BAB I
PENDAHULUAN

Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)

Pelaksanaan tata kelola yang baik atau good corporate governance (GCG)
merupakan hal utama bagi kelangsungan dan pertumbuhan bisnis perusahaan.
Dengan penerapan GCG akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan,
terutama dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat. Pada akhirnya, GCG
dapat meningkatkan skala bisnis dan nilai perusahaan di mata para pemegang
saham serta pemangku kepentingan lainnya.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, PT. Bank KEB Hana Indonesia
senantiasa melakukan penyempurnaan terhadap praktikpraktik GCG di
lingkungan Bank. Salah satu fasilitator GCG antara lain pelaksanaan kode etik
bagi karyawan, manajemen, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Pada tahun 2014, Bank melakukan proses merger antara Bank Hana dan Bank
KEB Indonesia dengan nama PT. Bank KEB Hana Indonesia. Seiring dengan
proses merger tersebut, Bank telah melakukan penyempurnaan pada struktur
organisasi dan elemen penunjang lainnya. Penyempurnaan tersebut, dilakukan
secara berkesinambungan sesuai tuntutan perkembangan bisnis, dan organisasi.
Antara lain; penyempurnaan pada sistem teknologi informasi, penyempurnaan
pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan kecepatan pelayanan,
maupun menyediakan produk baru yang menarik minat dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat, serta memperkuat budaya tata kelola perusahaan dalam
setiap kegiatan usaha bank dan pada semua tingkatan organisasi. Dengan
penyempurnaan tersebut, diharapkan setiap jenjang organisasi pada Bank KEB
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Hana Indonesia dapat meningkatkan perannya menjadi lebih baik dalam upaya
mencapai visi dan misi perusahaan.
Dengan demikian, Bank KEB Hana Indonesia dalam menjalankan kegiatan
usaha bank, telah melaksanakan prinsipprinsip prudential banking sesuai
dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/ Bank Indonesia (BI) 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 PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good
Corporate Governance bagi bank umum dan diperkuat dengan SE BI No.
15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal pelaksanaan Good Corporate
Governance bagi Bank Umum.

Pelaksanaan Good Corporate Governance selama tahun 2014 meliputi pokok
pokok pengelolaan operasional bank yang meliputi:
•

Rapat Umum Pemegang Saham

•

Dewan Komisaris dan Direksi beserta Komitekomite Penunjangnya

•

Penerapan fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

•

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Pengendalian Intern

•

Penanganan Benturan Kepentingan

•

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait & Penyediaan Dana Besar

•

Rencana Strategis Bank

•

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

•

Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris & Direksi

•

Hubungan Keuangan & Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris &
Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direkssi Lainnya
dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank
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•

Kebijakan Remunerasi & Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris & Direksi

•

Buy Back Share

•

Rasio Gaji Tertinggi & Terendah

•

Rapatrapat Dewan Komisaris

•

Penyimpangan Internal

•

Permasalahan Hukum

•

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial
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BAB II
Rapat Umum Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan
Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undangundang Perseroan
Terbatas dan/atau anggaran dasar. Wewenang RUPS antara lain mengangkat
dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, meminta
pertanggung jawaban 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 ditahun 2014:
1.

Persetujuan RUPSLB atas perubahan nama akibat merger dari PT.

Bank Hana menjadi PT. Bank KEB Hana Indonesia;
2.

Persetujuan pembelian kembali saham milik PT. Clemont Finance

Indonesia dan Bambang Setijo dengan komposisi sebelum dan sesudah
pembelian saham adalah sebagai berikut:
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Pemegang
Saham
Korea
Exchange
Bank
Hana Bank
International
Finance
Corporation
Bambang
Setijo
PT Clemont
Finance
Indonesia
Perseroan
Total

3.

Sebelum pembelian
kembali saham oleh
Perseroan
Jumlah
%
saham

Setelah pembelian kembali
saham oleh Perseroan
Jumlah
saham

%

573.462.450

49.87

573.462.450

49.87

428.629.495

31.27

428.629.495

32.27

113.578.255

9.88

113.578.255

9.88

28.537.250

2.48

11.500.000

1

5.792.550

0.50






1.150.000.00
0



22.829.800
1.150.000.00
0

1.98

100

100

Persetujuan RUPS atas Laporan Keuangan Perseroan dan ex PT.

Bank KEB Indonesia untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Suherman & Surja (Ernest & Young);
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4.

Membatalkan pengangkatan Kwon Oh Hoon sebagai Direktur

Utama Perseroan dan mengangkat Lee Jae Hak sebagai Direktur Utama
Perseroan yang baru.

BAB III
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DEWAN KOMISARIS

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Komisaris
Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S82/PB313/2014 tanggal 21 Juli
2014, Dewan Komisaris PT. Bank KEB Hana Indonesia terdiri dari 5 (lima)
anggota, yang terdiri dari 1 (satu) komisaris yang mewakili pemegang saham
dan 4 (empat) orang komisaris independen yang berasal dari kalangan
professional tidak terkait dengan bank. Satu orang anggota komisaris yang
mewakili pemegang saham berdomisili di Philipina, sedangkan 4 (empat)
anggota komisaris lainnya berdomisili di Indonesia. Komposisi Dewan Komisaris
tersebut telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan PBI No.
8/14/PBI/2006 dimana jumlah minimal anggota komisaris adalah 3 (tiga) namun
tidak melebihi jumlah anggota Dewan Direksi dan 50% anggotanya adalah
Komisaris Independen.
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Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan
Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) yang berarti seluruh kriteria,
independensi sebagaimana persyaratan OJK telah dipenuhi dan teruji.
Susunan Dewan Komisaris tahun 2014
No
Nama
1. Ko Yung Ryul
2. Eka Noor Asmara
3. Nasser Atorf

Status
WNA
WNI
WNI

Jabatan
Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris Independen

4.

Abdul Wahab Sjachroni

WNI

Komisaris Independen

5.

Ahmad

WNI

Komisaris Independen

Effendy

Aburachman
Seluruh anggota komisaris independen Bank, diketahui tidak memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan atau hubungan keluarga
hingga derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi
dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang
dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
Setiap pengangkatan/penggantian seluruh Komisaris telah sesuai dengan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dan telah disetujui oleh
RUPS.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama tahun 2014, Dewan
Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:
•

Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance

dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi.
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•

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab Direksi, serta memberi nasihat kepada Direksi dengan mengarahkan,
memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank melalui
rapatrapat yang diselenggarakan.
•

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan

operasional bank kecuali terkait pada penyediaan dana kepada pihak terkait
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas
Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
•

Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi

Rencana

Strategis

Teknologi

Informasi

dan

kebijakan

Bank

terkait

penggunaan Teknologi Informasi serta mengevaluasi pertanggung jawaban
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 debiturdebitur besar;
mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit; dan meminta penjelasan
dan atau pertanggung jawaban Direksi serta meminta langkahlangkah
perbaikan apabila pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana
perkreditan yang telah dibuat.
•

Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah merancang sistem

management risiko yang tepat dalam mengelola risiko utama bank.
•

Memastikan bank telah menerapkan kebijakan mengenai APU PPT

sesuai dengan eksposur risiko yang dihadapi bank.
Rekomendasi yang Telah Diberikan Oleh Dewan Komisaris selama tahun
2014
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Beberapa rekomendasi Dewan Komisaris kepada manajemen Bank diantaranya
meliputi:
•

Menyetujui Rencana Bisnis Bank 20152017;

•

Perubahan susunan keanggotaan komitekomite Dewan Komisaris;

•

Komitmen pembagian jadwal kehadiran Dewan Komisaris;

•

Mendorong dipercepatnya tindak lanjut temuan audit regulator dan

menghindari adanya temuan berulang
•

Melalui Komite Audit, Komisaris mendorong perlu adanya rencana

pemantauan tindak lanjut yang dibuat oleh SKAI terkait dengan hasil temuan
audit regulator untuk mempercepat pemenuhan komitmen bank terhadap
temuan dan juga mencegah adanya temuan berulang.
Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala sebanyak 5 (lima) kali dalam
setahun dan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris yang berdomisili di
Indonesia. Komisaris Utama yang tidak berdomisili di Indonesia tidak dapat hadir
secara langsung, namun rapat dilakukan melalui media teknologi telekonferensi.
Media telekonferensi yang digunakan Bank adalah melalui telekonferensi audio
dimana komunikasi interaktif dilakukan melalu sambungan telepon. Hasil
keputusan tetap didokumentasikan dan disimpan di Bank termasuk bila terdapat
perbedaan pendapat.
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BAB IV
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DIREKSI

Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Direksi
Jumlah dan komposisi anggota Direksi PT. Bank KEB Hana Indonesia periode
tahun 2014 sejumlah 7 (tujuh) anggota, dimana hal ini telah sesuai dengan
ketentuan yaitu jumlah anggota DIreksi paling kurang 3 (tiga) orang. Adapun
seluruh anggota Direksi Bank berdomisili di Indonesia, dan mayoritas anggota
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Direksi berkewarganegaraaan Indonesia yaitu 5 (lima) anggota Direksi warga
Negara Indonesia dan hanya 2 (dua) anggota Direksi yang memiliki
kewarganegaraan asing. Bank KEB Hana dipimpin oleh Direktur Utama yang
merupakan pihak independen terhadap pemegang saham pengendali, yaitu tidak
memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau
hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.
Penggantian dan atau pengangkatan anggota Direksi telah melalui mekanisme
yaitu berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Seluruh

anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang
operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank. Tidak terdapat rangkap jabatan dari
seluruh anggota Direksi, baik rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi
maupun Pejabat Eksekutif pada Bank lain, perusahaan dan atau lembaga lain
serta tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ke2 dan
hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau
Pemegang Saham Pengendali Bank, dimana kondisi ini telah dipersyaratkan
sebelum pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Direksi tahun 2014
No

Nama

Kewarganegaraa

1.
2.
3.
4.

Lee Jae Hak
Lee Hwa Soo
Liem Konstantinus
Sugiarto
Kurniawan

n
WNA
WNA
WNI
WNI

Jabatan
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
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5.

Chandra
Bayu Wisnu Wardhana

WNI

Direktur

6.

Betty Juliaantje Parinussa

WNI

Direktur

7.

Efdinal Alamsyah

WNI

Direktur

Seluruh anggota Direksi diangkat setelah lulus fit and proper test dan
memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dari seluruh
anggota Direksi Bank, tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki saham pada
perusahaan lain apalagi memiliki saham melebihi 25% 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. Dalam menjalankan tugas dan fungsi
pada Bank, seluruh Direksi telah menjalankannya secara sendiri dan tidak
memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan terjadinya
peralihan tugas dan fungsi Direksi. Direksi tidak memberikan kuasa umum
kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
Dalam

rangka

meningkatkan

pengetahuan

tentang

perbankan

dan

perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya, Dewan Komisaris dan
Dewan Direksi juga diikutsertakan dalam program pelatihan di bidang perbankan
dan perekonomian terkini termasuk programprogram sertifikasi.
Dalam melaksanakan tugas masingmasing Direksi dalam menjalankan aktivitas
Bank, Direksi senantiasa melakukan koordinasi rapat Direksi yang dihadiri oleh
seluruh anggota Direksi dengan jangka waktu yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan situasi yang mendasari. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam
bentuk risalah rapat dan dikomunikasikan kepada pihakpihak terkait melalui
media internal yang mudah diakses pegawai serta didokumentasikan dengan
baik termasuk didalamnya pengungkapan dissenting opinion.
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Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Tugas dan tanggung jawab utama Direksi adalah mengelola operasional bank
agar tercapai tujuan yang selaras 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 prinsipprinsip Good Corporate Governance dalam setiap
kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
dimana Direksi telah membentuk satuan kerja antara lain : Satuan Kerja
Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen
Risiko, serta Satuan Kerja Kepatuhan

•

Menyusun visi, misi, nilainilai dan strategi perusahaan serta program
jangka panjang (corporate plan) dan jangka pendek

•

Memastikan

fungsi

Manajemen

Risiko

telah

beroperasi

secara

independen yaitu dengan dilakukan 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.
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•

Merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia secara
bertahap

dan

berkesinambungan

melalui

perwujudan

nilainilai

perusahaan (corporate 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, serta memastikan bahwa
seluruh komitmen bank kepada regulator telah dilaksanakan dan dipatuhi.
Direktur Kepatuhan melalui Satuan Kerja Kepatuhan mereview kebijakan
kebijakan baru yang dikeluarkan bank terutama pada saat merger perlu adanya
sinkronisasi 2 kebijakan yang berbeda. Selain itu melalui Satuan Kerja
Kepatuhan juga, Direktur Kepatuhan memonitor pelaksanaan komitmen Bank
dalam temuan audit, pengkinian data, pengembangan sistem APUPPT, dan
review terhadap proposal kredit dengan treshold kredit diatas Rp 25 M atau
ekuivalen. Direktur Kepatuhan juga memutuskan dan menyetujui laporan
transaksi keuangan mencurigakan untuk dilaporkan ke PPATK.
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi selama tahun
2014
Pelaksanaan operasional bank oleh Direksi berlandaskan pada prinsipprinsip
Good Corporate Governance aspek transparansi, segregasi fungsi dan tanggung
jawab yang jelas.

Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu atas
permintaan satu atau lebih anggota Direksi. Selama kurun waktu tahun 2014
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Direksi telah melaksanakan rapat dengan beberapa keputusan strategis yang
dilakukan dalam tahun 2014 meliputi:
•

Pembelian kembali saham pemilik saham minoritas bank;

•

Perubahan nama untuk bank hasil merger;

•

Rencana penyertaan modal kepada perusahaan pembiayaan;

•

Penilaian efektifitas jaringan cabang untuk bank hasil merger.

Rapat Dewan Direksi
No

Nama

Jabatan
Direktur Utama (efektif

1.

Choi Chang Sik

2014)
Direktur Utama (efektif setelah 14

Lee Jae Hak

2.

Lee Hwa Soo

Direktur

3.

Liem Konstantinus

Direktur

5.
6.
7.

Sugiarto Kurniawan
Chandra

n
1 dari 3

mengundurkan diri 17 Februari

2.

4.

Kehadira

Juli 2014)

Direktur

7 dari 8
16 dari
16
16 dari
16
16 dari
16
16 dari

Bayu Wisnu Wardhana

Direktur

Betty Juliaantje

Direktur (bergabung setelah

16
13 dari

Parinussa

merger)
Direktur (bergabung setelah

13
13 dari

Efdinal Alamsyah

merger)

13

Perbedaan pendapat diungkapkan dalam risalah rapat dan pengambilan
keputusan didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai
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mufakat, maka pengambilan keputusan didasarkan atas suara mayoritas Dewan
Direksi yang hadir atau diwakili pada rapat. Kuorum rapat dicapai bila lebih dari
setengah dari anggota Direksi hadir atau diwakili dengan sah secara hukum
dalam rapat tersebut.

BAB V
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

Komite Dewan Komisaris
Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006, bank telah
membentuk tiga komite masingmasing Komite Audit, Komite Pemantau Risiko
serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Komitekomite tersebut dibentuk untuk
mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan
Komisaris.
Bank telah memiliki kebijakan intern yang mengatur mengenai pedoman kerja
dan tata tertib kerja komitekomite di bawah Komisaris yang telah diketahui dan
bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.

Komite Audit
Susunan keanggotaan dan kehadiran dalam rapat Komite Audit tahun 2014 :
NO
1

Nama
Eka Noor Asmara

Kedudukan
Ketua/Komisaris Independen

Frekuensi Kehadiran
Jumlah Presentas
Rapat
5/5

e
100%
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2

Ko Yung Ryul

Anggota/Komisaris Utama

0/5

%

3

Nasser Atorf

Anggota/Komisaris

5/5

100%

4

Abdul Wahab Sjahroni

Independen

5/5

100%

5

Achmad Effendy

Anggota/Komisaris

5/5

100%

Abdurachman

Independen

6

Edi Timbul Hardiyanto

Anggota/Komisaris

3/5

60%

7

Abdussalam

Independen

2/5

40%

Konstituanto
Anggota/Pihak Independen
Anggota/Pihak Independen

•

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

•

Keanggotaan Komite Audit sekurangkurangnya 3 (tiga) orang, terdiri dari
seorang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang pihak
independen yang memiliki kualifikasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

•

Edi Timbul Hardiyanto adalah salah satu anggota Komite Audit (Pihak
Independen) ahli di bidang keuangan dengan pengalaman kerja lebih dari
10 tahun dibidang keuangan. Beliau juga aktif di KADIN sebagai Vice
Chairman Komite Kredit Investasi Permanen Divisi Keuangan Perbankan
dan Syariah.

•

Abdussalam Konstituanto adalah salah satu anggota Komite Audit (Pihak
Independen) yang ahli di bidang perbankan dengan pengalaman kerja
lebih dari 20 tahun dibidang perbankan. Beliau merupakan anggota The
Institute of Internal Auditor Indonesian Institute Audit Committee.

•

Anggota komite yang berasal dari pihak Independen memiliki kompetensi,
independensi, dan integritas yang baik.
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Tugas dan Tanggung Jawab
Komite Audit bertugas memberikan pendapat professional kepada Dewan
Komisaris perihal laporan atau halhal yang disampaikan oleh Direksi kepada
Dewan komisaris serta mengidentifikasi halhal yang memerlukan perhatian
Dewan Komisaris.
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;

•

Kecukupan

pemeriksaan

yang

dilakukan

Akuntan

Publik

untuk

memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan sesuai standar
audit yang berlaku;
•

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;
•

Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI), serta peraturan
perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,
antara lain dengan memastikan bahwa laporanlaporan yang disampaikan
kepada OJK/BI dan instansi lain yang berkepentingan telah dilakukan
dengan benar dan tepat waktu;
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•

Mereview kebijakan atau keputusan yang telah diambil oleh Direksi atau
Dewan Komisaris dan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya
kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam
melaksanakan hasil keputusan rapat Direksi;

•

Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit tahun 2014
Komite Audit merekomendasikan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik untuk tahun buku 2014. Pemilihan terhadap auditor eksternal
yang digunakan bank didasarkan atas
Beberapa rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris:
•

Perlunya

dilakukan

peningkatan

pemahaman

karyawan

terhadap

peraturan internal dan peraturanperaturan lain yang berlaku bagi
perbankan melalui pelatihan dan sosialisasi;
•

Pengaturan pedoman periode waktu untuk pemenuhan temuan audit
internal;

•

Peningkatan kesadaran dan prinsip kehatihatian terhadap modus baru
pembukaan rekening;

•

Metode mitigasi risiko operasional di cabang;

•

Evaluasi terhadap lingkup pekerjaan, strategi dan jadwal audit eksternal
posisi akhir tahun 31 Desember 2014.

Komite Pemantau Risiko
Struktur dan Keanggotaan
•

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

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko di Bank KEB Hana diketuai oleh
seorang Komisaris Independen. Beranggotakan 3 (tiga) Komisaris
Independen dan 2 (dua) pihak independen yang masingmasing memiliki
keahlian di bidang keuangan dan manajemen risiko. Hal ini telah sesuai
dengan dipersyaratkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang
menyatakan bahwa anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri
dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independent yang
memiliki keahlian di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen
yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko serta diketuai oleh
Komisaris Independen.

•

Tidak ada anggota Direksi yang menjadi anggota dalam Komite Pemantau
Risiko.

•

Tugas utama Komite Pemantau Risiko adalah melakukan evaluasi atas
strategi pengelolaan risiko, sistem dan kebijakan serta kebijakan kontrol
internal, metodologi dan infrastruktur yang digunakan Bank KEB Hana.
Komite Pemantau Risiko memonitor potensi risiko yang dihadapi Bank
serta tinjauan konsistensi antara kebijakan pengelolaan risiko dengan
pelaksanaannya.

Susunan keanggotaan dan kehadiran dalam rapat Komite Pemantau Risiko
tahun 2014 :
Frekuensi
NO

Nama

Kedudukan

Kehadiran
Jumla Presentase
h
Rapat
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1
2

Nasser Atorf
Eka Noor Asmara

Ketua/Komisaris Independen
Anggota/Komisaris

4/4
4/4

100%
100%

3

Abdul Wahab

Independen
Anggota/Komisaris

4/4

100%

4

Sjahroni
Achmad Effendy

Independen
Anggota/Komisaris

4/4

100%

5

Hardiyanto
Edi Timbul

Independen
Anggota/ Pihak Independen

3/4

75%

6

Hardiyanto

Anggota/ Pihak Independen

2/4

50%

Abdussalam
Konstituanto

Tugas dan Tanggung Jawab
Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dan memastikan
dilaksanakannya tata kelola perusahaan yang baik serta memberikan pendapat
profesional yang independen (rekomendasi) kepada Dewan Komisaris dalam
mengevaluasi dan memastikan agar penerapan manajemen risiko bank tetap
memenuhi unsurunsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko
yang meliputi antara lain:
•

Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen
risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;

•

Melakukan

pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

tugas Komite

Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
•

Melakukan penelaahan atas efekivitas penerapan manajemen risiko baik
dari sisi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendaliannya;

•

Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lainnya terkait dengan
penerapan manajemen risiko yang disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu;
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•

Mereview kebijakan manajemen risiko sekurangkurangnya 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun dan keputusan yang telah diambil Direksi atau
Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko;

•

Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko
Beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Komite Pemantau Risiko selama
tahun 2014:
•

Perlunya monitor secara ketat terhadap BMPK untuk grup
debitur eksposur besar;

•

Metode analisa NPL terhadap grup debitur;

•

Pembagian segmentasi pasar mengacu pada portofolio bank;

•

Penyempurnaan system manajemen risiko secara terintegrasi dan
menyeluruh;

•

Peningkatan intensitas monitoring terhadap kegagalan system ATM.

Komite Remunerasi dan Nominasi
Struktur dan Keanggotaan
•

Dalam struktur organisasi, Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung
jawab kepada Dewan Komisaris dan bekerja sama dengan unit kerja
Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pihak yang melaksanakan fungsi
remunerasi dan nominasi.

•

Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi di Bank KEB Hana terdiri
dari 6 (enam) anggota, yaitu seorang Komisaris Independen sebagai
ketua, Komisaris sebagai anggota, dan pejabat eksekutif Divisi SDM
sebagai anggota. Dalam hal ini Bank KEB Hana telah memenuhi
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dimana anggota Komite Remunerasi
dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen,
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seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif dimana Komite diketuai
oleh Komisaris Independen.

Adapun susunan keanggotaan dan kehadiran dalam rapat Komite Remunerasi
dan Nominasi tahun 2014 :

NO

Nama

Frekuensi Kehadiran
Jumla Presentase

Kedudukan

h
Rapat
5/5

100%

Anggota/Komisaris Utama
Anggota/Komisaris Independen

0/5
4/5

0%
80%

Nasser Atorf

Anggota/Komisaris Independen

5/5

100%

Achmad Effendy

Anggota/Komisaris Independen

5/5

100%

Anggota/Pejabat Eksekutif

5/5

100%

1

Abdul Wahab

Ketua/Komisaris Independen

2
3

Sjahroni
Ko Yung Ryul
Eka Noor Asmara

4
5

Abdurachman
6

Marco Wirjadi

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

Melakukan

evaluasi

memperhatikan

terhadap

kinerja

kebijakan

keuangan

dan

remunerasi
pemenuhan

dengan
cadangan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku,
prestasi kerja individual,

kewajaran dengan peer group, 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.
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Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan
Nominasi tahun 2014
Selama tahun 2014, rekomendasi yang telah diberikan Komite Remunerasi dan
Nominasi antara lain:
•

Pelaksanaan survey terhadap karyawan hasil merger untuk
mengukur keberhasilan bank hasil penggabungan;

•

Penetapan kebutuhan training berdasarkan hasil survey;

•

Perbaikan sistem remunerasi bank hasil merger;

•

Perlunya survey lanjutan yang lebih menekankan kepada
pengembangan metodologi dan sasaran yang lebih terperinci;

•

Pengembangan manajerial dari sisi Pimpinan Cabang;

•

Penambahan parameter penilaian kinerja karyawan;

•

Mendukung

penambahan

staf

di

Divisi

SDM

untuk

menjalankan fungsi research dan development.
KomiteKomite dibawah wewenang Direksi
Dalam rangka pelaksanaan tugas yang lebih efektif, Direksi dibantu oleh
beberapa komite sebagai bagian dari penerapan asas transparansi, dan
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 komitekomite
dilakukan dengan tetap menjaga independensinya sehingga dapat mencegah
keputusan yang berpotensi melanggar peraturan perundangan berlaku.
Komitekomite dibawah wewenang Direksi terdiri dari :

Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)
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Komite ALCO diketuai oleh Direktur Keuangan dan beranggotakan Direktur
Bisnis, Kepala Divisi Keuangan, Kepala Departemen Manajemen Risiko, Kepala
Divisi treasury, dan perwakilan dari Unit Bisnis.

Tugas dan tanggung jawab
•

Menetapkan

kebijakankebijakan

sebagai

salah

satu

pedoman

pelaksanaan Asset & Liabilities Management seperti: 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 likuiditas, GWM, Posisi Devisa Netto, pergerakan dan pertumbuhan
dana dan kredit, serta kondisi pasar (kurs, suku bunga);

•

Menghimpun dan memantau informasi penting seperti: situasi dan
kondisi makro perekonomian dan moneter nasional serta perkembangan
perbankan nasional; produk, likuiditas, suku bunga dana dan kredit
perbankan nasional; kinerja perbankan nasional.

Komite ALCO mengadakan rapat pada 1 (satu) atau 2 (dua) bulan sekali
disesuaikan dengan kondisi perkembangan pasar. Beberapa hasil pembahasan
Komite ALCO terkait dengan suku bunga baik DPK maupun kredit dan strategi
keuangan bank terkait upaya peningkatan DPK yang disesuaikan dengan kondisi
likuiditas bank dan pasar.
Komite Manajemen Risiko
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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
kerangka manajemen risiko yang efektif sesuai dengan prinsip kehatihatian.
Tugas dan tanggung jawab
Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal
memberi rekomendasi kepada Direksi antara lain:
•

Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen
Risiko;

•

Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko
berdasrkan hasil evaluasi;

•

Penetapan (justification) halhal yang terkait dengan keputusan bisnis
yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities), seperti pelampauan
ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank
dan pengambilan posisi/eksposure risiko yang menyimpang dari limit yang
telah ditetapkan.

Pada tahun 2014, Komite Manajemen Risiko telah melakukan 2 kali rapat
dengan beberapa rekomendasi yang diberikan Komite Manajemen Risiko
kepada Direksi adalah mengenai perlunya mengkaji ulang penggolongan kredit
UMKM, mengatur kembali batasan risiko untuk Bank KEB Hana setelah merger,
dan perlu adanya stress testing untuk debitur inti dalam mata uang USD untuk
menyikapi gejolak fluktuasi mata uang USD.
Komite Kredit
Komite Kredit beranggotakan Direktur Bisnis, Direktur Risiko Kredit, Direktur
Keuangan, Kepala Divisi Analis Kredit, dan unit bisnis. Komite kredit dibentuk
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untuk

melakukan evaluasi dan/atau memutuskan permohonan kredit untuk

jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi.
Tugas dan tanggung jawab:
•

Memberikan persetujuan atau penolakan permohonan kredit sesuai
dengan batas wewenang/ jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi;

•

Memastikan bahwa setiap persetujuan kredit yang diberikan telah
memenuhi: ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia; sesuai
azasazas perkreditan yang sehat; didasarkan pada pemikiran yang jujur,
obyektif, cermat, dan seksama, serta terlepas dari pengaruh pihakpihak
yang berkepentingan dengan pemohon kredit;

•

Melakukan koordinasi dengan Komite Asset dan Liabilities Committee
(ALCO) dalam aspek pendanaan perkreditan;

•

Mengembangkan system, cara analisa dan penggalian informasi efektif
agar mutu dan bobot judgement kredit makin baik.

Komite Kebijaksanaan Perkreditan
Komite Kebijakan Kredit dibentuk untuk membantu tugas Direksi merumuskan
kebijakan kredit, mengawasi pelaksanaannya, memantau perkembangan dan
kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saransaran perbaikan. Komite
Kebijakan Kredit beranggotakan Direktur Risiko Kredit, Direktur Bisnis, Kepala
Departemen/Divisi Manajemen Risiko, Internal Audit, Kepatuhan, Legal & Loan
Admin, Analis Kredit dan pejabat eksekutif terkait dengan bisnis.

Tugas dan tanggung jawab
•

Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan
Kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB), terutama yang berkaitan dengan
perumusan prinsip kehatihatian dalam perkreditan;
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•

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/perbaikan KPB;

•

Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas protofolio
perkreditan secara keseluruhan, kebenaran pelaksanaan kewenangan
memutus kredit, kebenaran proses pemberian, perkembangan dan
kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan bank dan
debiturdebitur besar tertentu; BMPK; PPAP; Penyelesaian Kredit
Bermasalah.

Komite kebijakan Perkreditan menetapkan penyesuaian pengaturan otoritasasi
kredit untuk bank hasil merger, pengaturan deviasi penilaian jaminan untuk
jumlah kredit tertentu, dan beberapa kebijakan untuk kredit dengan jaminan
tertentu seperti SBLC, margin deposit ataupun jaminan dengan PPJB.
Komite Pengarah Teknologi Informasi
Komite yang dibentuk untuk membantu tugas Direksi pada bidang Teknologi
Informasi (TI) dalam mengawasi kegiatan terkait TI berdasarkan steering
committee charter yang mencantumkan wewenang dan tanggung jawab komite.
Komite ini beranggotakan Direktur Keuangan, Direktur Bisnis, Direktur
Kepatuhan, Kepala Divisi/Departemen untuk Teknologi Informasi, Manajemen
Risiko, Akunting, dan EBusiness.
Tugas dan tanggung jawab
Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang mencakup :
•

Rencana strategis TI (Information Technology Strategic Plan) yang searah
dengan rencana strategis kegiatan usaha bank;
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•

Kesesuaian proyekproyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI;

•

Kesesuaian antara pelaksanaan proyekproyek TI dengan rencana proyek
yang disepakati (project charter);

•

Kesesuaian TI dengan kebutuhan system informasi manajemen dan
kebutuhan kegiatan usaha bank;

•

Efektifitas langkahlangkah meminimalkan risiko atas investasi bank pada
sektor TI agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap
tercapainya tujuan bisnis bank;

•

Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya;

•

Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat
diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara secara
efektif, efisien dan tepat waktu.

Komite Pengembangan Produk
Komite

ini dibentuk untuk membantu tugas Direksi dalam pengembangan

produk agar produkproduk yang dibuat/ dikembangkan sesuai dengan situasi
pasar, peraturan BI/OJK, target/ segmentasi pasar, proyeksi laba/rugi dan
kondisi/ kemampuan bank. Beranggotakan Direktur Bisnis, Direktur Keuangan,
pejabat eksekutif terkait dengan bisnis, Kepala Divisi Marketing Planning,
Operation, Keuangan, Teknologi Informasi dan Product Development.

Tugas dan tanggung jawab
•

Merekomendasikan rencana strategis pengembangan produk termasuk
strategi penjualan produk;

•

Melakukan analisa SWOT dan proyeksi keuntungan dari produk yang
akan dikembangkan;

•

Merekomendasikan langkahlangkah atau penyesuaian yang perlu untuk
dilakukan dalam mendukung pengembangan dan penjualan produk;
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•

Menganalisa kesesuaian produk yang akan dikembangkan dengan
peraturan yang berlaku;

•

Menganalisa seluruh resiko yang melekat pada produk yang akan
dikembangkan;

•

Menganalisa laba/ rugi dari produk yang telah dikembangkan dan
dipasarkan.

Komite Jaringan
Komite yang dibentuk untuk membantu tugas Direksi dalam menentukan
pengembangan jaringan termasuk jaringan kantor cabang, dan jaringan mesin
ATM. Beranggotakan Direktur Bisnis, Direktur Keuangan, Direktur SDM, Kepala
Divisi/Departemen untuk Marketing Planning, Kepatuhan, General Affair, Branch
Expansion dan pejabat eksekutif terkait bisnis.

Tugas dan tanggung jawab
•

Merekomendasikan rencana penambahan jaringan termasuk memberikan
informasi terkait dengan lokasi strategis dan bentuk/ status cabang;

•

Membuat kajian mengenai biaya pembukaan cabang termasuk biaya
sewa/ beli dan biaya renovasi;

•

Merekomendasikan target nasabah/ segmentasi dari pembukaan cabang
di lokasi baru;

•

Membuat kajian mengenai proyeksi laba/ rugi atas pembukaan cabang
baru.

Beberapa keputusan yang telah dibuat antara lain mengenai rencana perluasan
jaringan kantor di luar Jabodetabek yang memiliki potensi untuk dikembangkan
seperti Lampung, Solo, Medan, dan Makassar.
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Seluruh komite dibawah Direksi diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja
Komite Direksi yang ditandatangani oleh seluruh Direksi.

BAB VI
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN
AUDIT EKSTERN

Fungsi Kepatuhan Bank
Kegiatan usaha bank yang terus mengalami perubahan dan peningkatan seiring
dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar
keuangan, membuat kompleksitas kegiatannya semakin tinggi. Kompleksitas
yang semakin meningkat tersebut juga meningkatkan eksposur risiko yang
dihadapi bank. Berbagai macam upaya perlu dilakukan dalam rangka memitigasi
peningkatan eksposur risiko tersebut, salah satunya adalah menciptakan budaya
kepatuhan. Hingga saat ini Bank masih terus mengembangkan budaya
kepatuhan antara lain:
1.

Pengembangan struktur organisasi dan sumber daya manusia

serta menyesuaikan rencana penggunaan tenaga kerja untuk Departemen

31

Kepatuhan, diantaranya menambah jumlah staf Unit Kepatuhan dan Unit
Kerja Khusus APU & PPT yang akan diimplementasikan secara bertahap.
2.

Menyelenggarakan sosialisasi kepada karyawan tentang peraturan

peraturan baru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Bank Indonesia
(BI) maupun peraturan penting lainnya yang diterbitkan oleh regulator.
3.

Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan kepatuhan internal untuk

meningkatkan awareness kepada seluruh cabang;
Bank KEB Hana Indonesia telah membentuk Departemen Kepatuhan yang
independen terhadap satuan kerja operasional. Termasuk didalamnya adalah
Unit Kerja Kepatuhan dan Unit Kerja Khusus yang menangani Anti Pencucian
Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Departemen Kepatuhan berada
langsung di bawah Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Penunjukkan
Direktur

Kepatuhan

telah

disetujui

sebelumnya

dalam

RUPS

melalui

rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi.
Betty J. Parinussa adalah Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan di Bank
KEB Hana Indonesia. Beliau diangkat efektif setelah mendapatkan persetujuan
tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan pada Februari 2014. Betty J. Parinussa
merupakan pensiunan dari Bank Indonesia. Beliau aktif bekerja di Bank
Indonesia dari tahun 1986 hingga Desember 2009 dan menduduki beberapa
posisi penting di Bank Indonesia, antara lain: Pengawas Bank Senior, Direktorat
Pengawasan Bank 1, Peneliti Eksekutif/ Ketua Fokus Group Pengaturan Bank 2,
dan Direktorat Penelitian dan Pengaturan perbankan. Sebelum menjabat
sebagai Direktur Kepatuhan di Bank KEB Hana Indonesia, beliau menjabat
sebagai Direktur Manajemen Risiko di Bank KEB Indonesia dari tahun 2010
2014.
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Departemen Kepatuhan bertugas untuk terus menumbuhkan dan menjaga
pelaksanaan Budaya Kepatuhan dalam setiap kegiatan usaha Bank, termasuk
pada semua tingkatan organisasi. Tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan
meliputi:
•

Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan dalam setiap kegiatan
usaha Bank, dan pada semua tingkatan organisasi;

•

Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;

•

memastikan agar kebijakan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha
yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan/Bank Indonesia dan peraturan perundangan yang berlaku;

•

memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank
kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan atau otoritas
pengawas lain yang berwenang.

Beberapa pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Kepatuhan pada tahun 2014 :
a.

Review terhadap Kebijakan dan Prosedur Bank.

Terkait dengan merger antara PT. Bank Hana dan PT. Bank KEB Indonesia,
penggabungan yang telah dilakukan tidak hanya terkait dengan sistem & data
nasabah akan tetapi termasuk penggabungan terhadap kebijakan dan
Prosedur kedua bank sehingga hasil penggabungan dimaksud dapat
menciptakan sinergi.
b.

Kajian terhadap penyediaan dana

Satuan Kerja Kepatuhan melakukan kajian terhadap penyediaan dana
dengan jumlah tertentu baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak
terkait.
c.

Kajian & Opini terhadap Produk dan Aktivitas Baru
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Setiap produk dan aktivitas baru dilakukan kajian kepatuhan guna
memastikan produk dan aktivitas baru sejalan dengan ketentuan yang
berlaku.
d.

Pemantauan Transaksi di Cabang

Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pemantauan terhadap transaksi tunai di
cabang sebagai bahan pelaporan Cash Transaction Report (CTR) dan
kewajaran transaksi di cabang sebagai bahan pelaporan Suspicious
Transaction Report (STR) dan melaporkannya kepada PPATK.
e.

Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan

Dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan disampaikan setiap 6
bulan sekali sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
f.

Pengembangan Risk Based Approach (RBA)

Bank telah melakukan pengkategorian atas profil risiko nasabah menjadi low,
medium dan high risk customer. Pengkategorian tersebut telah dilakukan
secara otomatis akan tetapi Bank akan melakukan penyempurnaan terhadap
pengkategorian tersebut. Penyempurnaan yang akan dilakukan adalah agar
klasifikasi nasabah yang tergolong high risk dapat muncul (popup) dalam
sistem bank pada saat nasabah tersebut melakukan transaksi, atau dapat
degenerate oleh cabang di akhir hari untuk dapat mengetahui profil nasabah
masingmasing cabang. Hal ini bertujuan untuk memperkuat aspek
“Monitoring” and “Controlling” dalam rangka meningkatkan efektivitas “Risk
Based Approach”.

g.

Penerapan APU PPT
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Bank sebagai jalur lalu lintas transaksi keuangan memiliki peranan yang
sangat penting untuk mencegah dimanfaatkannya bank sebagai media
pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga diperlukan penerapan
program APU PPT yang optimal dan efektif. Program APU PPT, selain
bertujuan untuk pemberantasan pencucian uang, juga penting untuk
mendukung penerapan prudential banking yang dapat melindungi bank dari
berbagai risiko yang mungkin timbul antara lain risiko hukum, risiko reputasi
dan risiko operasional. Beberapa strategi penerapan APU PPT di Bank KEB
Hana Indonesia adalah:
a. Pengklasifikasian risiko nasabah melalui pendekatan Risk Based
Approach
b. Training berkelanjutan terkait APU PPT minimal 1 tahun sekali dan
sifatnya wajib bagi karyawan baru terutama terhadap frontliner
c. Pemahaman terhadap APU PPT termasuk dalam salah satu komponen
penilaian cabang yang diujikan secara berkala
d. Pemenuhan komitmen bank terhadap target pengkinian data nasabah
e. System monitoring terhadap transaksi harian nasabah yang dapat meng
capture/ mengidentifikasi transaksi nasabah yang dipecahpecah, maupun
transaksi di luar batas kewajaran
f. Analisa secara mendalam terhadap nasabah berisiko tinggi
g. Penunjukkan petugas unit kerja khusus di cabang yang melakukan
pelaporan terhadap implementasi APU PPT di cabang
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta kesadaran karyawan akan
penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terroris
(PPT), Bank senantiasa memberikan pelatihan APU PPT kepada seluruh
karyawan baru yang bergabung. Selama semester II 2014 pelatihan APU
PPT telah diberikan sejumlah 8 kali.
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Fungsi Audit Intern
Audit Internal melaksanakan fungsi pengawasan internal secara independen,
memastikan

kehandalan

sistem

pengawasan

dan

kepatuhan

kegiatan

operasional bank terhadap kebijakan dan prosedur serta melaporkan hasil
pemeriksaannya kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
Sebagai acuan penjabaran operasional dari misi, kewenangan, independensi
dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern Bank adalah pedoman Standar
Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang ditetapkan oleh Otoritas
Jasa

Keuangan.

Penentuan

skala

prioritas

obyek

audit

dilaksanakan

berdasarkan risk based audit dengan mempertimbangkan kecukupan dan
kualitas sumber daya manusia yang ada di SKAI.
Aktivitas audit selama tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan rencana audit
tahunan, halhal yang menjadi perhatian manajemen, serta trend risiko bank,
yang antara lain adalah sebagai berikut:
•

Realisasi audit telah dilakukan terhadap 71 obyek pemeriksaan yang
meliputi aktivitas kredit dan operasional di kantor cabang, aktivitas
fungsional di kantor pusat, serta aktivitas terkait teknologi informasi.

•

Menguji dan melakukan evaluasi terhadap fungsi dan kecukupan
pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan
kebijakan perusahaan.

•

Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang
kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.

•

Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada
Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur
Kepatuhan.
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•

Melaksanakan pemantauan tindak lanjut audit dan melaporkan kepada
Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara periodik.

•

Melaporkan segera setiap temuan audit yang diperkirakan dapat
mengganggu kelangsungan usaha Bank kepada Direktur Utama dan
Dewan Komisaris.

•

Menyiapkan Laporan Pelaksanaan dan PokokPokok Hasil Audit dan
menyampaikan kepada OJK setiap semester.

•

SKAI juga menjalankan tugas sebagai Satuan Kerja Anti Fraud yang
menampung laporan dari seluruh pegawai atau whistleblower atas
kecurangan yang mungkin terjadi.

•

SKAI melaporkan hasil temuan kepada Drektur Utama secara rutin.

Fungsi Audit Ekstern
Laporan keuangan bank setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
sebagai audit eksternal yang independen. Pemilihan KAP didasarkan atas
ketentuan yang berlaku antara lain bahwa KAP yang ditunjuk merupakan entitas
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, KAP yang ditunjuk tidak memberikan
jasa kepada pihak lain selain kepada, PT. KEB Hana Indonesia pada tahun
tersebut, sehingga dapat terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan, dan
KAP yang ditunjuk tidak melakukan pekerjaan audit atas Laporan Keuangan
bank lebih dari 5 tahun berturutturut.
Berdasarkan kuasa yang diberikan dalam RUPS kepada Direksi dan sesuai
dengan rekomendasi Komite Audit, Bank menunjuk KAP Purwantono, Suherman
& Surja (Ernst & Young) sebagai auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan
independen atas laporan keuangan Bank KEB Hana periode yang berakhir pada
31 Desember 2014. Rekomendasi tersebut telah mempertimbangkan aspek
reputasi, track record, profesionalisme dan independensi KAP.
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Pemeriksaan laporan keuangan oleh KAP dilakukan sesuai dengan standard
professional akuntan, sesuai dengan kontrak kerja dengan ruang lingkup audit
yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Pemeriksaan yang dilakukan,
disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi
kondisi keuangan bank dan standar akuntansi Indonesia.
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BAB VII
PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO TERMASUK
PENGENDALIAN INTERN
Secara berkala Bank KEB Hana Indonesia melakukan review atas kecukupan
dan kehandalan proses mitigasi risiko yang telah diterapkan selama ini.
Pengembangan manajemen risiko yang dilakukan Bank, didasarkan pada
potensi risiko yang melekat pada setiap aktivitas operasional bank dan
berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia. Untuk
mendukung penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian intern, bank
membentuk Satuan Kerja Intern, Satuan kerja Manajemen Risiko, Komite
Manajemen Risiko yang berada di bawah Direksi dan Satuan Kerja Kepatuhan.
Bank memiliki kebijakan terkait Manajemen Risiko. Kebijakan tersebut dikinikan
minimal 1 tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan bank. Pengkininan terakhir
terhadap kebijakan Manajemen Risiko dilakukan bank pada akhir tahun 2014
dimana perubahan dilakukan pada standar penyusunan kebijakan dan
penggunaan dual bahasa. Kebijakan Manajemen Risiko disetujui oleh Direksi
dan Komisaris masingmasing dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan Direksi
dan Komisaris.
Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang dimiliki Bank antara lain
mengatur mengenai pengukuran terhadap 8 jenis risiko sesuai dengan peraturan
Otoritas Jasa Keuangan, pengaturan dan pembagian tugas dan tanggung jawab
masingmasing struktur organisasi dalam manajemen risiko secara jelas,
perhitungan dan metode yang digunakan untuk ICAAP, tata cara proses
identifikasi risiko, pengukuran risiko, system informasi Manajemen Risiko,
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penilaian peringkat risiko, pengendalian risiko dan mitigasi, penetapan limit dan
toleransi risiko, pelaksanaan stress testing, serta penerapan system internal
kontrol.
Pelaksanaan manajemen risiko telah dilakukan secara inheren pada semua
tingkatan organisasi, dan dalam setiap kegiatan usaha bank, termasuk
pengendalian internal dalam rangka memperkuat aspekaspek Identifikasi Risiko,
Pengukuran Risiko, Pengawasan Risiko, dan Pengendalian Risiko.
Komite Manajemen Risiko yang berada dibawah Direksi bertugas untuk
memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko di
Bank KEB Hana. Hasil dari Komite Manajemen Risiko selanjutnya akan
didiskusikan lagi ke Komite Pemantau Risiko. Hasil rekomendasi kemudian
disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk dipublikasikan kepada unit
unit terkait atas pengelolaan risiko di Bank.
Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melakukan beberapa aktivitas sepanjang
tahun 2014 terhadap bank hasil merger ”PT. Bank KEB Hana Indonesia”,
mencakup beberapa hal berikut,
•

Membuat internal risk limit untuk FY 2014, termasuk diantaranya limit
untuk industri, limit untuk aktivitas tresuri, limit untuk pengelolaan
likuiditas, limit untuk pengelolaan surat berharga, limit untuk pengelolaan
risiko suku bunga pada buku bank, serta limit permodalan untuk masing
masing risiko utama yang dihadapi oleh Bank. Penetapan limit risiko akan
selalu berubah disesuaikan dengan perkembangan bisnis bank dan
perubahannya selalu dikomunikasikan terlebih dahulu dalam Komite
Pemantau Risiko dan disosialisasikan kepada seluruh lini bisnis;
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•

Berperan aktif dalam proses merger (penggabungan usaha) dengan PT
Bank KEB Indonesia (Legal Merger pada tanggal 20 Februari 2014, dan
Operasional Merger pada tanggal 10 Maret 2014);

•

Membuat pedoman penyusunan pengelolaan risiko operasional, termasuk
pengelolaan data kerugian dan self assessment;

•

Mengkinikan kebijakan umum manajemen risiko pasca penggabungan
usaha dengan PT Bank KEB Indonesia;

•

Mengkinikan kebijakan pengelolaan risiko likuditas, termasuk limitlimit
rasio likuiditas untuk kepentingan pemantauan secara internal;

•

Membuat kerangka kerja pengelolaan perencanaan pendanaan likuiditas
darurat (contingency funding plan);

•

Mengkinikan informasi eksposur grup debitur pasca merger dengan PT
Bank KEB Indonesia;

•

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 professional 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 dimana terdapat benturan kepentingan. Namun demikian apabila
keputusan tetap harus diambil maka pihakpihak 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.
Bank menghindari adanya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun
dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan
kepentingan. Pengambilan keputusan strategis oleh bank dilakukan secara
obyektif dan bebas dari tekanan dari pihak manapun. Pengambilan keputusan
dilakukan melalui suara terbanyak dan adanya perbedaan pendapat selalu
didokumentasikan dalam risalah rapat.
Bank telah memiliki prosedur penanganan benturan kepentingan dan telah
disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 26/081/Dir/SK tanggal 30
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Desember 2014 serta disetujui oleh Dewan Komisaris. Hingga saat ini bank tidak
memberikan perlakuan istimewa kepada pihakpihak tertentu di luar prosedur
dan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam kategori benturan kepentingan
yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank atau mengurangi keuntungan
Bank, seperti pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku, pemberian kredit tanpa memperhatikan kewajaran dan
batas yang diperbolehkan.

No

Nilai

Nama dan Jabatan

Nama dan

Pihak yang

Jabatan

Jenis

Memiliki Benturan

Pengambil

Transaksi

Kepentingan

Keputusan

Transak
si
(jutaan

Keterang
an

Rupiah)

NIHIL
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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 Otoritas Jasa
Keuangan yang mengatur tentang batas maksimum pemberian kredit (BMPK).
Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan
oleh Komite Kredit secara independen dan mengacu pada ketentuan berlaku.
Secara berkala bank memonitor dan melaporkan perihal dimaksud kepada
Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
Posisi per tanggal 31 Desember 2014, 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:
Eksposur
Pihak terkait

Group
Debitur Inti
Total Group
72 group

∑Debitur
1

Jutaan rupiah
Utilisasi BMPK
0,13%

Baki Debet
362

Baki Debet
6,493,236

%
43.27

∑Debitur
25

5,620,151

37.45

191

Jutaan rupiah
Total Kredit
15,005,941
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BAB X
RENCANA STRATEGIS BANK
Pada tanggal 20 Februari 2014, Bank melakukan Legal Merger antara PT. Bank
Hana dan PT. Bank KEB Indonesia, dimana PT. Bank Hana bertindak sebagai
surviving bank, dan selanjutnya bank hasil merger berganti nama menjadi PT.
Bank KEB Hana Indonesia. Adapun Operasional Merger dilakukan pada tanggal
10 Maret 2014, dan hasil merger tersebut telah mampu menciptakan sinergi
positif antara kedua bank. Asset bank hasil merger meningkat lebih dari 100%
dibandingkan dengan asset bank sebelum merger. Jumlah total asset yang
dicapai pada akhir tahun 2014 sebesar Rp 22 triliun, menjadikan bank hasil
merger (Bank KEB Hana Indonesia) masuk dalam kategori bank papan tengah
(40 besar).
Dengan adanya sinergi positif antar kedua bank tersebut merubah visi bank
kedepan dari menjadi TOP 20 bank di Indonesia dengan fokus pembiayaan
usaha kecil, menengah komersial dan korporasi menjadi bank terbaik di
Indonesia yang masuk dalam kategori TOP 20.
Dalam pelaksanaan rencana bisnis, secara umum bank telah mampu
merealisasikan anggaran tahunan 2014. Realisasi total asset bank mencapai
137,52%, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 123,83%, dan
penyaluran kredit sebesar 119,90%. Dari aspek rentabilitas, laba sebelum pajak
terealisasi sebesar 118,54% dari target anggaran. Bank tetap menjaga posisi
NPL gross pada rasio 0,08% hingga akhir semester II2014, sedangkan CAR
tercatat sebesar 18,36% diatas batas ketentuan yang berlaku.
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Kondisi persaingan bisnis yang semakin ketat mendorong Bank KEB Hana untuk
terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pada nasabah dan
stakeholders lainnya. Dalam menyusun strategi bisnis bank, dilakukan secara
lebih komprehensif agar mampu mewujudkan visinya sebagai salah satu bank
terbaik yang berfokus pada pelayanan nasabah, selain berupaya pula untuk
dapat mencapai peringkat 20 (duapuluh) bank besar di Indonesia. Langkah
langkah strategis yang telah ditempuh dan disiapkan Manajemen dalam
menjalankan roda bisnis Bank KEB Hana Indonesia, antara lain meliputi:


Mempercepat

pertumbuhan

aset

dengan

memanfaatkan

momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif dan stabil,
serta besarnya volume perdagangan IndonesiaKorea yang terus
meningkat;


Mengkonsolidasi dan meningkatkan pangsa pasar yang dikuasai

oleh masingmasing bank sebelum merger sehingga tercipta sinergi
pada bank hasil merger “PT. Bank KEB Hana Indonesia” yang
menguasai market share yang dominan dalam sector korporasi
(terutama industry manufaktur pebisnis Korea, apabila dibandingkan
dengan peer group bank) maupun memperluas sektor komersial dan
sector retail termasuk SME dari pebisnis lokal. Dengan demikian, bank
tetap melanjutkan dan meningkatkan fokusnya pada sectorsektor
bisnis yang dikuasainya di bidang korporasi, commercial, dan retail
termasuk SME, dengan memperluas pula produkproduk unggulan
untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah maupun calon
nasabah;


Percepatan perluasan jaringan kantor ke kotakota sentra ekonomi

di luar pulau Jawa dan peningkatan kinerja kantorkantor cabang yang
telah eksis;
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Memperkuat customer base dengan menciptakan produkproduk

baru dengan fiturfitur layanan yang didukung dengan kehandalan IT
yang memberikan kemudahan dan kecepatan

dalam layanan

bertransaksi dengan bank;


Menggencarkan promosi dan advertensi sebagai sarana untuk

membangun brand recognition;


Memperkuat fee based income

yang berasal dari pembiayaan

ekspor impor serta transaksi valas, layanan remittance untuk para TKI
di Korea dan transaksi internet banking dan mobile banking;


Pengembangan kualitas staf marketing dan perekrutan tenaga

profesional di bidang pemasaran.
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BAB XI
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Aspek transparansi kondisi keuangan Bank kepada publik adalah salah satu pilar
penting dalam pencapaian Good Corporate Governance di perbankan Indonesia.
Dengan

adanya

transparansi,

diharapkan

dapat

lebih

meningkatkan

kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan nasional.
a. Transparansi kondisi keuangan Bank KEB Hana
Dilakukan bank dalam bentuk laporan tahunan, laporan keuangan
publikasi yang diumumkan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang
memiliki peredaran luas. Laporan berkala disampaikan ke regulator dan
laporan keuangan tahunan telah diaudit oleh kantor akuntan publik &
dilaporkan ke regulator dan institusiinstitusi terkait sesuai ketentuan.
Laporan keuangan triwulanan, tahunan dan laporan GCG dapat diakses
dalam homepage Bank KEB Hana Indonesia www.kebhana.co.id, dengan
demikian profil bank dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas.
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b. Transparansi kondisi non keuangan KEB Hana
Dilakukan bank dalam bentuk informasi tertulis mengenai karakteristik
setiap produk bank dalam bentuk brosur, leaflet dan banner. Iklan melalui
media elektronik dan papan reklame. Adanya layanan pengaduan
nasabah baik melalui layanan telepon Call KEB Hana maupun pengaduan
langsung nasabah ke kantor cabang.
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BAB XII
KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI

Hingga akhir tahun 2014, seluruh anggota Direksi tidak mempunyai kepemilikan
saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih besar pada PT Bank KEB
Hana Indonesia maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di
dalam dan di luar negeri.
Terdapat satu orang anggota Dewan Komisaris mempunyai kepemilikan saham
yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank Perkreditan Rakyat
dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam negeri. Per posisi 31
Desember 2014 kepemilikan saham 5% atau lebih dari anggota Dewan
Komisaris adalah sebagai berikut :

No

Nama

Jabatan

Kepemilikan

.
1.

Jenis
Eka
Asmara

Noor

Komisaris

Pada

Independen

BPR

3

(tiga)

%

Saham
Jml Lbr

Total (Jt

Saham

5.32%

Saham
235

Rp)

Biasa

5.00%

1,250

125

5.15%

206

103

118
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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. Ko Yung Ryul dalam
kedudukannya sebagai Komisaris Utama PT Bank KEB Hana Indonesia 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.
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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 2014 adalah sebagai berikut :

No
.
1

2

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun
Dewan
Komisaris
Direksi
orang Rp juta orang Rp juta

Remunerasi
Gaji dan tunjangan tetap
Fasilitas lain non natura
Fasilitas Natura (tidak dapat dimiliki)
TOTAL

Jumlah remunerasi per orang dalam 1
tahun
Diatas Rp 2 milyar
Diatas Rp 1 milyar s.d. Rp 2 milyar
Diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar
Rp 500 juta kebawah

4
4


757
40

797

Jumlah Direksi
2
3
2


7
7
7
7

12,892
1,293
1,176
15,361

Jumlah
Komisaris



4

Rasio tertinggi dan terendah:
 Rasio gaji tertinggi & terendah BOC

155.0%

 Rasio gaji tertinggi & terendah BOD

295.2%

 Rasio gaji tertinggi & terendah karyawan

4237.2%

 Rasio gaji tertinggi BOD & gaji tertinggi karyawan

149.6%
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BAB XV
SHARE OPTION, BUY BACK SHARE DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI
DAN RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH
Sehubungan dengan penggabungan usaha PT Bank KEB Indonesia ke dalam
PT Bank Hana, bank hasil penggabungan melakukan pembelian kembali saham
PT Bank KEB Hana Indonesia yang dimiliki PT Clemont Finance Indonesia dan
sebagian saham yang dimiliki Bambang Setijo. Melalui surat no. S
61A/PB313/2014 tanggal 30 April 2014, OJK telah menyetujui rencana bank
hasil penggabungan untuk membeli kembali saham bank PT KEB Hana
Indonesia. Sehingga komposisi sebelum dan sesudah pembelian kembali saham
menjadi:
LAPORAN KOMPOSISI KEPEMILIKAN MODAL PT BANK KEB HANA
INDONESIA
A. Komposisi kepemilikan bank yang lama
No
.
1.
2.
3.
4.
5.

Jumlah
Nama Pemilik

Nominal
(ribuan Rp)

Korea Exchange
Bank, Seoul
Hana Bank, Seoul
International
Finance Corporation
Bambang Setijo
PT. Clemont
Finance Indonesia

Jumlah
lembar saham

%
kepemilika
n

573.462.450

573.462.450

49,87%

428.629.495

428.629.495

37,27%

113.578.255

113.578.255

9,88%

28.537.250

28.537.250

2,48%

5.792.550

5.792.550

0,50%
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Jumlah

1.150.000.000

1.150.000.000

100,0%

B. Komposisi kepemilikan bank yang baru
No
.
1.
2.
3.
4.
5.

Jumlah
Nama Pemilik

Nominal
(ribuan Rp)

Korea Exchange
Bank, Seoul
Hana Bank, Seoul
International
Finance Corporation
Bambang Setijo
Saham Treasury
Jumlah

Jumlah
lembar saham

%
kepemilika
n

573.462.450

573.462.450

49,87%

428.629.495

428.629.495

37,27%

113.578.255

113.578.255

9,88%

11.500.000
22.829.800
1.150.000.000

11.500.000
22.829.800
1.150.000.000

1%
1,98%
100,0%

Hingga akhir tahun 2014, perseroan tidak mengeluarkan obligasi sebagai
sumber pendanaan.
Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
Sedangkan rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah dalam 1 tahun sebesar
3019% dan rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah sebesar 295.2% sementara
rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah sebesar 155% dan rasio gaji
tertinggi Direksi terhadap gaji tertinggi karyawan sebesar 149.6%.
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BAB XVI
RAPAT DEWAN KOMISARIS

Hingga akhir tahun 2014 telah dilakukan 5 (lima) kali rapat Dewan Komisaris,
dan 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 2014, tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris yang
telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut :

Jumlah rapat yang dihadiri
No

Nama

Jabatan

Jumlah
Rapat

Persentase

1

Ko Yung Ryul

Komisaris Utama

2/5

40%

2

Eka Noor Asmara

Komisaris

5/5

100%

3

Nasser Atorf

Komisaris Independen

5/5

100%

Komisaris Independen

5/5

100%

Komisaris Independen

5/5

100%

4
5

Abdul Wahab
Sjachroni
Ahmad Effendy
Aburachman

Rapat Dewan Komisaris dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat selama telah memenuhi quorum yaitu dihadiri paling sedikit dua per
tiga bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Keputusan Rapat Dewan
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Komisaris dinyatakan sah apabila disetujui lebih dari 50% dari jumlah yang hadir.
Perbedaan pendapat diungkapkan dalam risalah rapat, dan pengambilan
keputusan didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai
mufakat, maka pengambilan keputusan didasarkan atas suara mayoritas Dewan
Komisaris yang hadir dalam rapat.
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BAB XVII
JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)
Selama tahun 2014, terdapat enam peristiwa penyimpangan yang dilakukan
oleh karyawan tetap dan karyawan tidak tetap yang dapat dikategorikan
sebagai internal fraud dimana mayoritas terkait dengan operasional cabang.
Terdapat 1 kasus penyimpangan yang bernilai lebih dari Rp 100 juta, namun
demikian kasus tersebut dapat ditangani dengan segera serta kerugian dapat
diminimalisasi hingga dibawah Rp 5 juta. Apabila diukur dalam bentuk nominal
uang, maka jumlahnya tidak signifikan jika dibandingkan dengan laba bank
(sebelum

pajak)

yaitu

sebesar

0,05%.

Namun

demikian,

dengan

mempertimbangkan aspek integritas yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai
bank, maka bank telah memberikan sanksi secara proporsional terhadap
pelaku fraud, dalam bentuk sanksi yang paling ringan sampai dengan sanksi
pemberhentian dari pekerjaan.

Internal
Fraud dalam
1 tahun
Total Fraud
Telah
diselesaikan
Dalam proses
penyelesaian
di
internal
Bank
Belum
diupayakan
penyelesaian
Telah
ditindaklanjuti
melalui proses

Jumlah kasus yang dilakukan oleh
Anggota Dewan
Komisaris dan Anggota
Pegawai Tetap
Pegawai tidak tetap
Direksi
Thn
Thn
Thn
Thn
Thn
Thn
sebelumnya berjalan sebelumnya berjalan sebelumnya berjalan
0
0
0
5
0
1
0

0

0

5

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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hukum.
Hasil temuan SKAI beserta penyelesaiannya telah dilaporkan kepada
Pengawas Otoritas Jasa Keuangan melalui Laporan Penerapan Strategi Anti
Fraud.
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BAB XVIII
PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh bank dalam tahun 2014 adalah terkait
dengan penanganan kredit bermasalah terhadap satu debitur. Kasus ini sedang
dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, dan bank bertindak selaku
penggugat/pemohon banding.
Permasalahan Hukum
Telah mendapatkan
putusan yang
mempunyai kekuatan
hukum tetap
Dalam proses
penyelesaian
Total

Jumlah Kasus
Perdata

Pidana

0

0

1

0

1

0
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BAB XIX
PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL
DAN KEGIATAN POLITIK

Hingga akhir tahun 2014, Bank tidak pernah mengeluarkan dana untuk kegiatan
politik ataupun yang sejenisnya. Selama tahun 2014, Bank KEB Hana telah
mengalokasikan total dana Rp 838 juta untuk pelaksanaan programprogram
sosial dalam bidang kependidikan dan bakti sosial seperti:
•

Beasiswa Bank KEB Hana Indonesia
Di tahun 2014, Bank KEB Hana juga kembali memberikan bantuan
beasiswa pendidikan kepada sejumlah mahasiswa berprestasi dari
Universitasuniversitas terkemuka di Indonesia. Penyaluran beasiswa ini
merupakan perwujudan komitmen Bank KEB Hana sebagai bank
“Glocalize”, yaitu memiliki jaringan global namun tetap konsisten
memberikan manfaat sebesarbesarnya kepada masyarakat lokal.

•

Mewujudkan Kehidupan Sehat dan Berkualitas
Bank KEB Hana juga terus mengadakan programprogram terkait dengan
pendidikan lainnya untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakat
Indonesia melalui seminar, pelatihan atau penyuluhan. Salah satunya
adalah penyuluhan bertajuk “Healthy Living” yang diselenggarakan
bekerjasama dengan Lembaga Daya Dharma pada 25 Mei 2014. Acara ini
diadakan bagi para penyandang cacat dan lanjut usia yang juga
dilengkapi dengan pemaparan materi edukasi perbankan.

•

Membawa Perubahan bagi Bangsa
Bekerjasama dengan Yayasan Rumah Perubahan Rhenald Kasali, pada
21 Juni 2014 Bank KEB Hana mengadakan acara edukasi perbankan
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untuk anakanak kurang mampu dan dihadiri oleh 30 orang peserta di
rentang usia 712 tahun. Acara dibuka dengan penyampaian materi
tentang bank dan manfaat menabung. Di acara ini Bank KEB Hana juga
menyerahkan donasi berupa buku bacaan dan seperangkat komputer
kepada Yayasan Rumah Perubahan yang kemudian diakhiri dengan
wisata edukatif di Kidzania.
•

Membagikan Kebahagiaan Menyambut Idul Fitri
Menyambut hari raya Idul Fitri yang dirayakan oleh mayoritas penduduk
Indonesia, Bank KEB Hana membagikan bingkisan lebaran kepada
karyawan nonstaff termasuk petugas keamanan Gedung Wisma Mulia
pada 21 Juli 2014. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan Bank
KEB Hana yang dijadikan tradisi sebagai bentuk apresiasi Bank dan demi
menjalin hubungan yang baik dengan rekanrekan dari Wisma Mulia.
Dalam rangka menyambut Idul Fitri ini, Bank KEB Hana juga membagikan
paket bingkisan lebaran kepada 60 anak yatim dan 20 janda di Masjid
Nurul Amin, Tendean. Bingkisan yang diberikan berupa alat ibadah dan
kebutuhan pangan yang dananya didapatkan dari donasi seluruh
karyawan Bank KEB Hana dan dana CSR Bank. Pada kegiatan ini, Bank
KEB Hana juga menyampaikan materi edukasi perbankan untuk
memperkenalkan

tentang

bank

dan

manfaat

menabung

kepada

masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan literasi perbankan
masyarakat.
•

Mendekatkan Diri Kepada Masyarakat Lokal
Wujud visi Glocalize Bank KEB Hana dan keinginan untuk lebih dekat
dengan masyarakat lokal juga diwujudkan dengan pembagian 700 paket
61

nasi kotak kepada warga kurang mampu di daerah Kalijodoh pada 6
Desember 2014. Kegiatan ini dilakukan oleh 14 karyawan ekspatriat Bank
KEB Hana beserta istri dan bekerjasama dengan Yayasan Happy Center
yang telah mendistribusikan paket nasi kotak kepada warga kurang
mampu selama tujuh tahun berturutturut.
Selain itu, bekerjasama dengan Yayasan Pelangi Orphanage Home, pada
06 Desember 2014 Bank KEB Hana juga memberikan edukasi perbankan,
perbaikan gedung yayasan, dan beasiswa bagi anakanak berprestasi.
Yayasan Pelangi Orphanage Home merupakan sebuah yayasan dari
Korea

yang

memberdayakan

anakanak

keturunan

Korea,

yang

ditinggalkan oleh orang tua mereka.
•

Menularkan Kebiasaan Menabung Pada Anakanak
Kegiatan yang diikuti oleh 30 anak kurang mampu dari Yayasan Don
Bosco pada tanggal 13 Desember 2014 ini diisi dengan presentasi
tentang pengenalan bank dan ajakan untuk menabung di bank.
Pelaksanan kegiatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa tingkat
awareness masyarakat Indonesia untuk menabung di bank dan
memanfaatkan fasilitas perbankan masih tergolong rendah. Melalui
kegiatan ini diharapkan agar anakanak dapat lebih mengenal bank sejak
dini serta mendorong keinginan mereka untuk menabung di bank. Di
acara ini, Bank KEB Hana juga menyalurkan donasi untuk meningkatkan
kualitas hidup anakanak yang bernaung di bawah Yayasan Don Bosco.

•

Membangun Citacita Tunas Muda
Di kantor pusat Wisma Mulia dan diikuti oleh 26 anakanak dari panti
asuhan Yohanes, Bank KEB Hana menunjukkan dukungannya bagi para
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tunas muda untuk meraih masa depan yang cerah. Acara dibuka dengan
edukasi perbankan dan paparan tentang keuntungan menabung di bank.
Selain itu, Bank KEB Hana juga memberikan santunan bulanan untuk
operasional dan keperluan sekolah seperti komputer, printer, buku
ensiklopedia dan permainan edukasi. Acara ini ditutup dengan bermain
bersama di Kidzania.
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BAB XX
RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
POSISI AKHIR DESEMBER 2014

Berdasarkan kertas kerja Self Assessment Good Corporate Governance posisi
akhir Desember 2014, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil Self
Assessment Good Corporate Governance sebagai berikut:
Peringkat masingmasing Faktor
No

Faktor

Peringkat

.
1.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan

2

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Komisaris
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
Penanganan Benturan Kepentingan
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Penerapan Fungsi Audit Intern
Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Penerapan
Fungsi
Manajemen
Resiko

dan

2
1
2
2
2
2
2

9.

Pengendalian Intern
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party)

2

Dan Debitur Besar (Large Exposure)
10. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

2
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Bank,

Laporan

Pelaksanaan

GCG

dan

Laporan

Eksternal
11. Rencana Strategis Bank

2

BAB XXI
KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT
POSISI AKHIR DESEMBER 2014

1.

Nilai Komposit dan Predikatnya
Matrikulasi hasil perhitungan nilai komposit GCG memberikan hasil akhir
sebesar 2, mengacu pada pedoman penilaian GCG nilai komposit 1.5 ≤
nilai komposit < 2.5 diklasifikasikan sebagai “Baik”.

2.

Kelemahan dan penyebabnya
Berdasarkan pemeriksaaan audit dari regulator (Otoritas Jasa Keuangan),
masih terdapat beberapa temuan yang terkait pada aspekaspek penerapan
GCG dan kepatuhan, risiko perkreditan dan risiko operasional.
Meskipun ditemukan beberapa kelemahan namun kelemahan tersebut
masih

dapat

ditindaknjuti

perbaikannya,

dan

selalu

dimonitor

penyelesaiannya.

3.

Kekuatan dan Rencana Tindak Lanjut (Action Plan)
a.

Komitmen bank untuk terus memperluas cakupan bisnisnya di
Indonesia sangat tinggi. Seiring dengan suksesnya pelaksanaan
operasional merger yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2014, maka
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Manajemen PT Bank KEB Hana Indonesia senantiasa melakukan
perbaikan

dan

penyempurnaan

di

segala

bidang.

Dukungan

pemegang saham yang kuat dengan visi misi yang jelas memberikan
dorongan motivasi yang tinggi bagi manajemen untuk mengelola
kegiatan usaha bank berdasarkan prinsipprinsip GCG.

b.

Rencana Tindak (Action Plan)
No
1.

Aspek
Penerapan fungsi
kepatuhan Bank

Waktu

Action Plan

penyelesaian
Sepanjang

• Meningkatkan

pada tahun 2015

pengendalian
aspek

kepatuhan

terutama

pada

pelaksanaan APUPPT
dan

juga

terus

mengupayakan
compliance awareness
dan compliance culture
di
2.

Penerapan fungsi
audit intern

seluruh

tingkatan

organisasi.
• Memperkuat
dan

kualitas Sepanjang
SDM tahun 2015

kuantitas

SKAI
perekrutan

dengan
staf

baru

dan

pengawasan

terhadap

pelanggaran
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3.

Transparansi

ketentuan.
• Bank

akan Kwartal III

kondisi keuangan

menyempurnakan

dan non keuangan

aspek
dengan
kebijakan

Tahun 2015.

transparansi
membuat
transparansi

kondisi keuangan dan
4.

Rencana Bisnis
Bank

non keuangan.
• Bank akan membuat Kwartal III
rencana strategis pasca Tahun 2015
merger dalam bentuk
rencana

korporasi

(corporate plan)
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