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BAB I
PENDAHULUAN

Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)
Era digitalisasi telah merambah hampir semua aspek kehidupan masyarakat, akses
informasi dibelahan dunia manapun sangat mudah diperoleh dalam waktu singkat melalui
internet ataupun media lainnya. Elektronisasi layanan juga telah merambah

dunia

perbankan seperti internet banking dan mobile banking, dengan demikian informasi
perbankan semakin terbuka bagi masyarakat awam.
Transparansi industri perbankan yang semakin kompleks dengan meningkatnya eksposur
risiko menjadi lebih penting untuk masa kini dan yang akan datang. Prinsip‐prinsip Good
Corporate Governance sangat esensial bagi manajemen perbankan dalam melakukan
kegiatan operasionalnya. Melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan
kepatuhan terhadap peraturan perundang‐undangan serta nilai‐nilai etika (code of
conduct) yang berlaku secara umum pada industri perbankan.
Bank Hana dalam operasionalnya telah melaksanakan prinsip‐prinsip prudential banking
sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good
Corporate Governance Bagi Bank Umum yang direvisi dengan Peraturan Bank Indonesia
No. 8/14/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006
tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum dan diperkuat dengan
Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan
Good Corporate Governance.
Pelaksanaan Good Corporate Governance selama tahun 2012 meliputi aspek‐aspek
pengelolaan operasional bank yang meliputi:
•

Kepemilikan saham anggota Komisaris dan Direksi serta hubungan keuangan dan
hubungan keluarga diantara pengurus Bank.
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•

Komite‐komite dibawah Dewan Komisaris dan Direksi.

•

Paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

•

Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi.

•

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

•

Permasalahan hukum yang dihadapi bank.
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BAB II
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan hirarki tertinggi dalam struktur
organisasi Bank Hana. Wewenang RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, meminta pertanggungjawaban Direksi dan Dewan
Komisaris atas pelaksanaan tugas dan dan kewajibannya, menyetujui perubahan anggaran
dasar, menyetujui laporan tahunan, menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan
memutuskan penggunaan laba perseroan.
Beberapa keputusan yang dibuat dalam RUPS di tahun 2012, adalah:
1. Persetujuan RUPS atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing
Satrio & Rekan (Deloitte).
2. Persetujuan RUPS atas Laporan Direksi uantuk kegiatan yang telah dilakukan pada
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
RUPS mengangkat kembali Sdr. Eka Noor Asmara sebagai Komisaris Independen, Sdr.
Sugiarto Kurniawan Chandra sebagai Direktur Operasi serta Sdr. Bayu Wisnu Wardhana
sebagai Direktur Kepatuhan.
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BAB III
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

3.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris
Sesuai dengan anggaran dasar Bank Hana, susunan anggota Dewan Komisaris
minimal beranggotakan 3 (tiga) orang. Hingga pertengahan tahun 2011 Dewan
Komisaris terdiri dari 2 (dua) Komisaris yang mewakili Pemegang Saham dan 2 (dua)
Komisaris Independen yang berasal dari kalangan profesional tidak terkait dengan
Bank. Komposisi ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006
dimana jumlah anggota Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Dewan Direksi dan
50% (lima puluh perseratus) anggotanya adalah Komisaris Independen.
Namun demikan satu posisi anggota Komisaris Independen yang mengundurkan diri
di pertengahan tahun 2011 masih lowong hingga akhir tahun 2012. Bank sedang
memproses calon pengganti untuk mengikuti uji kelayakan di Bank Indonesia. Bank
lebih selektif dalam memilih calon anggota Komisaris yang memenuhi kriteria
dipersyaratkan Bank Indonesia agar tidak terkendala dan dapat lulus uji kepatutan.
Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kepatutan Bank Indonesia yang
berarti seluruh kriteria, independensi sebagaimana persyaratan Bank Indonesia
telah dipenuhi dan teruji.
Susunan Dewan Komisaris tahun 2012
No
1.
2.
3.

Nama
Cho Young Seok
Biantoro Setijo
Eka Noor Asmara

Status
WNA
WNI
WNI

Jabatan
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen
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Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Hana telah memenuhi persyaratan
integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan Fit and
Proper Test yang ditetapkan Bank Indonesia.
2 (dua) anggota komisaris yang mewakili Pemegang Saham yaitu Cho Young Seok
menjabat

sebagai

Komisaris

Utama

tercatat

merupakan

Komisaris

yang

merepresentasikan Pemegang Saham Pengendali sedangkan Biantoro Setijo sebagai
komisaris yang memiliki keterkaitan dengan Bambang Setijo selaku Pemegang
Saham minoritas sebesar 5% (lima perseratus) pada Bank Hana.
Anggota komisaris independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham, dan atau hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank,
yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris Bank Hana diantaranya sebagai berikut:
•

Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam
setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

•

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi dengan mengarahkan, memantau,
dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

•

Dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank,
kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam
ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank
Umum.

•

Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Rencana Strategis Teknologi
Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi serta
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mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko
dalam penggunaan Teknologi Informasi.
•

Melakukan pengawasan berkaitan dengan bidang perkreditan, menyetujui
rencana kredit tahunan termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak yang
terkait dengan Bank dan kredit kepada debitur‐debitur besar; mengawasi
pelaksanaan rencana pemberian kredit; dan meminta penjelasan dan atau
pertanggung jawaban Direksi serta meminta langkah‐langkah perbaikan apabila
pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana perkreditan yang telah
dibuat.

3.2. Rekomendasi Yang Telah Diberikan Oleh Dewan Komisaris Selama Tahun 2012
Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali yang
dilakukan setiap kwartal. Beberapa keputusan RUPS dalam tahun 2012 dan
rekomendasi Dewan Komisaris kepada manajemen Bank Hana diantaranya meliputi:
•

Menyetujui Rencana Bisnis Bank 2013 ‐ 2015.

•

Mendukung dibentuknya residen audit di kantor‐kantor cabang di luar Jakarta
sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal.

•

Mendorong dipercepatnya tindak lanjut temuan audit internal, eksternal dan
regulator.

•

Revisi dan pengkinian atas manual SOP yang tidak sesuai dengan perkembangan
dan kebutuhan bisnis Bank Hana.

•

Memperkuat pelatihan internal untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia yang disesuaikan dengan karakter dan Budaya Kerja Bank Hana.
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BAB IV
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

4.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi
Dari awal tahun hingga akhir tahun 2012 anggota Direksi berjumlah 5 (lima) orang
dan seluruhnya berdomisili di Indonesia termasuk yang berstatus Warga Negara
Asing.

Penggantian dan atau pengangkatan anggota Direksi tahun 2012 telah

mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Seluruh

anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang
operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki
rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank,
perusahaan dan atau lembaga lain dimana kondisi ini telah dipersyaratkan sebelum
pengajuan ke Bank Indonesia.
Susunan Direksi tahun 2012
No
1.
2.
3.
4.
5.

Nama
Choi Chang Sik
Hwa Soo Lee
Liem Konstantinus
Sugiarto Kurniawan Chandra
Bayu Wisnu Wardhana

Kewarganegaraan
WNA
WNA
WNI
WNI
WNI

Jabatan
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur Kepatuhan

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima
perseratus) dari modal disetor pada perusahaan lain. Seluruh anggota Direksi tidak
saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama
anggota Direksi, dan atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Direksi tidak

memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas
dan fungsi Direksi dan seluruh Direksi Bank Hana telah memenuhi persyaratan
integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan Fit &
Proper Test.
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4.2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Tugas dan tanggung jawab utama Direksi adalah mengelola operasional Bank agar
tercapai tujuan yang sesuai dengan Visi dan Misi Bank. Tugas dan tanggung jawab
tersebut meliputi namun tidak terbatas pada:
•

Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara
profesional dengan mengedepankan prudential banking practices serta wajib
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham
melalui RUPS.

•

Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya
sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, peraturan perundang‐undangan yang
berlaku dan ketentuan internal Bank.

•

Melaksanakan prinsip‐prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan
usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan membentuk
paling kurang:
√

Satuan Kerja Audit Intern; Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite
Manajemen Risiko; Satuan Kerja Kepatuhan.

√

Menyusun Visi, Misi, nilai‐nilai dan strategi perusahaan serta program jangka
panjang (corporate plan) dan jangka pendek.

√

Memastikan fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen
yaitu adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang
melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko dengan satuan
kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.

√

Menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank
terkait penggunaan Teknologi Informasi serta pelaksanaan penerapan
manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.

√

Merumuskan strategi pengembangan Sumber Daya Manusia secara bertahap
dan berkesinambungan melalui perwujudan nilai‐nilai perusahaan (corporate
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value) yang menjadi landasan berpikir, bertindak serta berperilaku sehingga
menjadi Budaya Kerja perusahaan yang solid dan berkarakter.
Direktur Kepatuhan bertanggung jawab memastikan bahwa Bank telah memenuhi
seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku, menjaga agar operasional Bank
tidak menyimpang dari ketentuan. Memastikan bahwa seluruh komitmen Bank
kepada regulator telah dilaksanakan dan dipatuhi.
4.3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi Selama Tahun 2012
Pelaksanaan operasional Bank oleh Direksi berlandaskan pada prinsip‐prinsip Good
Corporate Governance aspek transparansi, segregasi fungsi dan tanggung jawab
yang jelas. Selama kurun waktu tahun 2012 Direksi telah melaksanakan rapat
sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali dengan beberapa keputusan strategis yang
dilakukan dalam tahun 2012 meliputi:
•

Percepatan realisasi pertumbuhan bisnis bank meliputi kredit, dana pihak ketiga,
produk layanan baru dan jaringan kantor.

•

Mempercepat penyempurnaan MIS core banking system.

•

Review dan pengkinian SOP agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
dilapangan sehingga akan memudahkan karyawan dalam bekerja dan mencegah
human error.

•

Perubahan struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
perkembangan bisnis Bank.
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BAB V
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

5.1. Komite Dewan Komisaris
Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006, Bank telah membentuk
3 (tiga) komite masing‐masing Komite Audit, Komite Pemanatau Risiko serta Komite
Remunerasi dan Nominasi. Komite‐komite tersebut dibentuk untuk mendukung
efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.
1. Komite Audit
a. Struktur dan Keanggotaan
Susunan keanggotaan dan kehadiran dalam Rapat Komite Audit tahun 2012:
No

Nama

Kedudukan

Frekuensi Kehadiran
Jumlah

Presentase

Rapat

•

1

Eka Noor Asmara

Ketua/Komisaris Independen

4/4

100%

2

Edi Timbul Hardiyanto

Anggota Independen

4/4

100%

3

Hendrik Budi Untung

Anggota Independen

4/4

100%

4

Cho Young Seok

Anggota/Komisaris Utama

0/4

25%

Dalam struktur organisasi, Komite Audit bertanggung jawab kepada
Dewan Komisaris dan mempunyai hubungan komunikasi dengan Satuan
Kerja Audit Intern (SKAI).

•

Keanggotaan Komite Audit sekurang‐kurangnya 3 (tiga) orang, terdiri dari
seorang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang pihak
independen yang memiliki kualifikasi sesuai ketentuan Bank Indonesia.

•

Anggota komite yang berasal dari pihak Independen memiliki
kompetensi, independensi, integritas yang baik.
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b. Tugas dan Tanggung Jawab
Komite Audit bertugas memberikan pendapat professional kepada Dewan
Komisaris perihal hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan fungsi audit
oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), tindak lanjut temuan Dalam rangka
pelaksanaan tugas dimaksud, Komite Audit minimal melakukan evaluasi atas:
•

Informasi

keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti

laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya sesuai
standar akuntansi yang berlaku.
•

Independensi dan obyektifitas Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

•

Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik untuk disampaikan kepada RUPS.

•

Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal perusahaan
dengan

melakukan

review

atas

perencanaan

dan

pelaksanaan

pemeriksaan serta pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan
dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk
kecukupan proses pelaporan keuangan.
c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Tahun 2012
•

Guna meningkatkan peran dan kinerja SKAI direkomendasikan untuk
melakukan

penambahan jumlah auditor dan peningkatan kualitas

Sumber Daya Manusia SKAI melalui pelatihan, pelaksanaan peer review
antara auditor kantor pusat dan resident auditor untuk menciptakan
standar kualitas dan kompetensi.
•

Peningkatan fungsi supervisi unsur pimpinan di cabang terkait aktivitas
operasional di kantor cabang.

•

Pengujian secara rutin terhadap ketaatan pelaksanaan SOP pada kantor
cabang.

•

Tindak lanjut laporan whistleblower agar dilakukan oleh SKAI.
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2. Komite Pemantau Risiko
a. Struktur dan Keanggotaan
•

Secara struktural, Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada
Dewan Komisaris dan mempunyai jalur komunikasi dengan Satuan Kerja
Manajemen Risiko.

•

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko sekurang‐kurangnya 3 (tiga) orang,
terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang
pihak independen yang memiliki kualifikasi sesuai ketentuan Bank
Indonesia.

Susunan keanggotaan dan kehadiran dalam Rapat Komite Pemantau Risiko
tahun 2012:
No

Nama

Kedudukan

Frekuensi Kehadiran
Jumlah

Presentase

Rapat
1

Vacant

Ketua/Komisaris Independen

0/4

100%

2

Biantoro Setijo

Anggota

4/4

50%

3

Eka Noor Asmara

Anggota

4/4

100%

4

Hendrik Budi Untung

Anggota Independen

4/4

100%

5

Edi Timbul Hardiyanto

Anggota Independen

4/4

100%

b. Tugas dan Tanggung Jawab
Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi atas
kebijakan manajemen risiko Bank dan pelaksanaannya serta memberikan
pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris perihal:
•

Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan
kebijakan tersebut.

•

Melakukan

pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

tugas

Komite

Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
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•

Melakukan penelaahan atas efektivitas penerapan manajemen risiko baik
dari sisi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendaliannya.

c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko
Beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Komite Pemantau Risiko kepada
Direksi selama tahun 2012:
•

Satuan Kerja Manajemen Risiko agar segera melakukan monitoring risiko di
kantor‐kantor cabang untuk mengukur risk event.

•

Perencanaan audit kantor cabang oleh SKAI agar mempertimbangkan hasil
risk assessment kantor cabang yang dilakukan oleh Satuan Kerja
Manajemen Risiko.

•

Melaporkan hasil evaluasi ORSCA cabang kepada SKAI.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi
a. Struktur dan Keanggotaan
•

Dalam struktur organisasi, Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung
jawab kepada Dewan Komisaris dan bekerja sama dengan Divisi Sumber
Daya Manusia

sebagai pihak yang melaksanakan pengelolaan dan

pengembangan Sumber Daya Manusia termasuk remunerasi dan nominasi.
•

Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari seorang
Komisaris Independen sebagai ketua, seorang komisaris sebagai anggota
dan seorang pejabat eksekutif Divisi Sumber Daya Manusia.

Susunan keanggotaan dan kehadiran dalam Rapat Komite Remunerasi dan
Nominasi tahun 2012:
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No

Nama

Kedudukan

Frekuensi Kehadiran
Jumlah
Rapat

Presentase

1

Eka Noor Asmara

Ketua/Komisaris Independen

5/5

100%

2

Biantoro Setijo

Anggota/Komisaris

5/5

25%

3
4

Cho Young Seok
Lina Halim

Anggota/Komisaris Utama
Anggota

0/5
5/5

0%
100%

b. Tugas dan Tanggung Jawab
Tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, meliputi:
•

Melakukan

evaluasi

terhadap

kebijakan

remunerasi

dengan

memperhatikan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, pertimbangan
sasaran dan strategi jangka panjang.
•

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan
remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada
RUPS; Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara
keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

•

Menyusun kebijakan dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta
prosedur pemilihan dan atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan
Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

•

Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan
atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

•

Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi
anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko.

c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi & Nominasi
Tahun 2012
•

Merekomendasikan Divisi Sumber Daya Manusia menyusun rencana kerja
tahunan Sumber Daya Manusia dan rencana pelatihan

yang lebih

terencana dan realistis.
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•

Segera melakukan benchmark dengan peer group bekerja sama dengan
konsultan ahli dalam melakukan salary survey.

•

Merekomendasikan Sdr. Ko Yung Ryul sebagai calon Komisaris Utama pada
RUPS mendatang.

•

Merekomendasikan untuk melakukan rotasi pekerjaan pada peserta MDP
agar lebih memiliki pengalaman yang beragam dibidang perbankan.

5.2. Komite‐Komite Dibawah Wewenang Direksi
Dalam rangka pelaksanaan tugas yang lebih efektif, Direksi dibantu oleh beberapa
komite sebagai bagian dari penerapan asas transparansi penguatan pengawasan
internal namun demikian tanggung jawab tetap berada pada Direksi. Rekomendasi
dari komite dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan Direksi. Partisipasi aktif
Direktur Kepatuhan dalam komite‐komite dilakukan dengan tetap menjaga
independensinya sehingga dapat mecegah keputusan yang berpotensi melanggar
peraturan perundangan berlaku.
Komite‐komite dibawah wewenang Direksi terdiri dari:
1. Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)
Komite ALCO beranggotakan Direksi dan pemimpin Divisi atau Departemen
terkait dengan aktivitas treasuri, keuangan dan bisnis.
Tugas dan Tanggung Jawab
•

Bertanggung jawab atas pengelolaan dan supervise Asset & Liabilities
Management yang meliputi Liquidity Management, Pricing Policy dan Gap
Management.

•

Memantau dan menilai kembali kebijakan yang telah ditetapkan.

•

Memastikan bahwa setiap saat Bank mempunyai likuiditas dan modal yang
cukup untuk mendukung kegiatan operasional, dengan memantau posisi
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likuiditas, Giro Wajib Minimum (GWM), Posisi Devisa Neto (PDN), pergerakan
dan pertumbuhan dana dan kredit, serta kondisi kurs dan suku bunga.
Selama tahun 2012, Komite ALCO telah melaksanakan beberapa kali rapat terkait
dengan perkembangan suku bunga dana pihak ketiga dan kredit serta upaya
peningkatan dana pihak ketiga terkait dengan kondisi likuiditas bank dan pasar.
2. Komite Manajemen Risiko
Komite Manajemen Risiko beranggotakan Direksi dan pemimpin divisi atau
departemen terkait yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi
pada bidang manajemen risiko untuk memastikan bahwa Bank telah memiliki
kebijakan manajemen risiko yang efektif dalam memitigasi potensi risiko Bank.
Tugas dan Tanggung Jawab
Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang sekurang‐kurangnya meliputi:
•

Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko.

•

Pengkajian atas metodologi penilaian risiko, prosedur dan penetapan limit
risiko.

•

Identifikasi potensi risiko yang dihadapai bank dan mengevaluasi guna
meyakini bahwa risiko telah dimitigasi dalam tingkatan yang rendah.

3. Komite Kredit
Komite kredit beranggotakan Direksi dan pemimpin Divisi Credit Review dibentuk
untuk melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan kredit yang diajukan
oleh Bagian Pemasaran.
Tugas dan Tanggung Jawab
•

Memberikan persetujuan atau penolakan permohonan kredit sesuai dengan
batas wewenang yang ditetapkan oleh Direksi.
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•

Keputusan kredit didasarkan atas azas‐azas perkreditan yang sehat dengan
memperhatikan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku.

•

Melakukan koordinasi dengan Komite Asset dan Liabilities Committee (ALCO)
terkait dengan kondisi likuiditas Bank.

4. Komite Kebijakan Kredit
Komite Kebijakan Kredit dibentuk untuk membantu tugas Direksi merumuskan
kebijakan kredit, mengawasi pelaksanaannya, memantau perkembangan dan
memberikan rekomendasi perbaikan atau pengkinian kebijakan. Komite
Kebijakan Kredit beranggotakan Direksi dan pejabat eksekutif terkait.
Tugas dan Tanggung Jawab
•

Memberikan

masukan

kepada

Direksi

dalam

rangka

penyusunan

Kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB), terutama yang berkaitan dengan
perumusan prinsip kehati‐hatian dalam perkreditan.
•

Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen
dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan
dalam penerapan KPB.

•

Melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada
Direksi apabila diperlukan perubahan KPB.

5. Komite Pengarah Teknologi Informasi
Komite yang dibentuk untuk membantu tugas Direksi pada bidang Teknologi
Informasi berdasarkan Steering Committee Charter yang mencantumkan
wewenang dan tanggung jawab komite.
Tugas dan Tanggung Jawab
Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang mencakup:
•

Memantau dan mengevaluasi kondisi Teknologi Informasi Bank Hana.
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•

Mengkaji kebutuhan pengembangan Teknologi Informasi dan menyusun
rencana strategis Teknologi Informasi (Information Technology Strategic
Plan) sesuai dengan arah strategi bank.

•

Meminimalkan potensi risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi
Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi optimal terhadap
tercapainya tujuan bisnis Bank.

6. Komite Sumber Daya Manusia
Komite Sumber Daya Manusia dibentuk untuk membantu tugas Direksi dalam
meningkatkan efektivitas, obyektivitas dan transparansi dalam pengambilan
keputusan terkait Sumber Daya Manusia sesuai prinsip‐prinsip.
Tugas dan Tanggung Jawab
•

Menetapkan kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan Sumber Daya
Manusia.

•

Menetapkan sasaran dan strategi Sumber Daya Manusia sesuai dengan
sasaran dan strategi Bank.

•

Merumuskan, memantau dan menilai pelaksanaan program‐program Sumber
Daya Manusia secara menyeluruh agar konsisten dengan prinsip, kebijakan
dan prosedur yang berlaku serta peraturan perundang‐undangan yang
berlaku.
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BAB VI
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

6.1. Fungsi Kepatuhan Bank
Fungsi Kepatuhan Bank Hana dilakukan oleh Departemen Kepatuhan yang
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dalam memastikan bahwa
operasional bank telah mematuhi ketentuan yang berlaku. Mitigasi risiko kepatuhan
bersifat ex‐ante maupun ex‐post. Upaya yang bersifat ex‐ante sangat diperlukan
untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha bank yang
diperkirakan akan terjadi. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan peran dan
fungsi kepatuhan serta Satuan Kerja Kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan.
Fungsi kepatuhan secara berkesinambungan menanamkan budaya kepatuhan
disetiap lini yang dilakukan dengan mensosialisasikan kebijakan bank, peraturan
yang berlaku di perbankan maupun undang‐undang

serta

program pelatihan

pegawai.
Tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan meliputi:
•

Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi
dan kegiatan usaha Bank.

•

Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.

•

memastikan agar kebijakan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang
dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan

ketentuan Bank Indonesia dan

peraturan perundangan yang berlaku.
•

memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada
Bank Indonesia dan atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
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Pada tahun 2012, Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pelaksanaan kegiatan, antara
lain:
•

Melakukan uji kepatuhan atas setiap rancangan kebijakan dan prosedur setiap
departemen dan divisi yang melakukan pengkinian SOP.

•

Melakukan kajian kepatuhan atas setiap proses persetujuan kredit dengan
plafon Rp 10 milyar dengan memberikan rekomendasi yang bersifat independen.

•

Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut temuan pemeriksaan Bank
Indonesia.

•

Melakukan pemantauan, pelaporan dan sosialisasi atas pelaksanaan Know Your
Customer (KYC) dan Anti Money Laundering (AML).

6.2. Fungsi Audit Intern
Audit Internal melaksanakan fungsi pengawasan internal secara independen,
memastikan kehandalan sistim pengawasan dan kepatuhan kegiatan operasional
Bank terhadap kebijakan dan prosedur serta melaporkan hasil pemeriksaannya
kepada Direktur Utama.
Sebagai acuan penjabaran operasional dan misi, kewenangan, independensi dan
ruang lingkup pekerjaan Audit Intern Bank adalah Standar Pelaksanaan Fungsi Audit
Intern Bank (SPFAIB) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sesuai dengan metode
pemeriksaan terkini maka metodologi audit berdasarkan Risk Based Supervision
(RBS) yang berorientasi kedepan (forward looking).
Aktivitas audit selama tahun 2012 dilaksanakan berdasarkan rencana audit tahunan,
hal‐hal yang menjadi perhatian manajemen serta trend risiko Bank, yang antara lain
adalah sebagai berikut:
•

Pemeriksaan terhadap 30 (tiga puluh) aktivitas seluruh cabang yang meliputi
aktivitas kredit dan operasional di kantor cabang, aktivitas fungsional di kantor
pusat, serta aktivitas terkait teknologi informasi.
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•

SKAI juga menjalankan tugas sebagai kepala satuan anti fraud yang menampung
laporan dari seluruh pegawai atau wistleblower atas kecurangan yang mungkin
terjadi.

•

SKAI Bank Hana melaporkan pokok‐pokok hasil temuan audit internal tahun
2012 kepada Bank Indonesia.

•

Mendokumentasikan semua hasil audit dan tanggapan auditee serta memonitor
tindak lanjut temuan audit.

6.3. Fungsi Audit Ekstern
Berdasarkan kuasa yang diberikan dalam RUPS kepada Direksi dan sesuai dengan
rekomendasi Komite Audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Suherman &
Surja (Ernst & Young) telah ditunjuk sebagai auditor eksternal untuk melakukan
pemeriksaan independen atas laporan keuangan Bank Hana periode yang berakhir
pada 31 Desember 2012.
Rekomendasi tersebut telah mempertimbangkan aspek reputasi, track record,
profesionalisme dan independensi Kantor Akuntan Publik.
Kantor Akuntan Publik akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan Bank Hana
sesuai dengan standard professional akuntan sesuai dengan kontrak kerja dengan
ruang lingkup audit yang akan diselesaikan dalam rentang waktu tertentu.
Pemeriksaan dilakukan disesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia tentang
Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan Standar Akuntansi Indonesia.
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BAB VII
PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

Secara berkala Bank Hana melakukan review atas kecukupan dan kehandalan proses
mitigasi risiko yang telah diterapkan selama ini. Pengembangan manajemen risiko di Bank
didasarkan pada potensi risiko yang melekat pada setiap aktivitas operasional Bank dan
berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia serta meningkatkan kualitas staf.
Berdasarkan risk framework Bank Hana, unit manajemen risiko melakukan pengukuran
delapan jenis risiko yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko
operasional, risiko stratejik, risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.
Pelaksanaan manajemen risiko telah dilakukan secara inheren pada semua tingkatan
operasional untuk memperkuat pengendalian internal dalam rangka pengelolaan risiko
yang lebih baik.
Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melakukan beberapa aktivitas sepanjang tahun 2012
mencakup beberapa hal berikut:
•

Membuat internal limit pembiayaan untuk perusahaan sekuritas maksimum sebesar
25% dari modal Bank.

•

Membuat pedoman penyususan perhitungan ATMR risiko kredit yang menggunakan
Pendekatan Standar (Standardized Approach).

•

Membuat kebijakan pengelolaan risiko likuditas, termasuk limit‐limit rasio likuiditas
untuk kepentingan pemantauan secara internal.

•

Menyusun perhitungan risiko suku bunga pada buku bank (interest rate risk in the
banking book) dengan melakukan skenario dampak kerugian portofolio Bank jika suku
bunga pasar naik sebesar 500 basis point.

•

Membuat risk assessment atas produk atau aktivitas baru.
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BAB VIII
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Penanganan benturan kepentingan merupakan tindakan untuk memisahkan keputusan
dan tindakan profesional yang diambil oleh Pemegang Saham, Manajemen Bank dalam
hal ini Dewan Komisaris, Direksi dari segala unsur kepentingan pribadi. Potensi benturan
kepentingan tersebut antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank
dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi,
Pejabat Eksekutif dan atau pihak terkait dengan Bank.
Pada dasarnya anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif
menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada
benturan kepentingan. Namun demikian apabila keputusan tetap harus diambil maka
pihak‐pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan
menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya
keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut
dalam setiap keputusan.
Tatacara penanganan benturan kepentingan telah diatur dalam Prosedur Pelaksanaan
Benturan Kepentingan yang disahkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 20/18/DIR/SK
tanggal 22 September 2008 serta disetujui Dewan Komisaris. 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 Bank, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kurun waktu 2012 tidak terjadi benturan
kepentingan yang berpotensi merugikan Bank.
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BAB IX
PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN
PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)

Kebijakan Bank dalam mengatur penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan
dana dalam skala besar didasarkan pada peraturan Bank Indonesia yang mengatur Batas
Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Sistem dan prosedurnya telah dipahami oleh
seluruh Departemen terkait sehingga mempermudah monitoring dan penyelesaian
masalah bila terjadi potensi pelanggaran ketentuan berlaku.
Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh
Komite Kredit secara independen mengacu pada ketetuan berlaku. Secara berkala Bank
melaporkan perihal dimaksud kepada Bank Indonesia secara tepat waktu. Sistem dan
prosedur yang sedemikian ketat, selama tahun 2012 telah mampu mencegah Bank dari
potensi pelanggaran BMPK.
Penyediaan dana kepada Pihak Terkait ataupun pihak yang dianggap terkait karena
kreditnya didukung dengan jaminan dari Hana Bank Seoul berupa Stand by L/C selama
tahun 2012 terlihat pada tabel berikut:
Kredit Kepada Pihak Terkait per Debitur per Desember 2012
Jutaan Rp
Nama

Jenis Kredit

Baki Debet

Jaminan

No
.

1

2

Panca Prima Eka
Brothers, PT

Kredit Investasi

KPF Indonesia

Kredit Investasi

Hubungan
Keterkaitan

10.20

Jaminan 1 unit Mbl Toyota
Avanza Type E thn‐2010

Keluarga
Komisaris

Jaminan Stand By LC USD
5.000.000

Perusahaan PSP

48,186.60
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3

Dada Indonesia

Modal Kerja

Jaminan Stand By LC USD
2.000.000

Perusahaan PSP

Jaminan Fixed Asset

Perusahaan PSP

Jaminan Account Receivables

Perusahaan PSP

Jaminan Stand By LC USD
5.000.000

Perusahaan PSP

48,186.75

Jaminan Deposito KRW
5.000.000.000

Perusahaan PSP

33,731.14

Jaminan Mesin & Fixed Asset

Perusahaan PSP

Jaminan Stand By LC USD
2.845.000

Perusahaan PSP

27,418.69

Jaminan Stand By LC USD
820.000

Perusahaan PSP

7,902.75

Jaminan Stand By LC USD
975.000

Perusahaan PSP

9,396.56

Jaminan Stand By LC USD
640.000

Perusahaan PSP

6,168.00

Jaminan Stand By LC USD
1.000.000

Perusahaan PSP

9,637.50

Jaminan Stand By LC USD
254.000

Perusahaan PSP

2,447.93

19,274.91

4

Dada Indonesia

Modal Kerja
31,786.01

5

Dada Indonesia

Modal Kerja
19,264.44

6

7

8

KPF Indonesia

KPF Indonesia

Evergreen Sentosa

Kredit Investasi

Modal Kerja

Kredit Investasi
599.16

9

10

11

12

13

14

Hyosung Corporation
Co. Ltd.

Bank Garansi

Hyosung Corporation
Co. Ltd.

Bank Garansi

Hyosung Corporation
Co. Ltd.

Bank Garansi

Hyosung Corporation
Co. Ltd.

Bank Garansi

Hyosung Corporation
Co. Ltd.

Bank Garansi

Hyosung Corporation
Co. Ltd.

Bank Garansi
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15

16

17

18

Hyosung Corporation
Co. Ltd.

Bank Garansi

JMTech Busana Global,
PT

Modal Kerja

JMTech Busana Global,
PT

Modal Kerja

Deerfos Indonesia

Modal Kerja

Jaminan Stand By LC USD
448.000

Perusahaan PSP

4,317.60

Jaminan Stand By LC USD
1.000.000

Perusahaan PSP

7,398.87

Jaminan Gudang

Perusahaan PSP

Jaminan Stand By LC USD
500.000

Perusahaan PSP

Jaminan Stand By LC USD.
4.500.000

Perusahaan PSP

Jaminan Stand By LC USD
800.000

Perusahaan PSP

7,709.71

Jaminan Stand By LC USD
1.000.000

Perusahaan PSP

9,636.91

Jaminan Stand By LC USD
400.000

Perusahaan PSP

3,853.72

Jaminan Deposito Rp 10 M
atas nama PT Pan Brothers
Tbk.

Ketergantungan
Finansial

9,636.55

‐
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KPF Indonesia

Modal Kerja
43,368.31

20

21

22

23

Three Win

Kredit Investasi

Selim Elektro

Kredit Investasi

Nuri C and I Indonesia

PT Ocean Asia Industry

Modal Kerja

LC
10,000.00

Jumlah
359,932.29

Per posisi per tanggal 31 Desember 2012, penyediaan dana kepada related party, serta
total eksposur Grup dan core debtors terhadap total portofolio kredit Bank tidak termasuk
penyediaan dana dengan agunan tunai (cash collateral) adalah sebagai berikut:
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Eksposur

∑ Debitur

Baki Debet

11

61,296

Group

Baki Debet

%

Debitur Inti

02,875

Total Group
33 grup

810,684

Pihak Terkait

dlm Rp juta
Utilisasi BMPK
5.57%

∑ Debitur

Total Kredit

23.08%

15

3,912,349

20.72%

80
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BAB X
RENCANA STRATEGIS BANK

Secara umum pertumbuhan Bank Hana sesuai dengan target tahun 2012 baik dari
pertumbuhan kredit, Dana Pihak Ketiga, profitabilitas maupun rasio‐rasio keuangan yang
diatur regulator seperti Non Performing Loan, Loan Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio.
Walaupun kredit tumbuh signifikan rasio Non Performing Loan kurang dari 1% (satu
perseratus) sedangkan Capital Adequacy Ratio tercatat sebesar 24.82% (dua empat koma
delapan puluh dua perseratus) jauh diatas batas minimal ketentuan berlaku.
Jaringan kantor terus berkembang menjadi 30 (tiga puluh) kantor hingga akhir tahun 2012
dan setiap kantor dilengkapi dengan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Teknologi
Informasi terus dipacu perkembangannya untuk mendukung kebutuhan Bank Hana ke
arah yang lebih maju sehingga mampu bersaing dengan bank‐bank lain dalam melayani
nasabah.
Terkait dengan telah diakuisisinya Korean Exchange Bank (KEB), Seoul oleh Hana Financial
Group (HFG), Pemegang Saham mayoritas Bank Hana, status Bank Hana dan Bank KEB
Indonesia akan disesuaikan dengan peraturan Bank Indonesia. Hingga akhir tahun 2012
status kedua bank milik HFG di Indonesia belum diputuskan dan masih beroperasi secara
normal.
Bank Hana terus melanjutkan pertumbuhannya di Indonesia untuk segera merealisasikan
visinya masuk dalam jajaran bank besar di Indonesia.
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BAB XI
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Semua aspek operasional Bank terkait kondisi keuangan dan non keuangan telah
disampaikan secara transparan kepada Stakeholder melalui media cetak dan website
sesuai ketentuan berlaku. Laporan‐laporan keuangan dan non keuangan telah dilaporkan
ke regulator secara berkala sedangkan laporan keuangan tahunan telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik dan dilaporkan ke regulator dan institusi‐institusi terkait.
Laporan keuangan kwartalan dan tahunan serta Laporan Good Corporate Governance
dapat diakses dalam homepage Bank Hana www.hanabank.co.id, dengan demikian profil
Bank Hana dapat dengan mudah diakses mayarakat luas.
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BAB XII
KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Hingga akhir tahun 2012, seluruh anggota Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham
yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih baik pada Bank Hana maupun pada bank
dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
Terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris mempunyai kepemilikan saham yang
mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada bank dan perusahaan lain yang
berkedudukan di dalam negeri. Per posisi 31 Desember 2012 kepemilikan saham 5% (lima
perseratus) atau lebih dari anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No.

Nama

Jabatan

Kepemilikan

Saham
Jenis

%

Jml Lbr

Total (Jt Rp)

Saham
1.

Eka Noor Asmara

Komisaris

Pada 4 (empat)

Independen

BPR

Saham Biasa

5.55%

310

100

5.25%

173

500

5.19%

158

500

5.00%

1,250

125
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BAB XIII
HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA
DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan
dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan atau Pemegang
Saham Pengendali Bank, kecuali Sdr. Young Seok Cho dalam kedudukannya sebagai
Komisaris Utama Bank Hana juga menjalankan tugas fungsional dari Pemegang Saham
Pengendali dimana yang bersangkutan sebagai Pejabat Eksekutif pada perusahaan
Pemegang Saham pengendali.
Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga
dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan atau Pemegang
Saham Pengendali Bank. Namun demikian terdapat seorang Komisaris Sdr. Biantoro Setijo
yang memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham minoritas.
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BAB XIV
PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2012
adalah sebagai berikut:
No.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun
Dewan Komisaris

Direksi

orang

Rp juta

orang

2

463

5

Rp juta

1
Remunerasi
Gaji dan tunjangan tetap

4.801
Fasilitas lain non natura

‐

‐

2
626

2

Fasilitas Natura (tidak dapat dimiliki)

‐

‐

5
1.140

TOTAL

2

463

5
6,567

Jumlah Direksi

Jumlah Komisaris

1

‐

Diatas Rp 1 milyar s.d. Rp 2 milyar

2

‐

Diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar

2

‐

Rp 500 juta kebawah

‐

2

Jumlah remunerasi per orang dalam
1 tahun
Diatas Rp 2 milyar

Rasio tertinggi dan terendah:
¾ Rasio gaji tertinggi & terendah BOC

113,5%

¾ Rasio gaji tertinggi & terendah BOD

194,9%

¾ Rasio gaji tertinggi & terendah karyawan
¾ Rasio gaji tertinggi BOD & gaji tertinggi karyawan

4.803,3%
141,2%
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BAB XV
SHARE OPTION, BUY BACK SHARE DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI
DAN RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH

Bank Hana merupakan perseroan yang dimiliki oleh 3 (tiga) Pemegang Saham dengan
Bank Hana Seoul sebagai Pemegang Saham mayoritas. Hingga akhir tahun 2012,
perseroan masih dimiliki oleh pemegang saham yang sama, tidak melakukan public
offering saham dan tidak mengeluarkan obligasi sebagai sumber pendanaan. Dengan
demikian tidak ada share option maupun buy back share ataupun obligasi bagi Dewan
Komisarsi dan Direksi.
Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
Sedangkan rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah sebesar 4.803% (empat koma
delapan ratus tiga perseratus) dan rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah sebesar 194%
(seratus sembilan puluh empat perseratus) sementara rasio gaji Komisaris yang tertinggi
dan terendah sebesar 113% (seratus tiga belas perseratus) dan rasio gaji tertinggi Direksi
terhadap gaji tertinggi karyawan sebesar 141% (seratus empat puluh satu perseratus).
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BAB XVI
RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya bahwa hingga akhir tahun 2012 satu posisi
Komisaris

Independen

masih

kosong

karena

seorang

Komisaris

Independen

mengundurkan diri. Bank sedang memproses calon pengganti dan memakan waktu cukup
lama akibat calon yang diajukan belum memenuhi ketentuan Bank Indonesia.
Hingga akhir tahun 2012 telah dilakukan 4 (empat) kali rapat Komisaris dengan hasil
keputusan rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan
secara baik termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat
Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
Pada periode tahun 2012, tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris yang telah
menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut:

No

Nama

Jabatan

Jumlah rapat yang dihadiri
Jumlah Rapat

Persentase

1

Cho Young Seok

Komisaris Utama

1/4

25%

2

Biantoro Setijo

Komisaris

4/4

100%

3

Eka Noor Asmara

Komisaris Independen

4/4

100%
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BAB XVII
JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur penanganan penyimpangan
internal (internal fraud) yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap maupun tidak tetap
yang dapat menyebabkan kerugian finansial secara signifikan terhadap Bank. Kurun waktu
12 (dua belas) bulan tahun 2012, tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi di
Bank Hana.
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BAB XVIII
PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank dalam tahun 2012 terkait dengan
penanganan kredit bermasalah terhadap 1 (satu) debitur. Kasus ini sedang ditangani oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Bank bertindak selaku Penggugat.
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BAB XIX
PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Hingga akhir tahun 2012, Bank tidak pernah mengeluarkan dana untuk kegiatan politik
ataupun yang sejenisnya, sedangkan kegiatan sosial yang dilakukan Bank berupa
sumbangan unit komputer bekas kepada Yayasan Sampoerna yang bergerak di bidang
pendidikan bagi keluarga tidak mampu di Bogor, Malang dan Bali.
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BAB XX
RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
POSISI AKHIR DESEMBER 2011

Berdasarkan kertas kerja Self Assessment Good Corporate Governance posisi akhir
Desember 2012, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil Self Assessment Good
Corporate Governance, sebagai berikut:
Peringkat masing‐masing Faktor
No.

Faktor

Peringkat

1.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

2

2.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

2

3.

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

3

4.

Penanganan Benturan Kepentingan

1

5.

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

2

6.

Penerapan Fungsi Audit Intern

2

7.

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

1

8.

Penerapan Fungsi Manajemen Resiko dan Pengendalian Intern

3

9.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar
(Large Exposure)

2

10.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan
Pelaksanaan GCG dan Laporan Eksternal

2

11.

Rencana Strategis Bank

3
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BAB XXI
KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT
POSISI AKHIR DESEMBER 2012

21.1. Nilai Komposit dan Predikatnya
Matrikulasi hasil perhitungan nilai komposit Good Corporate Governance
memberikan hasil akhir sebesar 2,09, mengacu pada pedoman penilaian Good
Corporate Governance nilai komposit 1.5 ≤ nilai komposit < 2.5 diklasifikasikan
sebagai “Baik”.
21.2. Kelemahan dan Penyebabnya
Hingga akhir tahun 2012 pengunduran diri anggota Komisaris Independen belum
tergantikan karena dari 2 (dua) calon yang telah mengikuti uji kepatutan dinyatakan
belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bank
Indonesia. Akibatnya, komposisi Dewan Komisaris dan Komite Pemantau Risiko
belum sesuai dengan ketentuan.
Masih terdapat kesalahan administratif akibat penerapan pengendalian internal
yang masih lemah namun demikian telah dilakukan beberapa tindakan korektif
sehingga potensi risiko dapat dieliminir.
21.3. Kekuatan dan Rencana Tindak Lanjut (Action Plan)
a.

Komitmen Bank untuk terus memperluas cakupan bisnisnya di Indonesia
sangat tinggi sebagaimana tergambar dari pertumbuhan bisnis Bank Hana
dalam 4 (empat) tahun terakhir. Dukungan Pemegang Saham yang kuat dengan
Visi Misi yang jelas memberikan dorongan motivasi yang tinggi bagi
manajemen untuk mengelola operasional Bank berdasarkan prinsip‐prinsip
Good Corporate Governance.
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b.
No

Rencana Tindak (Action Plan)
Aspek

Action Plan

Waktu
penyelesaian

1.

Pelaksanaan Tugas dan • Bank sedang memproses
Tanggung jawab Dewan
calon Komisaris Independen
Komisaris
yang memenuhi Kriteria
sebagaimana ketentuan Bank
Indonesia.

Semester Pertama
2013

2.

Kelengkapan
Pelaksanaan
Komite

dan • Segera
setelah
Bank
Tugas
menyelesaikan
proses
perekrutan
Komisaris
Independen
kelengkapan
anggota
Komite
akan
dilengkapi

Semester Pertama
2013

3.

Penerapan Fungsi
Kepatuhan Bank

• Meningkatkan
compliance
awareness dan compliance
culture di seluruh tingkatan
organisasi melalui program
pelatihan yang berkelanjutan.

Sepanjang tahun
2013

4.

Penerapan Fungsi
Manajemen Risiko
dalam Pengendalian
Intern

• Memperkuat kualitas dan
kuantitas
Sumber
Daya
Manusia
SKAI
dengan
perekrutan staf baru dan
penempatan residen auditor
di
cabang‐cabang
luar
Jakarta.

Sepanjang tahun
2013

5.

Penyediaan Dana Dalam
Jumlah Besar dan
Debitur Besar

• Pemberian kredit yang lebih
terdiversifikasi berdasarkan
jenis industri dan debitur
atau grup bisnis.

Sepanjang tahun
2013

6.

Transparansi Kondisi
Keuangan dan Non
Keuangan

• Meningkatkan kualitas sistem
informasi
manajemen
sehingga
memudahkan
penyusunan
laporan
keuangan. Human Resources
Information System guna
peningkatan
database
kepegawaian, pelatihan dan
rekrutmen.

Sepanjang tahun
2013
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Jakarta, 15 Mei 2013
PT. BANK HANA

Dewan Komisaris

Direksi

Eka Noor Asmara
Komisaris

Chang Sik Choi
Direktur Utama
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Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 9/ 12 /DPNP Tanggal 30 Mei 2007
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE COVERNANCE
FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
TUJUAN
Untuk menilai:
• kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas
usaha Bank, kriteria minimum dan tingkat independensi anggota Dewan Komisaris;
• efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
• efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris;
• kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan
Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;
• kepatuhan anggota Dewan Komisaris terhadap larangan‐larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang‐undangan yang
berlaku.
SUB FAKTOR
A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris
KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang‐kurangnya 3 (tiga) 1. Hingga akhir tahun 2012, jumlah anggota Dewan Komisaris Bank
orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
Hana berjumlah 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah
anggota Direksi.
2. Sekurang‐kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris 2. 2 (dua) dari 3 (tiga) jumlah anggota Dewan Komisaris berdomisili
berdomisili di Indonesia.
di Indonesia.
3. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah 3. Komposisi Komisaris Independen belum memenuhi ketentuan
anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
karena kurang dari 50%. Komisaris berjumlah 3 orang terdiri dari
2 komisaris mewakili pemegang saham dengan seorang komisaris
independen. Satu orang anggota komisaris independen sedang
dalam proses fit & proper test untuk mendapatkan persetujuan
1
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FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
Bank Indonesia.
4. Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah 4. Penggantian dan pengangkatan Preskom dan Komisaris
memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite
Independen telah memperhatikan rekomendasi Komite
Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari
Remunerasi dan Nominasi persetujuan dari RUPS akan dilakukan
RUPS.
setelah yang bersangkutan lulus uji kelayakan Bank Indonesia.
5. Komisaris Independen tidak merangkap jabatan kecuali 5. Komisaris Independen tidak merangkap jabatan sebagaiman
terhadap hal‐hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang
yang diatur dalam PBI dan surat edaran BI kecuali kecuali yang
Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni hanya merangkap
diperkenankan oleh peraturan tersebut.
jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau
Pejabat Eksekutif:
• pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga
keuangan; atau
• yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu)
perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank;
dan rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua
Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada Bank
yang sama.
6. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga 6. Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan para profesional
yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat
sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan
kedua
dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau
Komisaris dan/atau Direksi.
Direksi.

2
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FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya 1. Dewan komisaris mengawasi dan memastikan setiap kegiatan
pelaksanaan prinsip‐prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha
usaha bank pada seluruh jenjang organisasi telah sesuai dengan
Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
prinsip prinsip GCG
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap 2. Dewan Komisaris secara berkala maupun sewaktu‐waktu telah
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan
maupun sewaktu‐waktu, serta memberikan nasihat kepada
tanggung jawab Direksi, serta memberikan saran kepada Direksi.
Direksi.
3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah 3. Pelaksanaan kebijakan strategis Bank merupakan isu utama yang
diawasi, dievaluasi dan didiskusikan pada rapat‐rapat Dewan
mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
Komisaris dan rapat dengan Direksi.
kebijakan strategis Bank.
4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan 4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan
kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan
kegiatan operasional Bank, kecuali persetujuan penyediaan dana
dana kepada pihak terkait, dan hal‐hal lain yang ditetapkan
kepada pihak terkait sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan
Bank Indonesia.
yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah 5. Tindak lanjut temuan audit internal, audit BI maupun audit
eksternal dievaluasi dan dimonitor oleh Dewan Komisaris melalui
menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan
rapat reguler dengan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil
termasuk pertemuan secara berkala dengan unit SKAI dan unit
pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan
3

Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 9/ 12 /DPNP Tanggal 30 Mei 2007

FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
SKMR
otoritas lainnya.
6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia 6. Dewan Komisaris tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran
peraturan
perundangan
yang
dapat
membahayakan
peraturan perundang‐undangan di bidang keuangan dan
kelangsungan usaha Bank.
perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat
membahayakan kelangsungan usaha Bank.
7. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung 7. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
jawab secara independen.
secara independen dengan berpedoman pada ketentuan Bank
Indonesia serta berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan GCG.
8. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite 8. Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi
dan Nominasi merupakan perangkat organsisasi yang digunakan
Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
oleh Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan
secara transparan dan independen
9. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi 9. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan
berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Direksi

10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang 10. Dewan Komisaris secara reguler melakukan pembahasan
dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
pelaksanaan kebijakan dan operasional bank dengan melakukan
rapat bersama Komite. Dewan Komisaris telah memastikan
bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara
efektif.
4
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FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib 11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk 12. Dewan Komisaris memiliki jadwal yang rutin dalam melakukan
melaksanakan tugas dan tanggung‐jawabnya secara optimal.
fungsi pengawasan melalui rapat‐rapat Komite dan komunikasi
lisan maupun tertulis dengan SKAI, SKMR dan Kepala Unit Kerja
SDM.
C. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris
KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, 1. Pada periode tahun 2012, telah dilakukan Rapat Dewan
Komisaris sebanyak 4 (empat) kali dan telah dihadiri secara fisik
paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dan dihadiri
secara fisik atau melalui teknologi telekonferensi oleh seluruh
oleh seluruh anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) kali.
anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) kali setahun.
2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah 2. Keputusan Dean Komisaris didasarkan pada musyawarah mufakat
dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara
atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi kesepakatan yang
terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
terdokumentasi dalam risalah rapat.
3. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah 3. Hasil rapat Dewan Komisaris tercatat se;uruhnya dalam risalah
rapat dan didokumentasikan dengan baik
rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk
dissenting opinions yang terjadi secara jelas.
4. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh 4. Risalah rapat Dewan Komisaris yang telah ditanda tangani
anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
dibagikan kepada seluruh anggota dan pihak terkait.
5
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FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
5. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi 5. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi yang dapat
diimplementasikan oleh Direksi khususnya berkaitan dengan
dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS
rencana kebijakan strategis.
dan/atau Direksi.
D. Transparansi , Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris
KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap:
1. Semua anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan ada
tidaknya kepemilikan saham yang melebihi 5% pada Bank Hana
• Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima
atau pada bank dan perusahaan lain, hubungan keuangan dan
perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan
hubungan keluarga antar anggota komisaris dan anggota direksi
maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di
ataupun dengan pemegang saham pengendali. Pengungkapan
luar negeri).
juga mencakup remunerasi dan fasilitas lain yang diterima.
• Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan
anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau
Pemegang Saham Pengendali Bank.
• Remunerasi dan fasilitas lain.
pada laporan pelaksanaan GCG.
2. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk 2. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan posisinya di bank
untuk untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain
kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang
yang merugikan atau mengurangi laba Bank
merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
3. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau 3. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima
keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas
menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi
lainnya yang ditetapkan RUPS.
dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
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FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
E. Informasi Fit and Proper Test (F&P Test)
KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, 1. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki integritas,
kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan teruji.
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan 2. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan
anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak‐pihak
yang ditetapkan dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan
yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat
Bank Indonesia.
mempengaruhi
kemampuannya
untuk
bertindak
independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta
berasal dari Bank sendiri, telah menjalani masa tunggu
(cooling off) paling kurang selama 1 (satu) tahun.
3. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki 3. Anggota Komisaris Independen tidak memiliki hubungan
kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan
anggota komisaris lainnya, direksi maupun pemegang saham
hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris
dengan demikian independensinya terjaga.
lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau
hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen.
4. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan 4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan setelah lulus
F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank
telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.
Indonesia.
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FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
Peringkat 1
• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan
dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
• Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip‐prinsip GCG,
telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
• Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien.
• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan
yang berlaku.
Peringkat 2
• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan
kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
• Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip‐prinsip GCG,
berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.
• Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien.
• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan
yang berlaku.
Peringkat 3
• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris cukup sesuai dengan ukuran dan
kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
• Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup memenuhi prinsip‐prinsip GCG dan cukup
efektif namun terdapat kelemahan‐kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan
penurunan peringkat.
1

Termasuk dalam kriteria perigkat ini adalah pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku
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• Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara cukup efektif dan efisien.
• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris cukup baik dan tidak pernah melanggar
ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 4
• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Komisaris kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan
kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
• Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan kurang independen.
• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris kurang memenuhi prinsip‐prinsip GCG, kurang
efisien dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan
peringkat aspek dan peringkat komposit GCG.
• Rapat Dewan Komisaris terselenggara kurang efektif dan kurang efisien.
• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan
yang berlaku.
Peringkat 5
• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris tidak sesuai dibandingkan dengan
ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
• Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan tidak independen.
• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tidak memenuhi prinsip‐prinsip GCG, tidak efisien
dan terdapat kelemahan yang signifikan yang akan mengakibatkan penurunan aspek dan peringkat
komposit GCG Bank.
• Rapat Dewan Komisaris terselenggara tidak efektif dan tidak efisien.
• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan/perundangan yang berlaku.
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KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIANNYA 2
Secara umum Dewan Komisaris PT. Bank Hana telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam PBI, antara lain:
• Integritas dan kompetensi serta jumlah anggota Dewan Komisaris cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta
telah memenuhi ketentuan yang berlaku namun demikian komposisi komisaris independen belum memenuhi ketentuan berlaku
akibat dua calon yang diajukan ke BI dinyatakan tidak lulus uji kepatutan.
• Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup memenuhi prinsip‐prinsip GCG dan cukup efektif namun terdapat
kelemahan‐kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat.
• Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara cukup efektif dan efisien.
• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Bank terus berusaha mendapatkan calon komisaris independen agar komposisi anggota komisaris independen sedikitnya berjumlah
separuh dari anggota komisaris. Saat ini ada beberapa nominasi komisaris independen yang sedang dijajaki oleh Bank Hana.
Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris memenuhi kriteria Peringkat 2 (PK‐2).

2

Kolom ini merupakan gabungan hasil analisis dari self assessment pada setiap sub Faktor/Faktor dengan membandingkannya dengan kriteria peringkatnya, penetapan
Peringkat Faktor serta menjelaskan kelemahan atau permasalahan yang bersifat signifikan dalam penerapan Good Corporate Governance. Penjelasan hasil identifikasi
masalah/kelemahan diperlukan untuk menetapkan rencana tindak (action plan), yang meliputi tindakan korektif (corrective action) dan waktu penyelesaiannya guna
peningkatan kualitas penerapan Good Corporate Governance.
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TUJUAN
Untuk menilai:
• kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank,
kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi;
• efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
• efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi;
• kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris,
anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;
• kepatuhan Direksi terhadap larangan‐larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang‐undangan yang berlaku.
SUB FAKTOR
A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi
KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Jumlah anggota Direksi terdiri dari 5 (lima) orang.
1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.

2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, termasuk dua orang
yang mempunyai status WNA.

3. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah 3. Penggantian dan atau pengangkatan anggota Direksi telah
mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi
memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite
Remunerasi dan Nominasi.
4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling 4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5
kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat
(lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan
memiliki track record yang baik.
Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 tahun).
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5. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, 5. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai
Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan
Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan
atau lembaga lain. Kondisi ini telah dipersyaratkan dan telah
atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan
dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank yakni menjadi
dipastikan dengan surat pernyataan sebelum pengajuan ke Bank
Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas
Indonesia.
pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan
Bank yang dikendalikan oleh Bank.
6. Anggota Direksi baik secara sendiri‐sendiri atau bersama‐ 6. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham melebihi 25% (dua
puluh lima perseratus) dari modal disetor pada perusahaan lain.
sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima
perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
7. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada 7. Pengangkatan anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat
Dewan Komisaris.
keputusan rapat Dewan Komisaris.
8. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan 8. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga
keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama
sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan
atau dengan anggota Dewan Komisaris.
anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak 9. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang
mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
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B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan 1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan
Bank sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
kepengurusan Bank.
2. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung 2. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab
jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang‐
peraturan perundang‐undangan yang berlaku.
undangan yang berlaku.
3. Direksi telah melaksanakan prinsip‐prinsip GCG dalam setiap 3. Direksi telah melaksanakan prinsip‐prinsip GCG dalam setiap kegiatan
kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang
usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan
organisasi.
berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Good Corporate
Governance yang disusun berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.
4. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen 4. SKAI, SKMR, Satuan Kerja Kepatuhan dan Komite Manajemen Risiko
telah dibentuk Direksi untuk melaksanakan fungsi pengawasan
Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
internal, evaluasi dan analisa risiko serta memastikan bank berjalan
sesuai dengan peraturan yang berlaku
5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi 5. Setiap temuan audit internal, eksternal maupun Bank Indonesia
ditindaklanjuti oleh Direksi serta dimonitor pelaksanaannya oleh Unit
dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank
Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
Kepatuhan dan SKAI. Temuan yang belum ditindak lanjut dibahas
dalam Rapat Direksi.
6. Direksi

telah

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan 6. Pertanggung jawaban Dewan Direksi kepada pemegang saham atas
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tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

operasional bank dilakukan dalam rapat tahunan pemegang saham
(RUPS)

7. Direksi telah mengungkapkan kebijakan‐kebijakan Bank yang 7. Komunikasi kebijakan yang strategis di bidang kepegawaian telah
bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai
diungkapkan oleh Direksi melalui memo internal, SOP atau media
dengan media yang mudah diakses pegawai.
eletronik berupa email yang mudah diakses pegawai.
8. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau 8. Direksi menggunakan jasa profesional sebagai konsultan IT yang
jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang
bersifat khusus yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama untuk
bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi
jangka waktu tertentu dan sudah mendapatkan persetujuan dari
instansi berwenang serta dilaporkan kepada BI.
lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan
biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang
memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat
khusus.
9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, 9. Komisaris mendapatkan data dan informasi yang lengkap, akurat dan
tepat waktu dari Direksi baik berupa data terkini atau berupa
akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.
laporan periodik.
10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah 10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah
mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan
mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat
rapat.
sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Good Corporate
Governance.
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C. Efektivitas Rapat Direksi
KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis 1. Penetapan kebijakan dan keputusan yang bersifat strategis selalu
dilakukan melalui rapat Direksi.
melalui mekanisme rapat Direksi
2. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan 2. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dan
apabila tidak terjadi musyawarah mufakat dilakukan dengan suara
berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak
dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
terbanyak.
3. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan 3. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan
didokumentasikan dengan baik termasuk pengungkapan dissenting
secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat
opinion.
Direksi.
4. Setiap keputusan
rapat yang diambil Direksi
dapat 4. Implementasi setiap keputusan dalam rapat Direksi telah sesuai
dengan kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang berlaku.
diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman
serta tata tertib kerja yang berlaku.
D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi
KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan:
1. Pengungkapan kepemilikan saham, hubungan keuangan dan
hubungan keluarga dengan pengurus bank telah disampaikan
• Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus)
minimal setiap akhir tahun sebagai dasar pelaporan pelaksanaan
atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada
GCG, sedangkan remunerasi dan fasilitas lain diungkapkan dalam
Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri)
laporan tahunan dan/atau laporan pelaksanaan GCG.
• Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan
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anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau
Pemegang Saham Pengendali Bank.
• Remunerasi dan fasilitas lain
pada Laporan Pelaksanaan GCG.
2. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, 2. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi,
keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan Bank sebagaimana
keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau
ditetapkan pada Prosedur Pelaksanaan Benturan Kepentingan.
mengurangi keuntungan Bank.
3. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan 3. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari
Bank selain kompensasi yang diberikan dan fasilitas lainnya sesuai
pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang
dengan ketentuan yang diberlakukan.
ditetapkan RUPS.
4. Anggota Direksi baik sendiri‐sendiri atau bersama‐sama tidak 4. Masing‐masing angota Direksi atau bersama‐sama tidak memiliki
saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor
memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari
perusahaan lain.
modal disetor pada suatu perusahaan lain.
E. Informasi Fit and Proper Test (F&P Test)
KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESSMENT
1. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan 1. Integritas, kompetensi dan reputasi keuangan anggota Direksi telah
teruji dan merupakan syarat mutlak sebelum diajukan ke Bank
reputasi keuangan yang memadai.
Indonesia.
2.

Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak 2. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap
yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali,
Pemegang Saham Pengendali dan telah lulus Fit & Proper Test.
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yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan hubungan keluarga.
3.

Kondisi ini telah dipersyaratkan sebelum pengajuan ke Bank
Indonesia.

Seluruh anggota Direksi telah lulus F&P Test dan telah 3. Seluruh anggota Direksi telah lulus F&P Test dan telah berlaku efektif
sesuai persetujuan tertulis dari BI.
memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.

KRITERIA PERINGKAT 1 – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
Peringkat 1 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan
kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
• Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip‐prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada
kelemahan minor.
• Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
• Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 2 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta
telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
• Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip‐prinsip GCG, berjalan efektif namun masih
terdapat kelemahan minor.
• Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien.
• Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 3 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank
serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
• Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.

17

Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/ 12 /DPNP

Tanggal 30 Mei 2007

FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip‐prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat
kelemahan‐kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor.
• Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.
• Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 4 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha
Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku.
• Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen.
• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi prinsip‐prinsip GCG dan terdapat kelemahan penerapan
yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG.
• Rapat Direksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien.
• Aspek transparansi anggota Direksi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 5 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha
Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
• Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen.
• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak memenuhi prinsip‐prinsip GCG yang dapat berakibat pada penurunan
kualitas GCG atau penurunan Peringkat Komposit GCG Bank, aspek Manajemen dalam CAMELS, serta Peringkat Komposit
CAMELS.
• Rapat Direksi terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien.
• Aspek transparansi anggota Direksi tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketenuan/perundangan yang
berlaku.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2
Secara umum Direksi PT. Bank Hana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan
dalam Peraturan Bank Indonesia, antara lain:
• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi
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ketentuan yang berlaku.
• Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip‐prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan
minor.
• Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien.
• Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi memenuhi kriteria Peringkat 2 (PK‐2).
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TUJUAN
Untuk menilai:
• kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite;
• efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite;
• efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite.
SUB FAKTOR
A. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite
KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Komite Audit
1. Komite Audit
 Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang
• Komite audit PT Bank Hana terdiri dari seorang komisaris
Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di
independen, seorang pihak independen di bidang keuangan atau
bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak
akuntansi dan seorang pihak independen di bidang hukum atau
Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.
perbankan.
 Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
• Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen
 Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota
• Seluruh anggota Komite Audit bearasal dari pihak‐pihak
Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak
independen terdiri dari Komisaris Independen dan pihak
Independen.
independen
 Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan
• Anggota komite audit PT Bank Hana memiliki integritas, akhlak,
moral yang baik.
dan moral yang baik.
2. Komite Pemantau Risiko
2. Komite Pemantau Risiko
• Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri
• Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri lebih dari tiga orang,
dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak
dua diantaranya adalah Komisaris iIndependen, namun selama
Independen ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak
tahun 2012 satu posisi komisaris independen kosong sehingga
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Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.
• Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris
Independen.
• Paling kurang 51% (lima puluh perseratus) anggota Komite
Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak
Independen.
• Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas,
akhlak dan moral yang baik.

komposisi anggota komite tidak memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan Bank Indonesia.
 Ketua Komite Pemantau Risiko merupakan Komisaris Independen
 Satu orang anggota komite berasal dari Komisaris Independen
mengundurkan diri dan hingga akhir tahun pelaporan posisinya
belum terisi. Dengan demikian komposisi anggota Komite
Pemantau Risiko belum sesuai dengan ketentuan.
 Integritas dan moral anggota Komite Pemantau Risiko telah teruji
sebagaimana pengalaman mereka

3. Komite Remunerasi dan Nominasi :
3. Komite Remunerasi dan Nominasi
 Bank telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi dan
• Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang
keberadaan Komite Remunerasi dan Nominasi telah sesuai
terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang
dengan
yang dipersyaratkan.
Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang
membawahi sumber daya manusia atau seorang
perwakilan pegawai.
 Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite
• Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota
memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem
Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui
remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Bank.
ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta
succession plan Bank.
 Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris
• Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris
Independen
Independen

Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
• Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
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ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota
Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua)
orang.
• Apabila Bank membentuk Komite tersebut, secara
terpisah maka:
o Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota
Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan
mengenai sistem remunerasi Bank; dan
o Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus
memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan
succession plan Bank.
4.

ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris
Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang. Namun
demikian saat ini Bank Hana hanya memiliki satu lomisaris
independen
 Bank tidak membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara
terpisah.

4. Rangkap jabatan Angota Komite
Rangkap Jabatan Anggota Komite
 Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, tidak
• Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko terdiri dari
berasal dari Direksi dari Bank yang sama maupun Bank
Manajer Audit, Manajer Manajemen Risiko serta Komisaris dan
lain.
profesional di bidang keuangan yang bukan anggota direksi Bank
Hana ataupun bank lain


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

•

Rangkap jabatan pihak independen pada Bank Hana, bank lain
atau perusahaan lain telah memperhatikan kriteria independensi,
kompetensi dan kerahasiaan serta kode etik dan pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab.
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5.

5. Independensi Anggota Komite
Independensi Anggota Komite
 Seluruh pihak independen anggota Komite telah memenuhi
 Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham
persyaratan independensi yang tidak memiliki hubungan
dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris,
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan
Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau
keluarga dengan anggota komisaris, direksi maupun pemegang
hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi
saham pengendali
kemampuannya untuk bertindak independen.
 Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan
 Seluruh pihak independen berasal dari luar Bank Hana yang tidak
Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari
memiliki kaitan apapun saat ini dan sebelumnya
Bank yang sama dan tidak melakukan fungsi pengawas
atau pihak‐pihak lain yang mempunyai hubungan dengan
Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk
bertindak independen telah menjalani masa tunggu
(cooling off) selama 6 (enam) bulan.

B. Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Komite
KREITERIA/INDIKATOR
1. Komite Audit
1. Komite Audit
Hal‐hal yang telah dilakukan oleh komite Audit terkait seluruh
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
aktifitas internal audit bank Hana :
• Komite Audit telah pemantauan dan mengevaluasi
perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau
• Komite audit PT Bank Hana selalu memantau dan mengevaluasi
tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan
perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak
pengendalian intern termasuk kecukupan proses
lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian
pelaporan keuangan.
intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Setiap
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awal tahun rencana audit yang disusun oleh SKAI selalu
dipresentasikan kepada komite audit untuk dievaluasi
kecukupannya.
•

Komite Audit telah mereview:
o pelaksanaan tugas SKAI;
o kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar
audit yang berlaku;
o kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi
yang berlaku; dan
o pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan
SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank
Indonesia.
• Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai
ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan
Komisaris.



Komite Audit telah mereview:
- pelaksanaan tugas SKAI;
- kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit
yang berlaku;
- kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang
berlaku; dan
- pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI,
Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.



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

2. Komite Pemantau Risiko
2. Komite Pemantau Risiko
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris,
Beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Komite Pemantau Risiko
Komite Pemantau Risiko:
selama tahun 2012
• mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen
• Evaluasi atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko
risiko;
dilakukan dalam rapat komite
• memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite
• Disarankan agar SKAI menggunakan hasil risk profile assesment
Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
kantor cabang yang dilakukan oleh Departemen Risk Manajemen
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sebagai rujukan dalam menyusun rencana audit cabang
Departemen Risk Manajemen disarankan untuk turut memantau
tindak lanjut temuan audit
Risk event di setiap kantor cabang agar segera diimplementasikan
Corporate loan agar bisa dirunkan hingga batas 30% dari total
kredit
3. Komite Remunerasi dan Nominasi
3. Komite Remunerasi dan Nominasi
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
• Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan
• Komite remunerasi melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi
remunerasi bagi:
bagi Dewan Komisaris, Direksi yang disampaikan dalam RUPS
o Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan
dana remunerasi pejabat eksekutif dan pegawai kepada Direksi.
kepada RUPS; dan
Terkait dengan kebijakan gaji 2012 :
o Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan
1. Divisi HR direkomendasikan untuk melakukan bench
kepada Direksi.
marking dengan Bank lain dalam merencanakan salary
increase.
2. Mengubah skema pembayaran tunjangan operation
head, head teller dan teller dari pembayaran gaji
bulanan menjadi pembayaran per semester untuk
mengganti transaksi cash shortage. Jika jumlah cash
shortage kurang dari jumlah tunjangan maka sisanya
akan dibayarkan kepada karyawan.
Terkait dengan aktifitas training 2012 :
1. Alokasi budget untuk training aspek hukum/legal yuridis
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perbankan bagi SKAI untuk meningkatkan kompetensi
auditor khususnya dalam mendukung pelaksanaan audit
atas aktivitas kredit.
2. Divisi Training & Development bersama‐sama dengan
Divisi HR direkomendasikan untuk menyelesaikan
training blue print yang sudah pernah dimulai
penyusunannya
beberapa
waktu
lalu.
3. Training Plan 2013 agar disesuaikan dengan training
budget yang disesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku.
•

•

•

Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah • Komite telah mempertimbangkan kinerja keuangan bank, prestasi
mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja
individu, benchmark dengan peer group dan target jangka panjang
individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan
Secara umum komite mendukung adanya perubahan sistem grading
strategi jangka panjang Bank.
dan rencana implementasi jenjang karir. Dalam sistem baru ini, job
description yang ada seharusnya tidak hanya mencantumkan tugas
dan tanggung jawab bidang kerja yang bersangkutan tetapi juga
mencantumkan kewenangannya.
Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah • Komite Remunerasi belum memiliki prosedur pemilihan atau
menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau
penggantian angota Dewan Komisaris dan Direksi
penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk
disampaikan kepada RUPS.
Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon • Komite telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan
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anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk
disampaikan kepada RUPS;
• Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon
Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite
kepada Dewan Komisaris.
C. Efektivitas Rapat Komite
KRITERIA/INDIKATOR
1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.

Komisaris untuk mengikuti F&P test dan selanjutnya bila telah lulus
akan disampaikan kepada RUPS
• Selama tahun 2012 tidak ada penggantian anggota komite

ANALISIS SELF ASSESMENT
• Rapat Komite diselenggarakan secara berkala sesuai
Bank.

kebutuhan

2. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling • Selama tahun 2012, rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah
diselengarakan sebanyak emapt kali dengan dihadiri oleh seluruh
anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak
anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
Independen.
3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang • Sama halnya dengan rapat komite lainnya, Rapat Komite Remunerasi
dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota
dan Nominasi diadakan tiga bulan sekali. Dalam tahun pelaporan
termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat
setiap rapat paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus)
Eksekutif atau perwakilan pegawai.
dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan
Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.
4. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat • Keputusan rapat dilakukan berdasarkan kemufakatan atau suara
atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah
terbanyak dalam hal tidak terjadi kesepakatan
mufakat.
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5. Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan • Dalam setiap rapat Komite dibuat risalah rapat yang berisikan topik
perbedaaan pendapat (dissenting opinions) secara jelas dan
bahasan dan perbedaaan pendapat (dissenting opinions) secara jelas
wajib didokumentasikan dengan baik.
dan didokumentasikan dengan baik.
dapat • Hasil rapat Komite berisikan pembahasan kondisi aktual bank dan
rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan
Komisaris.
KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR EFEKTIVITAS DAN KELENGKAPAN KOMITE
Peringkat 1
• Komposisi dan kompetensi anggota Komite‐Komite sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas
usaha Bank.
• Pelaksanaan tugas Komite‐Komite telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
• Rekomendasi Komite‐Komite, sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan
Dewan Komisaris.
• Penyelenggaraan rapat Komite‐Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara sangat
efektif dan efisien.
Peringkat 2
• Komposisi dan kompetensi anggota Komite‐Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha
Bank.
• Pelaksanaan tugas Komite‐Komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.
• Rekomendasi Komite‐Komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan
Komisaris.
• Penyelenggaraan rapat Komite‐Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif
dan efisien.
Peringkat 3
• Komposisi dan kompetensi anggota Komite‐Komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas
usaha Bank.
6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang
dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.
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• Pelaksanaan tugas Komite‐Komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan‐kelemahan yang
apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor.
• Rekomendasi Komite‐Komite, cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan
Dewan Komisaris.
• Penyelenggaraan rapat Komite‐Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara cukup
efektif dan cukup efisien.
Peringkat 4
• Komposisi dan kompetensi anggota Komite‐Komite kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas
usaha Bank.
• Pelaksanaan tugas Komite‐Komite berjalan kurang efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup
signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG.
• Rekomendasi Komite‐Komite, kurang bermanfaat dan kurang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan
keputusan Dewan Komisaris.
• Penyelenggaraan rapat Komite‐Komite berjalan kurang sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara
kurang efektif dan efisien.
Peringkat 5
• Komposisi dan kompetensi anggota Komite‐Komite tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas
usaha Bank.
• Pelaksanaan tugas Komite‐Komite berjalan tidak efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang signifikan yang
dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan peringkat komposit GCG.
• Rekomendasi Komite‐Komite, tidak bermanfaat dan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan
Dewan Komisaris.
• Penyelenggaraan rapat Komite‐Komite berjalan tidak sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara
tidak efektif dan efisien.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2
Secara umum Komite‐Komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam
Peraturan Bank Indonesia, antara lain:
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•

Komposisi dan kompetensi anggota Komite‐Komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, masing‐
masing komite beranggotakan lima orang. Hanya saja satu posisi Komisaris Independen yang mengundurkan diri di tahun 2011 masih
kosong hingga akhir tahun 2012. Dengan demikian persyaratan anggota komite bila beranggotakan lebih dari tiga orang minimal dua
orang merupakan Komisaris Independen tidak memenuhi PBI 8/4/PBI/2006
• Pelaksanaan tugas Komite‐Komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan‐kelemahan yang apabila tidak segera
diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor.
• Rekomendasi Komite‐Komite, cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.
• Penyelenggaraan rapat Komite‐Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.
Komite Remunerasi akan segera menyusun prosedur pemilihan atau penggantian angota Dewan Komisaris dan Direksi dengan target
penyelesaian bulan Juni 2013
Secara keseluruhan kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite memenuhi kriteria Peringkat 3 (PK‐3).
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IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
TUJUAN
Untuk menilai efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (disclosure)‐nya serta dampak benturan
kepentingan tersebut terhadap profitabilitas Bank.
Penanganan Benturan Kepentingan
KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian 1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian
mengenai :
mengenai :
• benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus
• benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan
dan pegawai Bank;
pegawai Bank;
• administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan
• administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan
kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat sebagaimana
tertuang dalam SKDIR no. 24/056/DIR/SK
2.

Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap 2. Sesuai dengan SOP Bank Hana setiap benturan kepentingan akan
keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
diungkapkan dalam setiap keputusan dan didokumentasikan

3.

Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi 3. Tidak terdapat benturan kepentingan selama tahun 2012 yang
merugikan atau mengurangi keuntungan bank
keuntungan Bank.
1
KRITERIA PERINGKAT – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
Peringkat 1
y Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif.
y Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah
diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik.
y Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 2
y Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.
y Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah
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diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.
y Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 3
y Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif.
y Benturan kepentingan telah cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah
diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.
y Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 4
y Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan Bank kurang lengkap dan efektif.
y Benturan kepentingan kurang diungkap dalam keputusan, sebagian telah dilengkapi dengan risalah rapat, belum
diadminsitrasikan secara lengkap dan didokumentasikan secara kurang baik.
y Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 5
y Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan tidak lengkap dan efektif.
y Benturan kepentingan tidak diungkap dalam keputusan, tidak dilengkapi dengan risalah rapat, tidak diadministrasikan
dan didokumentasikan dengan baik.
y Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2
1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai :
• benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;
• administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
2. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
3. Tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank
Secara keseluruhan penanganan benturan kepentingan memenuhi kriteria Peringkat 1 (PK‐1).
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TUJUAN
Untuk menilai:
• tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku serta pemenuhan
komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang;
• efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan;
• menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh bidang/jenjang organisasi;
• tersedianya MIS yang memadai agar Satuan Kerja Kepatuhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif.
Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan
KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
1. Direktur Kepatuhan bertugas:
mengikuti ketentuan‐ketentuan yang berlaku, antara lain:
a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank
a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia
Indonesia dan
peraturan perundang‐undangan yang
berlaku, melalui:
dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku, melalui:
• menetapkan langkah‐langkah yang diperlukan dengan
• menetapkan langkah‐langkah yang diperlukan dengan
memperhatikan prinsip kehati‐hatian;
memperhatikan prinsip kehati‐hatian dimana unit kepatuhan
melakukan review atas semua SOP, pemberian fasilitas kredit
• memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak
• memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak
menyimpang dari ketentuan;
menyimpang dari ketentuan;
• memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap
• memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh
seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank
perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank
kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang
Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang. Contoh
berwenang.
kongkretnya seperti monitoring atas progres tindak lanjut
hasil temuan pemeriksaan BI.
b. Mencegah Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank
b. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau
Asing agar tidak menempuh kebijakan dan/atau
menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan
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menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan
dan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.
c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan
tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak‐pihak yang
berwenang sesuai struktur organisasi Bank.
d. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

peraturan perundang‐undangan yang berlaku.
c. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala
disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada
Dewan Komisaris atau pihak‐pihak yang berwenang sesuai
struktur organisasi Bank.
d. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan telah lulus uji kepatutan BI.

2. Direksi telah:
2. Direksi telah:
a. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank
a. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk
dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif.
b. Bertanggung jawab bahwa bank telah melakukan sosialisasi
b. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh
kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh
seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh
jenjang organisasi terkait.
jenjang organisasi terkait.
c. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan
c. Bertanggung jawab membentuk fungsi kepatuhan yang efektif
yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan
dan permanen
kepatuhan Bank secara keseluruhan.
3. Satuan Kerja Kepatuhan telah:
3. Satuan Kerja Kepatuhan telah:
a. Independen terhadap satuan kerja operasional;
a. Independen terhadap satuan kerja operasional;
b. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian
b. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian
pedoman serta pengkinian sistem dan prosedur seluruh Satuan
pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja
dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku, yang
Kerja dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku
kini di seluruh jenjang organisasi.
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4. Bank telah:
4. Bank telah:
a. Melakukan perekrutan sumber daya yang berkualitas untuk
a. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk
menyelesaikan tugas secara efektif;
menyelesaikan tugas secara efektif;
b. Menyusun dan menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas
b. Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur
Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan
Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia
pihak terkait.
serta pihak terkait.
KRITERIA PERINGKAT1– FAKTOR PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN
Peringkat 1
• Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan
komitmen yang telah dibuat.
• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif.
• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh
satuan kerja operasional.
• Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan sangat
sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 2
• Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan
dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMELS Rating.
• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif.
• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayorita
satuan kerja operasional.
• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan
perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 3
• Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan
komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulanan berikutnya.
• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif.
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• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan sebagian
satuan kerja operasional.
• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan
ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 4
• Kepatuhan Bank kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran yang cukup material terhadap ketentuan dan
komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) masa triwulan berikutnya.
• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan kurang efektif .
• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review namun dalam frekuensi yang tidak teratur
terhadap kepatuhan sebagian satuan kerja operasional.
• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia kurang lengkap, kini dan kurang sesuai dengan
ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 5
• Kepatuhan Bank tidak baik dan sering melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan dan komitmen
yang telah dibuat, dan kemungkinan penyelesaiannya akan memakan waktu lebih dari 2 (dua) masa triwulanan.
• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan tidak efektif.
• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan tidak pernah melakukan review terhadap kepatuhan satuan
kerja operasional.
• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia tidak lengkap, kini dan tidak sesuai dengan
ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN 2
Secara umum penerapan fungsi kepatuhan bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bank
Indonesia, antara lain:
• Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan kesalahan administrasi yang tidak material
• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif.
• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayorita satuan kerja
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operasional.
• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan
yang berlaku.
Secara keseluruhan penerapan fungsi kepatuhan bank memenuhi kriteria Peringkat 2 (PK‐2).
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TUJUAN
Untuk menilai:
• kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang‐undangan
yang berlaku;
• efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.
Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Intern
KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Direksi Bank Hana telah melakukan aktifitas sebagai bentuk tanggung
1. Direksi bertanggung jawab atas:
jawab terkait :
• Tenciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin
• Salah satu bentuk tanggung jawab Direksi Bank Hana terkait
terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap
terciptanya struktur pengendalian intern adalah dukungan
tingkatan manajemen.
positifnya atas hasil kerja SKAI. Dalam pelaksanaan tugasnya,
rencana pelaksanaan audit SKAI setiap tahun selalu
dikomunikasikan kepada Direktur Utama dan komisaris untuk
mendapatkan arahan dan pengesahan.
• Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan
• SKAI menyampaikan hasil audit secara tertulis kepada Direktur
kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.
Utama, Direktur Kepatuhan, Komisaris, serta Direktur terkait
lainnya yang membidangi auditee. Bentuk komunikasi tersebut
dinilai cukup efektif dalam hal tindak lanjut hasil audit oleh
auditee.
• Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit
• Realisasi audit plan dan laporan kegiatan fungsi audit dibahas
intern Bank kepada RUPS.
dalam rapat‐rapat Komite Audit dan rangkumannya dilaporkan
dalam RUPS

38

Lampiran 2, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/ 12 /DPNP

Tanggal 30 Mei 2007

FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
2. Bank:
• Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada
seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung
diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan
masyarakat.
•

•

Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank
(SPFAIB), dengan:
o Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit
Charter);
o Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
o Menyusun panduan audit intern.
• Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja
operasional.

•

•

•

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

•

Audit Intern PT Bank Hana melaksanakan aktivitas perbankan baik
yang terkait aktivitas operasional, aktivitas kredit, ataupun
aktivitas fungsional di kantor pusat. Penentuan skala prioritas
obyek audit dilaksanakan berdasarkan risk based dengan
mempertimbangkan kecukupan dan kualitas sumber daya
manusia yang ada di Department Internal Audit.
Dalam pelaksanaan tugasnya, SKAI berpedoman pada Standar
Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB). Agar pelaksanaan
audit internal lebih optimal, pada bulan Desember 2012 SKAI
telah menyempurnakan Piagam Audit Intern.

Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional
dan SKAI tidak diperkenankan terlibat di dalam kegiatan yang
akan menimbulkan konflik kepentingan.
Kaji ulang atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan
kepatuhannya terhadap SPFAIB dlakukan secara berkala setiap 3
tahun. Kaji ulang tersebut terakhir dilaksanakan pada tahun 2011
oleh KAP Drs.J. Tanzil & Rekan ref laporan kaji ulang skai oleh
pihak eksternal no SB.730/0711/KAP tanggal 11 Juli 2011 dan
hasilnya telah ditindaklanjuti telah disampaikan kepada Bank
Indonesia pada No. 24/022/PN/DIR tanggal 10 September 2012
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•

Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk
menyelesaikan tugas secara efektif.

•

Pada akhir tahun 2012, jumlah sumber daya manusia di SKAI PT
Bank Hana sebanyak 9 orang (sebelumnya pada awal tahun 2012
sebanyak 7 orang). Pada tahun 2012, manajemen memutuskan
untuk menempatkan auditor di kantor cabang yang disebut
dengan Resident Auditor. Resident Auditor tersebut bertanggung
jawab langsung kepada dan di bawah supervisi SKAI di kantor
pusat Saat ini, PT Bank Hana telah memiliki Resident Auditor
yang ditempatkan di Bandung dan Surabaya.

•

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

•

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
selama tahun 2012 beberapa pelatihan/sertifikasi yang telah
diikuti SKAI antara lain BSMR, LSPP, pelatihan legal perbankan,
CISA review, Fraud Auditing, LHBU.

•

Selama tahun 2012, SKAI PT Bank Hana merencanakan untuk
melakukan 35 aktivitas pemeriksaan namun dalam
pelaksanaannya mengalami penyesuaian terutama disebabkan
adanya kejadian kejadian penting baik selama tahun 2012, fokus
dan perhatian manajemen, serta trend risiko bank.
Selama tahun 2012 SKAI melakukan 53 aktivitas pemeriksaan
yang terdiri dari 38 aktivitas pemeriksaan di kantor cabang dan 15
aktivitas pemeriksaan di kantor pusat (termasuk aktivitas terkait
IT).

3. SKAI telah:
• Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan
cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana,
pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
•

Melaksanakan tugas sekurang‐kurangnya meliputi
penilaian:
o kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;
o efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank;
o kualitas kinerja.

•
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• Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai
ketentuan yang berlaku.
• Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan
tindaklanjut perbaikan yang dilakukan auditee.

•

Menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan
prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan
perundangan yang berlaku.

•

•

Di samping melaksanan aktivitas pemeriksaan, SKAI PT Bank Hana
juga aktif memantau tindak lanjut hasil audit dan secara periodik
dilaporkan kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan
Komisaris setiap semester. Berdasarkan hasil pemantauan SKAI,
selama tahun 2012 sebanyak 94,22% temuan telah ditindaklanjuti
oleh auditee sedangkan sisanya masih dalam proses
penyelesaian.
Dalam rangka peningkatan kualitas pemeriksaan SKAI telah
melakukan updating terhadap pedoman dan prosedur kerja
aktivitas pemeriksaan pada bulan Desember 2012 termasuk
penyusunan pedoman kerja bagi Resident Auditor yang
ditempatkan di cabang.

KRITERIA PERINGKAT1– FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
Peringkat 1
• Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan sangat efektif, pedoman intern sesuai dengan standar
minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan minor.
• SKAI telah menjalankan fungsinya secara sangat independen dan obyektif.
Peringkat 2
• Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang
ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.
• SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
Peringkat 3
• Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar
minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang apabila tidak segera diatasi dapat
menurunkan kualitas pelaksanaan fungsi audit intern.
• SKAI menjalankan fungsinya secara cukup independen dan obyektif.
Peringkat 4
• Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan kurang efektif, pedoman intern kurang sesuai dengan standar
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minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang cukup signifikan.
• SKAI menjalankan fungsinya secara kurang independen dan obyektif.
Peringkat 5
• Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan tidak efektif, pedoman intern tidak sesuai dengan standar minimum
yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang signifikan.
• SKAI menjalankan fungsinya secara tidak independen dan obyektif.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN 2
Secara umum penerapan fungsi audit intern telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bank
Indonesia, antara lain:
• Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam
SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.
• SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
• Masih terdapat beberapa temuan yang belum ditindaklanjuti.
Secara keseluruhan penerapan fungsi audit intern bank memenuhi kriteria Peringkat 2 (PK‐2).
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TUJUAN
Untuk menilai:
• efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik;
• kualitas hasil audit Akuntan Publik;
• kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern
KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank 1. Audit atas laporan keuangan tahun berjalan dan tahun‐tahun
sebelumnya Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di
menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
yang terdaftar di Bank Indonesia.
BI
2. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank 2. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank tidak lebih
tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut‐turut.
dari 5 (lima) tahun buku berturut‐turut. Tahun buku 2012 Bank baru
pertama kali menunjuk E&Y sebagai auditor eksternal.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu 3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu memperoleh
memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi
persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui
Dewan Komisaris.
dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
4. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan 4. Reputasi dan profesionalisme KAP merupakan tolok ukur awal dalam
penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Publik sekurang‐kurangnya memenuhi aspek‐aspek:
selanjutnya empertimbangkan aspek‐aspek:
• Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
• Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
• Legalitas perjanjian kerja;
•
Legalitas perjanjian kerja;
• Ruang lingkup audit;
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• Standar profesional akuntan publik, dan
• Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan
Publik dimaksud.

• Ruang lingkup audit;
• Standar profesional akuntan publik, dan
• Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik
dimaksud.

5.

Akuntan Publlik dan KAP yang ditunjuk, telah:
5. Akuntan Publlik dan KAP yang ditunjuk, telah:
• Menyampaikan hasil audit dan management letter
• Menyampaikan hasil audit dan management letter kepada bank
kepada bank tepat waktu;
tepat waktu;
• Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard
• Mampu bekerja secara independen,
memenuhi standard
profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta
profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup
ruang lingkup audit yang ditetapkan.
audit yang ditetapkan.
KRITERIA PERINGKAT1– FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN
Peringkat 1
• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan
dalam ketentuan3.
• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik.
• Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang
ditetapkan.
Peringkat 2
• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam
ketentuan3 namun terdapat kekurangan minor.
• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.
• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP telah independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Peringkat 3
• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan
dalam ketentuan3 namun terdapat kekurangan.
• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik.
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• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP cukup independen dan cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Peringkat 4
• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik kurang efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan
dalam ketentuan3 dan terdapat kekurangan yang cukup material.
• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik kurang baik.
• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP kurang independen.
Peringkat 5
• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik tidak efektif dan tidak sesuai dengan persyaratan minimum yang
ditetapkan dalam ketentuan3 dan terdapat kekurangan yang material.
• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik tidak baik.
• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP tidak independen.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2
Secara umum penerapan fungsi audit ekstern telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bank
Indonesia, antara lain:
• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan3.
• Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik.
• Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Secara keseluruhan penerapan fungsi audit intern bank memenuhi kriteria Peringkat 1 (PK‐1).

3

Terkait Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia bagi Bank Konvensional atau Hubungan antar Bank yang Melaksanakan
Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia bagi Bank
yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai
Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
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TUJUAN
Untuk menilai :
• efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang
dihadapinya;
• memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan
kebijakan dan strategi manajemen risiko.
Pelaksanaan Tugas Fungsi Manajemen Risiko Termasuk System Pengendalian Intern
KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tangung jawab yang 1. Dalam tahun 2012, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan
jelas, diantaranya:
tanggung jawabnya melalui pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijakan dan strategi manajemen risiko, antara lain dalam bentuK:
 Mengevaluasi dan menyetujui kebijakan manajemen risiko dan
• Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen
secara reguler mereview validitasnya
risiko.
•

Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan
kebijakan manajemen riisko.

•

Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi
yang terkait dengan transaksi yang memerlukan
persetujuan Dewan Komisaris.

 Melalui Rapat Komite Pemantau Risiko yang diselenggarakan
secara triwulanan Anggota Komisaris dapat i mengetahui dan
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh
Direksi
 Setiap transaksi yang dilakukan Direksi dan memerlukan
persetujuan Dewan Komisaris selalu dievaluasi terlebuh dahulu
dan memberikan rekomendasi pada hal‐hal yang dianggap perlu
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2. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, 2. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap
diantaranya:
efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko, antara lain
melalui:
 Presentasi dan pembahasan risk profile dilakukan oleh unit
• Melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian
manajemen risiko melibatkan Direktur terkait secara reguler.
risiko, kecukupan implementasi SIM dan ketepatan
Kajian atas pendekatan yang digunakan maupun perubahan
kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
kebijakan dibahas dalam rapat tersebut
 Training berkelanjutan dan perekrutan tenaga profesional
• Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk
berpengalaman dibidang manajemen risiko dilakukan untuk
menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif.
meningkatkan kualitas manajemen risiko bank
 Perencanaan pelatihan risk manajemen disusun setiap awal tahun
• Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu
guna meningkatkan kualitas SDM pengelola manajemen risiko
keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko
secara berkala dan berkelanjutan.
3. Bank telah:
3. Bank telah:
 Memiliki beberapa limit risiko yang terkait dengan pengelolaan
• Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
suku bunga pada banking book, manajemen likuiditas dalam mata
uang asing, serta batas tolerasi system downtime secara
triwulanan.
 Sejauh ini sistem informasi manajemen risiko walaupun dilakukan
• Secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau
secara manual masih mampu memberikan informasi yang
dan mengendalikan risiko Bank serta memiliki sistem
memadai dalam memitigasi risiko bank
informasi manajemen risiko yang memadai.
 Pengendalian internal secara menyeluruh dilakukan dengan
• Menerapkan sistem pengendalian intern yang
melakukan self assessment setiap semester oleh seluruh karyawan
menyeluruh dan handal.
guna mengidentifikasi permasalahan operasional yang terjadi agar
dapat dicarikan solusi sedini mungkin demi kepentingan Bank
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secara umum.
KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Peringkat 1
• Manajemen sangat efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
• Manajemen sangat aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen
yang komprehensif dan sangat efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.
• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank sangat komprehensif dan sangat sesuai dengan tujuan,
ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank.
• Manajemen sangat efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang
sehat, ketentuan yang berlaku serta sangat sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.
• Penerapan pengendalian intern, tidak menunjukkan adanya kelemahan.
Peringkat 2
• Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
• Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang
komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.
• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan
kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.
• Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat,
ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.
• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif
sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank.
Peringkat 3
• Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
• Manajemen cukup aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen
yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.
• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank cukup komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan, ukuran
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dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.
• Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang
sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.
• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material, yang apabila tidak segera
dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.
Peringkat 4
• Manajemen kurang efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
• Manajemen kurang aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen
yang komprehensif dan kurang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.
• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank kurang komprehensif dan kurang sesuai dengan tujuan,
ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.
• Manajemen kurang efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang
sehat dan ketentuan yang berlaku serta kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.
• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan material, yang apabila tidak segera dilakukan
tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.
Peringkat 5
• Manajemen tidak efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
• Manajemen tidak aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang
komprehensif dan tidak efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.
• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank tidak komprehensif dan tidak sesuai dengan tujuan, ukuran
dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.
• Manajemen tidak efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat
dan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.
• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya beberapa kelemahan dan pelanggaran material, yang
apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif yang menyeluruh akan menimbulkan pengaruh yang signifikan
terhadap kondisi Bank atau hampir dipastikan akan menimbulkan kerugian yang material.
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KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2
Secara umum penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
dipersyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia, antara lain:
• Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
• Manajemen cukup aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan
cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.
• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank cukup komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha
dan risiko yang dihadapi Bank.
• Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang
berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.
• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan
korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.
Secara keseluruhan penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern bank memenuhi kriteria Peringkat 3 (PK‐3).
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TUJUAN
Untuk menilai:
• penerapan prinsip kehati‐hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large
exposure);
• penerapan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana;
• independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana
besar.
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (related party) dan Penyediaan Dana Besar (large exposure)
KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Bank telah :
1. Bank telah :
• Penyediaan dana kepada kepada pihak terkait dan penyediaan
• Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan
dana besar diatur dalam kebijakan Bank dan monitoring
jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan
penyediaan dana besar berikut, monitoring dan
dilakukan oleh unit‐unit terkait seperti risk manajemen, reviewer
penyelesaian masalahnya.
maupun compliance dan SKAI.
• Secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan,
• Dibentuknya Divisi Proses Manajemen mempercepat proses
sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan
evaluasi, pengkinian dan pembuatan kebijakan dan SOP Secara
ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
berkala .
2. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait 2. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau
penyediaan dana besar telah :
dan atau penyediaan dana besar telah :
• Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas
• Ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian
Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan
Kredit (BMPK) dan prinsip kehati‐hatian maupun perundang
prinsip kehati‐hatian maupun perundang undangan yang
undangan yang berlaku merupakan pilar utama dalam proses
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pemberian kredit dalam jumlah besar ataupun kepada pihak
berlaku.
terkait.
• Kemampuan permodalan dan penyebaran portofolio investasi
• Memperhatikan
kemampuan
permodalan
dan
penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.
menjadi dasar dalam proses mitigasi pemberian kredit kepada
pihak terkait dan pemberian kredit dalam jumlah besar
3. Diputuskan manajemen, secara independen tanpa intervensi 3. Keputusan manajemen dibuat secara independen tanpa intervensi
dari pihak terkait dan atau pihak lainnya.
dari pihak terkait dan atau pihak lainnya.
4. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada 4. Laporan berkala perihal dimaksud disampaikan kepada Bank
Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.
Indonesia secara tepat waktu.
KRITERIA PERINGKAT1– FAKTOR PENYEDIAAN KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE
EXPOSURE)
Peringkat 1
• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan sangat lengkap untuk
penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar .
• Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati‐hatian.
• Diversifikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan
dengan total penyediaan dana sangat tidak signifikan.
• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan
dengan sangat independen.
Peringkat 2
• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana
kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
• Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati‐hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK, namun
telah diselesaikan.
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• Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total
penyediaan dana tidak signifikan.
• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan
secara independen.
Peringkat 3
• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup up to date, dan cukup lengkap untuk
penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
• Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati‐hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum
diselesaikan, karena masih dalam jangka waktu penyelesaian sesuai action plan.
• Diversifikasi penyediaan dana cukup merata.
• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan
dengan cukup independen.
Peringkat 4
• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang kurang up to date, kurang lengkap dan belum
sesuai ketentuan yang berlaku muntuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar..
• Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati‐hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum
diselesaikan, tetapi telah melampaui jangka waktu penyelesaian action plan
• Diversifikasi penyediaan dana kurang merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan
dengan total penyediaan dana signifikan.
• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan
dengan kurang independen.
Peringkat 5
• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis namun tidak up to date, tidak lengkap dan belum
sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
• Ada pelanggaran BMPK dan prinsip kehati‐hatian maupun ada pelampuan BMPK yang penyelesaiannya telah
melampaui masa 2 (dua) jangka waktu penyelesaian action plan.
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IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURES)
• Diversifikasi penyediaan dana tidak merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan
dengan total penyediaan dana sangat signifikan.
• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan
dengan tidak independen.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2
Secara umum penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam
Peraturan Bank Indonesia, antara lain:
• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait
dan penyediaan dana besar.
• Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati‐hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK, namun telah diselesaikan.
• Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak
signifikan.
• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.
• Konsentrasi kredit yaitu persentase penyediaan dana besar kepada 15 debitur inti (core debtors) menurun dibandingkan tahun lalu
sebesar 31,07% menjadi sebesar 23,08% dari total kredit.
Secara keseluruhan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar bank memenuhi kriteria Peringkat 2 (PK‐2).
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X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN
PELAPORAN INTERNAL
TUJUAN
Untuk menilai:
• ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non‐keuangan yang disampaikan kepada stakeholders
(public);
• efektifitas pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah;
• cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu;
• cakupan pihak pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG;
• keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bank, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara
tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis).
SUB FAKTOR
A. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non‐ 1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non‐keuangan
keuangan kepada stakeholders termasuk Laporan Keuangan
kepada stakeholders termasuk Laporan Keuangan Publikasi
Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank
triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau
Indonesia atau stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.
stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bank wajib dan telah:
2. Bank wajib dan telah:
• Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis
• Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan
dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia
Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
• Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan
• Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai
Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan
ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi
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Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
• Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan
• Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan
penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan
penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank
Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi
Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
Perbankan.
• Menyampaikan Laporan Tahunan paling tidak kepada:
• Menyampaikan Laporan Tahunan paling tidak kepada:
o Bank Indonesia;
o Bank Indonesia;
o YLKI;
o YLKI;
o Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
o Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
o Asosiasi Bank‐Bank di Indonesia;
o Asosiasi Bank‐Bank di Indonesia;
o LPPI;
o LPPI;
o 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan;
o 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan
o 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.
Keuangan;
o 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.
3. Bank telah mentransparansikan laporan secara tepat waktu 3. Bank telah mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan
cakupan sesuai ketentuan pada homepage Bank, meliputi:
dengan cakupan sesuai ketentuan pada homepage Bank,
meliputi:
• Laporan Tahunan (keuangan dan non‐keuangan)‐nya;
• Laporan Tahunan (keuangan dan non‐keuangan)‐nya;
• Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang‐
• Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang‐kurangnya
kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia
dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki
peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.
yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor
pusat Bank.
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X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN
PELAPORAN INTERNAL
B. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance
KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi 1. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan
dan cakupan sekurang‐kurangnya sesuai dengan ketentuan
cakupan sekurang‐kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
yang berlaku.
2. Laporan pelaksanaan GCG telah:
2. Laporan pelaksanaan GCG telah:
• mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai
• mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil
hasil self assessment Bank.
self assessment Bank.
• dilampiri hasil self assessment Bank.
• dilampiri hasil self assessment Bank.
3. Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil 3. Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil self
self assessment dengan hasil pengawasan/pemeriksaan Bank
assessment
dengan
hasil
pengawasan/pemeriksaan
Bank
Indonesia,Bank:
Indonesia,Bank:
 merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil self assessment
• merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil self assessment
dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan
dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi
Publikasi pada periode yang terdekat.
pada periode yang terdekat.
 menyampaikan revisi hasil self assessment GCG Bank
• menyampaikan revisi hasil self assessment GCG Bank secara
secara lengkap kepada Bank Indonesia.
lengkap kepada Bank Indonesia.
4. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan
sekurang‐kurangnya kepada pihak‐pihak:
• Bank Indonesia;

GCG 4. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang‐
kurangnya kepada pihak‐pihak:
• Bank Indonesia;
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• YLKI;
• YLKI;
• Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
• Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
• Asosiasi Bank‐Bank di Indonesia;
• Asosiasi Bank‐Bank di Indonesia;
• LPPI;
• LPPI;
• 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan
• 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan;
Keuangan;
• 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan
• 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan
secara lengkap dan tepat waktu.
secara lengkap dan tepat waktu.
5. Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam 5. Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam homepage
secara tepat waktu.
homepage secara tepat waktu.
C. Kecukupan Pelaporan Internal
KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Tersedianya pelaporan internal yang lengkap dan didukung 1. Pelaporan masih dilakukan secara manual dan semi manual.
oleh SIM yang handal.
2. Tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu.

2. Telah tersedia pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh
SIM yang handal.

3. Terdapat sistem informasi yang memadai yang didukung oleh 3. Telah tersedia informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu.
sumber daya manusia yang kompeten.
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X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN
PELAPORAN INTERNAL
4. Terdapat IT security system yang memadai.

4. Masih diperlukan peningkatan dan pengembangan terhadap security
sistem.

KRITERIA PERINGKAT1– FAKTOR TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSNAAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE MDAN PELAPORAN INTERNAL
Peringkat 1
• Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non‐keuangan kepada publik melalui
homepage Bank dan media yang sangat mudah diakses.
• Cakupan informasi keuangan dan non‐keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
• Bank sangat transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah
dengan sangat efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan sangat memadai.
• Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara sangat
tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data
dan informasi dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap dan sangat handal serta efektif untuk pengambilan
keputusan manajemen.
Peringkat 2
• Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non‐keuangan kepada publik melalui homepage
dan media yang memadai.
• Cakupan informasi keuangan dan non‐keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
• Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah
dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.
• Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu
kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
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• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data
dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan
manajemen.
Peringkat 3
• Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non‐keuangan kepada publik melalui
homepage dan media yang cukup mudah diakses.
• Cakupan informasi keuangan dan non‐keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, lengkap, akurat dan kini.
• Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan
nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara cukup memadai.
• Cakupan laporan Pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara cukup tepat
waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu
menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk
pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 4
• Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non‐keuangan kepada publik.
• Cakupan informasi keuangan dan non‐keuangan tersedia kurang lengkap dan kurang akurat.
• Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan
nasabah dengan kurang efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara kurang memadai.
• Cakupan laporan pelaksanaan GCG kurang lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada shareholder
kurang sesuai ketentuan yang berlaku/terlambat.
• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank kurang mampu
menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta kurang handal dan efektif untuk
pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 5
• Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non‐keuangan kepada publik.
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• Cakupan informasi keuangan dan non‐keuangan tersedia secara tidak lengkap dan kurang akurat.
• Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, tidak menerapkan pengelolaan
pengaduan nasabah serta tidak memelihara data dan informasi pribadi nasabah.
• Cakupan laporan pelaksanaan GCG tidak lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada shareholder tidak
sesuai ketentuan yang berlaku.
• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank tidak mampu menyediakan
data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta tidak handal dan efektif untuk pengambilan
keputusan manajemen.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2
Secara umum transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia, antara lain:
• Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non‐keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang
memadai.
• Cakupan informasi keuangan dan non‐keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
• Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta
memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.
• Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai
ketentuan yang berlaku.
• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan
tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
Secara keseluruhan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal bank memenuhi
kriteria Peringkat 2 (PK‐2).
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XI. RENCANA STRATEGIS BANK
TUJUAN
Untuk menilai :
• kecukupan Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) dikaitkan dengan visi dan misi Bank, sasaran
strategis serta nilai‐nilai perusahaan (corporate value) –nya;
• kematangan penyusunan Rencana Bisnis Bank (business plan).
Penyusunan dan Komunikasi Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan)
KRITERIA/INDIKATOR
ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana 1. Rencana strategis Bank jangka panjang dan jangka pendek disusun
Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (business plan)
dalam bentuk Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis
sesuai dengan visi dan misi Bank.
(business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank.
2. Rencana Bisnis Bank (business plan) telah disusun secara 2. Rencana Bisnis Bank (business plan) telah disusun berdasarkan trend
realistis, komprehensif, terukur (achieable), memperhatikan
tahun‐tahun sebelumnya, kondisi ekonomi mikro dan makro sehingga
prinsip kehati‐hatian dan responsif terhadap perubahan
semua target terukur dan realistis.
internal dan eksternal.
3. Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan 3. Direksi menyusun rencana korporasi dan disetujui oleh Komisaris
disetujui oleh Komisaris.
4. Direksi telah :
4. Direksi telah :
• Mengkomunikasikan Rencana Korporasi (corporate plan)
• Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank
dan Rencana Bisnis Bank (business plan) kepada
(business plan) telah dikomunikasikan oleh Direksi kepada
Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang
Pemegang Saham Pengendali dan disosialisasikan ke seluruh
organisasi yang ada pada Bank;
jenjang organisasi yang ada pada Bank;
• Melaksanakan Rencana Bisnis Bank (corporate plan)
• Realisasi Rencana Bisnis Bank (corporate plan) dievaluasi untuk
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XI. RENCANA STRATEGIS BANK
secara efektif;

mengetahui efektifitas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank

5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis (corporate 5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis (corporate plan) Bank:
plan) Bank :
• Disusun sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis
• Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang
Bank (corporate plan);
Rencana Bisnis Bank (corporate plan);
• Memperhatikan tingkat risiko komposit Risk Kontrol
• Disusun dengan memperhatikan tingkat risiko komposit Risk
System (RCS) – strategic Risk;
Kontrol System (RCS) – strategic Risk;
• Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang
• Asumsi‐asumsi yang digunakan termasuk mempertimbangkan
mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;
faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi
kelangsungan usaha Bank;
• Memperhatikan prinsip kehati‐hatian serta prinsip
• Memperhatikan prinsip kehati‐hatian serta prinsip perbankan
perbankan yang sehat;
yang sehat;
6. Komisaris telah melaksanakan pengawasan
pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (corporate plan).

terhadap 6. Realisasi Rencan Bisnis Bank dimonitor dan dievaluasi oleh Komisaris

KRITERIA PERINGKAT1 – FAKTOR RENCANA BISNIS BANK UMUM
Peringkat 1
• Rencana Bisnis Bank (business plan) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate
plan) Bank.
• Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun sangat realistis dan telah
memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati‐hatian dan azas perbankan yang
sehat.
• Realisasi Rencana Bisnis sangat sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (business plan).
• Low Strategic Risk Rating.
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Peringkat 2
• Rencana Bisnis Bank (business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan)
Bank.
• Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun realistis dan telah
memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati‐hatian dan azas perbankan yang sehat.
• Realisasi rencana bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (business plan).
• Low Strategic Risk Rating atau Moderate to Low Strategic Risk Rating.
Peringkat 3
• Rencana Bisnis Bank (business plan) cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate
plan) Bank.
• Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun cukup realistis dan telah
memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati‐hatian dan azas perbankan yang sehat.
• Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (business plan).
• Moderate Strategic Risk Rating.
Peringkat 4
• Rencana Bisnis Bank (business plan) kurang sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate
plan) Bank.
• Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun kurang realistis dan kurang
memperhatikan prinsip kehati‐hatian dan azas perbankan yang sehat.
• Realisasi rencana bisnis kurang sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (business plan).
• High Strategic Risk Rating atau Moderate to high Strategic Risk Rating.
Peringkat 5
• Rencana Bisnis Bank (business plan) tidak sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate
plan) Bank.
• Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun tidak realistis dan tidak
memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati‐hatian dan azas perbankan yang sehat.
• Realisasi rencana bisnis sangat tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (business plan).
• High Strategic Risk Rating.
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KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2
Secara umum rencana strategis bank telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia, antara lain:
• Rencana Bisnis Bank (business plan) cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank.
• Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun cukup realistis dan telah memperhatikan seluruh
faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati‐hatian dan azas perbankan yang sehat.
• Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (business plan).
• Moderate Strategic Risk Rating.
Secara keseluruhan rencana strategis bank memenuhi kriteria Peringkat 3 (PK‐3).
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