
LAPORAN 

PENERAPAN TATA KELOLA 

PD.BPR BANK BULELENG 45 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

TAHUN 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

   Fuji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang 

Hyang Widhi Wasa, berkat rahnatNyalah Laporan Penerapan Tata Kelola PD. BPR 

Bank Buleleng 45 dapat terselesaikan tepat pada waktunya. 

   Penyusunan Laporan Tata Kelola ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank 

Perkreditan Rakyat. 

   Pada Kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait 

dalam penyusunan laporan ini antara lain : 

▪ Yth. Bapak  Drs Ketut Suparto, M.MA selaku Ketua Dewan Pengawas 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Buleleng 45. 

▪ Yth. Bapak Made Nyiri Yasa, S.SOS, M.MA.selaku Sekretaris Dewan Pengawas 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Buleleng 45 Singaraja. 

▪ Karyawan dan Karyawati Perusahaan Daerah Bank Perkreditan rakyat Buleleng 

45 Singaraja. 

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan yang berlaku, dan pada kesempatan ini 

dengan segala kerendahan hati kami mohon saran serta dukungan dari semua pihak 

yang terkait, demi kemajuan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 

Buleleng 45 kedepan.  
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LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 

PD.BPR BANK BULELENG 45 
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. LatarBelakang 

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) ini dibuat untuk memenuhi 

kewajiban Bank dalam hal  melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 

4/POJK.03/2015 TentangPenerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat 

EdaranOtoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 TentangPenerapan Tata Kelola Bank 

Perkreditan Rakyat. 

Laporanini berisi tentang pelaksanaan Good Corporate Governance pada PD.BPR Bank 

Buleleng 45   yang tercermin dari Governance System yang mencakup Governance Structure, 

Governance Process dan Governance Output pada 9 (Sembilan) factor yang dipersyaratkan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bank melalu ijajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh 

karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan (Good 

Corporate Governance) yang baik dan perinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-

hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG. Penilaian GCG dilakukan 

dengan metode self-assessment berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen 

pendukung lainnya.  

Penilaian tersebut  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan resiko (Risk Based Bank Rating/RBBR). 

Selainitu, laporan ini diharapkan dapa tdigunakan untuk kepentingan stakeholder guna 

mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industry 

perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, 

pertanggung jawaban,independensi dan kesetaraan 

Bank merupakan Lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan meyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari difinisi Bank 

tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan 

usahanya tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan 

dana pada Bank tersebut. 

Pada Dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring 

perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenisp roduk dan jasa. Peningkata 

nkompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap 

eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi 

semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko 

kegiatan usaha Bank. 

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan 

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-

nilai etika yang berlaku umum pada industry perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan 

usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

antara lain adalah keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung 

jawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran(fairness). Hal ini 



sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas jasa keuangan POJK No.4/POJK.03/2015 

Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat EdaranOtoritas Jasa 

Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat. 

Salah satu wujud komitmen PD.BPR Bank Buleleng 45 untukmelaksanakan 

tata kelola Perusahaan, makaberikut kami sampaikan laporan penerapan 
Good Corporate Governance (GCG) tahun 2020. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari pelaksanaan Good Corporate Governance pada PD.BPR Bank 
Buleleng 45 untuk tahun 2020 adalah meliputi: 

 
a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab  Dewan Pengawas; 

b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 
c. PenangananBenturanKepentingan 

d. Penerapan Fungsi: 

d.1.  Fungsi Audit Internal 
d.2.  Fungsi Kepatuhan 

d.3.  Fungsi Audit Eksternal 
E. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian internal 

F. Batas maksimum Pemberian Kredit 
G. Rencana Bisnis BPR 

H. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan 
 

1.3. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN/ 

GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

 

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS 
A.1.Jumlah, komposisi, kriteria dan independensiAnggota Dewan  

Pengawas: 
 

a. Jumlahanggota Dewan Pengawas BPR berjumlah 2 (dua) orang 
dan tidakmelampaui jumlah anggotaDireksi. 

b. Susunan Dewan Pengawas PD. BPR Bank Buleleng 45 Tahun 
2020: 

Dewan Pengawas PD. BPR Bank Buleleng 45 Tahun 2020 terdiri 

dari 2 orang dengansurat Keputusan Bupati 
No.539/953/HK/2018. Adapun komposisinya adalah 

sebagaiberikut : 
 

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 termasuk dalam daftar  kredit macet 

i. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan pengawas yang 

dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit 

dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan. 

 

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 telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan, dan keputusan RUPS. 

(2) Dewan pengawas telah  melaksanakan pengawasan terhadap 
pelaksanaan kebijakan, tugas dan tanggung jawab Direksi serta 

memberikan nasehat kepada Direksi. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: 
a. Memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang 

baik; dan 
b. Memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan 

Badan Keuangan dan Lembaga pemeriksa lainnya. 
(4) Dewan Pengawas wajib: 

a. Melaporkan hasil pengawasan pada RUPS 
b. Membuat dan memelihara risalah rapat.. 

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

secara : 
a. Periodic sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 

b. Sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 
(6) Menyetujui kebijakan perkreditan BPR dan meminta penjelasan 

dan pertanggung jawaban Direksi apabila terdapat penyimpangan 
dalam pelaksanaan kebijakan perkreditan. 

(7) Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada  

Otoritas Jasa Keuangan dan melaksanakan  pengawasan 
terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis serta menyampaikan 

Laporan pengawasannya setiap semester kepada Otoritas Jasa 
Keuangan. 

(8) Menyetujui/mereviewsetiapkebijakan/prosedur internal yang 
bersifat strategis. 

(9) Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya secara indepence. 

(10) Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan 

kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana 
kepada pihak terkait dan lainnya sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

  A.3 Pelaksanaan pengawasan dan rekomendasi Dewan pengawas 
tahun 2020 
Selama tahun 2020 Dewan Pengawas telah melaksanakan pemantauan 

dan pengawasan yang mencakup: 
a. Tingkat kesehatan bank (CAMEL) 

b. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya 
Manusia 

c. Tindak lanjut hasil temuan Audit Internal maupun External 



d. Srategi Direksi dalam upaya penyehatan Bank. 
e. Realisasi pelaksanaan APU dan PPT 

f. Realisasi Inklusi dan Edukasi, literasi keuangan 
g. Pelaksanaan kebijakan perkreditan terkait manajemen 

risiko. 
          A.4 Saran-saran Dewan Pengawas 

a. Agar memberikan relaksasi restrukturisasi kredit terdampak 
covid-19 sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. 

b. Tetap melakukan penagihan/ atau pemantauan terhadap  

debitur lancar maupun kredit tidak lancar (NPL). 
c. Mengevaluasi kemampuan debitur  yang telah dilakukan 

restrukturisasi terdampak covid-19. 
d. Tetap melakukan permohonan modal. 

e. Tetap harus mengevaluasi target-target rencana Bisnia bank 
paling tidak setiap akhir bulan. 

f. Tetap memjalankan prinsip kehati-hatian dalam operasional 

sehingga tidak terulang Kembali permasalahan-
permasalahan hukum. 

 A.5 Rekomendasi Dewan Pengawas 
 Rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi sehubungan dengan 

tugas dan tanggung jawabnya, antara lain sebagai berikut: 

• Persetujuan Penghapus bukuan kredit tahun 2020 

• Penunjukan Auditor KAP 

• Persetujuan RBB tahun 2020 

• Persetujuan penyediaan dana pihak terkait 

• Persetujuan penjuakan AYDA 
 

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 

    B.1 Jumlah, komposisi, kriteria dan independensiAnggotaDireksi. 

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

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 2020 

 adalah:  NyomanSuarjaya, SH selakuDirektur  Utama dan Made Dowadi, 

 SE selakuDirektur 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: 

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 manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah 

satu fungsi manajemen.; 

g. Berijazah paling rendah S1 (strata satu); 

h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat 

mendaftar pertama kali. 

i. Tidak pernah dinyatakan pailit 

j. Tidak pernah menjadi anggota Direksi yang  dinyatakan bersalah 

menyebabkan badan Usaha yang dipimpin dinyataka pailit. 

k. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 

l. 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 c,d,dan e 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 

 1).Tugas dan tanggung jawab Direksi PD.BPR Bank Buleleng 45,    

         adalah : 

a. Melaksanakan manajemen PD.BPR bank Buleleng 45 meliputi: 

• Menyususn perencanaan; 

• Pengurusan/pengelolaan; dan 

• Pengawasan kegiatan operasional 
b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan 

PD.BPR Bank Buleleng 45 berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh 
Direksi dan untuk kebijakan kredit disetujui oleh Dewan Pengawas. 

c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis kepada RUPS melalui Dewan 
Pengawas untuk mendapatkan pengesahan. 



d. Menyususn dan meyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan 
PD.BPR bank Buleleng 45. 

e. Menyususn dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca, 
laporan Laba/rugi kepada RUPS melalui Dewan Pengawas untuk mendapat 
pengesahan; dan 

f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 

h. Menerapkan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank untuk semua 
tingkatan atau jenjang organisasi. 

i. Mengambil tindakan untuk menindak lanjuti temuan audit dan 
rekomendasi dari unit internal Audit Bank, Audit Eksternal, hasil 
pengawasan dari Otoritas lainnya. 

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

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

 2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat megadakan kerjasama dengan  
      pihak laina dalam upaya pengembangan PD.BPR bank Buleleng 45. 

 

  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. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur utama. 
l. Melaporkan pokok-pokok pelaksanaan tugas kepatuhan ke Otoritas 

Jasa keuangan pada bulan Maret tahun berikutnya. 
m. 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  membawahkannya.  

  C.1 Fungsi Audit Internal : 

   1).  Pelaksanaan fungsi audit internal yang dilaksanakan oleh auditor internal yang  

          dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif. 

   2).  Dalam melakukan pemeriksaan audit interna telah berpedoman budaya anti  

         fraud, seperti SOP internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan 

         Bank Indonesia serta peraturan-peraturan terkait lainnya. 

   3). Audit internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa audit bulanan (yang  

         mencakup hasil pemeriksaan harian, sesuai dengan jadwal yang sudah  

         ditetapkan). 

   4). Audit internal menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur utama, Dewan 

         pengawas serta tembusan kepada direktur yang membawahkan fungsi   

                           kepatuhan.  

   5). Audit internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif  

         dan efisien. 

Sesuai Rencana kerja Audit Internal yang telah mendapat persetujuan Direktur Utama 

untuk tahun 2020  meliputi hampir semua aktivitas perbankan telah dilaksanakan sesuai 

jadwal yang ditetapkan. 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 telah melaksanakan  Program  kerja tahunan sesuai dengan yang direncanakan.  

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 , 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 telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi 

kepatuhan serta PE fungsi kepatuhan.    

Direktur Bersama PE kepatuhan berkomitmen untuk memenuhi peraturan dan 

perundag-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan komitmen  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 kewajiban bank atas laporan-laporan eksternal kepada BI 
dan atau OJK agar tidak ada keterlambatan penyampaian. 

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

c. Membuat laporan pokok- pokok pelaksanaan tugas anggota direksi yang 
membawahkan fungsi kepatuhan untuk memastikan tugas yang 
diembannya sudah terlaksana. 

d. Up date peraturan-peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan-
kebijakan Perusahaan untuk mendapatkan informasi terkini. 

e. Memonitor pelaksanaan sistem operasional agar tidak menyimpang dari 
ketentuan. 

f. Selama tahun 2020, Bank selalu berupaya untuk  dapat menjaga 
kepatuhan terhadap peraturan perbankan dan perudang-undangan yang 
berlaku namun ada beberapa  indikator yang belum sesuai dengan 
ketentuan yang mengakibatkan sanksi membayar kepada 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 2020 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. Memastikan Standar Operasional prosedur, kebijakan dan prosedur 
telah dipahami dan dilaksanakan dengan benar oleh seluruh karyawan 
terutama pada bagian kredit. 

b. Memastikan dan melaksanakan langkah perbaikan dari hasil temuan  
atau rekomendasi dari Auditor Internal maupun Eksternal telah 
dilaksanakan dengan efektif 

c. Memantau pencatatan tagihan dan kewajiban jatuh tempo untuk 
menjaga terpeliharanya likuiditas perusahaan. 

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

e. 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. 

f. Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan atau peraturan 
dan perundang-undangan yang berlaku. 

g. Memastikan Pemilik, Dewan pengawas dan Direksi tidak akan 
mementingkan diri sendiri, keluarga atau berpotensi merugikan Bank. 

e. Batas Maksimum Pemberian Kredit 
1. Bank dalam penyaluran kredit selalu melakukan prinsip kehati-hatian sehingga tidak 

melampaui BMPK. 

2. Bank sudah memenuhi ketentuan mengenai BMPK 

3. Penyediaan dana kepada pihak terkait disetujui oleh Dewan Pengawas. 

4. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas jasa 

Keuangan (OJK). 

f.  Rencana Business Dan realisasinya 

F.1 Target Jangka Pendek : 

a. Mempertahankan tingkat kesehatan (TKS) Bank dengan Rasio CAEL 

sehingga berpredikat Sehat sebagai berikut: 

1) Rasio CAR 39,63% 

2) Rasio KAP 3,24% 

3) Rasio ROA 1,28% 

4) Rasio BOPO 92,94% 

5) Cash Rasio 19,41% 

6) Rasio LDR 85,44% 

b. Pengembangan bisnis di segmen UMKM. 

c. Meningkatkan Sumber Daya manusia 

d. Penguatan Modal.  

e. Penerapan APU dan PPT 

 

F.2  Realisasi Target jangka pendek: 

a. Pencapaian target Tingkat kesehatan Bank dengan Rasio CAEL tahun 

2020: 

1) Rasio CAR tercapai 26,19% terdapat peningkatan sebesar 13,44% 

dari rencana sebesar 39,63%. Hal ini disebabkan karena adanya 



AYDA ynga keberadaannya melebihi 1 (satu) tahun sebagai 

pengurang modal inti. 

2) Rasio KAP mencapai 8,88% tercermin memburuk dari rencana 

sebesar 3,24%. Hal ini disebabkan karena mayoritas nasabah kredit 

Bank adalah pelaku UMKM yang terdampak covid-19 secara 

langsung maupun tidak langsung yang berakibat pada peningkayan 

NPL.  

3) Rasio ROA tercapai sebesar - 7,39%  menurun dari rencana sebesar  

sebesar 8,67% dari rencana 1,28%.  Hal ini disebabkan karena NPL 

meningkat sehingga pendapatan bunga kredit menurun dan 

pembentukan PPAP kredit macet untuk penghapus bukuan kredit.. 

4) Rasio BOPO mencapai sebesar 152,01% tergolong tidak sehat. 

Pencapaian tersebut melebihi rencana sebesar 59,07% dari rencana 

92,54%. Hal ini disebabkan karena jumlah pendapatan tidak 

mencapai target/atau menurun dari rencana, walaupun terdapat 

efisiensi biaya namun pencapaian pendapatan bunga kredit jauh 

menurun dan biaya meningkat, maka rasio Bopo tetap tergolong 

ridak sehat. Untuk kedepan manajemen terus melakukan perbaikan-

perbaikan di bidang kredit agar pendapatan mengalami peningkatan. 

5) Cash Rasio tercapai 16,70% tergolong sehat. Pencapaian rasio ini 

menurun dari rencana 2,71% dari rencana 19,41%. Hal ini 

disebabkan karena dana pihak ketiga menurun akibat dari pandemic 

covid -19. 

6) Rasio LDR tercapai 78,84% berarti dana idle. Hal ini disebabkan 

karena penyaluran kredit sangat selektif untuk menghindari 

peningkatan NPL. 

 

b. Pengembanagn Bisnis dibidang UMKM. 

Kredit UMKM tercapai Rp.15.777.248 ribu   Meningkat  sebesar Rp. 535.992 

ribu dari rencana sebesar Rp.15.241.256 ribu.  Peningjkatan ini disebabkan 

karena penyaluran kredit bank focus pada UMKM.  

c. Peningkatan sumber daya manusia 

Realisasi pengembangan sumber daya manusia tahun 2020  

PD.BPR Bank Buleleng 45 telah melakukan pengembangan Sumber Daya 

Manusia melalui Pendidikan dan pelatihan dari staf sampai direksi baik tatap 

muka langsung maupun melalui Daring dengan total biaya sebesar Rp. 

40.528 ribu (empat puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah). 

 d. Penguatan Modal. 

PD.BPR Bank Buleleng 45 selalu meningkatkan modal melalui peningkatan 

cadangan dan penyertaan modal dari pemilik dengan cara mengajukan 

permohonan kepada pemilik dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah 

Buleleng. 

 e.Penerapan APU dan PPT 

Manajemen telah melakukan penerapan APU dan PPT sesuai dengan 

ketentuan. Selama tahun 2020 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 2020 sebesar Rp.95.276 
ribu (sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu 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 2020 sebesar Rp 581.357 ribu (lima 
ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).  fasilitas lain 
dalam bentuk natura yang  digunakan Direksi adalah Kendaraan Dinas. 

4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Tahun 2020 

N

o. 

Keterangan Tertinggi Tertinggi Terendah 

1. Komisaris 1 - 0,86 

2. Direksi 1 - 0,80 

3. Pegawai 1 - 0,46 

4 Direksi-Pegawai 1 0,21 0,10 

5 Direksi-Komisaris 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 2020 antara lain : 

kehadiran Dewan Pengawas di tempat rapat adalah masing – masing 5 (empat) kali 

100% (seratus perseratus). Pembahasan dalam rapat adalah Rencana Bisnis, 



Pengawasan APU dan PPT, Rapat triwulanan dan pengkinian data, Rapat koordinasi 

demgam direksi dan karyawan dan rapat tentang penghapus bukuan kredit. 

Rapat Direksi. 

Direksi PD. BPR Bank Buleleng 45 telah melakukan rapat sebanyak   7 (tujuh )   kali yang 

dilaksanakan sepanjang tahun 2020 antara lain : kehadiran Direksi ditempat rapat 

masing-masing 100% (seratus per seratus) dengan aktivitas Direksi sepanjang tahun 

2020 adalah : Rapat Direksi 7 kali di Kantor PD. BPR Bank Buleleng review laporan  

laporan seperti Lapbul, Publikasi, 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. 

6.  Jumlah Penyimpangan Internal 
Selama tahun 2020 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                 

penyelesai

an 0 0 0 0 0 0 0 0 

di internal              

BPR                 

Belum                 

diupayakan 0 0 0 0 0 0 0 0 

penyelesai

an              

nya.                 

Telah 
                



ditindak 

lanjuti   0   0   0   0 

melalui 

proses                 

hukum.                 

 

1. Permasalahan Hukum 
Terdapat permasalahan hukum perdata akibat dari debitur wanprestasi sehingga 

diselesaikan melalui gugatan di Kantor Pengadilan Negeri Singraja dan M.A Jakarta  

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 

 

2. Penanganan Transaksi yang mengandung  Benturan Kepentingan. 
Dalam tahun 2020  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. 

3. 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 

 



4. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan kegiatan politik 

Dalam operasional tahun 2020 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 terlampir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 0,99 (nol koma Sembilan puluh sembilan) 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  pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

manajemen risiko dan kepatuhan dan PE Augit Internal. 

5. Tidak ada transaksi yang mengandung benturan dan kepentingan. 

6. Selama tahun 2020 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, 27 April  2021 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN PENILAIAN SENDIRI 

(SELF ASSESMENT) 

PENERAPAN TATA KELOLA 

PD.BPR BANK BULELENG 45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TAHUN 

2020 



LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

1. DAFTAR SUMBANGAN-SUMBANGAN 

 

2. HASIL PENILAIAN SELF ASSESMENT PENERAPAN- 

 

TATA KELOLA PD.BPR BANK BULELENG 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (dalam ribuan)

No. Penerima Nominal Keterangan

1 Panitia Upacara Pitra Yadnya 500Rp           By Sumbangan Pitra yadnya

2 Panitia Gas Bareng Gecot Alas 100Rp           By Bantuan dana kegiatan gas bareng gecot alas 

3 Panitia Desa Kubutambahan 500Rp           By Dana punia Ds kubutambahan

4 Panita Piodalan Kubuanyar 100Rp           By sumbangan Dana Punia Piodalan Bale Kubuanyar

5 Panitia HUT Batalyon infantri mekanis 741 450Rp           By Sumbangan HUT Batalyon infantri mekanis 741 

6 Panitia lomba siaran Radio 500Rp           by kegiatan lomba siaran Radio

7 Panitia perpisahan Kabag Ekbang 490Rp           By sumbangan  dlm ranka perpisahan Kabag Ekbang

8 Panitia perpisahan Sekda 220Rp           By saput dan udeng u/perpisahan Sekda

9 Pecalang Desa Adat 250Rp           By Sumbangan Hr Raya Nyepi

10 Panitia HUT Koran Patroli 200Rp           By partisipasi/ donatur HUT koran patroli

11 Panitia kejuaraan Olahraga Bulu Tangkis 1,000Rp        By kontribusi kejuaraan bulu tangkis ( 20 Kupon )

12 Pecalang Adat Banjar Bali 100Rp           Bantuan dana pecalang adat Br Bali

13 Panitia Pameran Bonsai 500Rp           By Sumbangan pameran Bonsai

14 Panitia Kejuaraan Futsal 500Rp           By Sumbangan kejuaraan futsal dlm rgk HUT kota SGR

15 Panitia Pura Mpu Aji Kubutambahan 200Rp           By Dana punia di pura mpu Aji Kubutambahan

16 Sekea Truna Truni Kubutambahan 100Rp           by sumbangan ogoh ogoh kubutambahan

17 Panitia pecaruan di Pasar Seririt 150Rp           By Punia u/ pecaruan di pasar seririt

18 Panitia sumbangan masker 700Rp           by masker 200 buah u/ di sumbangkan

19 Panitia sumbangan masker 1,134Rp        by masker u/ sumbangan

20 Dinas Kominfo 160Rp           by 2 bh baju kaos cegah covid 19 dari kominfo

21 Panitia Pura Jagatnatha 900Rp           by wastafel out door u/di pura jagatnatha

22 Panitia Piodalan Pura Mrajepati Kubutambahan 100Rp           by sumbangan piodalan pr mrajepati kubutambahan

23 Panitia Lomba Mekorot di Desa Kubutambahan 100Rp           by sumbangan lomba mekorot di desa kubutambahan

24 Panitia Lomba Karaoke 500Rp           by sponsorship lomba karaoke dlm rgk HUT RI 

25 Panitia kegiatan IWAPI 200Rp           by sumbangan dlm rgk kegiatan IWAPI

26 Panitia eksistensi di media 250Rp           by sumbangan dl rgk mendukung eksistensi di media

27 Panitia GDPL 750Rp           by sponsorship GDPL

28 Panitia Mami Sisca crisis care centre 100Rp           By donatur mami sisca crisis care centre

29 Panitia DWP untuk para purna bhakti 500Rp           by sumbangan DWP untuk para purna bhakti

30 Ketua Dewan Pengawas 1,000Rp        By sumbangan u/ mertua ketua D pengawas meninggal

31 Panitia Pengamanan malam pergantian tahun 100Rp           By bantuan dana pengamanan malam pergantian tahun

32 Panitia Pramuka 1,000Rp        Bantuan dana partisipasi kegiatan pramuka

33 Wayan Sumiarta 257Rp           by sembako u/ wayan sumiarta

Total 13,611Rp      
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Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nilai Komposit

Total Penilaian Faktor 0.21   0.17   -         0.10   0.12   0.14   0.03   -         0.08   0.08   0.08   0.99                             

Predikat Komposit

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.

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Sangat Baik

Kesimpulan



 

 

 



 

 

 


