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LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

Laporan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) 

merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai 

perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang berada diluar perusahaan 

nasabah, pemerintah, karyawan, masyarakat dan pihak lain akan menggunakan laporan ini 

untuk membuat suatu keputusan sesuai dengan kepentingannya. Laporan yang baik adalah 

laporan yang dapat memberikan gambaran secara jelas dan nyata mengenai perusahaan 

tersebut. Aspek-aspek yang diungkapkan dalam laporan adalah mengenai tata kelola 

perusahaan itu sendiri. 

Pada saat ini pengguna jasa perbankan tidak lagi hanya berpusat pada kepentingan 

profitabilitas saja. Hal ini dikarenakan hanya dengan melihat laporan keuangan saja belum 

dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang perusahaan tersebut.  Yang menjadi 

tuntutan dunia bisnis adalah pengelolaan perusahaan yang paik. Tidak terkecuali 

perusahaan-perusahaan perbankan Tuntutan Bank Indonesia untuk meningkatkan 

transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank kepada public sejalan dengan semakin 

berkembangnya produk dan aktivitas perbankan nasional. Aspek tersebut dinilai melalui 

pencapaian Good Corporate Governance bank dengan mengungkapkan informasi secara 

kuantitatif  dan kualitatif. Informasi kuantitatif dapat dilihat dari laporan tahunan yang 

wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Bank Indonesia menggunakan laporan keuangan 

sebagai dasar dalam penentuan status suatu bank apakah bank tersebut merupakan bank 

yang sehat atau tidak. 

Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Maret 2015 telah menetapkan peraturan 

nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, 

yang diundangkan pada tanggal 1 April 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM Republik 

Indonesia.  Dengan demikian ketentuan penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat 

telah resmi diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015. 

TATA KELOLA pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan 

masa‐masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri 

perbankan akan semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkankinerja bank, 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 wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman 

pada prinsip‐prinsip 5 (lima) prinsip dasar TATA KELOLA. 

 

 

 



 

 

Untuk tercapainya PD. BPR Bank Buleleng 45  yang sehat, maju, dan 

berkembang maka dengan ini kami berkomitmen untuk senantiasa 

melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (TATA KELOLA‐ GCG) dengan 

menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang 

organisasi dengan berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar GCG 

 

B.VISI - MISI 

     VISI :  Menjadi Bank Yang Dipercaya dan Unggul Dalam Pelayanan UMKM di 
Kabupaten Buleleng 

 
   MISI : 

1. Meningkatkan kinerja organisasi 
2. Mengembangkan UMKM 
3. Meningkatkan mutu pelayanan nasabah 
4. Mengembangkan pasar dan unit layanan baru 
5. Sebagai salah satu sumber PAD Kabupaten Buleleng 
6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia 
7. Kepedulian terhadap lingkungan 

 
  MOTTO : Bank Buleleng Pilihan Kita 
  BUDAYA KERJA : 

1. Jujur dalam perkataan dan perbuatan 
2. Bertanggungjawab dalam mengemban tugas 
3. Melayani dengan sopan dan bijaksana 
4. Mampu menangani tugas dan pekerjaan 
5. Cerdas dalam pekerjaan dan beraktivitas 
6. Optimis untuk berkembang 
7. Ikhlas dalam melaksanakan tugas 

 
C. Tujuan operasional PD. BPR Bank Buleleng adalah untuk : 

1. Meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah dan usaha kecil dan mikro di kabupaten Buleleng  

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan 

3. Melaksanakan operasional secara transparan untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap sektor ini. 

4. Mencipatakan lembaga yang inovatif dan menguntungkan dengan 

risk profile yang solid dan stabil. 

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi tersebut maka Bank berusaha untuk 

menerapkan Tata kelola perusahaan (good corporate governance) pada setiap 

jenjang perusahaan. Tata kelola perusahaan tersebut diatur dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Tata Kelola 



 

Perusahaan Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Prinsip dasar menjadi landasan 

pelaksanaan GCG, yaitu : 

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang 

material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan 

keputusan. 
2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung 

jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif 
3. Pertanggung jawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip – prinsi 
pengelolaan bank yang sehat 

4. Profesional, yaitu memiliki Kompetensi, mampu bertindak obyektif dan 

bebas dari pengaruh /tekanan dari pihak manapun serta memiliki 
komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank . 

5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak 
stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
Salah satu wujud komitmen PD.BPR Bank Buleleng 45 untuk melaksanakan 

tata kelola Perusahaan, maka berikut kami sampaikan laporan penerapan 
Good Corporate Governance (GCG) tahun 2019. 

 

D.RUANG LINGKUP 
 

Ruang lingkup dari pelaksanaan Good Corporate Governance pada PD.BPR 
Bank Buleleng 45 untuk tahun 2019 adalah meliputi: 

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab  Dewan Pengawas; 
B. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 

C. Penerapan Fungsi: 

C.1. Fungsi Audit Internal 
C.2. Fungsi Kepatuhan 

C.3. Fungsi Audit Eksternal 
D. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian internal 

E. Batas maksimu Pemberian Kredit 
F. Rencana Bisnis 

 
E.TUJUAN 

Tujuan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Cxorporate Governance) 

pada PD. BPR bank Buleleng 45 antara lain: 
1. Meningkatkan kinerja bank Dengan menerapkan tata kelola perusahaan 

yang baik dalam segala kegiatan bank, sejalan denga Visi dan Misi serta 
rencana Bisnis bank yang telah ditetapkan oleh PD.BPR Bank Buleleng 45. 

2. Menjaga agar kegiatan operasional Bank senantiasa mematuhi peraturan 
internal maupun eksternal bank serta peraturan perundang-undangan 

lainnya. 
3. Meningkatkan pertanggung jawaban dan memberikan nilai tambah Bank 

kepada Stakeholder.. 

4. Memperbaiki Budaya kerja yang dimiliki Bank 
5. Mengelola sumber daya bank secara lebih baik dan profesional. 

6. Mendorong dan mendukung pengembangan bank. 
 



 

 

Salah satu wujud komitmen PD.BPR Bank Buleleng 45 untuk 
melaksanakan tata kelola perusahaan, maka kami sampaikan laporan 

penerapan Good Corporate Governance (GCG) tahun 2019. 
 

 
 

BAB II 

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN/ 

GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

 

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS 

A.1.Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan    
       Pengawas: 

 
a. Jumlah anggota Dewan Pengawas BPR berjumlah 2 (dua) orang dan 

tidak melampaui jumlah anggota Direksi. 
b. Susunan Dewan Pengawas PD. BPR Bank Buleleng 45 Tahun 2019: 

Dewan Pengawas PD. BPR Bank Buleleng 45 Tahun 2019 terdiri dari 
2 orang dengan surat Keputusan Bupati No.539/953/HK/2018. 

Adapun komposisinya adalah sebagai berikut : 

 

Ketua   :  Drs. Ketut Suparto,M.M.A.  

Sekretaris   :  Made Nyiri Yasa, S.SOS., M.MA. 

       Kriteria Dewan Pengawas: 

  Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan: 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Sehat jasmani dan rohani 

c. Memiilki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, prilaku 

yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan 

mengembangkan perusahaan. 

d. Memiliki Kompetensi 

e. Reputasi keuangan yang baik 

f. Memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

g. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu 

fungsi manajemen. 

h. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu). 

i. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama 

kali. 

j. Tidak pernah dinyatakan pailit 

k. Tidak pernah menjadi anggota Direksi yang  dinyatakan bersalah 

menyebabkan badan Usaha yang dipimpin dinyataka pailit. 

l. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 

m. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau 

calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon legislatif. 



 

 

Persyaratan Integritas, Kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud  

pada huruf b,c,dan d diatas meliputi: 

a. Memiliki Akhlak dan Moral yang baik anatar lain menunjukkan dengan     

sikap mematuhi ketentuan yang berlak, termasuk tidak pernah dihukum     

karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu; 

b. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang 

sehat; 

c. Telah memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga Sertifikasi dan telah 

lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test); dan 

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

e. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus 

f. Memiliki Pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan 

dengan jabatannya; dan 

g. Memiliki pengalaman dibidang perbankan selama 2 (dua ) tahun 

h. Tidak memiliki kredit macet 

i. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan pengawas 

yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan 

pailit. 

Independence Dewan Pengawas: 

Tidak terdapat  hubungan keluarga maupun keuangan antara Dewan 

Pengawas dengan Direksi atau dengan Dewan pengawas lain maupun 

dengan pemegang saham dan tidak terdapat penanaman saham di PD.BPR 

Bank Buleleng 45. Seluruh modal milik Pemerintah Daerah 

 

A.2.Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas 
(1) Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya Penerapan Tata 

Kelola Bagi Bank Perkreditan rakyat. 

(2) Dewan pengawas wajib melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan 
nasehat kepada Direksi. 

(3) Pengambilan keputusan adalah tetap menjadi tanggung jawab 
Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR. 

(4) Memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan 
rekomendasi dari Audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan 

Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain. 
(5) Menyetujui dan mengevaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun kebijakan Manajemen Risiko, serta 

mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan 
kebijakan Manajemen Risiko. 

(6) Meminta penjelasan dan pertanggung jawaban Direksi pengenai 
perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara 

keseluruhan termasuk kredit-kredit yang diberikan kepada pihak-
pihak terkait dan debitur-debitur besar tertentu. 

(7) Menyetujui kebijakan perkreditan BPR dan meminta penjelasan dan 
pertanggung jawaban Direksi apabila terdapat penyimpangan dalam 

pelaksanaan kebijakan perkreditan. 



 

(8)  

Menyetujui rencana Kerja tahunan yang disampaikan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan dan melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Rencana Kerja Bank serta menyampaikan Laporan 
pengawasan Rencana Kerja setiap semester kepada Otoritas Jasa 

Keuangan. 
(9) Menyetujui/mereview setiap kebijakan/prosedur internal yang 

bersifat strategis. 
(10) Melaksanakan rapat minimal setiap triwulanan atau minimal 4      

(empat) kali dalam setahun. 

 
A.3 Pelaksanaan pengawasan dan rekomendasi Dewan pengawas   
       selama tahun 2019 

Selama tahun 2019 dewan pengawas telah melaksanakan 
pemantauan dan pengawasan yang mencakup: 

a. Kinerja Bank, khususnya sesuai dengan rencana bisnis Bank 

b. Kecukupan permodalan 
c. Kualitas aktiva produktif 

d. Likuiditas bank 
e. Tingkat kesehatan bank 

f. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya 
Manusia 

g. Tindak lanjut hasil temuan Audit Internal maupun External 

h. Srategi Direksi dalam upaya penyehatan Bank. 
i. Realisasi pelaksanaan APU dan PPT 

j. Realisasi Inklusi dan Edukasi, literasi keuangan 
k. Melaporkan hasil evaluasi Rencana Bisnis dan realisasinya 

pada    semester pertama  dan semeter ke dua tahun 2019. 
 

          A.4 Saran-saran Dewan Pengawas 
a. Agar berkonsentrasi terhadap permasalahah NPL dengan cara 

penagihan yang maksimal terhadap kredit bermasalah. 
b. Restrukturisasi kredit: Rescheduling kredit, Reconditioning 

kredit dan dengan melaksanakan AYDA sesuai SOP dan 

peraturan yang berlaku 
c. Tetap memantau dan mengkoordinasikan permohonan Modal 

yang akan deberikan oleh Pemda. 
d. Tetap harus mengevaluasi target-target rencana Bisnia bank 

paling tidak setiap akhir bulan. 
 

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 
   B.1 Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota  Direksi. 

 PD.BPR Bank Buleleng 45 memiliki  2 (dua) orang anggota Direksi. 

Seluruh anggota Direkksi tidak memilki rangkap jabatan sebagai 
pengawas, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, Perusahaan atau 

Lembaga lain dimana kondisi ini telah dipersyaratkan sebelum 
pengajuan ke Otoritas Jasa keuangan. Untuk itu susunan Direksi dapat 

kami sampaikan sebagai berikut: 



 

.   Susunan anggota Direksi PD. BPR Bank Buleleng 45 untuk tahun 2019 

adalah:  Nyoman Suarjaya, SH selaku Direktur  Utama dan Made 
Dowadi, SE selaku Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan 

dengan Keputusan Bupati No.539/810/HK/2019 dan telah tercatat 
dalam administrasi Otoritas Jasa keuangan , dengan Surat Nomor : S-

07/KO.0812/2019.  
 

       Kriteria  Direksi: 

  Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan: 

n. Warga Negara Indonesia 

o. Sehat jasmani dan rohani 

p. Memiilki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, prilaku 

yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan 

mengembangkan perusahaan. 

q. Memiliki Kompetensi 

r. Reputasi keuangan yang baik 

s. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu 

fungsi manajemen. 

t. Berijazah paling rendah D 3 (Diloma 3) 

u. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar 

pertama kali. 

v. Tidak pernah dinyatakan pailit 

w. Tidak pernah menjadi anggota Direksi yang  dinyatakan bersalah 

menyebabkan badan Usaha yang dipimpin dinyataka pailit. 

x. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 

y. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau 

calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon legislatif. 

Persyaratan Integritas, Kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud  

pada huruf b,c,dan d diatas meliputi: 

j. Memiliki Akhlak dan Moral yang baik anatar lain menunjukkan dengan     

sikap mematuhi ketentuan yang berlak, termasuk tidak pernah dihukum     

karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu; 

k. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang 

sehat; 

l. Telah memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga Sertifikasi dan telah 

lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test); dan 

m. Memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

n. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus 

o. Memiliki Pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan 

dengan jabatannya; dan 

p. Memiliki pengalaman dibidang perbankan selama 2 (dua ) tahun 

q. Tidak memiliki kredit macet 

r. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan pengawas 

yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan 

pailit. 

 



 

 

Independence Direksi: 

Tidak terdapat  hubungan keluarga maupun keuangan antara Direksi  

dengan  Dewan pengawas atau dengan Direksi  lain maupun dengan 

pemegang saham dan tidak terdapat penanaman saham di PD.BPR Bank 

Buleleng 45. Seluruh modal perusahaan  milik Pemerintah Daerah 
 

B.2 Tugas dan Tanggung jawab Direksi 
 Tugas dan tanggung jawab Direksi PD.BPR Bank Buleleng 45,    

    adalah : 
a. Mempunyai tanggung jawab penuh untuk melakukan fungsi 

manajemen Bank 
b. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya 

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan 
Perundang-undangan. 

c. Menerapkan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank untuk 

semua tingkatan atau jenjang organisasi. 
d. Mengambil tindakan untuk menindak lanjuti temuan audit dan 

rekomendasi dari unit internal Audit Bank, Audit Eksternal, hasil 
pengawasan dari Otoritas lainnya. 

e. Mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Pemegang Saham 
melalui Rapat Umum Pemegang Saham. 

f. Memberikan informasi yang akurat, data Relevan, dan tepat waktu 
dan informasi  kepada Dewan Pengawas. 

 

  B.3  Tugas dan Tanggung jawab masing-masing Anggota Direksi 
  B.3.1. Direktur Utama mempunyai tugas  

a. Menyelenggarakan  perencanaan dan koordinasi dalam 
pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan 

dan pengendalian atas unit kerja BPR Bank Buleleng 45 
b. Menjalankan kepemimpinan PD. BPR Bank Buleleng 45 

sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang 

digariskan oleh Kepala Daerah dan Dewan Pengawas 
dengan memperhatikan Tata tertib dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
c. Bersama Direktur menentukan kebijaksanaan dan 

bertanggung jawab atas kekayaan PD. BPR bank Buleleng 
45 

d. Mewakili Bank Dalam segala tindakan hokum keluar 
maupun kedal;am demi kepentingan PD.BPR Bank 

Buleleng 45 

e. Memberi pertanggung jawaban atas jalannya PD. BPR Bank 
Bulelng 45 Kepada Kepala Daerah melalui Dewan 

Pengawas. 
 

 
 

 

 



 

 

 B.3.2  Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan  
           mempunyai tugas :  

a. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk 
memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan 

Otoritas jasa keuangandan Peraturan Perundang-
undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-

hatian termasuk pemberian pendapat yang berbeda apabila 
terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang 

dari Peraturan Otoritas jasa keuangan dan/atau peraturan 

perundang-undangan lain. 
b. Memastikan tidak lanjut hasil pemeriksaan/atau temuan 

audit internal maupun eksternal. 
c. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak 

menyimpang dari peraturan perundang-undangan  
d. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh 

komitmen yang dibuat BPR kepada Otoritas Jasa keuangan 

dan Otoritas lain 
e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan 

berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai 
Peraturan Otoritas Jasa keuangan terkini dan peraturan 

perundang-undangan lain yang relevan termasuk 
pelaksanaan Edukasi, literasi serta inklusi keuangan dan 

penerapan APU dan PPT. 
f. Melaporkan kepada anggota Direksi lain dan Dewan 

Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan 

yang dilakukan oleh pegawai BPR terkait Pembinaan  dan 
pengendalian atas Unit Kerja PD. BPR Bank Buleleng 45 

g. Melaporkan kepada Otoritas jasa keuangan apabila  
terdapat anggota Direksi yang melanggar ketentuan atau 

perundang-undangan yang berlaku. 
h. Mewakili Direktur Utama apabila berhalangan. 

i. Bersama Direktur utama menentukan kebijaksanaan dan 
bertanggung jawab atas kekayaaan PD. BPR bank Buleleng 

45; 

j. Membantu tugas-tugas Direktur utama dalam menentukan 
kebijakan teknis PD. BPR; 

k. Meneliti dan menata kesempurnaan administrasi PD.BPR 
bank Buleleng 45, pembukuan Bank, system, dan prosedur 

pemberian kredit dan kesempurnaan tentang kekuatan 
yuridis akta-akta yang dibuat PD.BPR Bank Buleleng 45  

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Direktur utama. 
m. Melaporkan pokok-pokok pelaksanaan tugas kepatuhan ke 

Otoritas Jasa keuangan pada bulan Maret tahun 
berikutnya. 

n. Memastikan laporan-laporan telah tersampaikan tepat 
waktu. 

 
 



 

         

C.Penerapan fungsi Audit Internal, Fungsi kepatuhan dan Audit Ekternal. 
Direksi menunjuk pejabat  khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 

fungsi-fungsi tersebut diatas sehingga pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut diatas 
telah dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Eksekutif yang 

membawahkannya.  
 

  C.1 Audit Internal : 
Sesuai Rencana kerja Audit Internal yang telah mendapat persetujuan 

Direktur Utama untuk tahun 2019  meliputi hampir semua aktivitas 

perbankan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.. Temuan 
audit dan laporan yang disampaikan kepada Direktur utama, Dewan 

Pengawas dan anggota Direksi lainnya. Unit-unit yang bersangkutan telah 
melakukan tindak lanjut yang direkomendasikan oleh Audit Internal. Dalam 

rangka meyakinkan fungsi manajemen Resiko yang baik, pengendalian 
Internal yang tepat serta tata Kelola Perusahaan yang baik , maka 

diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal 

yang telah dilakukan oleh Bank. Audit Internal  sebagai petugas independen 
menjalankan kegiatan audit dalam rangka memperoleh keyakinan tersebut 

diatas. Selain itu PE Audit Internal  juga memilki Piagam Audit Internal  
dan Program  kerja tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan 

audit sebagai berikut: 
  Program Kerja Audit Internal 

       Pada Tahun 2019, Internal Audit melakukan kegiatan audit 7 (tujuh) 
kali pada area atau unit yang ada pada BPR. Rencana Kerja Audit 

telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama terfokus pada 

antara lain sebagai berikut : 
a. Kualitas pelayanan (service kuality) yaitu sasaran Bank dalam tahun 

2019 adalah peningkatan dan perbaikan pelayanan agar selalu 
mentaati ketentuan-ketentuan pelayanan yang optimal (service 

Exellence). 
b. Kebijakan dan prosedur operasional yaitu kelengkapan pedoman 

operasional bank merupakan bahan untuk penyempurnaan 
kebijakan dan prosedur operasional, yang didukung dengan 

kepatuhan setiap unit departemen terhadap ketentuan-ketentuan 

yang berlaku baik internal maupun external. 
c. Kualitas kredit dan administrasi (credit Quality & Administration) 

yaitu hasil pemeriksaan OJK perlu ditindak lanjuti dalam hal 
penerapan prinsip kehati-hatian dalam inisiasi kredit, kualitas kredit 

maupun administrasinya. 
d. Proses Operasional yaitu pelaksanaan proses pengawasan melekat 

(internal Control), khususnya dibidang penerapan kebijakan dan 

prosedur, kualitas kredit, dan administrasi kredit, kegiatan 
Operasional, system teknologi informasi, dan penerapan pengenalan 

nasabah (KYC) 
e. Bidang Teknologo informasi ( Information Technologi), yaitu 

mengadakan monitoring hasil temuan Audit External, ( OJK & 
auditor Independen)dan internal SKI (SPI) secara berkesinambungan. 

 
 



 

 

f. Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah (KYC), yaitu pemeliharaan 
data nasabah, penerapan Anti Pencucian uang (APU), dan 

Pencegahan Pendanaan Terorisme (PTT). 
g. Meningkatkan kualitas Audit internal yaitu Satuan kerja Audit 

Internal (SKAI) untuk menguasai Kebijakan dan Prosedur 
Operasional Bank, peraturan-paraturan eksternal dan Internal, 

perencanaa, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan agar tidak terjadi 
praud. 

   

Dalam menjalankan fungsinya, PE Audit Internal juga  telah melakukan 
hal-hal sebagai berikut: 

a. Melakukan peningkatan kualitas kerja karyawan dengan training dan 
pelatihan baik internal maupun eksternal. 

b. Melakukan pemeriksaan operasional yang meliputi Dana Pihak ketiga 
(DPK), penerapan APU dan PPT dan Know Your Costomer (KYC), 

Teller dan Uang Tunai, Security, Service Excellence, Laporan 

Keuangan, Gedung & Inventaris, di kedua kantor kas dan lain-lain 
c. Melaksanakan pemeriksaan terhadap unit terkait seperti : Kredit, 

operation, IT dan kepatuhan. 
d. Melakukan Pemeriksaan khusus, yaitu cash account, dan Audit 

Investigasi. 
   

  C.2. Penerapan Fungsi Kepatuhan : 
   PD. BPR Bank Buleleng 45 berkomitmen untuk mematuhi    

semua peraturan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan ini, Direktur 

yang membawahkan fungsi kepatuhan dan PE  
   Manajemen Risiko dan kepatuhan menjaga budaya kepatuhan  

   dan kualitas dalam seluruh kegiatan operasional Bank. Dalam  
menjalankan fungsi kepatuhan petugas  telah melakukan Hal-hal 

 sebagai berikut: 
a. Memonitor tindak lanjut temuan pemeriksaan OJK oleh 

masing-masing unit yang terkait dalam hal tersebut, 
mengkomfirmasikan tindak lanjut yang telah dikerjakan, 

kemudian disampaikan ke Otoritas jasa Keuangan dengan 

dokumen pendukung bila perlu. 
b. Memonitor kewajiban bank atas laporan-laporan eksternal 

kepada BI dan atau OJK agar tidak ada keterlambatan 
penyampaian. 

c. Memastikan  pengkinian data nasabah sesuai dengan rencana 
supaya informasi data nasabah terupdate. 

d. Membuat laporan pokok- pokok pelaksanaan tugas anggota 

direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan untuk 
memastikan tugas yang diembannya sudah terlaksana. 

e. Up date peraturan-peraturan dan perundang-undangan serta 
kebijakan-kebijakan Perusahaan untuk mendapatkan 

informasi terkini. 
f. Memonitor pelaksanaan sistem operasional agar tidak 

menyimpang dari ketentuan. 



 

g. Selama tahun 2019, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap 
peraturan perbankan dan perudang-undangan yang berlaku 

namun ada beberapa  indikator yang belum sesuai dengan 
ketentuan yang mengakibatkan sanksi membayar sebesar 

Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai hasil 

pemeriksaan OJK. 
 

  C.3. Fungsi Audit Eksternal 
 Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 

terdaftar di Otoritas jasa Keuangan untuk melaksanakan 

Audit Laporan keuangan Independen. 

 Penunjukan KAP sesuai dengan Keputusan RUPS yang 

memberikan delegasi kepada Dewan Pengawas untuk 

melakukan penunjukan. 

 KAP yang ditunjuk telah menyampaikan hasil Audit kepada 

bank dan mampu bekerja secara independen. 

 Dari hasil audit KAP dapat memberikan informasi baik atau 

kurang baiknya pengelolaan perusahaan yang dilakukan 
manajemen, tercermin dari Opini yang diberikan. 

 

D. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk pengendalian internal 
Dalam tahun 2019 ada beberapa hal yang terkait Standar Operasional 

prosedur yang terdiri dari empat pilar yaitu: Pengawasan Direksi dan 
Dewan pengawas, Kecukupan kebijakan, Prosedur dan limit, kecukupan 

proses dan system serta sistem pengendalian internal yang  telah  
dilakukan dalam melaksanakan funfsi manajemen resiko,  antara lain : 

a. Memantau, mengevaluasi dan memastikan rencana Bisnis 
bank, Strategi, dan action plan telah dilakukan sesuai rencana 

melalui rapat/ pertemuan berkala dan kunjungan ke jaringan 
kantor Bank. 

b. Memastikan Standar Operasional prosedur, kebijakan dan 

prosedur telah dipahami dan dilaksanakan dengan benar oleh 
seluruh karyawan. 

c. Memastikan dan melaksanakan langkah perbaikan dari hasil 
temuan  atau rekomendasi dari Auditor Internal maupun 

Eksternal telah dilaksanakan dengan efektif 
d. Memantau pencatatan tagihan dan kewajiban jatuh tempo 

untuk menjaga terpeliharanya likuiditas perusahaan. 

e. Meyakini Analisa kemapuan debitur, melakukan pemantauan 
penggunaan kredit dan melakukan pengikatan terhadap 

agunan debitur. 
f. Memastikan dan melaksanakan bahwa perjanjian kredit dan 

perjanjian kerja sama lainnya telah sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku, agunan yang diterima telah memenuhi 

persyaratan ketentuan yang berlaku dan meyakini 
penatausahaan dengan baik pengarsipan dokumen-dokumen. 

g. Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan atau 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 



 

h. Memastikan Pemilik, Dewan pengawas dan Direksi tidak akan 

mementingkan diri sendiri, keluarga atau berpotensi 
merugikan Bank. 

 

E. Batas Maksimum Pemberian Kredit 
Bank dalam penyaluran kredit selalu melakukan prinsip kehati-hatian 

namun masih ada pelampauan BMPK yang disebabkan karena perhitungan 

Modal setelah dikurangi dengan AYDA yang belum dapat terselesaikan 

selama 1 (satu) tahun. Terkait dengan pelampauan BMPK telah kami tindak 

lanjuti sehingga tidak lagi terdapat pelampauan maupun pelanggaran 

BMPK. Untuk kedepan kami akan lebih memperhatikan perhitungan modal 

agar supaya sesuai dengan ketentuan BMPK yang berlaku yaitu untuk 

kredit terkait, adalah 10% dari jumlah Modal. Untuk kredit perorangan 

adalah 20% dari jumlah Modal. Untuk kredit kelompok dalah 30% dari 

jumlah Modal.  

F. Rencana Business Dan realisasinya 
F.1 Target Jangka Pendek : 

a. Mempertahankan tingkat kesehatan (TKS) Bank dengan Rasio CAMEL sehingga 

berpredikat Sehat sebagai berikut: 

1) Rasio CAR 21,61% 

2) Rasio KAP 8,80% 

3) Rasio ROA 1,220% 

4) Rasio BOPO 91,45% 

5) Manajemen Cukup sehat 

6) Cash Rasio 12,72% 

7) Rasio LDR 93,35% 

b. Meningkatkan fungsi internal kontrol, dalam operasional sehingga dapat 

memenuhi prisip-prinsip prudential banking serta good corporate governance. 

c. Meningkatkan Sumber Daya manusia 

d. Melaksanakan edukasi dan literasi serta inklusi keuangan 

e. Penerapan APU dan PPT 

 

F.2  Realisasi Target jangka pendek: 

a. Pencapaian target Tingkat kesehatan Bank dengan Rasio CAMEL 

tahun 2019: 

1) Rasio CAR tercapai 37,28% terdapat peningkatan sebesar 15,67% 

dari rencana sebesar 21,61%. Hal ini disebabkan karena perhatian 

dari pemegang saham dalam hal ini Pemerintah Daerah 

menambahkan penyertaan modal pada tahun 2019 dan upaya-

upaya dari manajemen untuk memupuk permodalan. 

2) Rasio KAP mencapai 15,89% tercermin memburuk dari rencana 

sebesar 8,80%. Hal ini disebabkan karena mayoritas nasabah kredit 

Bank adalah pelaku UMKM yang pada saat ini situasi 

perekonomian melemah sehingga kemampuan debitur untuk 

memenuhi kewajibannya menurun sehingga kredit bermasalah 

(NPL) meningkat dan belum dapat terselesaikan. Manajemen terus  

 



 

 

berupaya melakukan penurunan NPL dengan beberapa cara/solusi 

agar supaya NPL sesuai dengan ketentuan.  

3) Rasio ROA tercapai sebesar 0,37 menurun dari rencana sebesar 

0,85%  sebesar 1,220%. Hal ini disebabkan karena NPL meningkat 

sehingga pendapatan bunga kredit menurun. Manajemen telah 

melakukan efisiensi biaya namun terdapat beberapa pos biaya yang 

tidak dapat ditekan diantaranya: biaya tenaga kerja, biaya bunga,  

dan biaya penyusutan. 

4) Rasio BOPO mencapai sebesar 96,53 tergolong tidak sehat. 

Pencapaian tersebut melebihi rencana sebesar 5,08% dari rencana 

91,45%. Hal ini disebabkan karena jumlah pendapatan tidak 

mencapai target/atau menurun dari rencana, walaupun terdapat 

efisiensi biaya namun pencapaian pendapatan bunga kredit jauh 

menurun maka rasio Bopo tetap tergolong ridak sehat. Untuk 

kedepan manajemen terus melakukan perbaikan-perbaikan di 

bidang kredit agar pendapatan mengalami peningkatan. 

5) Pencapaian nilai manajemen sesuai dengan hasil pemeriksaan 

umum Otoritas jasa keuangan adalah cukup sehat, dan telah sesuai 

dengan rencana. 

 

6) Cash Rasio tercapai 24,54% tergolong sehat. Pencapaian rasio ini 

meningkat dari rencana 11,82% dari rencana 12,72%. Hal ini 

disebabkan Manajemen berhati-hati dalam menyalurkan kredit 

karena situasi perekonomian yang melemah. 

7) Rasio LDR tercapai 73,95% berarti dana idle. Hal ini disebabkan 

karena penyaluran kredit sangat selektif untuk menghindari 

peningkatan NPL. 

b. Peningkatan fungsi internal controol:  

Dalam hal ini PE Audit Internal telah melakukan tugas-tugasnya yang 

telah direncanakan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Pengawasan 

dilakukan pada masing-masing bagian serta langsug mengintruksikan 

untuk melakukan perbaikan kepada masing-masing bagiannya jika 

terdapat temuan kesalahan/atau pelanggaran. Hasil temuan dan 

perbaikannya telah dilaporkan kepada Direktur utama dan ditembuskan ke 

Dewan pengawas serta Direksi lainnya. Pengawasan dilakukan secara 

terus menerus terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaannya sehingga 

tercermin dari hasil Pemeriksaan/Audit Eksternal baik Otoritas jasa 

Keuangan maupun Kantor Akuntan Publik masing- masing medapat 

kategori Cukup Sehat untuk manajemen dan Wajar tanpa pengecualian 

sesuai Opini Kantor Akuntan Publik (KAP). 
c. Peningkatan sumber daya manusia 

Realisasi pengembangan sumber daya manusia tahun 2019  

PD.BPR Bank Buleleng 45 telah melakukan pengembangan 

Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan pelatihan dari staf 

sampai direksi dan Dewan Pengawas diantaranya Pengawasan 



 

Rencana Bisnis yang dihadiri oleh Dewan Pengawas, Survailen 

sertifikasi Dewan Pengawas, Sosialisasi Perlindungan Konsumen, 

Perpajakan, Workshop manajemen Risiko, workshop 

pendampingan APU dan PPT, Strategi perlindungan hukum bagi 

BPR atas gugatan debitur, Kepatuhan dan termasuk Rapat kerja 

Direksi dengan total biaya Rp.149.496.127,-(seratus empat puluh 

sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua 

puluh tujuh rupiah), meningkat sebesar Rp 3.942.127,- (tiga juta 

sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh 

rupiah) dari rencana biaya pendidikan sebesar Rp 145.554.000,- 

(seratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu 

rupiah) daftar terlampir. 

 d.  Realisasi Literasi dan Inkulusi Keuangan. 

PD.BPR Bank Buleleng 45 telah melakukan Literasi, edukasi 

keuangan kepada Pegawai dan masyarakat umum yang 

dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 september 2019 dengan 

fasilitas Mobil Simolek dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) kepada 

200 OrangPengawai dan 100 orang masyarakat umum yang 

menghabiskanbiaya non CSR sebesar Rp.7.359.000,-(tujuh juta 

tiga ratus limapuluh sembilan ribu rupiah). Untuk inklusi juga 

sudah dilakukan terhadap pelaku UMKM dan masyarakat yang 

berpenghasilan rendah. 

 

 e.Penerapan APU dan PPT 

Manajemen telah melakukan penerapan APU dan PPT sesuai 

dengan ketentuan. Selama tahun 2019 tidak terdapat transaksi 

yang mencurigakan dan transaksi tunai sebesar Rp.500.000.000,- 

sehingga tidak dilaporkan ke PPATK. Kedepan Manajemen akan 

terus menerapkan progran tersebut dan megupdate data nama-

nama terkait Terorisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN PENERAPAN 

TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG) 

 

A. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Pengawas 

Seluruh Anggota Dewan Pengawas dan Direksi PD.BPR Bank Buleleng 45 tidak 

memiliki saham di PD.BPR Bank Buleleng 45. 

B. Hubungan Keuangan dan hubungan keluarga Anggota Dewan Pengawas dan 

Direksi. 

1. Hubungan keuangan 

 Anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan 

dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya dan Direksi PD.BPR bank 

Buleleng 45. 

 Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan 

Direksi lainnya dan Anggota Dewan Pengawas. 

2. Hubungan keluarga 

Seluruh Anggota Dewan Pengawas dan Direksi tidak memiliki 

hubungan keluarga sampai dengan derajat ke 2 (dua), baik berupa 

hubungan vertical maupun horizontal, termasuk mertua, menantu 

dan ipar dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya dan/atau 

Anggota Direksi Bank dan Atau pemegang saham,pengendali Bank. 

3. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Pengawas 

dan Direksi. 

 Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam 

bentuk non-natura) dari 2 (dua) orang Dewan Pengawas untuk tahun 

2019 sebesar Rp.105.552.816,-(Seratus lima juta lima ratus lima puluh 
dua ribu delapan ratus enam belas rupiah), tidak ada fasilitas lain dalam 

bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan lain 
sebagainya) 

 Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam 

bentuk non-natura) dari 2 (dua) orang Direksi selama tahun 2019 
sebesar Rp 676.401.177,- (enam ratus tujuh puluh enam juta empat 

ratus satu ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah)  fasilitas lain dalam 

bentuk natura yang  digunakan Direksi adalah Kendaraan Dinas. 
   

4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Tahun 2019 

N
o

. 

Keterangan Tertinngi Tertinggi Terendah 

1. Komisaris 1 - 0,80 

2. Direksi 1 - 0,80 

3. Pegawai 1 - 0,50 

4 Direksi-Pegawai 1 0,21 0,10 

5 Komosaris-

Direksi 

1 0,44 0,38 

 



 

5.  Rapat Dewan Pengawas 
Dewan Pengawas PD.BPR Bank Buleleng 45 melakukan rapat sebanyak 5 

(lima)  kali, rapat Dewan Pengawas yang telah dilaksanakan sepanjang 

tahun 2019 antara lain : kehadiran Dewan Pengawas di tempat rapat 
adalah masing – masing 4 (empat) kali 100% (seratus perseratus). 

Pembahasan dalam rapat adalah Rencana Bisnis, Evaluasi rencana Bisnis, 
Laporan tahunan dan Publikasi, Perubahan bentuk badan hukum dari 

Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah dan konsultasi 
keberangkatan Dirut mengikuti sosialisasi Permendagri Ke Menterian dalam 

Negeri di jakarta.  Aktivitas selama tahun 2019 adalah membuat laporan 
Dewan Pengawas ke OJK sebanyak 2 (dua) laporan periodik, review laporan 

sebanyak 12 (dua belas)  periodic,  pengawasan dalam hal evaluasi realisasi 

rencana bisnis , pengawasan NPL,  membahas penjualan Agunan Yang 
Diambi Alih, Rencana Bisnis Tahun 2020. 

6.  Rapat Direksi dan Aktivitasnya. 
Direksi PD. BPR Bank Buleleng 45 telah melakukan rapat sebanyak   10 

(sepuluh )   kali yang dilaksanakan sepanjang tahun 2019 antara lain : 
kehadiran Direksi ditempat rapat masing-masing 100% (seratus per 

seratus) dengan aktivitas Direksi sepanjang tahun 2019 adalah : Rapat 

Direksi 10 kali di Kantor PD. BPR Bank Buleleng review laporan sebanyak 
48 laporan seperti Lapbul, Publikasi, lap. Dewan pengawas, Rencana kerja, 

Lap. Tahunan. Tingkat kesehatan bank, Lap. KAP, laporan SPT Masa pajak, 
SPT Tahunan pajak , dan membahas isu-isu strategis lainnya serta 

melakukan kunjungan ke kantor kas dan dan nasabah PD.BPR bank 
Buleleng 45. 

7.  Jumlah Penyimpangan Internal 
Selama tahun 2019 tidak terdapat penyimpangan internal/Internal fraud 

yang dilakukan oleh Direklsi maupun pengawai PD.BPR bank Buleleng 45. 

 
  Tabel 1 

  Perbandingan kasus fraud tahun laporan dan tahun sebelumnya 
 

Internal Jumlah kasus yang dilakukan oleh  

Fraud               

  Direksi Dewan Komisaris Pegawai tetap Pegawai kontrak  
dalam 1 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 

tahun sebelum Laporan sebelum Laporan sebelum Laporan sebelum Laporan 

  nya   nya   nya   nya   

Total             

fraud 0 0 0 0 0 0 0 0 

                  

Telah disele                 

saikan   0   0   0   0 

                  

Dalam 
proses                 

penyelesaian 0 0 0 0 0 0 0 0 

di internal              

BPR                 



 

Belum                 

diupayakan 0 0 0 0 0 0 0 0 

penyelesaian              

nya.                 
Telah 
ditindak                 

lanjuti   0   0   0   0 
melalui 
proses                 

hukum.                 

 
8. Permasalahan Hukum 

Terdapat permasalahan hukum perdata akibat dari debitur wanprestasi 

sehingga diselesaikan melalui gugatan di Kantor Pengadilan Negeri Singraja 

dengan klasifikasi seperti tabel 2. 
 

  Tabel 2 
 

 

Permasalahan Hukum 
 

 

Jumlah 
Perdata 

 

Jumlah 
Pidana 

 
Telah selesai (telah mempunyai 

kekuatan hukum) 
 

 
0 

 
0 

 

Dalam proses penyelesaian 
 

 

5 

 

0 

 

Total 

 

 

5 

 

0 

 

9. Penanganan Transaksi yang mengandung  Benturan Kepentingan. 
Dalam tahun 2019  tidak terdapat penyimpangan  intern (internal fraud) 
yang dilakukan oleh  Dewan Pengawas,Direksi pegawai tetap maupun 

pegawai kontrak sesuai tabel 1 terlampir. Tidak terdapat transaksi yang 
mengandung benturan kepentingan. Dewan Pengawas maupun Direksi 

menghindari terjadinya benturan kepentingan. Bank dalam menjalankan 
operasional sesuai prinsip kehati-hatian dan  peraturan yang berlaku. 

10. Transparasi Keuangan dan Non Keuangan 

Bank telah mentransparasikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakehoders  

termasuk laporan keuangan Publikasi triwulanan melalui papan pengumuman, media harian 

local  dan website pada bank yaitu : wwwBankBuleleng45.Com 

11. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan kegiatan politik 

Dalam operasional tahun 2019 PD. BPR Bank Buleleng 45 Tidak 

memberikan   dana dalam kegiatan politik.  Namun Bank memberikan dana 

dalam kegiatan social sebagai wujud apresiasi perusahaa  kepada 

masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah operasional dengan rincian 

seperti tabel   berikut: 



 

 

DAFTAR SUMBANGAN PD. BPR BANK BULELENG 45 

TAHUN 2019 

    
No. Penerima Nominal Keterangan 

1 Keluarga korban bom bali 2002  Rp        500.000  By Sumbangan u/keluarga korban bom bali 2002 

2 Panitia sosialisasi gerakan damai  Rp        200.000  By partisipasi sosialisasi gerakan damai 

3 Panitia Kredit Harmoni  Rp        500.000  By Launching kredit Harmoni Berhadiah 

4 
Panitia Bantuan Sembako Terkait 
Bencana alam  Rp  12.000.000  By Bantuan Sembako Terkait Bencana alam 

5 Panitia FFKPI  Rp        500.000  By Sumbangan Kegiatan FFKPI 

6 SMPN 1 Singaraja  Rp    2.000.000  By Kegiatan Gelora SMPN 1 singaraja 

7 PD. Pasar Kabupaten Buleleng  Rp    1.000.000  By bantuan dalam kegiatan launching pasar sehat 

8 Panitia Pembuatan ogoh ogoh  Rp        100.000  By dana punia Pembuatan ogoh ogoh 

9 Panitia ogoh - ogoh Kubutambahan  Rp        100.000  By Sumbangan ogoh ogoh ktr kas kubutambahan 

10 
Panitia Turnamen Futsal Bupati Cup 
2019  Rp    1.000.000  By sponsosship turnamen futsal Bupati Cup 2019 

11 PAUD Kabupaten Buleleng  Rp    2.000.000  By Bantuan Untuk pengadaan sarana Prasarana PAUD 

12 Panitia Kejuaraan Renang Bupati Cup  Rp        500.000  By sponsorship kejuaraan Renang Bupati Cup 

13 Panitia Futsal Porprov Kab. Buleleng  Rp    1.000.000  By sponsorship tim futsal porprov kab buleleng 

14 Panitia Lomba Bernyanyi  Rp    1.000.000  By sponsorship lomba bernyanyi 

15 
Panitia HKB(hari kesiap siagaan bencana 
)  Rp    1.000.000  By Sumbangan HKB(hari kesiap siagaan bencana ) 

16 Panitia HUT Kota Singaraja  Rp        500.000  By partisipasi dalam rangka HUT Kota Sgr 

17 PERBARINDO Bali Utara  Rp        500.000  By partisipasi HUT Kota SGR Ke 415 ( PERBARINDO ) 

18 Ketua DPC Pertuni Buleleng  Rp        500.000  By Sumbangan kepada ketua DPC Pertuni Buleleng 

19 Yagor penyandang cacat TNI-Polri  Rp        400.000  By Sumbangan ke yagor penyandang cacat TNI-polri 

20 
Panitia Kejuaraan Tenis Meja Singaraja 
Cup  Rp    1.000.000  by sponsorship kejuaraan tenis meja Sgr Cup 

21 
Panitia pengabenan masal Desa Adat 
Buleleng  Rp        500.000  By dana punia pengabenan masal ds adat Bll 

22 Sekaa gong Pura Gede Pemayun  Rp        300.000  By sumbangan sekaa gong pura gede pemayun 

23 Panitia Kejuaraan Sepak Bola  Rp        100.000  By Sumbangan sepak bola 

24 Panitia HUT Secata Rindam  Rp        300.000  By Partisipasi HUT Secata Rindam 

25 
Panitia Kegiatan Twin Lake Buyan 
Festival  Rp    2.150.000  By bantuan dana kegiatan twin lake buyan festival 

26 Panitia Seminar Nasional Kelor  Rp        500.000  By sponsorship seminar nasional kelor 

27 
Panitia Pembangunan Pura Santhi 
Rahayu  Rp        100.000  By Sumbangan pembangunan pura santhi rahayu 

28 Panitia HUT Radar Merah Putih  Rp        200.000  By sumabangan dlm rangka HUT Radar Merah Putih 

29 Panitia HUT Koperasi ke 72  Rp        250.000  By sumbangan HUT Koperasi ke 72 

30 Panitia kebersihan segara asri penarukan  Rp        200.000  By Sumbangan kebersihan segara asri penarukan 

31 Kantor Lurah banjar Jawa  Rp        315.000  by pembelian kipas angin u/bantuan ktr lurah Br Jw 

32 PMI (Palang Merah Indonesia)  Rp        100.000  By sponsorship PMI 

33 Panitia Ngaben Masal Kubutambahan  Rp        200.000  By Dana punia ngaben masal di kubutambahan 

34 Radio RRI (Radio Republik Indonesia)  Rp        200.000  By sumbangan bintang radio RRI 



 

35 Panitia YBI Cup  Rp        300.000  By Sponsorship YBI Cup 

36 
Panitia kegiatan management economic 
event  Rp        200.000  By Sponshorship management economic event 

37 Panitia Baratu Cup V 2019  Rp        200.000  By sponsorship Baratu Cup V 2019 

38 Panitia Ngenteg linggih  Rp        500.000  By Sumbangan Ngenteg linggih 

39 Panitia GAF  Rp        200.000  By bantuan dana GAF 

40 Yayasan Pendidikan Soekarno  Rp        200.000  Bantuan dana kepada Yayasan Pendidikan Soekarno 

41 Panitia Piodalan Banjar Jawa  Rp        500.000  Dana Punia piodalan agung Padmasana Br Jawa 

42 Disperkimta  Rp        190.000  By 2 bh pohon anggrek u/ Disperkimta ( Pr Pulaki ) 

43 Panitia Gebyar Peduli PAUD  Rp    1.000.000  Bantuan dana gebyar peduli PAUD 

44 IWAPI Buleleng   Rp        300.000  By Sumbangan dl rgk gebyar IWAPI Buleleng  

45 Panitia Time Expo 2019  Rp    1.000.000  by partisipasi Buleleng Time Expo 2019 

46 Panitia pembangunan prsasti wantilan  Rp        300.000  by Sumbangan pembangunan prsasti wantilan 

47 Panitia pemilihan jegeg bagus  Rp        200.000  Bantuan dana dlm rangka pemilihan jegeg bagus 

48 ASKAB PSSI Buleleng  Rp        200.000  By SumbanganASKAB PSSI Buleleng 

49 Panitia Festival Wisata Desa Tejakula  Rp        500.000  By sumbangan festival wisata desa tejakula 

50 Kantor Kas Seririt  Rp        100.000  By Dana punia di ktr kas seririt 

51 
Panitia piodalan Prajapati Desa 
Kubutambahan  Rp        150.000  By Punia piodalan prajapati ds kubutambahan 

52 SD N. 3 Br Jawa  Rp        500.000  Bantuan dana pembangunan MCK SD 3 Br Jawa 

53 Panitia HUT Satpam  Rp        150.000  sponsorship HUT Satpam 

54 Panitia kegiatan diskusi jurnalis BLL  Rp        200.000  By Sponsor kegiatan diskusi jurnalis BLL 

55 
Keluarga Ibu mertua Ketua DPRD Kab 
BLL  Rp        500.000  By melayat ke ibu mertua ketua DPRD Kab BLL 

56 Panitia Festival Durian  Rp    1.000.000  By Sumbangan festival Durian 

57 Panitia menyambut Tahun Baru  Rp        100.000  By sumbangan u/menyambut th baru 

58 Panitia HUT PT BPR Indra Candra  Rp        500.000  By konsumsi dlm rgk HUT PT BPR Indra Candra 

59 SD N. 2 Banyuning, SD N. 1 Sangsit  Rp    2.725.000  By bantuan CSR Ke SD2 Banyuning,1Sangsit,1 Pemaron 

  SD N. 1 Pemaron     

  Total  Rp  43.430.000    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

KESIMPULAN UMUM SELF ASSESMENT PENERAPAN TATA KELOLA 

PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) 

 

PD.BPR bank Buleleng 45 telah melakukan penilaian sendiri/self assesment  terhadap pelaksanaan 

GCG/Tata kelola perusahaan,  maka dapat disimpulkan hasil penilaian tersebut  memperoleh nilai 

komposit 1 (satu) dengan predikat Komposit Sangat Baik. 

Adapun dasar pertimbangan adalah karena prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara umum 

sudah dilaksanakan, namun masih ada beberapa juga yang belum dapat dilaksanakan secara optimal, 

sebagaimana dapat dilihat pada beberapa catatan dibawah ini: 

1. Bank telah memenuhi ketentuan OJK tentang persyaratan jumlah, komposisi, kriteria dan 

independence serta integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Direksi maupun Dewan 

Pengawas yang ada. 

2. Bank telah menunjuk Anggota Direksi sebagai Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan . 

3. Bank telah membuat Sistem Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola Perusahaan. 

4. Bank Telah menunjuk PLT  pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

manajemen risiko namun dalam pelaksanaan tugasnya  masih merangkap fungsi  kepatuhan. 

5. Tidak ada transaksi yang mengandung benturan dan kepentingan. 

6. Selama tahun 2019 tidak terjadi fraud internal 

7. Bank sudah melaksanakan transparansi keuangan maupun non keuangan 

8. Bank telah menyusun rencana bisnis yang disusun secara periodik. 

9. Bank telah memenuhi kewajiban pelaporan kepada Otoritas jasa Keuangan (OJK) maupun  

instansi lain yang terkait. 

10. Tidak terdapat pelampauan BMPK bagi pihak terkait maupun tidak terkait. 

11. Tidak terdapat kepemilikan saham oleh Dewan Pengawas maupun Direksi. 

12. Tidak terdapat hubungan keluarga maupun keuangan antara Dewan Pengawas dengan Dewan 

Pengawas lain maupun dengan Direksi. 

13. Direksi dan Dewan Pengawas sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya termasuk rapat-

rapat sesuai dengan ketentuan. 

14. Masih terdapat permasalahan hukum perdata akibat dari nasabah kredit wanprestasi 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Laporan penerapan Tata Kelola Pada PD. BPR Bank Buleleng 45 ini tentunya masih terdapat banyak 

kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu tentunya masih banyak membutuhkan penyempurnaan 

selanjutnya. 

Demikian kami sampaikan laporan Penerapan Tata Kelola PD. BPR BankBuleleng 45 untuk memenuhi 

Peraturan Otoritas jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank 

Perkreditan Rakyat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan  atas perhatian dan kerja 

samanya kami ucapkan terima kasih. 

 

 

Singaraja, 5 Juni 2020 

PD. BPR Bank Buleleng 45 

 
 

   

                               

 Drs. Ketut Suparto, M.MA    Nyoman Suarjaya, SH 

Ketua Dewan Pengawas     Direktur utama 

       

 Made Nyiri Yasa, S.SOS.,M.MA.      Made Dowadi, SE 

Sekretaris Dewan Pengawas    Direktur 
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LAPORAN 

PENERAPAN TATA KELOLA 

PD.BPR BANK BULELENG 45 
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LAPORAN PENILAIAN SENDIRI 

(SELF ASSESMENT) 
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Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR 
 

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Nilai 

Komposit 

Total Penilaian Faktor 
   

0.21  

   

0.17  

         

-  

   

0.10  

   

0.13  
   0.14  

   

0.03  

         

-  

   

0.08  

   

0.08  

   

0.08  

                               

1.00  

Predikat Komposit Sangat Baik 

             

Kesimpulan 

               
Kelebihan dari Faktor I adalah Direksi sudah mengikuti Peraturan-peraturan yang berlaku.     

Kelemahan : Direksi belum dapat menyelesaikan NPL sesuai dengan standar yang ditetapkan.    

               

Kelebihan Faktor II : Dewan Pengawas telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, namun kelemahannnya salah 

satu Dewan  belum memiliki certifikat profesi. 

             

Kelebihan Faktor III adalah: Bank sudah mengikuti Peraturan yang ditetapkan, kelemahannnya adalah Modal Inti Bank 

kurang  dari 50 milyar maka belum menbetuk Dewan Komite dan Salah satu Dewan Pengawas belum  lulus Uji 
Kemampuan dan Kepatutan.           

               

Kelebihan Faktor IV : Bank sudah memiliki Pedoman Penanganan Benturan kepentingan dan tidak ada Benturan 

Kepentingan merugikan bank 

             

Kelebihan Faktor V : Bank sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi kepatuhan, namun 
kelemahannya  adalah pelaksaannya masih perlu bimbingan. 

         

Kelebihan Faktor VI : Bank sudah memiliki Audit Internal, namun kelemahannya adalah pelksanaannya masih perlu 

bimbingan  terutama dalam hal membuat pelaporan 
               

Kelebihan Faktor VII : Bank sudah mengikuti peraturan yang berlaku, namun kelemahannya adalah dalam penunjukan 

KAP hanya dengan persetujuan secara lisan oleh Dewan Pengawas   

        

Kelebihan faktor VIII ; Bank sudah memiliki Pejabat yang menjalankan Fungsi manajemen Risiko namun kelemahannya 
dalah  hal pelaksanaannya masih perlu bimbingan. 

          

Kelebihan Faktor IX : Bank sudah memiliki Pedoman Kebijakan Pemberian Kredit, namun kelemahannya dalam 

penerapannya  kurang sempurna. Masih perlu ditingkatkan kehati-hatiannya. 

       

Kelebihan Faktor X : Bank sudah menyusun Rencana Kerja tahunan, namun kelemahannya belum menyusun rencana 
Bisnis. 

               

Kelebihan faktor XI : Bank sudah melakukantransparansi keuangan baik di Mdia cetak maupun elektronik.   

               

               


