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Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola 

Tahun 2017 

Bank BPR Artha Galunggung 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank 

dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung 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 

jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas 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. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, 

sudah pasti akan memicu munculnya satu atau lebih risiko dari antara 6 (enam) risiko yang 

dihadapi Bank dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan pada Bank (stakeholders). 

 

Guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, Bank BPR Artha Galunggung menetapkan 

komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat dengan berlandaskan pada 

pengimplementasian prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Melalui implementasi 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan 

sebagaimana yang disebut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 Tentang 

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, diharapkan Bank BPR Artha Galunggung dapat 

memaksimalkan corporate value dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar Bank memiliki 

daya saing yang kuat, serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang 

sehingga tujuan Bank BPR Artha Galunggung dapat tercapai. 

 

Adapun yang dimaksud dengan Tata Kelola adalah Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat [BPR] 

yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), 

pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). 

Penerapan Tata Kelola secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan 

memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber 
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daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh 

kepercayaan Pemegang Saham dan Stakeholders sehingga Bank BPR Artha Galunggung dapat 

beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang. 

 

Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola  Bank BPR Artha 

Galunggung yakni sebagai berikut : 

 

1.1. Keterbukaan (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi 

yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. 

Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah 

diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip 

keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia 

Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku. 

 

1.2. Akuntabilitas (Accountibility) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. 

Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang 

konsisten dengan corporate values, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai 

pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab 

yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran 

usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya check and balance dalam 

pengelolaan Bank. 

 

1.3. Tanggung Jawab (Responsbility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang 

sehat. 

Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, 

Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) 

dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peduli terhadap 

lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. 

 

1.4. Independensi(Independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa 

pengaruh/tekanan dari pihak manapun. 

Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun, dan 

tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan 

(conflict of interest), dan setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari 

tekanan dari pihak manapun. 
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1.5. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak 

stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan 

dan kewajaran (equal treatment) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi 

kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip 

keterbukaan. 

 

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan 

Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat menyebutkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola 

merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri (Self Assessment), setiap BPR 

harus melakukan penilaian sendiri (Self Assessment) secara berkala yang paling kurang 

meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola yaitu: 

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 

2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas; 

3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite; 

4. penanganan benturan kepentingan; 

5. penerapan fungsi kepatuhan; 

6. penerapan fungsi audit intern; 

7. penerapan fungsi audit ekstern; 

8. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; 

9. Batas maksimum pemberian kredit; 

10. Rencana bisnis BPR; dan 

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BANK  BPR ARTHA GALUNGGUNG    

 

Laporan Penerapan Tata Kelola tahun 2017 4 

 

BAB II 

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA 

Aspek transparansi sebagai salah satu prinsip pokok dalam pelaksanaan Tata Kelola, diuraikan 

sebagai berikut : 

 

2.1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi 

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan 

Tata Kelola yakni sebagai berikut : 

a. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya 

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

b. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja 

audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan 

dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 

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

setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 

d. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance Direksi 

telah menunjuk pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern Pejabat 

Eksekutif yang melaksanakan audit intern (SPI) bertugas untuk menjamin 

berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian 

internal Bank. Audit Intern dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional. 

sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan 

pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen 

ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.  

 

2.2. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi 

Susunan Direksi Bank  BPR Artha Galunggung sebagaimana Surat Keputusan Bupati 

Tasikmalaya nomor 584.3/Kep.353-Perek & PM/2014 Tentang Pengangkatan Direksi 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Galunggung Kabupaten Tasikmalaya 

adalah sebagai berikut : 

Susunan Direksi 

   

Nama Jabatan 

Dedeh Misriati, SE Direktur Utama 

Mahmud Ramli Direktur 
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Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang 

ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai 

berikut : 

a. Jumlah Anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan 

semua anggota Direksi berdomisili di Tasikmalaya. 

b. Direktur Utama serta Direktur berasal dari pihak independen terhadap pengendali 

saham yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan 

saham, dan /atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, 

Direksi dan /atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank 

sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 

c. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas, 

Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga 

keuangan. 

d. Tidak ada Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki 

saham pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain. 

e. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa 

umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi 

Direksi.  

 

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti 

yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Direksi Bank memenuhi persyaratan 

berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai 

berikut : 

a. Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup: 

 Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap 

mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena 

terbukti melakukan Tindak Pidana ; 

 Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

 Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; 

 Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and 

proper test). 

b. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup : 

 Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan 

jabatannya; 

- Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;  
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- Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka 

pengembangan Bank yang sehat. 

 Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup: 

- Tidak memiliki kredit macet; 

- Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan 

bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan 

ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum 

dicalonkan. 

 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki 

pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota 

Direksi yang mengatur tentang : 

- Pengaturan etika kerja; 

- Waktu kerja; dan 

- Pengaturan rapat. 

 

2.3. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas 

a. Dewan Pengawas sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas 

melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan 

bahwa Bank telah melaksanakan Tata Kelola. Dalam melakukan pengawasan 

Pengawas telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan 

kebijakan strategis Bank. 

b. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan 

Pengawas tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali : 

- Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan 

Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan 

- Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan 

perundangan yang berlaku. 

c. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Pengawas dalam pengambilan keputusan 

kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan 

Pengawas sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan 

kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Pengawas tersebut 

merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan. 

d. Dewan Pengawas telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan 

audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil 

pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 
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e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas telah 

memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota 

Dewan Pengawas yang mengatur tentang : 

- Pengaturan etika kerja; 

-  Waktu kerja; dan 

-  Pengaturan rapat. 

f. Segala Keputusan Direksi diambil melalui mekanisme rapat Direksi 

 

2.4. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Pengawas 

Susunan Dewan Pengawas Bank BPR Artha Galunggung adalah sebagai berikut : 

Periode Dewan Pengawas Jabatan 

24 Jan 2014  s.d  24 Jan 2017 1.  Iman Pirman Hidayat 

2.  Yazid Bustomi 

Ketua 

Anggota 

04 Apr 2017  s.d  04 Sep 2017 1. Iman Pirman Hidayat Ketua 

29 Des 2017 s.d  29 Des 2021 1. Yusuf Abullah 

2. Nana Suryana 

Ketua 

Anggota 

 
Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Pengawas 

sampai dengan Desember 2017  sudah memenuhi  sesuai dengan ketentuan dengan 

penjelasan sebagai berikut : 

1. Pada tanggal 24 Januari 2017 Masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas 

telah habis; 

2. Pada tanggal 25 Januari sampai 03 April 2017 terdapat kekosongan susunan 

keanggotaan Dewan Pengawas dikarenakan sedang proses seleksi; 

3. Pada tanggal 04 April 2017 adanya pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Sdr. Iman 

Pirman Hidayat sesuai dengan SK Bupati Nomor 539/Kep.147-Perekonomian/2017; 

tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat Artha Galunggung Kabupaten Tasikmalaya Periode 2017 – 2020;  

4. Susunan keanggotaan Dewan Pengawas sampai dengan bulan September 2017 

hanya diisi oleh satu orang dengan jabatan sebagai Ketua  ; 

5. Pada bulan tersebut September 2017 Sdr. Iman Pirman Hidayat sebagai Ketua 

Dewan Pengawas meninggal dunia dan telah dilaporkan ke Kantor Otoritas Jasa 

Keuangan; 

6. Periode bulan September 2017  sampai dengan tanggal 28 Desember 2017 terjadi 

kekosongan susunan pengurus Dewan Pengawas; 

7. Dengan terbitnya SK Bupati nomor 584.3/Kep.519-Perekonomian/2017 tentang 

Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha 
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Galunggung Kabupaten Tasikmalaya Periode 2017 – 2021 tanggal  29 Desember 

2017  maka struktur keanggotaan Dewan Pengawas terpenuhi; 

8. Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan 

saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, 

Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga 

tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan 

Pengawas Independen ini menghindari benturan kepentingan (confict of interest) 

dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan stakeholders; 

9. Tidak ada anggota Dewan Pengawas merangkap jabatan sebagai anggota Dewan 

Pengawas, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan 

lembaga keuangan. 

10. Semua anggota Dewan Pengawas memiliki Integritas paling kurang mencakup: 

- Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap 

mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti 

melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir 

sebelum dicalonkan; 

- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

- Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; 

- Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and 

proper test). 

11. Semua anggota Dewan Pengawas memiliki Kompetensi paling kurang mencakup: 

a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan 

jabatannya; 

b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan. 

c. Semua anggota Dewan Pengawas memiliki Reputasi keuangan paling kurang 

mencakup: 

d. Tidak memiliki kredit macet; 

e. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BPR dinyatakan pailit berdasarkan 

ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. 

 

2.5. Rekomendasi Dewan Pengawas 

Rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan 

tanggungjawab, antara lain sebagai berikut : 

a. Persetujuan Pemindahan  Induk Kantor Kas 

b. Persetujuan Pengangkatan Calon Pegawai 

c. Persetujuan Perubahan Sturktur Orgasnisasi dan Tata Kerja (SOTK) 
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d. Persetujuan Pemberhentian dari jabatan 

e. Persetujuan Pemberhentian dari Jabatan dan Kenaikan Pangkat Pengabdian 

f. Persetujuan Pemberhentian pegawai 

 

2.6. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas dan Direksi 

Dewan Pengawas dan Direksi tidak memilik saham Bank BPR Artha Galunggung 

 

2.7. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dan 

Direksi 

Seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan 

berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan  

 

Pengawas lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham 

Pengendali Bank. 

Seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga 

sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, 

termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Pengawas lainnya dan/atau 

anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank. 

 

2.8. Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Pengawas dan 

Direksi 

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Pengawas 

dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji,penghasilan tetap 

lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2017, terlihat 

pada tabel : 

Orang Nominal Orang Nominal

Fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainny a

transportasi,asuransi kesehatan, dll) 
1 6.835.412,00             2 13.730.000,00           

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainya

Jumlah diter ima dalam 1  tahun

Dewan Komisaris Direksi

Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainny a),

tantiem dan lain-lain
1 137.195.434,79         2 897.464.049,00         
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2.9. Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah 

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai 

per posisi 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut : 

No Rasio Skala Perbandingan

1 Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah 4,72

2 Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 1,18

3 Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 1,25

4 Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi 2,50

5 Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 3,38

 

Dengan rincian sebagai berikut : 

Tertinggi Terendah

1 Komisaris 13.630.145Rp                            10.904.116Rp                            

2 Direksi 34.075.362Rp                            28.850.920Rp                            

3 Pegawai 10.413.010Rp                            2.139.012Rp                              

No Jabatan
Gaji (dalam rupiah) perbulan

 

2.10 Frekuensi Rapat Dewan Pengawas 

 Frekuensi rapat Dewan Pengawas pada tahun laporan sebagai berikut : 

No. Nama Jumlah Tidak 

Hadir 

% 

Hadir 

1 Iman Pirman Hidayat,SE,M.Si,Ak,CA 3 0 100 % 

 

Topik atau materi rapat Dewan Pengawas diantaranya sebagai berikut : 

- Evaluasi kinerja 

- Kebijakan umum Dewan Pengawas 

- Strategi penyelesaikan kredit (DPK 3) 

- Rekomendasi pemberhentian pengawai dengan hormat 

 

2.11. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) 

Pada Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 terdapat penyimpangan internal 

(internal fraud) yaitu terdapat pelanggaran SOP kredit yang dilakukan oleh pegawai 

tetap (staf), Adapun penyimpangan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 

- Penyimpangan uang setoran debitur untuk digunakan kepentingan sendiri 

Bank telah melakukan upaya tindak lanjut penyelesaian atas kejadian tersebut berupa : 

- Dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat kepada yang bersangkutan 
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Jumlah internal fraud  disajikan dalam tabel  berikut : 

 

Internal Fraud 

 

 

Jumlah kasus yang dilakukan oleh 

Dalam 1 Tahun 

Direksi Dewan Pengawas  Pegawai Tetap Pengawai Tidak Tetap 

Tahun 

Sebelumn

ya 

Tahun 

Berjalan 

Tahun 

Sebelumn

ya 

Tahun 

Berjalan 

Tahun 

Sebelumnya 

Tahun 

Berjalan 

Tahun 

Sebelumn

ya 

Tahun 

Berjalan 

Total Fraud - - - - 3 2 - - 

Telah diselesaikan - - - - 3 2 - - 

Dalam Proses Penyelesaian 

di internal BPR 
- - - - - - - - 

Belum diupayakan 

penyelesaiannya 
- - - - - - - - 

Telah ditindaklanjuti melalui 

proses hukum 
- - - - - - - - 

 

2.12.  Permasalahan Hukum 

Pada tahun 2017 terdapat permasalahan hukum perdata yaitu adanya relaas panggilan 

sidang nomor 226/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg perihal gugatan perselisihan pemutusan 

hubungan kerja dimana Sdr. Oman Resman sebagai Penggugat (eks pegawai PD. BPR 

BKPD Sodonghilir), Bank BPR Arhta Galunggung yang beralamat di Jl. Raya Utara no 53 

Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pusat beralamat di Jl.Siliwangi No 12 

Kota Tasikmalaya sebagai Tergugat I dan dan PD. BPR BKPD Sodonghilir sebagai 

tergugat II, permasalahan hukum tersebut sedang dalam proses penyelesaian. 

Permasalahan Hukum 

Jumlah 

Perdata Pidana 

Telah selesai ( telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) 
- - 

Dalam proses penyelesaian 
1 - 

Total 
- - 

 

2.13. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan 

Sepanjang tahun 2017, tidak terdapat transaksi yang melibatkan Dewan Pengawas, 

Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemegang Saham Pengendali  transaksi yang 

mengandung potensi benturan kepentingan. 

No Nama dan Jabatan Pihak yang 

Memiliki Benturan Kepentingan 

Nama dan Jabatan 

Pengambil Keputusan 

Jenis 

Transaksi 

Nilai Transaksi 

(jutaan rupiah) 

Keterangan *) 

1 - - - - - 

2 - - - - - 

3 - - - - - 
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2.14. Pemberian Dana Untuk Kepentigan Sosial dan Kegiatan Politik 

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh Bank BPR Artha 

Galunggung selama tahun 2017 adalah untuk kepentingan sosial yaitu  kepada 

masyarakat yang membutuhkan disekitar Kabupaten Tasikmalaya di bidang sosial dan 

sarana prasarana dengan total sebesar Rp. 19.800.000,00 (Sembilan belas juta delapan 

ratus ribu rupiah) dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang 

dilakukan oleh BPR, adapun pemberian dana untuk kepentingan sosial sebagai berikut : 

NO. TANGGAL URAIAN JUMLAH 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

25-04-2017 

 

 

25-04-2017 

 

 

06-06-2017 

 

 

13-06-2017 

 

 

17-10-2017 

 

13-11-2017 

 

Bantuan ke masyarakat kurang mampu disekitar wilayah 

Kantor Pusat 

 

Bantuan rehabilitasi Mesjid yang terkena musibah 

gempa bumi di Kabupaten Tasikmalaya 

 

Bantuan pembangunan rumah tidak layak huni di 

wilayah Desa Setiawangi jatiwaras 

 

Bantuan terhadap yatim piatu dan jompo di  wilayah unit 

kerja Bank  BPR Artha Galunggung  

 

Bantuan korban bencana tanah longsor  

 

Bantuan kegiatan bakti sosial  

 

Rp. 1.300.000,- 

 

 

Rp. 3.000.000,- 

 

 

Rp. 2.500.000,- 

 

 

Rp. 9.000.000,- 

 

 

Rp. 2.500.000,- 

 

Rp. 1.500.000,- 

JUMLAH Rp. 19.800.000 

 

2.15. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) 

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 

2017 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum 

Pemberian Kredit (BMPK). 

 

2.16. Rencana Bisnis BPR 

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Bisnis (business plan) 

sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian 

yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki 

Bank serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis). Dalam 

menetapkan Rencana Bisnis, Bank senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-

hatian, manajemen risiko dan Tata Kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governance), termasuk Rencana Bisnis yang realistis, dengan memperhatikan faktor 
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eksternal dan internal sehingga Rencana Bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana 

untuk mengendalikan risiko strategis. 
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BAB III 

PENERAPAN  FUNGSI  KEPATUHAN,FUNGSI AUDIT INTERN, 

FUNGSI AUDIT EKSTERNAL DAN  PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO 

 

3.1 Fungsi Kepatuhan 

BPR merupakan lembaga jasa keuangan yang diatur dan diawasi secara ketat oleh 

Otoritas Jasa Keuangan dan regulator lainnya, serta semakin meningkatnya 

kompleksitas kegiatan usaha bank, dapat memberikan dampak yang besar terhadap 

eksposur risiko yang dihadapi oleh bank, salah satunya adalah risiko kepatuhan. Untuk 

mengelola dan memitigasi risiko kepatuhan tersebut BPR telah menunjuk salah satu 

anggota Direksi sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, dalam 

membantu pelaksanaan tugasnya, Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan 

menunujuk Pejabat Eksekutif Yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan yang bertanggung 

jawab langsung kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Pejabat 

Eksekutif tersebut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan juga 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan penerapan anti pencucian uang 

dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT). 

Dalam rangka memastikan penerapan pelaksanaan fungsi kepatuhan Direksi telah 

melakukan  pengawasan secara aktif. Pengawasan aktif tersebut dilakukan dalam 

bentuk antara lain persetujuan atas kebijakan dan prosedur , pelaporan secara periodik 

juga melakukan langkah-langkah untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan 

seperti melakukan sosialisasi peraturan dan memastikan penyesuaian ketentuan internal  

dengan peraturan yang berlaku. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data 

nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target. Dalam 

rangka mengelola risiko kepatuhan pejabat yang menjalankan fungsi kepatuhan 

memastikan bahwa BPR tidak terlambat dalam melakukan pelaporan baik kepada 

Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, LPS serta regulator lainnya juga memastikan 

pemenuhan komitmen BPR terhadap temuan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

atau regulator lainnya sudah dipenuhi.  

 

3.2 Fungsi Audit Intern 

 Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam 

melaksanakan tugasnya telah berjalan baik. 

 Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada SOP Internal, 

Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan-peraturan yang 

terkait lainnya. 
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 Audit Intern dalam melaksanakan tugasnya berupa Audit Semesteran dan Audit 

Khusus  yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama 

dan Dewan Pengawas. 

 Audit Intern menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan 

Tembusan ke Dewan Pengawas. 

 Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan 

efisien. 

 

3.3 Fungsi Audit Ekstern 

 Sebagai pihak Independen untuk menyampaikan laporan (transparansi kondisi) keuangan 

bank dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi penyajian kondisi 

keuangan bank, Laporan keuangan BPR setiap  tahun di audit oleh Akuntan Publik 

dengan dasar sebagai berikut : 

 Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan  untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen 

 Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS. 

 Kantor Audit Publik telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan 

mampu bekerja secara independen 

 

3.4.  Penerapan Manajemen Risiko  

BPR telah menerapkan manajemen risiko yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan 

usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman 

pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang 

mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR, Bank BPR Artha 

Galunggung mempunyai modal inti dibawah 50 milyar maka penerapan manajemen 

risiko paling sedikit ada 4 risiko yang wajib diterapkan yaitu risiko operasional, risiko 

kredit, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan 
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BAB IV 

 

KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESMENT 

TAHUN  2017 

 

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata 

Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola Bank Artha 

Galunggung selama tahun 2017 yang berlandaskan pada prinsip dasar yaitu transparency, 

accountability, responsibility, independency, dan fairness. Berdasarkan analisis terhadap 

seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut disimpulkan bahwa :  

4.1. Struktur dan Infrasturktur Tata Kelola 

1. Faktor-faktor positif aspek Struktur dan Infrasturktur Tata Kelola adalah telah terdapat 

struktur Dewan Pengawas, Direksi, Pejabat Eksekutif sesuai dengan ketentuan            

perundang -undangan yang berlaku dan telah tersedia kebijakan serta prosedur bagi 

kegiatan usaha Bank. 

2. Faktor-faktor negatif aspek Struktur dan Infrasturktur Tata Kelola adalah kebijakan dan 

prosedur Bank belum sepenuhnya mengakomodir seluruh kegiatan operasional Bank.  

 

4.2. Proses Penerapan Tata Kelola 

1. Faktor-faktor positif Proses Penerapan Tata Kelola  adalah telah dilaksanakan setiap 

kegiatan usaha Bank, diantaranya yaitu dengan dibuatnya sistem dan prosedur yang 

mengatur setiap kegiatan usaha Bank. 

2. Faktor-faktor negatif Proses Penerapan Tata Kelola  adalah Belum secara efektif 

dilaksanakan mengingat masih diperlukan adanya peningkatan kesadaran/pemahaman 

budaya kepatuhan dan budaya risiko di setiap unit kerja; 

 

4.3. Hasil Penerapan Tata Kelola 

1. Faktor-faktor positif Hasil Penerapan Tata Kelola adalah telah dilaksanakan sistem 

transparansi laporan, penyusunan sistem prosedur kegiatan usaha Bank yang di 

dalamnya menerapkan asas perlindungan terhadap konsumen, telah mendapat sistem 

audit yang dilakukan secara berkala. 

2. Faktor-faktor negatif Hasil Penerapan Tata Kelola adalah masih terdapat pelanggaran  

 

Hasil Penilaian (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola 

Nilai Komposit Predikat Komposit 

2,35 Baik 




