ubud menerapkan 

manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang 

disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran dan kompleksitas usaha serta 

kemampuan Bank melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:  

a. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang 

berasal dari produk dan aktivitas baru.  

b. Memastikan bahwa penyusunan sistem dan prosedur kerja yang ada telah 

memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang 

mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.  

c. Memastikan bahwa terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan 

fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang 

melaksanakan fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dilakukan oleh 

SPI dan Anggota Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan dan pejabat 

eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan serta fungsi Audit Internal.  

d. Memastikan bahwa Audit Internal telah melakukan review secara 

independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional Bank 

secara berkala. Hasil review tersebut disampaikan dalam bentuk Laporan 

Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi.  

e. Memantau kepatuhan Bank terhadap prinsip pengelolaan bank yang sehat 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Anggota Direktur yang 

membawahi fungsi Kepatuhan dan pejabat eksekutif yang melaksanakan 

fungsi kepatuhan.  

f. Memastikan bahwa Pengawasan Internal dan Audit Internal telah 

melakukan fungsi evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur yang berlaku 

di Bank. Hasil evaluasi dari unit-unit kerja tersebut dijadikan sebagai tolok 

ukur tingkat kepatuhan unit kerja terhadap sistem dan prosedur yang telah 

ditetapkan. 

  

c. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PT.BPR SURYAJAYA UBUD  

1) RISIKO KREDIT  
Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan counterparty dalam memenuhi 

kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian untuk Bank. Untuk melakukan 

mitigasi risiko kredit, PT.BPR Suryajaya Ubud telah melakukan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

a) Proses pemberian kredit/persetujuan/pemutusan kredit dilakukan melalui Komite 

Kredit dibawah pengawasan Dewan Komisaris.  

b) Proses pemberian kredit tidak melanggar limit BMPK, Konsentrasi Kredit dan 

ketentuan limit lainnya.  

c) Peningkatan mutu proses internal control/review secara bertahap dalam proses 

analisa kredit agar senantiasa memperhatikan prinsip 5C untuk menjaga kualitas 

kredit yang sehat.  

d) Meningkatkan peran Bagian Kredit dalam menangani kredit bermasalah dan 

menyediakan sistem dan prosedur pelaksanaan restrukturisasi kredit.  

e) Bank telah maksimal melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit 

analisis portofolio kredit, pembinaan terhadap debitur dan perkembangan 

kualitas kredit sebagai bahan evaluasi dan penyusunan strategi yang terkait 
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dengan aktivitas perkreditan. Bank telah melakukan penilaian/appraisal dan 

pengikatan agunan secara notariil.  

 

2) RISIKO OPERASIONAL  
Risiko Operasional adalah potensi kerugian yang timbul akibat kegagalan sumber 

daya manusia, proses atau teknologi atau dampak dari kejadian eksternal. Untuk 

melakukan mitigasi risiko Operasional, Bank telah melakukan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

a) Pedoman tertulis tentang PPAP yang dimiliki bank telah memadai dan dipahami. 

Saat ini bank telah melaksanakan secara konsisten dan memantau secara berkala 

khususnya terhadap nilai agunan kendaraan dan pelaporan terhadap kualitas 

kredit yang berpotensi terhadap pembentukan PPAP. Hal ini terlihat dari 

konsistensi bank untuk melakukan penilaian ulang terhadap nilai agunan, apabila 

kredit berada pada kualitas diragukan dan macet maka nilai taksasi agunan bisa 

diturunkan sesuai harga pasar terkini, apabila debitur melarikan diri dan atau 

agunan tidak ada atau dibawa lari maka nilai taksasi agunan bernilai Rp. 0,-.  

b) Bank telah menjelaskan secara detail dan transparan terkait dengan segala fitur, 

jenis serta risiko produk kepada nasabah.  

c) Bank telah menggunakan sistem Tekonologi secara Online Real Time dalam 

melaksanakan kegiatan transaksi tabungan yang dilakukan oleh kolektor 

tabungan di lapangan.  

 

3) RISIKO KEPATUHAN  
Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau 

tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. 

Sumber dari Risiko Kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau 

kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. 

Kegagalan dalam mengelola Risiko Kepatuhan dapat menyebabkan Bank terkena 

sanksi dan denda dari regulator atau penurunan reputasi. Dalam rangka 

melaksanakan Fungsi Kepatuhan, PT.BPR Suryajaya Ubud telah memiliki Anggota 

Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan yang dibantu oleh pejabat eksekutif 

yang melaksanakan fungsi kepatuhan.  

Untuk melakukan mitigasi risiko kepatuhan, Bank telah melakukan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

a) Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua 

tingkatan organisasi serta memastikan efektivitas Fungsi Kepatuhan Bank.  

b) Dewan Komisaris juga aktif melakukan pengawasan terhadap Fungsi Kepatuhan 

dan memberikan saran-saran terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi 

kepatuhan.  

c) Melakukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran terhadap 

kepatuhan,  

d) Memastikan kesesuaian antara rancangan kebijakan, ketentuan, sistem dan 

prosedur produk/aktivitasbaru dengan ketentuan yang berlaku  

e) Memantau kesesuaian pelaksanaan pelaporan kepatuhan terhadap ketentuan 

yang berlaku  

f) Melakukan pemantauan terhadap denda atau sanksi yang diterima dari regulator 

/ pihak eksternal  
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g) Melakukan sosialisasi Good Corporate Governance (GCG) kepada seluruh 

jenjang organisasi dan GCG self assessment.  

 

2. SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dirancang oleh suatu organisasi 

untuk mencapai tujuan tertentu, yang sangat dipengaruhi oleh sumber daya dan 

sistem teknologi informasi. Pengendalian internal tersebut merupakan cara untuk 

mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud dan juga untuk melindungi sumber daya 

dalam organisasi. Adapun komponen yang telah dibangun dan menjadi dasar dalam 

proses pengendalian tersebut adalah Lingkungan Pengendalian (Control 

Environment) yang efektif dalam mendukung penerapan manajemen risiko. PT.BPR 

Suryajaya Ubud menerapkan Lingkungan Pengendalian yang efektif dimana semua 

karyawan mengerti mengenai tugas dan tanggung jawab mereka, limit kewenangan 

mereka, mempunyai pengetahuan yang memadai, dan mengerti serta berkomitmen 

untuk melakukan aktivitas yang benar dengan cara yang benar. Pengembangan 

Lingkungan pengendalian dilakukan melalui internalisasi integritas dan nilai etika, 

menetapkan komitmen atas kemampuan, menetapkan fungsi dan kedudukan Direksi, 

SPI/Audit Intern, menetapkan struktur organisasi, penunjukan tugas dan kewenangan 

serta menyusun kebijakan sumber daya manusia. Hal-hal tersebut dilaksanakan 

antara lain melalui peningkatan awareness budaya perusahaan seperti diskusi, 

menyusun kode etik perusahaan dan sosialisasi kepada setiap karyawan baru.  

Dewan Komisaris dan Direksi Bank berkomitmen dalam mengembangkan, 

memelihara dan meningkatkan lingkungan pengendalian internal guna terciptanya 

lingkungan dengan etika kerja dan integritas yang tinggi serta terciptanya suatu 

kultur organisasi yang mendukung pencapaian sasaran usaha dengan risiko yang 

terkendali. 

  

  a. TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS  
Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan bahwa Tata Kelola 

Perusahaan dijalankan dengan baik sebagai dasar pencapaian tujuan untuk menjaga 

dan meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu implementasi Tata Kelola 

Perusahaan yang baik adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah 

dilaksanakan dengan memadai.  

Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang 

baik untuk mencapai tujuan Perusahaan. Sistem pengendalian intern merupakan 

proses yang dijalankan oleh (1) Direksi dan seluruh Pejabat Perusahaan, yang 

memberikan arahan, petunjuk dan pengawasan, (2) Audit Internal dan (3) seluruh 

karyawan. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh SPI bertanggung jawab untuk 

melakukan pengawasan dalam rangka memastikan terselenggaranya pengendalian 

intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian 

intern tersebut. Sistem pengendalian intern dirancang untuk mengelola dan 

mengendalikan risiko dengan baik dan bukan untuk menghilangkan risiko tersebut.  

pengendalian intern ini menggambarkan elemen kunci yang digunakan untuk 

mencapai tujuan pengendalian intern Perusahaan yang meliputi:  

1. Operasi dijalankan secara efektif dan efisien;  

2. Laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan;  

3. Kepatuhan terhadap Undang-undang dan peraturan yang berlaku;  

4. Pengamanan aset Perusahaan.  
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b. PENILAIAN RISIKO DAN PENGELOLAAN RISIKO  
Direksi telah menetapkan prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan 

menanggapi kejadian dan kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian 

sasaran. Dewan Komisaris bersama SPI memastikan bahwa Direksi telah 

melaksanakan pengelolaan risiko secara baik. 

  

c. KEGIATAN PENGENDALIAN  
Kebijakan dan prosedur bagi unit-unit bisnis utama dan unit-unit pendukung telah 

disusun serta disetujui oleh Direksi yang secara berkala ditinjau dan diperbarui oleh 

SPI. Anggota Direktur Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi 

kepatuhan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ketentuan perbankan yang 

berlaku, melakukan uji kepatuhan atas kebijakan internal baru dan usulan 

produk/aktivitas baru, menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU), 

Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta memonitor pelaksanaan kepatuhan.  

 

d. INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
Telah tersedia prosedur pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat 

menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen 

risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan 

Dewan Komisaris.  

 

e. PEMANTAUAN  
Direksi, Pejabat Perusahaan dan Audit Internal melakukan pemantauan secara terus 

menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. 

Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian kegiatan 

sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala. Direksi dan Pejabat Perusahaan 

memiliki komitmen dan telah melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang 

telah dilakukan maupun rekomendasi Audit Internal.  

 

f. SANKSI ADMINISTRATIF  
Selain kegiatan diatas, pemantauan juga dilakukan terhadap sanksi admnistratif yang 

diberikan oleh otoritas. Pada tahun 2017, tidak terdapat pelanggaran signifikan terkait 

penerapan Good Corporate Governance (GCG). Sebagian besar pelanggaran yang 

terjadi merupakan kesalahan dan keterlambatan pelaporan yang bersifat transaksional 

yaitu Laporan Bulanan dan bersifat Administratif yaitu keterlambatan laporan Audit 

OJK. Bank telah menindaklanjuti perbaikan laporan, serta tindak lanjut mitigasi risiko 

antara lain dengan melakukan staffcounselling, penyegaran prosedur, serta 

pengembangan sistem, proses dan kontrol. 

  

J. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT  
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau legal lending limit adalah prosentase 

perbandingan batas maksimum penyediaan dana pemberian kredit yang diperkenankan 

terhadap modal Bank.  

 

1. PENYEDIAAN DANA TERHADAP PIHAK TERKAIT  
Prinsip kehati-hatian dalam penerapan manajemen risiko selalu diterapkan oleh PT.BPR 

Suryajaya Ubud dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, hal ini berkaitan dengan 

penyediaan dana khususnya dana kepada pihak terkait. Saat ini Bank telah memiliki 

pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait 
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yang diatur dan tertuang dalam Buku Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank, Pedoman 

BMPK dan Kebijakan Batas Wewenang Kredit.  

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak terkait yang dilakukan oleh Bank tetap 

berpedoman pada POJK No.49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian 

Kredit (BMPK) Bank Perkreditan Rakyat sebagai mana diatur dengan aturan 

pelaksanaannya melalui SEOJK No.41/SEOJK.03/2017, serta Anggaran Dasar 

perusahaan, dimana dalam setiap pengambilan kebijakan serta keputusan oleh 

manajemen terkait hal tersebut dilakukan secara independen tanpa ada intervensi dari 

pihak terkait lainnya. Bank telah menyampaikan laporan penyediaan dana dimaksud 

kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala, tepat waktu dan sesuai ketentuan.  

Dalam penyediaan dana kepada pihak terkait maupun tidak terkait, Bank selalu:  

1. Menerapkan prinsip kehati-hatian dan mematuhi ketentuan Bank Indonesia dan 

atau Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit 

(BMPK).  

2. Memonitor jumlah pinjaman yang diberikan per debitur  maupun kelompok 

debitur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran 

BMPK.  

3. Memperhatikan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.  

4. Membuat limit internal sesuai dengan kolektibillitas debitur sebagai upaya 

mendeteksi lebih awal adanya pelanggaran BMPK.  

5. Penyediaan dana kepada pihak terkait maupun tidak terkait secara rutin 

dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai sarana monitoring.  

6. Dewan Komisaris berperan dalam melakukan pengawasan untuk memastikan 

penyediaan dana pada pihak terkait dan tidak terkait telah sesuai dengan hukum 

dan peraturan perundangan yang berlaku.  

Selama tahun 2017, Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (related party) maupun 

tidak terkait telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang 

berlaku, dan tidak terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran atas penyediaan dana, 

baik kepada Pihak Tidak Terkait.  
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Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait 

PT.BPR Suryajaya Ubud 

Per 31 Desember 2017

 
 

2.LAPORAN PELANGGARAN BMPK PIHAK TIDAK TERKAIT  

 

Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait 

PT.BPR Suryajaya Ubud 

Per 31 Desember 2017 
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Sampai dengan periode 31 Desember 2017 tidak ada pelanggaran BMPK Pihak Tidak 

Terkait 

  

3.LAPORAN PELAMPAUAN BMPK PIHAK TIDAK TERKAIT 

  

Laporan Pelampauan BMPK 

PT.BPR Suryajaya Ubud 

Per 31 Desember 2017 
 

 
Sampai dengan periode 31 Desember 2017 tidak ada pelampauan BMPK. 

  

K. RENCANA BISNIS BANK  
Penyusunan Rencana Bisnis Bank telah dilakukan secara jangka pendek, komprehensif, 

terukur, memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal 

dan eksternal. Penyusunan Rencana Bisnis Bank telah mengacu kepada  

 

1. PANDANGAN DALAM PEMBUATAN RENCANA BISNIS  
Rencana Bisnis Bank disusun dengan mempertimbangkan kondisi yang sedang dan 

akan dihadapi. Bank telah melakukan analisa SWOT untuk mengidentifikasi aspek 

internal dan eksternal yang mempengaruhi kegiatan bisnis bank. Penggunaan asumsi-

asumsi proyeksi kondisi eksternal dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank mengacu 

pada asumsi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah maupun institusi-
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institusi terkait lainnya. Selain itu Bank juga melakukan review pencapaian kinerja 

berdasarkan target yang telah ditetapkan.  

 

2. KOMPREHENSIF  
Rencana Bisnis Bank disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang telah 

diatur dengan POJK No.37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan 

Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah  dengan aturan pelaksaan melalui SEOJK 

No. 52/SEOJK.03/2016 yang telah mencakup:  

a.ringkasan eksekutif; 

b.strategi bisnis dan kebijakan; 

c.proyeksi laporan keuangan; 

d.target rasio-rasio dan pos-pos keuangan; 

e.rencana penghimpunan dana; 

f.rencana penyaluran dana; 

g.rencana permodalan; 

h.rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia 

(SDM); 

i.rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru atau rencana penerbitan produk dan 

pelaksanaan aktivitas baru; 

j.rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan 

k.informasi lainnya 

 

3. TERUKUR  
Rencana Bisnis Bank disusun secara terukur yang telah memuat proyeksi laporan 

keuangan, proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu atas realisasi pencapaian target 

dilakukan secara berkala dan disampaikan ke Direksi dan Dewan Komisaris.Tindakan 

korektif (apabila diperlukan) dilakukan dengan melihat perkembangan yang ada.  

 

4. MEMPERHATIKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN  
Rencana Bisnis Bank disusun dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, dimana 

rencana bisnis bank telah mencakup penerapan manajemen risiko dan penerapan fungsi 

kepatuhan serta penerapan tata kelola yang baik. 

  

5. RESPONSIF TERHADAP PERUBAHAN EKSTERNAL DAN INTERNAL  
Rencana Bisnis Bank disusun dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang 

dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank yang telah tercakup dalam analisa 

Strengths, Weaknessess, Opportunities, Threats (SWOT). Perubahan atas faktor 

eksternal yang mempengaruhi kegiatan bisnis bank dilakukan dengan melakukan 

monitoring secara berkala atas indicator-indikator tertentu. Tindakan korektif (apabila 

diperlukan) dilakukan dengan melihat perkembangan faktor internal dan eksternal yang 

ada.  

 

L. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK  
Dalam rangka meningkatkan tata kelola perusahaannya, Perusahaan memiliki kebijakan 

mengenai Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan serta Transaparansi 

Informasi Produk dan Jasa Perusahaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 

6/POJK.03/ 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.  

Aspek transparansi ini meliputi transparansi atas kondisi keuangan dan non-keuangan 

yang diungkapkan melalui berbagai media cetak maupun elektronik yang dapat diakses 

oleh para pemangku kepentingan. Sebagai bentuk dari pelaksanaan prinsip transparansi, 
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Bank berupaya melakukan pengungkapan berbagai informasi secara tepat waktu, 

relevan, dan akurat. Perusahaan juga senantiasa melaporkan dan mempublikasikan 

kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan, tata cara dan cakupan 

sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.  

Bentuk-bentuk penyampaian informasi tentang kondisi keuangan dan non keuangan 

Perusahaan adalah sebagai berikut:  

a) Laporan Publikasi Keuangan setiap triwulan melalui media cetak dan 

disampaikan kepada otoritas pengawasan yang disampaikan sesuai ketentuan 

berlaku.  

b) Laporan Tahunan Perusahaan dan Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan 

disusun dan disajikan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang 

Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan Pelaksanaan GCG bagi Bank 

Perkreditan Rakyat. Laporan tersebut disampaikan kepada regulator.  

c) Selain informasi yang diwajibkan oleh ketentuan, Perusahaan juga menyajikan 

informasi mengenai produk dan layanan perbankan termasuk jaringan kantor 

agar memudahkan masyarakat luas dalam mengakses informasi atas produk dan 

layanan yang ditawarkan oleh Perusahaan.  

d) Informasi produk dan layanan juga disajikan melalui lisan maupun tertulis dalam 

bentuk brosur atau media sejenisnya yang berisi karakteristik produk, manfaat 

dan risiko produk serta informasi lainnya untuk kepentingan nasabah.  

 

1. KORESPONDENSI DENGAN REGULATOR 2017  
Sepanjang tahun 2017, PT.BPR Suryajaya Ubud telah melakukan 54 korespondensi 

dengan regulator yaitu 48 kali laporan dan 6 kali korespondesi dengan regulator, dengan 

perincian sebagai berikut:  

a. Laporan  

No Jenis Laporan Ditujukan Ke Jumlah 

1 Laporan Data Jaringan Kantor 2016 OJK 1 

2 Laporan  struktur Kelompok Usaha OJK 1 

3 Laporan Rencana Kerja 2017 OJK 1 

4 Laporan Dewan Komisaris OJK 1 

5 Laporan Penerapan Tata Kelola 

2016 

OJK 1 

6 Laporan Pengangkatan Kepala 

Bagian 

OJK 2 

7 Laporan Pemeriksaan KAP OJK 1 

8 Laporan Tahunan OJK 1 

9 Laporan Komentar KAP OJK 1 

10 Laporan Hasil RUPST OJK 1 

11 Laporan Action Plann APU PPT OJK 1 

12 Laporan Keterkaitan BPR dg LJK 

lain, PVA dan Koperasi 

OJK 1 

13 Laporan Edukasi dan Literasi 

Keuangan 

OJK 2 

14 Laporan Penggunaan Mobil 

Simolek 

OJK 2 

15 Laporan Penggunaan Simolek OJK 1 

16 Laporan action Plann NPL dan 

Realisasi 

OJK 11 
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17 Laporan Komisaris Semester I 2017 OJK 1 

18 Laporan Penunjukan KAP th 2017 OJK 1 

19 Laporan hasil Evaluasi thd 

pelaksanaan Audit 

OJK 1 

20 Laporan Jaringan Ektranet VPN OJK 1 

21 Laporan Kronologi Penggelapan 

Dalam Jabatan 

OJK 1 

22 Pelaporan Daftar Pegawai Pelaksana 

dan atau pejabat SLIK 

OJK 1 

23 Laporan SPO kebijakan IT  OJK 1 

24 Laporan SPO APU & PPT OJK 1 

25 Laporan Setor Modal OJK 2 

26 Laporan Pengunduran Diri 

Komisaris 

OJK 1 

27 Laporan RBB 2018 OJK 1 

28 Laporan Rencana Pengkinian Data OJK 1 

29 Laporan Penyelenggaraan TI terkini 

2017 

OJK 1 

30 Laporan RUPSLB Modal Setor & 

Pengangkatan Komisaris dan 

Direktur 

OJK 1 

31 Laporan Pengangkatan Direksi dan 

Komisaris 

OJK 1 

32 Laporan Akta Perubahan Modal dan 

Pengurus. 

OJK 1 

33 Laporan Koreksi Labul setelah 

Pemeriksaan OJK 

BI & OJK 1 

 

b. Korespondensi dengan Regulator  

No Tanggal Nomor Surat Perihal 

1 5 Jan 2017 02/SJU/I/2017 Penyampaian Daftar Petugas Pelaksana 

(administrator SLIK) 

2 3 Mar 

2017 

08/SJU/III/2017 Permintaan Operasional SIMOLEK 

3 8-5-2017 17/SJU/V/2017 Pengajuan Calon Direktur Kepatuhan 

4 19-9-2017 35/SJU/iX/2017 Data Debitur Dampak Erupsi 

5 27-9-2017 39/SJU/IX/2017 Data Debitur Bank Terdampak Erupsi G Agung 

6 27-12-

2017 

60/SJU/XII/2017 Permohonan Pencairan Depositi Escrow 

 

  

2. AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN  

a. HUBUNGAN PEMEGANG SAHAM  
Untuk memberikan informasi terkini kepada para pemegang saham, Bank Surya 

secara aktif melibatkan mereka dalam berbagai diskusi dan sesi berbagi informasi 

secara berkala, terutama terkait kinerja dan prospek perusahaan. Hal tersebut 

dilakukan diantaranya melalui pertemuan resmi secara berkelompok maupun 

perorangan, publikasi laporan keuangan triwulanan dan tahunan, pengungkapan 

informasi dan peristiwa penting.  
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b. MEDIA MASSA  
Bank Surya menyadari bahwa media menjadi salah satu saluran komunikasi yang 

penting dalam menyampaikan pesan kepada publik. Untuk itu, Bank Surya membina 

hubungan baik dan kerja sama yang erat dengan media dalam penyampaian informasi 

perusahaan secara berkala. Aktivitas tersebut dilakukan secara berkesinambungan 

melalui komunikasi dua arah yang efektif. Selama tahun 2017, bank telah melakukan 

penyampaian Laporan Publikasi Triwulanan melalui media Massa. 

  

IV. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH  
Gaji adalah adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari Bank kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan 

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, 

termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau 

jasa yang telah dilakukannya. Berikut ini adalah merupakan figur rasio gaji 

tertinggi dan terendah total di PT.BPR Suryajaya Ubud tahun 2017 :  

A. RASIO GAJI PEGAWAI YANG TERTINGGI DAN TERENDAH  
Gaji tertinggi diterima oleh Kepala Bagian sedangkan gaji terendah diterima 

oleh non staff, dimana rasio terendah adalah 20,36 % dari gaji tertinggi yang 

diterima pegawai. 

 

B. RASIO GAJI DIREKSI YANG TERTINGGI DAN TERENDAH  
Gaji tertinggi diterima oleh Direktur Utama, sedangkan gaji terendah diterima 

oleh Direktur dimana rasio gaji Direksi yang terendah adalah 77,62% dari gaji 

Direktur Utama. 

  

C. RASIO GAJI KOMISARIS YANG TERTINGGI DAN TERENDAH  
Gaji tertinggi diterima oleh Komisaris Utama sedangkan gaji terendah diterima 

oleh Komisaris dimana rasio terendah adalah 83,76% dari gaji Komisaris Utama.  

 

D. RASIO GAJI KOMISARIS TERTINGGI DAN DIREKSI TERTINGGI  
Rasio gaji Komisaris Utama adalah 68.96 % dari gaji Direktur Utama, 

sedangkan rasio gaji Komisaris adalah 57,76 % dari gaji Direktur Utama.  

 

E. RASIO GAJI DIREKSI TERTINGGI DAN PEGAWAI TERTINGGI  
Ratio gaji tertinggi Direksi diterima oleh Direktur Utama sedangkan gaji 

tertinggi pegawai diterima oleh Kepala Bagian dengan ratio gaji pegawai 

tertinggi adalah sebesar 46,46% dari gaji Direktur Utama.  

 

V. PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)  
Fraud adalah suatu pelanggaran atau pembiaran secara sengaja atas standar/prosedur 

dan/atau kode etik yang terjadi di lingkungan Bank atau menggunakan sarana Bank 

dan mengakibatkan kerugian finansial baik langsung/tidak langsung bagi Bank atau 

nasabahnya, dan memberikan keuntungan bagi pelaku baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Internal fraud adalah sebutan untuk kejadian fraud yang melibatkan 

karyawan internal Bank.  

Fraud merupakan kejadian risiko operasional yang memiliki dampak sangat buruk 

terhadap Bank, dari sisi finansial maupun non finansial seperti reputasi Bank. Oleh 

karena itu, setiap kejadian fraud akan ditangani secara serius oleh Bank.  

PT.BPR Suryajaya Ubud dalam menerapkan strategi anti fraud untuk meinimalisir 

terjadinya kejadian fraud. Strategi tersebut diantaranya :  
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A. PENCEGAHAN  
Merupakan upaya komprehensif untuk memperkecil peluang melakukan fraud 

dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pencegahan berikut :  

1) Melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen dengan tujuan untuk 

menumbuhkan kesadaran pentingnya mencegah fraud. 

2) Identifikasi, merupakan proses manajemen risiko operasional dalam 

mengidentifikasi dan menilai potensi risiko (termasuk fraud) 

3) Mengetahui karyawan dengan baik, merupakan pengendalian dari sisi 

sumber daya manusia; 

4) Memberikan pemahaman kepada nasabah melalui penjelasan secara 

langsung maupun tidak langsung. 

 

 

  

B. DETEKSI  

Dilakukan dengan membangun kecukupan control independen sehingga bank 

dapat mengidentifikasi kejadian yang berpotensi menjadi fraud, diantaranya 

melalui :  

1. Kontrol laporan jejak audit  

2. Proses rekonsiliasi.  

3. Deteksi terhadap aktivitas/transaksi yang tidak wajar seperti pemantauan 

transaksi mencurigakan.  

 

C. INVESTIGASI DAN SANKSI  
Investigasi fraud dilakukan oleh petugas independen yang tidak memiliki benturan 

kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaku fraud 

atau dengan transaksi/proses yang terkait.  

Untuk meningkatkan kesadaran bahwa setiap kesalahan yang terjadi memiliki 

konsekuensi serta menimbulkan untuk efek jera terhadap seluruh pihak yang 

terlibat fraud, maka Bank telah menerapkan Kebijakan Pemberian Sanksi sebagai 

pedoman pemberian sanksi kepada pelaku dan atau pihak-pihak lain yang terkait.  

Bentuk sanksi yang diberikan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang 

dilakukan maupun tingkat keterlibatannya. Bentuk sanksi tersebut mulai dari Surat 

Peringatan, Pemutusan Hubungan Kerja serta pelimpahan kasus kepada pihak 

yang berwenang. 

  

D. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT  
Proses pemantauan dilakukan oleh unit kerja yang berwenang dan hasil investigasi 

maupun penanganan kejadian akan disampaikan secara langsung kepada Direksi. 

Keputusan yang diambil untuk penanganan setiap kejadian akan dimonitor 

perkembangan penyelesaiannya, baik terkait dengan pemberian sanksi kepada 

pelaku fraud atau yang terlibat maupun perbaikan proses untuk memastikan 

kejadian yang sama tidak terulang kembali di waktu yang akan datang.  

Jumlah kasus penyimpangan internal (internal fraud) dengan nilai kerugian / 

penyimpangan di atas Rp 100 juta selama periode Tahun 2017 adalah Terjadi 1 

Kali sebagaimana table berikut sebagai perbandingan.  
Internal Fraud 

dalam 1 

Tahun 

Jumlah Kasus yang dilakukan Oleh 

Direksi Dewan Komisaris Pegawai Tetap Pegawai Tdk Tetap 

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 
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Sebelumny
a 

Lapora
n 

Sebelumny
a 

Lapora
n 

Sebelumny
a 

Lapora
n 

Sebelumny
a 

Lapora
n 

Total Fraud Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 1 Nihil Nihil 

Telah 

diselesaikan 
 Nihil  Nihil  Nihil  Nihil 

Dalam proses 

Penyelesaian 
Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 

Belum 

diupayak 

Penyelesaian 

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 

Telah 

ditindaklanjut

i Proses 

hokum 

 Nihil  Nihil  1  Nihil 

 

VI. PERMASALAHAN HUKUM  

A. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI BANK  
Berkaitan dengan karakter industri perbankan, dari waktu ke waktu PT.BPR 

Suryajaya Ubud harus menghadapi kemungkinan terjadinya kegagalan kredit 

maupun permasalahan hukum lainnya. selama periode tahun 2017 tidak ada 

permasalahan hukum yang dihadapi Bank Surya berkaitan dengan kegiatan 

operasional yang diajukan ke Pengadilan, seperti terlihat pada tabel berikut :  

 

Permasalahan Hukum Jumlah 

Perdata Pidana 

Telah Selesai (telah mempunyai 

Kekuatan Hukum Tetap) 

- - 

Dalam Proses Penyelesaian - 1 

Total - 1 

 

B. PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI OLEH DIREKSI DAN 

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG SEDANG MENJABAT  
Selama tahun 2017 masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris 

Perusahaan tidak pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu kasus dan/atau 

perselisihan perdata dan/atau pidana. 

  

VII. PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN 

PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU dan PPT)  
PT.BPR Suryajaya Ubud secara berkesinambungan terus melakukan penyesuaian dan 

penyempurnaan dalam Penerapan Program APU dan PPT, antara lain meliputi 

penyesuaian kebijakan, penyempurnaan sistem informasi manajemen, penerapan 

fungsi pemantauan program APU dan PPT, penyelenggaran Training APU dan PPT, 

serta pelaporan ke regulator.  

PT.BPR Suryajaya Ubud telah memiliki petugas khusus untuk melaksanakan 

program APU dan PPT sesuai dengan SK. Direksi No. 031/SKDIR/SJU/VII /2017 

Tentang Penunjukan Pejabat Dalam Program Anti Pencucian Uang (APU) dan 

Pendanaan Terorisme (PPT).  

 

A. PENGKINIAN DATA NASABAH  
Bank Surya secara berkesinambungan telah melakukan langkah-langkah untuk 

melakukan pengkinian data nasabah. Pada tahun 2017 bank telah membentuk tim 

untuk melakukan koordinasi pengkinian data atas informasi yang belum lengkap. 

Pengkinian dilakukan dengan beberapa cara seperti:  

1. Memeriksa kembali informasi atau dokumen nasabah yang terkini.  
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2. Menghubungi nasabah melalui telepon.  

3. Meminta data ke nasabah langsung. 

  

B. PENERAPAN FUNGSI PEMANTAUAN PROGRAM APU DAN PPT  
Pada tahun 2017 pemantauan pelaksanaan Program APU dan PPT dilakukan oleh 

Pejabat Eksekutif yang melaksanakan APU dan PPT. Pejabat Eksekutif tersebut 

mempunyai tugas antara lain:  

1. Memastikan prosedur dan peraturan lain yang terkait Program APU dan PPT 

telah dilaksanakan secara efektif.  

2. Memastikan persetujuan penerimaan atau penolakan permohonan pembukaan 

rekening nasabah yang terkategori High Risk telah mendapat persetujuan pejabat 

yang berwenang.  

3. Memantau dan memverifikasi proses pembukaan rekening yang telah dilakukan 

oleh petugas dan memastikan validitas dokumen pembukaan rekening telah 

sesuai atau benar.  

4. Mengkoordinasikan dan memantau proses pengkinian data Nasabah dan 

memastikan bahwa proses tersebut sejalan dengan yang disampaikan ke Otoritas 

Jasa JeuanganK.  

5. Menerima Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan(LTKM) dan melakukan 

analisa.  

6. Meningkatkan pelatihan APU dan PPT kepada petugas.  

 

 

C. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN PELATIHAN  
Pada Tahun 2017 Bank SURYA Telah melakukan program pelatihan dasar dan 

pelatihan penyegaran APU dan PPT pada Tanggal   26 Desember 2017  yang 

diikuti oleh seluruh Karyawan baik yang baru dan karyawan lama sebagai 

Refreshment serta mengikutkan dalam pelatihan bagi Fronliner yang 

diselenggarakan oleh lembaga lain (Perbarindo) 

 

D. PELAPORAN  
Dalam rangka penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan 

Terorisme (APU dan PPT), PT.BPR Suryajaya Ubud melakukan pelaporan 

triwulanan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 

untuk Laporan CIF Dana Pihak Ketiga (SIPESAT) 

 

VIII. ANTI GRATIFIKASI  

A. KOMITMEN BANK  
Kepercayaan masyarakat umum dan pelaku pasar terhadap Bank sangat dipengaruhi 

oleh etika perilaku seluruh jajaran Bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, jajaran 

manajemen sampai seluruh karyawannya. Kepercayaan ini sangat penting untuk 

membina dan memelihara hubungan bisnis dengan nasabah dan pihak ketiga lainnya 

yang berhubungan dengan Bank. Dalam prakteknya, potensi terjadinya hubungan yang 

mengarah pada hal-hal yang lebih bersifat pribadi cukup besar, sehingga hubungan 

bisnis yang terjalin tercampur oleh hubungan pribadi dan membuat kepentingan 

perusahaan berbenturan dengan kepentingan pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut, 

untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung pelaksanaan prinsip-

prinsip good corporate governance, manajemen memandang perlu untuk menetapkan 

ketentuan mengenai benturan kepentingan, yang dimaksudkan untuk memberikan 
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pedoman jajaran Bank sebagai individu dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, 

maupun dengan sesama rekan pekerja.  

Tujuan ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman perilaku yang wajar, 

patut dan dapat dipercaya bagi seluruh jajaran Bank dalam melakukan hubungan dengan 

para nasabah, rekanan dan sesama pekerja, serta tidak dimaksudkan untuk mencampuri 

kehidupan pribadi seluruh jajaran Bank. Ketentuan tersebut antara lain menetapkan 

bahwa:  

1. Seluruh jajaran Bank dilarang meminta atau menerima, mengijinkan atau 

menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang 

mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari Bank dalam bentuk 

fasilitas kredit ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan 

operasional Bank.  

2. Seluruh jajaran Bank dilarang meminta atau menerima, mengijinkan atau 

menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang 

mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan 

dengan pengadaan barang maupun jasa dari Bank.  

 

3. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada 

saat-saat tertentu, seperti pada Hari Raya atau pada perayaan lainnya,  Bank 

akan menolak apabila:  

a) akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak 

negatif dan mempengaruhi keputusan Bank, dan  

b) Harga bingkisan tersebut diluar batas yang wajar Maka anggota jajaran 

Bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan 

bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran 

Bank tidak diperkenankan menerima bingkisan. Berkenaan dengan hal 

tersebut diatas, dan komitmen Bank dalam melaksanakan good corporate 

governance maka diwajibkan seluruh jajaran bank harus mengetahui, 

memahami dan melaksanakan Ketentuan tersebut dengan penuh tanggung 

jawab dan tanpa pengecualian.  

 

B. SANKSI PELANGGARAN  
1. Ketentuan ini bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan sungguh-

sungguh oleh seluruh jajaran Bank sebagai bagian dari Kode Etik Bankir Bank 

Surya dan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance.  

2. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka 

pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. 

  

IX. EDUKASI DAN LISTERASI  

A. RENCANA EDUKASI  
Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014 

tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan 

Literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat bahwa PUJK wajib 

menyelenggarakan Edukasi. Adapun rencana penetapan program kerja edukasi 

selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :  
No Sasaran Tujuan Aktivitas Frekuensi Wilayah 

1 Pelajar 

SMK N 

2 Mas 

Meningkatkan 

Pengetahuan,Keyakinan dan 

ketrampilan  para pelajar 

tentang dapat menentukan 

produk dan jasa keuangan yang 

- Melakukan Pengenalan tentang BPR 

- Pemutaran Video Literasi 

Perencanaan Keuangan 

- Memberi pengetahuan tentang dasar-

dasar perbankan 

1 Kali dlm 

setahun 

Gianyar 
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yang sesuai dengan kebutuhan 
mereka memahami manfaat dan 

resikonya 

- Edukasi perencanaan keuanga 
- Tanya Jawab 

2 Pelajar 

SMK N 

2 Negara 

Meningkatkan 

Pengetahuan,Keyakinan dan 

ketrampilan  para pelajar 

tentang dapat menentukan 

produk dan jasa keuangan yang 

yang sesuai dengan kebutuhan 

mereka memahami manfaat dan 

resikonya 

- Melakukan Pengenalan tentang BPR 

- Pemutaran Video Literasi 

Perencanaan Keuangan 

- Memberi pengetahuan tentang dasar-

dasar perbankan 

- Edukasi perencanaan keuanga 

- Tanya Jawab 

1 Kali dlm 

Setahun 

Negara 

3 Pelaku 

UMKM 

Menjadikan pelaku UMKM 

yang layak dibiayai oleh Bank 

- Bekerjasama dengan Dinas Koperasi 

dan UMKM Kabupaten Gianyar 

2 kali 

setahun 

Gianyar 

 

 

 

 

 

 

 

B. PELAKSANAAN EDUKASI  
Selama tahun 2017 bank telah melaksanakan kegiatan Edukasi dalam rangka 

meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen maupun kalangan masyarakat. 

 
No Target 

Edukasi 

Status 

Target 

Edukasi 

Katagori/

Program 

Nama Program 

Literasi Keuangan 

Pihak 

Terkait 

Tujuan Bentuk 

Aktivit

as 

Frekuen

si Total 

Total 

biaya 

Edukasi 

(Rp.) 

Waktu 

Pelaksa

naan 

1 Pelajar  SMA N 

1 

Tampaks

iring 

Edukasi 

Literasi 

dengan 

Slide dan 

Video 

Melalui Edukasi 

dan Literasi 

Keuangan Kita 

Tingkatkan Minat 

Menabung Di 

Kalangan Pelajar 

Perbarin

do 

Gianyar 

Meningkatka

n 

Pengetahuanp

elajar tentang 

bank, Uang 

dan Tips 

aman 

menabung 

dan 

perencanaan 

Keuangan 

Game, 

Pengaj

aran 

1 Kali 1.250.000 Bulan 

Juni 

2017 

2 Pedagan

g Pasar 

UMKM Pengenal

an BPR 

dengan 

Simolek 

Lebih Dekat 

dengan BPR 

- Mendekatkan 

dan mengenal 

BPR lebih 

dekat kepada 

UMKM 

Gerebe

g Pasar 

2 Kali 

Setahun 

3.000.000 Bulan 

Desemb

er 2017 

dan Juli 

2017 

 

X. KEBIJAKAN PELAYANAN, PERLINDUNGAN, DAN PENANGANAN 

PENGADUAN NASABAH  
Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan 

perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 

Keuangan. Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang 

adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen, dan penanganan 

pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya 

terjangkau.  

Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Konsumen yang disebabkan oleh adanya 

kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Konsumen yang diduga karena 

kesalahan atau kelalaian Lembaga Jasa Keuangan. Penanganan Pengaduan adalah 

pelayanan dan penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan. Pelayanan dan 

penyelesaian pengaduan konsumen didasarkan pada Surat Edaran Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan 

Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
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A. PERLINDUNGAN NASABAH  
Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan konsumen, Perusahaan selalu 

berusaha memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas 

Jasa Keuangan, antara lain dalam bentuk transparansi informasi produk kepada 

nasabah melalui brosur fitur produk, papan tarif, serta penawaran produk sesuai risk 

profile nasabah. 

  

B. PENANGANAN PENGADUAN NASABAH  
Bank Surya telah memiliki petugas  yang ditunjuk untuk mengelola keluhan 

nasabah, dengan tugas utama memastikan keluhan nasabah ditangani dan 

diselesaikan dengan baik dan cepat. Kegiatan ini diatur dalam kebijakan dan 

prosedur Penanganan Keluhan Nasabah serta dilaporkan melalui system aplikasi 

SIPEDULI OJK setiap 3 (tiga) Bulan sekali (Triwulanan). Proses pengelolaan dan 

eskalasi pengaduan nasabah meliputi antara lain:  

1. Penerimaan keluhan nasabah yang masuk baik melalui Service Assistant 

(SA)/Customer Service (CS) di yang kemudian dicatat pada hari yang sama saat 

keluhan tersebut diterima.  

2. Unit kerja terkait memberikan solusi/tanggapan atas keluhan tersebut. Jawaban 

solusi dari penyelesaian keluhan disampaikan kepada nasabah.  

3. Melakukan monitoring atas keluhan yang telah tercatat dengan cara memantau 

penyelesaian pengaduan yang berlaku sesuai dengan SE OJK Nomor 

2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen 

pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.  

4. Melakukan analisa keluhan nasabah bersama unitk erja/divisi terkait secara 

berkala mencari akar permasalahannya, tindakan pencegahannya untuk masa 

mendatang sehingga kejadian yang sama tidak terulang.  

5. Khusus untuk Nasabah yang belum puas dengan solusi yang diberikan, 

mempunyai hak untuk melanjutkan pengaduan ke lembaga Mediasi Perbankan, 

sesuai prosedur yang berlaku.  

 

Tabel berikut ini menyajikan data keluhan nasabah terkait keuangan yang diterima 

selama tahun 2017:  
No Keterangan Tahun 2017 

1 Keluhan Yang Diterima Nihil 

2 Keluhan yang terselesaikan dengan baik Nihil 

   

 

XI. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN 

POLITIK  

A. KEGIATAN POLITIK  
PT.BPR Suryajaya Ubud tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik dan tidak pula 

memberikan bantuan untuk kegiatan politik.  

 

B. KEGIATAN SOSIAL  
Sejalan dengan visi dan misi untuk menjadi Bank yang diakui kepeduliannya dan 

terpercaya, PT.BPR Suryajaya Ubud secara konsisten terus berupaya memberikan 

kontribusi optimal pada kegiatan sosial dalam penerapan tanggungjawab sosial 

perusahaan.  
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PT.BPR Suryajaya Ubud turut aktif berkontribusi terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui 

kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan sosial difokuskan pada 

pengembangan bidang social dan kesehatan terutama bagi masyarakat yang 

membutuhkan. 

  

1. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)  
Untuk tahun buku 2017, PT.BPR Suryajaya Ubud mengalokasikan dana untuk 

kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah Rp. 26.415.500,- untuk 

dukungan dalam bidang sosial. Informasi kegiatan CSR Bank Surya dapat dilihat 

diantaranya pada tabel sebagai berikut : 
No Nama Kegiatan Tempat Jumlah 

1 Bantuan Pengungsi Gunung Agung Gor Swecapura 2.000.000 

2 Bantuan Pengungsi G,Agung Tejakula 3.500.000 

3 Batuan Bina Lingkungan Subak Kepuh Kemenuh 1.850.000 

4 Sponsorship Kejuaraan Karate 

Kab.Gianyar 

Gianyar 2.000.000 

5 Sumbangan Kreatifitas STT dan 

Kegiatan STT setahun 

Gianyar 3.500.000 

6 Partisipasi pembangunan Balai Banjar 

Ketapian Kaja 

Denpasar 2.000.000 

7 Sponsorship Marves SMA N Gianyar Gianyar 1.200.000 

8 Bantuan Bus kegiatan Pesraman Budi 

Pekerti Kemenuh 

Gianyar 5.000.000 

9 Bantuan Kegiatan Portek Teknik 

Udayana 

Denpasar 250.000 

10 Sponsorship dlm rangka perpisahan 

KKN PPM Unud 

Denpasar 150.000 

11 Sumbangan Yayasan Sura Sri Sentana Gianyar 200.000 

 

 

XII. KODE ETIK PERUSAHAAN  
Sejak tahun 2016, PT.BPR Suryajaya Ubud telah memperbaharui Pedoman 

Perilaku (Code of Conduct) yang memberikan arahan tentang cara karyawan Bank 

Surya berpikir, bertindak, dan berperilaku di lingkungan PT.BPR Suryajaya Ubud, 

sehingga menumbuh kembangkan kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di 

lingkungan Bank. 

 

A. PERNYATAAN KODE ETIK BERLAKU DI SELURUH LEVEL 

ORGANISASI  
Pedoman Perilaku dibuat untuk menjadi panduan bersama Dewan Komisaris, 

Direksi seluruh karyawan di seluruh level, jabatan, job function, untuk diketahui, 

dipahami dan terutama dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan 

lingkungan kerja Bank Surya menjadi lingkungan kerja yang profesional, 

menyenangkan, dan mengoptimalkan seluruh potensi karyawan, yang memancarkan 

kebaikan serta memiliki prinsip untuk menjalankan usaha demi tujuan bersama.  

 

B. TUJUAN KEBIJAKAN PEDOMAN PERILAKU  
Maksud penyusunan Pedoman Perilaku adalah Sebagai panduan yang didasarkan 

atas kesadaran bahwa Karyawan Bank Surya adalah manusia yang tidak dapat selalu 

berlaku sempurna dan seringkali dihadapkan pada situasi dimana kepentingan 

pribadinya bertolak belakang dengan kepentingan Perusahaan. Situasi tersebut tidak 
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hanya dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan, namun juga berimplikasi 

pada reputasi, integritas dan kehormatan Karyawan itu sendiri, sebagai kriteria 

dalam menilai apakah individu di dalam Perusahaan telah berperilaku sesuai dengan 

yang diinginkan Perusahaan atau menyimpang dari peraturan tersebut, 

mengidentifikasi nilai-nilai dan standar etika selaras dalam Perusahaan agar sesuai 

dengan visi dan misi Perusahaan.  

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mewujudkan komitmen bersama dari 

pegawai dan manajemen dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi 

perusahaan secara profesional serta beretika tinggi dan mendorong terwujudnya 

standar kerja yang maksimal bagi manajemen dan seluruh karyawan. Bank berusaha 

untuk melaksanakan Pedoman Perilaku ini secara konsisten sehingga dapat 

memberikan manfaat jangka panjang, bagi: 

 

 1. Karyawan  
a) Memberikan pedoman kepada Karyawan tentang tingkah laku yang 

diinginkan dan yang tidak diinginkan oleh perusahaan.  

b) Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, 

etika dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan 

produktivitas Karyawan secara menyeluruh.  

 

2. Perusahaan  
a) Mendorong kegiatan operasional perusahaan agar lebih efisien dan efektif, 

mengingat hubungan dengan pelanggan, masyarakat, pemerintah dan 

stakeholders lainnya dan memiliki standar etika yang harus diperhatikan.  

b) Meningkatkan nilai perusahaan dengan memberikan kepastian dan 

perlindungan kepada para stakeholders, sehingga menghasilkan reputasi 

yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam 

jangka panjang. 

  

3. Pemegang Saham  
Memastikan bahwa Bank dikelola secara hati-hati (prudent), efisien, transparan, 

akuntabel dan fair untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh 

Pemegang Saham (Shareholders) dengan tetap memperhatikan kepentingan 

Bank. 

  

4. Pemangku Kepentingan  
Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Bank 

dan seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders). 

  

C. ISI KODE ETIK  
Kode etik PT.BPR Suryajaya Ubud mengatur beberapa hal diantaranya :  

1. Mematuhi Peraturan, Perundangan dan Manajemen Resiko 
Bank dan karyawan harus mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku dan 

bertanggung jawab atas seluruh tindakannya. Tidak sekedar mematuhi apa yang 

tertulis tapi juga semangat yang melatarbelakangi peraturan dan perundangan 

tersebut. Peraturan perundangan yang dimaksud tersebut, termasuk didalamnya 

namun tidak terbatas pada Peraturan dan perundangan yang terkait termasuk 

Undang-Undang Perbankan dan Peraturan untuk lembaga keuangan, namun juga 

tehadap kebijakan internal bank. 
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2. Menghindari konflik/ Benturan kepentingan  
Konflik kepentingan adalah semua tindakan dan atau pengambilan keputusan yang 

dilakukan seseorang yang dapat menimbulkan perbedaan kepentingan dengan 

kepentingan perusahaan, baik bersifat ekonomis maupun non ekonomis yang dapat 

merugikan perusahaan, termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan kewenangan 

(abuse of authority). 

  

3. Menjaga kerahasiaan data dan Informasi Nasabah dan Bank  
Menjada kerahasiaan data Bank diatur dalam undang-undang, sehingga Bank dan 

Karyawan wajib untuk tidak memberikan data Nasabah Bank dan Bank ke pihak 

yang tidak berwenang. Yang dimaksud dengan data Bank adalah data dan informasi 

Nasabah Bank dan internal Bank. Yang dimaksud dengan data Nasabah Bank adalah 

seluruh informasi Nasabah dan simpanannya yang ada di Bank. 

  

4. Melakukan pencatatan dan pelaporan dengan benar  
Bank adalah institusi keuangan yang wajib melakukan pencatatan dan pelaporan 

kegiatan usahanya dengan akurat dan benar serta menggunakannya sebagai dasar 

pengambilan keputusan. 

  

5. Menolak pencucian uang dan pembiayaan terorisme  
Bank dan Karyawan berkewajiban untuk mencegah dan memerangi kejahatan 

pencucian uang dan pembiayaan terorisme.  

 

6. Tidak boleh menerima pemberian  
Bank dan Karyawan tidak boleh menerima pemberian, termasuk hadiah, 

cinderamata, imbalan dari pihak lain yang dapat mempengaruhi sikap atau 

keputusan. 

  

7. Penyuapan dan Korupsi  
Bank merlarang adanya penyuapan dalam berbagai bentuk termasuk kepada atau dari 

nasabah, rekanan, pejabat pemerintah, karyawan maupun dari pihak lainnya dan 

korupsi.  

Kode etik bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan dunia usaha sehingga dapat 

disempurnakan terus sejalan dengan kemajuan dan kondisi serta kebutuhan 

perusahaan. 

  

D. UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU  
Dalam rangka menginternalisasi Pedoman Perilaku kepada seluruh karyawan, PT.BPR 

Suryajaya Ubud melakukan kegiatan yaitu melalui sosialisasi langsung Pedoman 

Perilaku dilakukan khususnya bagi karyawan baru melalui program Oritentasi 

Karyawan Baru dan untuk me-refresh ingatan karyawan tentang implementasi Pedoman 

Perilaku, maka setiap melakukan pelatihan secara internal akan dilakukan sosisalisasi 

kembali terhadap pedoman perilaku. 

 

XIII. BUDAYA PERUSAHAAN  
Untuk mendukung perkembangan bisnisnya, PT.BPR Suryajaya Ubud terus berupaya 

agar budaya perusahaan dapat tertanam dengan baik dan selalu menjadi pedoman 

perilaku bagi seluruh karyawan mulai dari jajaran Direksi, Kabag. sampai dengan 

seluruh karyawan. Oleh karena itu budaya perusahaan harus tercemin dalam setiap 

kegiatan baik dalam bekerja, berinteraksi dan mengambil keputusan.  
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Budaya Perusahaan mencakup nilai Budaya Kerja yang diterjemahkan dalam Tindakan 

Budaya Kerja yang menjadi landasan cara berpikir, berperilaku dan bertindak individu-

individu dalam kelompok yang dipergunakan secara terus menerus. Semua insan Bank 

diharuskan bertindak sesuai nilai-nilai pokok tersebut dalam pelaksanaan tugas. Nilai-

nilai utama yang diyakini disingkat TIP-I SMART yaitu :  

A. TRUST 
Bisnis bank merupakan bisnis kepercayaan sehingga setiap insane BPR Suryajaya 

Ubud diharapkan menjaga kepercayaan semua stakeholder sehingga dengan 

kepercayaan yang baik bank akan selalu dapat bertumbuh dan bertahan dalam 

situasi apapun. Prilaku utama : 

a. Jujur 

b. Tulus 

c. Terbuka   

 

 

B. INTEGRITY  
Setiap insan Bank Surya diharapkan menjaga integritas sehingga mampu menjaga 

keharmonisan hubungan antara semua stakeholder. Perilaku Utama : 

a. Disiplin 

b. Berfikir yang baik 

c. Berkata yang baik 

d. Bertindak yang benar dan terpuji 

e. Konsisten 

 

C. PROFESIONALISM 
Setiap insane Bank Surya selalu mengembangkan diri dan kemampuan personalnya 

agar menjadi terus menjadi baik meningkatkan kemampuannya sehingga dapat 

bersaing dalam meningkatkan Kompetensi diri. Perilaku Utama : 

a. Kompeten 

b. Bertanggung Jawab 

c. Memberikan hasil terbaik     

D. INNOVATIVE 
Perusahaan dan setiap insane bank surya harus selalu mengembangkan ide, gagasan 

dan mengikuti perkembangan yang ada agar tidak selalu tertinggal dan terlindas 

oleh perubahan yang terjadi. Perilaku Utama : 

a. Mengembangkan Ide 

b. Memberikan Solusi   

E. SPECIFIC 

Bank dan semua karyawan dalam hal ini diharapkan selalu membuat secara detail 

apapun yang akan dilakukan sehingga dapat dicapai secara baik. Perilaku Utama : 

a. Terinci 

b. khusus 

F. MEASURABLE 

Segala sesuatu yang dilakukan oleh setiap insane Bank Surya dan Perusahaan 

diharapkan dapat diukur secara kuantitas dan kualitasnya dengan baik. Perilaku 

Utama : 

a. Terukur 

b. Selalu dapat dievaluasi 

G. ACHIEV TARGET 
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Semua karyawan dan perusahaan diharapkan mempunyai komitmen yang sama 

terhadap apa tujuan yang ingin dicapai secara bersama dengan menanamkan dalam 

diri budaya jengah. Perilaku Utama : 

a. Berkomitmen 

b. Jengah  

H. REALITIC 

Segala yang dilakukan perusahaan harus secara realities disampaikan dan sesuai 

dengan sebenar benarnya. Perilaku Utama : 

a. Transparan 

b. Apa adanya 

I. TEAM WORK 

Setiap insane karyawan Bank Surya diharapkan selalu dapat saling bahu membahu  

dan saling menghargai bersama guna terwujudnya Visi Bank secara baik. Perilaku 

Utama : 

a. Saling Menghargai 

b. Bekerja sama 

 

XIV. HUBUNGAN DENGAN KARYAWAN  

A. KESEJAHTERAAN KARYAWAN  
Kesejahteraan karyawan direalisasikan dengan berbagai cara antara lain berupa 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), Tunjangan Kesehatan (BPJS) , 

Pinjaman Karyawan, dan dana pensiun.  

Untuk penyempurnaannya, kesejahteraan karyawan dikaji ulang melalui survei intern 

dan ekstern serta benchmark terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki reputasi 

bagus. 

  

B. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
Pada prinsipnya, Perusahaan berusaha sedapat mungkin mencegah terjadinya 

Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat 

dihindari, maka pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja merujuk kepada ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.  

 

C. PROGRAM PENGEMBANGAN KARYAWAN DAN KESEMPATAN YANG 

SAMA  
Perusahaan adalah organisasi berbasis kinerja, dimana karyawan dihargai 

berdasarkan kontribusi dan kinerja kepada Perusahaan. Setiap karyawan 

mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri melalui jalur-jalur 

karir yang disediakan di Perusahaan. Di samping manajemen karir yang jelas, 

Perusahaan juga merancang berbagai bentuk program pelatihan yang 

diselenggarakan oleh Perbarindo maupun Lembaga Pendidikan lainnya. Pelatihan 

tersebut dilaksanakan secara komprehensif mencakup pengembangan pribadi, 

kepemimpinan, dan keterampilan teknis. Sepanjang tahun 2017, Perusahaan telah 

menggunakan biaya pendidikan dan pengembangan karyawan sebesar Rp 107.678 

ribu dimana total yang direalisasikan belum patuh dan memenuhi sesuai dengan 

ketentuan POJK No.47/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Dana 

Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank 

Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang mewajibkan BPR 

harus mengeluarkan biaya pendidikan 5% dari Biaya Tenaga Kerja Tahun 

Sebelumnya. 
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D. PENGEMBANGAN KOMUNITAS KARYAWAN  
Komunitas ini merupakan wadah aktivitas karyawan di luar jam kantor dalam 

menyalurkan hobi, aspirasi, dan kreativitas dalam bidang olah raga, kesenian, sosial, 

dan kerohanian. Seluruh kegiatan ini bertujuan agar dapat terjaga keseimbangan 

antara pekerjaan dan aktivitas di luar pekerjaan, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan produktivitas dan semangat kerja karyawan.  

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam komunitas ini mencakup kegiatan olah 

raga, kerohanian dan Hobby. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan 

antar karyawan, membangun semangat sportivitas, dan meningkatkan produktivitas 

karyawan melalui penyaluran kegiatan atau hobi karyawan. 

  

XV. KOMUNIKASI INTERNAL  
Intensitas komunikasi internal merupakan kunci penyebaran informasi perusahaan 

dan alat untuk membangun soliditas tim kerja dalam Bank. Keberhasilan komunikasi 

internal sangat ditunjang dari muatan informasi yang disebarkan, serta media 

komunikasi itu sendiri. Kedua hal ini sangat saling terkait agar seluruh karyawan 

dapat mengerti informasi yang disampaikan dengan cepat dan tepat dapat 

menindaklanjuti informasi tersebut. Media komunikasi Internal yang ada diantaranya 

:  

 

A. FACEBOOK PT.BPR SURYAJAYA UBUD  
Facebook PT.BPR Suryajaya Ubud yang ditujukan sebagai media komunikasi 

internal, dapat diakses oleh seluruh karyawan. Dalam fungsinya, Facebook 

PT.BPR Suryajaya Ubud tidak hanya menyajikan informasi perusahaan tapi juga 

informasi seputar kegiatan karyawan. Selain itu juga digunakan untuk media 

pengenalan bank kepada seluruh masyarakat.. 

 

  

B. GROUP WHATSHAPP dan TELEGRAM PT.BPR SURYAJAYA UBUD  
Komunikasi internal bisa juga dilakukan melalui Group Whatshapp PT.BPR 

Suryajaya Ubud. Dengan Group ini maka seluruh karyawan mendapatkan 

informasi secara cepat.  

 

C. Istagram 

Komunikasi internal dan informasi kepada masyarakat sehingga semua 

karyawan dan masyarakat dapat mengetahui kegiatan, produk dan promo 

PT.BPR. Suryajaya Ubud 

 

E. Twitter 

Komunikasi internal dan informasi kepada masyarakat sehingga semua 

karyawan dan masyarakat dapat mengetahui kegiatan, produk dan promo 

PT.BPR. Suryajaya Ubud 

 

E. PAPAN INFORMASI  
Tidak hanya yang bersifat teknologi, penyebaran informasi juga dimungkinkan 

melalui papan informasi yang ada. Melalui papan informasi, kegiatan-kegiatan 

yang bersifat lokal dan terbatas dapat dilakukan.  

 

F. KOMUNIKASI INTERNAL DIANTARA TIM  
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Untuk menciptakan soliditas dalam unit kerja dilakukan berbagai bentuk 

komunikasi internal, diantaranya meeting rutin, coaching, dan MOT (Meet Our 

Team) dimana setiap karyawan dapat memberikan masukan maupun feedback dari 

dan ke atasan masing-masing. 

  

XVIII.GCG SELF ASSESSMENT  
Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan 

stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku, pada tahun 2017  

PT.BPR Suryajaya Ubud telah melakukan GCG self assessment mengacu 

kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi 

Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor 

4/POJK.03/2015 dan salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5 

/SEOJK.03/2016.  

Dalam kegiatan Self Assessment tersebut, penilaian terhadap pelaksanaan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance Bank dilakukan secara berkala 

diwujudkan dan difokuskan dalam 10 (sepuluh) Faktor Penilaian Pelaksanaan 

Good Corporate Governance dan informasi lain yang terkait penerapan GCG 

Bank yang terdiri dari:  

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DewanKomisaris.  

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.  

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite ( Modal inti bank < 50 M, 

tidak wajib ).  

4. Penanganan benturan kepentingan.  

5. Penerapan fungsi kepatuhan.  

6. Penerapan fungsi audit internal.  

7. Penerapan fungsi audit eksternal.  

8. Penerapan manajemen risiko termasuk system pengendalian intern.  

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party)dan penyediaan dana 

besar (large exposures).  

10. Rencana strategis Bank.  

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuanganBank, laporan 

pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal.  

 

Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Penerapan Good Corporate 

Governance PT.BPR Suryajaya Ubud untuk posisi per 31 Desember 2017 secara 

umum Baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-

prinsip GCG, meliputi 9 (sembilan) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG 

(Berdasarkan modal bank) secara komprehensif dan terstuktur sebagai suatu 

proses yang berkesinambuangan mencakup baik Governance Structure, 

Governance Process dan Governance Outcome yaitu:  

 

A. GOVERNANCE STRUCTURE  
1. Struktur Dewan Komisaris, Direksi, dan Satuan Kerja pada PT.BPR Suryajaya 

Ubud telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan memadai untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kecukupan struktur meliputi 

jumlah anggota, komposisi, domisili, rangkap jabatan, independensi terkait 

hubungan keuangan dan keluarga, serta integritas dan kompetensi yang sesuai 

dengan kompleksitas Bank.  
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2. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur benturan kepentingan yang sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.  

3. Pembentukan Fungsi Kepatuhan Bank. PT.BPR Suryajaya Ubud telah 

memenuhi syarat independesi. Dalam penunjukan direktur yang membawahkan 

fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai 

dengan ketentuan.  

4. Bank telah memiliki Kebijakan Fungsi Kepatuhan yang memuat dan mengatur 

tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai 

dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Penunjukan Direktur yang 

membawahkan fungsi kepatuhan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa 

Keuangan dan telah memenuhi independensi dan kriteria sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.  

5. SPI telah mendukung terlaksananya independensi Audit Intern. SPI telah 

menyusun Internal Audit dan Panduan Audit Intern yang secara periodik dikaji 

dan dikinikan untuk terlaksananya fungsi internal audit yang baik. SPI sebagai 

audit intern berusaha menjaga independensinya melalui ketidakterlibatan dengan 

aktivitas operasional Bank.  

6. Fungsi audit intern bertanggung jawab kepada DIrektur Utama dan bank telah 

memiliki program rekrutmen pengembangan sumber daya manusia dalam 

melaksanakan fungsi audit intern.  

7. Audit Eksternal yang ditunjuk merupakan KAP yang mempunyai kualifikasi 

yang baik dan terdaftar sesuai dengan peraturan regulator yaitu Otoritas Jasa 

Keuangan.  

8. Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan penerapan 

manajemen risiko. Bank juga telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan 

limit risiko yang memadai dan ditinjau secara berkala yang telah disampaikan 

kepada Otoritas Jasa Keuangan.  

9. Bank 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 Bank.  

10. Bank telah memiliki acuan kerja yang jelas dalam menyampaikan informasi 

kondisi keuangan dan non keuangan. Informasi yang tersedia akurat dan tepat 

waktu dengan didukung oleh SIM dan sumber daya yang kompeten sehingga 

memungkinkan Bank menjalankan prinsip GCG dengan lebih konsisten. 

Penyusunan Laporan KeuanganTahunan dan Publikasi serta Laporan 

Pelaksanaan GCG secara periodik telah dilakukan dengan baik untuk 

memastikan Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya telah berpedoman 

pada prinsip-prinsip GCG.  

11. Rencana strategis bank telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank dimana 

penyusunan rencana strategis tersebut sudah sejalan dengan visi dan misi bank 

dan telah mendapat persetujuan oleh Dewan Komisaris serta didukung 

sepenuhnya oleh pemilik (pemegang saham). Rencana Bisnis Bank telah 

menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan 

termasuk rencana penyelesaian permasalah bank yang signifikan.  

 

B. GOVERNANCE PROCESS  
1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara efektif 

termasuk proses pengangkatan anggota, ketidak terlibatan dalam operasional 

kecuali yang diperbolehkan sesuai peraturan, kecukupan rapat, pengambilan 
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keputusan yang independen, kecukupan laporan dan keterbukaan informasi, 

kecukupan kebijakan dan prosedur, tindak lanjut atas masukan Dewan 

Komisaris dan temuan audit.  

2. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan 

Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan Job Description 

masing-masing Direktur yang dilaksanakan secara independen dan efisien, 

termasuk dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, menindaklanjuti hasil temuat 

audit dan penetapan kebijakan dan keputusan strategis melalui Rapat Direksi.  

3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota 

Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan 

atau mengurangi keuntungan Bank serta tercatat dalam risalah rapat.  

4. Selama tahun 2016 tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan 

atau mengurangi keuntungan bank.  

5. Direksi telah melakukan upaya menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya 

Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank 

dan memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan Bank sesuai dengan Kebijakan 

Kepatuhan Bank.  

6. Audit Intern memiliki metode perencanaan audit per triwulan. Selama tahun 

2016 Audit intern telah melaksanakan auditnya berdasarkan pedoman audit yang 

dibuat. 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.  

7. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk bekerja secara independen dan profesional 

sesuai dengan aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, dan 

standar professional akuntan. PT.BPR Suryajaya Ubud juga telah melaporkan 

hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.  

8. Penerapan Manajemen risiko dan system pengendalian intern secara menyeluruh 

belum dilaksanakan sepenuhnya oleh bank.  

9. Bank berupaya melakukan penyempurnaan dalam penerapan manajemen risiko 

secara bertahap sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu POJK Nomor 

13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR (Modal inti < 

50 Milyar).  

10. Bank telah merealisasikan rencana tindak penerapan manajemen risiko dan telah 

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk di dalamnya penyusunan 

kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis.  

11. Bank telah melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap kebijakan terkait 

BMPK pada tahun 2016. Seluruh proses penyediaan dana kepada pihak terkait 

dan penyediaan dana dalam jumlah besar juga telah sesuai dengan prinsip 

kehati-hatian dan keputusannya Telah dilakukan secara independen, khusus 

untuk pihak terkait telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.  

12. Bank telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan non keuangan serta 

mempublikasi informasi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku yaitu PBI Nomor 8/20/PBI/2016 tentang Transparansi 

Kondisi Keuangan BPR dan SE Bank Indonesia tentang Laporan Tahunan dan 

Laporan Keuangan Publikasi BPR di berbagai media komunikasi dengan tepat 

waktu sesuai dengan acuan kerja yang ada.  

13. Laporan Pelaksanaan GCG secara periodik dan telah disampaikan ke Otoritas 

Jasa Keuangan secara tepat waktu dan didukung oleh kecukupan struktur dan 

infrastruktur tata kelola Bank.  
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14. Bank telah mentransparansikan informasi mengenai produk Bank secara tertulis 

sesuai dengan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan konsumen 

Sektor Jasa Keuangan dan SE OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang 

Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.  

15. Rencana bisnis telah disusun dengan memperhatikan faktor eksternal dan 

internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank, prinsip kehati-

hatian, penerapan manajemen risiko serta azas perbankan yang sehat. Komisaris 

telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis bank. 

Pemilik (pemegang saham) menunjukkan keseriusan serta mengambil langkah-

langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung pencapaian rencana strategis 

bank termasuk pemenuhan modal bank.  

 

C. GOVERNANCE OUTCOME  
1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 

Pemegang Saham melalui RUPS, kebijakan startegis bank telah 

dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Direksi telah menyampaikan Laporan 

Penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan.  

2. Hasil risalah rapat Direksi dan Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan baik 

dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil rapat telah dituangkan dalam 

risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas.  

3. Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan 

BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasikan dengan baik, 

namun selama tahun 2016 tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat 

merugikan BPR atau mengurangi keuntungan Bank.  

4. Bank melakukan upaya untuk memitigasi dan menurunkan tingkat pelanggaran 

dan selalu berupaya membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan 

keputusan dan dalam kegiatan operasional.  

5. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum menyampaikan 

laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada 

Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.  

6. Selama tahun 2016 tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang 

menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan 

Perundang-undangan lain, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 5. 

Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit 

intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur 

Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang 

membawahkan fungsi kepatuhan.  

7. Bank telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat 

Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern 

kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  

8. Hasil audit pihak ektern yang dihasilkan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan 

dimana pemeriksaan di lakukan secara independen dan profesional, atas hasil 

audit tersebut telah disampaikan kepada Manajemen dan juga pihak regulator 

Otoritas Jasa Keuangan.  

9. Bank belum menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain yang 

dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.  

10. Bank telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada 

Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  

11. Bank telah menyampaikan laporan pemberian kredit oleh bank kepada pihak 

terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK 
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secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu 

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  

12. Selama tahun 2016 bank tidak melanggar dan/atau melampaui sesuai dengan 

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  

13. Bank telah menyampaikan laporan Tahunan secara lengkap dan tepat waktu 

kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan. Mempublikasikan laporan tahunan 

dan laporan keuangan kepada media massa.  

14. Melaporkan pelaksanaan GCG sesuai hasil penilaian Bank secara lengkap dan 

tepat waktu.  

15. Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan 

pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah 

disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.  

16. Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data 

pribadi nasabah.  

17. Rencana bisnis bank termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan 

kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

  

D. NILAI KOMPOSIT DAN PREDIKAT  
Hasil self assessment GCG tahun 2017 sebelum penerapan Manajemen Risiko 

menunjukkan bahwa penerapan GCG PT.BPR Suryajaya Ubud mencapai nilai 

komposit 1,42 sebelum Management Resiko dan Nilai Komposit 1,28 setelah  

Management Resiko dengan kategori Predikat Sangat Baik. 

  

E. KELEMAHAN DAN KOMITMEN  
Walaupun secara keseluruhan hasil self assessment GCG tahun 2017 menunjukkan 

berkategori sangat baik namun dalam pelaksanaannya masih dilakukan perbaikan dan 

penyempurnaan atas kelemahan dan kekurangan.Sejalan dengan pengembangan 

usahanya, Bank akan tetap berkomitmen dalam penerapan tatakelola perusahaan 

serta melakukan penyempurnaan yang berkesinambungan atas pelaksanaan setiap 

aspek GCG demi kesinambungan jangka panjang.  

 

XIV. PENUTUP  
Demikianlah Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance, Risk Management & 

Compliance PT.BPR Suryajaya Ubud tahun 2017. Demi penyempurnaan Pelaksanaan 

Good Corporate Governance, Risk management, Copliance Bank, tentunya kami 

mengharapkan bimbingan dan pembinaan yang lebih intensif dan saran yang bersifat 

konstruktif dari ekstern bank khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Kantor 

Akuntan Publik (KAP). 

 

Gianyar, 6 April 2018  

PT. BPR. Suryajaya Ubud 

Direksi,  

 

 

 

 

 

(I Nyoman Semadiartha, SH)  (I Gede Dwi Kusuma Negara, SE) ( D.N.K.Catur Susana) 

Direktur Utama  Direktur  Direktur 
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Mengetahui/Menyetujui  

Dewan Komisaris 

 

 

  

(Dr-Ing, Ir IB Kesawa Narayana)  (Ida Bagus Ketut Wisma Adi, Amd.Par)  

Komisaris Utama  Komisaris  
 


