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LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE) 

TAHUN 2017 
 

 
I.  TATA KELOLA BANK EKA  

 
Kepatuhan (Compliance) Bank merupakan ketaatan Bank terhadap Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan, Bank Indonesia, ataupun perundang-undangan yang berlaku di bidang 
perbankan. Dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha, 
maka semakin meningkat pula kompleksitas dan risiko PT BPR Eka Bumi Artha (selanjutnya 
disebut ‘Bank Eka’). Seiring dengan peningkatan kompleksitas dan risiko sehingga 
diperlukan penerapan tata kelola. 

Dalam rangka meningkatkan kinerja, melindungi pemangku kepentingan (stakeholders) 
dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai 
etika yang berlaku, maka Bank Eka memandang perlu menerapkan tata kelola. Bahwa 
eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan berupa rasio-rasio dan 
peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu nilai-
nilai dan etika yang berlaku dan diterapkannya tata kelola atau Good Corporate 
Governance. 

Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten dan berkesinambungan 
diharapkan dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan kepercayaan stakeholders baik 
internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan agar mampu bersaing dan menjaga 
kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga dapat tumbuh dan berkembang serta 
bermanfaat bagi stakeholders.  

Bank Eka mengemban tugas yang luhur yaitu memajukan dan mengembangkan ekonomi 
kerakyatan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Lampung dan 
sekitarnya, melalui pemberian kredit mikro, kecil, dan menengah yang berkelanjutan. 
Dalam menjalankan usahanya, Bank Eka sangat menjunjung tinggi dan berkomitmen 
terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) dalam setiap 
kegiatan usaha. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik ditujukan untuk seluruh 
stakeholders yaitu para nasabah, pemegang saham, pengurus, karyawan, pemerintah, dan 
masyarakat. 
 
1.1. Prinsip-Prinsip Tata Kelola 

Pelaksanaan tata kelola yang baik harus senantiasa memperhatikan 5 (lima) prinsip 
dasar, sebagai berikut: 
a. Keterbukaan (Transparancy) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan 

informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses 
pengambilan keputusan. 

b. Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 
pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara 
efektif. 
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c. Pertanggungjawaban (Responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 
pengelolaan BPR yang sehat. 

d. Independensi (Independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa 
pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. 

e. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak 
pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

1.2. Penerapan Tata Kelola Bank Eka  

a. Ruang lingkup penerapan tata kelola dan penilaian sendiri (self assessment) 
atas penerapan tata kelola meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu:  
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;  
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; 
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;  
4. Penerapan 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. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana 

besar (large exposures);  
10. Rencana Bisnis. 
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan; 

b. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau 
hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota 
Direksi lain dan/atau pemegang saham; 

c. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan 
dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota 
Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham; 

d. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan 
Komisaris; 

e. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah; 
f. Frekuensi rapat Dewan Komisaris; 
g. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian; 
h. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian; 
i. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan; dan 
j. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal 

maupun penerima dana. 
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1.3. Visi dan  Misi  

a. Visi 
Menjadi bank terbaik dan membanggakan dalam pembiayaan mikro, kecil, dan 
menengah. 
 

b. Misi 
1. Melayani pembiayaan mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan 

humanis untuk kemandirian masyarakat. 
2. Menyediakan produk dan jasa keuangan berdaya saing tinggi untuk kualitas 

hidup masyarakat yang lebih sejahtera. 
3. Memperkuat permodalan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas 

dan kapasitas layanan. 
4. Membangun sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, loyal, dan unggul 

melalui budaya bekerja untuk belajar dan visioner dalam berkarier. 
5. Memperluas jaringan layanan berbasis teknologi informasi perbankan yang 

handal. 
 

1.4. 7 (tujuh) Budi Utama Bank Eka 

Dalam rangka membentuk insan Bank Eka yang memiliki integritas, profesional, 
dan memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi ciri dan spirit insan Bank Eka, sebagai 
berikut: 
 
1. Kami Satria Bank Eka, Memegang Teguh Kejujuran   
2. Kami Satria Bank Eka, Bertanggung Jawab Sepenuh Jiwa dan Raga 
3. Kami Satria Bank Eka, Bervisi Mulia 
4. Kami Satria Bank Eka, Disiplin Waktu dan Peraturan 
5. Kami Satria Bank Eka, Bekerjasama dalam Berkarya 
6. Kami Satria Bank Eka, Menjunjung Tinggi Keadilan 
7. Kami Satria Bank Eka, Peduli kepada Sesama 

 
1.5. Struktur Tata  Kelola Bank Eka 

Penerapan tata kelola yang baik, menjadi komitmen bersama dari seluruh jajaran 
manajemen dan karyawan untuk mematuhi dan menjalankan operasional, dengan 
menjunjung tinggi semua Peraturan OJK, Bank Indonesia, PPATK, LPS, dan 
perundang-undangan yang berlaku.  
Dalam menjalankan usaha, Direksi telah menjalankan tugasnya secara independen 
sesuai aturan internal dan eksternal tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Untuk 
mengawasi anggota Direksi, maka Dewan Komisaris telah berperan aktif dalam 
memberikan saran dan pengawasan terhadap Direksi, agar senantiasa mentaati 
peraturan dan perundang-undangan. 
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II. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) BANK EKA 

2.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi  

a. Jumlah Anggota Direksi 
Berdasarkan  Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Eka Bumi 
Artha yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 1 tanggal 14 Juni 2017, 
menetapkan susunan Direksi sebagai berikut: 
 

 
Jumlah anggota Direksi telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan      
No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yaitu memiliki paling sedikit 3 (tiga) 
orang anggota Direksi. 
 

b. Penugasan Anggota Direksi  
Penugasan anggota Direksi telah didasarkan pada: 
1. Sertifikasi kelulusan profesi Bank Perkreditan Rakyat (Certif). 
2. Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai ketentuan 

Otoritas Jasa Keuangan. 
3. Pencatatan dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan No. S-163/KO.0741 

/2017 tanggal 13 Juli 2017. 
 

c. Independensi Direksi  
1. Mayoritas anggota Direksi, tidak memiliki hubungan kepemilikan, 

hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: 
1) Sesama anggota Direksi; dan/atau  
2) Anggota Dewan Komisaris.  
Namun Direktur Kepatuhan, Sdri. Dari Lukito Sari mempunyai hubungan 
keluarga dengan Komisaris Utama, Sdr. Awet Abadi, sebagai ayah kandung. 

2. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak  
memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari 
modal disetor pada Bank Eka dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas 
di lembaga jasa keuangan non bank. 

No Nama

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

1 Eko Budiyono √ √ √ √

2 Nugroho Fuad Rifai √ √ √ √

3 Dari Lukito Sari √ √ √ √

Memiliki saham 25% atau lebihHubungan Keluarga/Kepemilikan sesama

LKBBBank EkaKomisaris Direksi

 

1 Eko Budiyono Direktur Utama 13 Juli 2017 23 Mei 2017 30 Juni 2022

2 Nugroho Fuad Rifai Direktur Operasional 13 Juli 2017 23 Mei 2017 30 Juni 2022

3 Dari Lukito Sari Direktur Kepatuhan 13 Juli 2017 23 Mei 2017 30 Juni 2022

No Jabatan 

Tanggal Efektif Penugasan 

Tanggal BerakhirPersetujuan 

OJK
Keputusan RUPS

Nama



 
 

PT BPR EKA BUMI ARTHA  

 Laporan Penerapan Tata Kelola                                                                                                             5 

 
 

3. Anggota Direksi telah melakukan pengembangan dan peningkatan 
kemampuan melalui berbagai kegiatan seminar, pelatihan, workshop 
dan/atau kegiatan serupa lainnya tentang perbankan untuk mendukung 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pada tahun 2017 kegiatan-
kegiatan yang telah diikuti, sebagaimana dalam tabel berikut: 
 

 

Nama Peserta Jenis Pelaksanaan

Eko Budiyono
1 Pelatihan Digital Branding di Tengah 

Serbuan Hoak dan Cyber Crime

30 Maret 2017 di Jakarta

2 Rapat Koordinasi Nasional "Motivasi dan 

Harmonisasi"

07 April 2017 di Nusa 

Tenggara Timur.

3 Seminar Internasional “Customer Behaviour 

Through Financial Literacy, Financial 

Inclusion and Consumer Protection”

04 Mei 2017 di Jakarta

4 Pelatihan Kesiapan Implementasi Standar 

Nasional Teknologi CHIP and PIN Online 6 

Digit pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet

10 Mei 2017 di Jakarta

5 Pelatihan 3 Bali Bussines Round 24 Mei 2017 di Bali

6 Rakernas & Seminar Nasional "Peluang dan 

Tantangan Industri BPR/BPRS Sebagai Pilar 

Ekonomi Daerah di Era Transformasi Bisnis 

Digital

24 Oktober 2017 di Nusa 

Tenggara Timur

7 Rapat Dengar Pendapat Rancangan POJK 

Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan 

Penyisihan Penghapusan Aset Produktif 

BPR

29 November 2017 di 

Jakarta

Nugroho Fuad Rifai 1 Workshop  Peningkatan Kompetensi 

Komisaris dan Satuan Pengawasan Intern 

(SPI) serta Direksi dan Pejabat Perkreditan 

dalam Tata Kelola BPR

17 Mei 2017 di Bandar 

Lampung

2 Quo Vadis BPR-pbi 19/8/pbi/2017 : Manfaat 

dan Implikasi serta Bagaimana BPR 

Menyingkapi Perkembangan Sistem 

Pembayaran Berbasis Teknologi Sistem 

Informasi Pasca Diterbitkan PBI - National 

Payment Gateway (NPG)

12 Agustus 2017 di Bali

Dari Lukito Sari 1 Workshop  Persiapan Pelaksanaan 

Manajemen Risiko & Kepatuhan bagi 

BPR/BPRS

24 April 2017 di Badar 

Lampung

2 Pelatihan Penerapan dan Pelaporan Fungsi 

Kepatuhan bagi BPR-BPRS (Sesuai SE OJK No 

6/SE.OJK.03/2016)

30 Sept - 01 Okt 2017 di 

Badar Lampung

3 Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan: Rencana Bisnis, Kegiatan Usaha 

dan Wilayah Jaringan Kantor BPR 

berdasarkan Modal Inti, Penggunaan Jasa 

AP dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan, 

Penetapan status dan Tindak Lanjut 

Pengawasan BPR/S, dan Penerapan Program 

APU & PPT

07 November 2017 di 

Bandar Lampung

4 Seminar Economic Outloock "Indonesia 

Economic Growthand Forecaise of 2018"

16 November 2017 di 

Jakarta

5 Seminar Lampung Economic Outloock 2018 

dengan tema "Memperkuat Momentum 

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi 

Lampung"

12 Desember 2017 di 

Bandar Lampung
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d.  Tugas, Tangung Jawab, dan Wewenang Direksi 
 
1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank 

Eka. 
2. Direksi wajib mengelola Bank Eka sesuai dengan kewenangan dan 

tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank Eka, 
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas 
pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang 
tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank 
Indonesia. 

3. Direksi wajib menerapkan tata kelola  pada setiap kegiatan usaha Bank Eka 
pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank Eka. 

4. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan 
dan/atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank Eka. 

5. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan 
kerja audit intern atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan  audit intern Bank Eka, auditor eksternal, hasil pengawasan 
Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya. 

6. Dalam rangka melaksanakan tata kelola  pada  setiap kegiatan usaha Bank 
Eka di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi wajib membentuk 
paling sedikit : 
a. Satuan Kerja Audit Intern; 
b. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; 
c. Satuan Kerja Kepatuhan. 

7. Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pembentukan satuan kerja 
manajemen risiko dan komite manajemen risiko mengacu pada ketentuan 
yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko BPR. 

8. Dalam rangka mendukung terselenggaranya tata kelola, Direksi wajib 
memastikan terpenuhinya jumlah sumberdaya manusia  yang memadai, 
antara lain dengan adanya : 
a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja 

yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang 
operasional; dan 

b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain. 

9. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 
pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

10. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan Bank Eka  yang bersifat strategis 
di bidang kepegawaian kepada pegawai. 

11. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan 
tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 
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12. Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman 
dan tata tertib kerja atau anggaran dasar, mengikat dan menjadi tanggung 
jawab Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai 
dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan. 

13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh 
RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada 
Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian 
tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan 
penetapan Direksi. 

14. Dalam rangka penerapan tata kelola, anggota Direksi wajib 
mengungkapkan : 
a. Kepemilikan saham pada Bank Eka dan perusahaan lain; 
b. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota 

Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank 
Eka. 

15. Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas dalam 
laporan penerapan tata kelola. 

16. Tugas, tanggung Jawab dan wewenang Direksi lainnya, mengacu kepada 
Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas, Anggaran Dasar Bank Eka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
tentang Bank Perkreditan Rakyat dan peraturan perundang-undangan 
lainnya mengenai BPR. 

 
e. Larangan Anggota Direksi  

1. Direksi dilarang menggunakan penasehat perorangan dan/atau penyedia 
jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan: 
a) Untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya 

membutuhkan adanya konsultan.  
b) Didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang 

lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan 
jangka waktu pekerjaan serta biaya. 

c) Perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak 
independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang 
bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a). 

2. Anggota Direksi dilarang menggunakan Bank Eka untuk kepentingan 
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau 
mengurangi keuntungan Bank Eka.  

3. Anggota Direksi dilarang menggambil dan/atau menerima keuntungan 
pribadi dari Bank Eka, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang 
ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 
dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan 
peraturan perundang-undangan. 
 
Yang dimaksud keuntungan pribadi antara lain pendapatan sewa aset 
yang tidak wajar dan komisi atau imbalan dalam rangka penghimpunan 
dan/atau penyaluran dana. Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan 
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pribadi antara lain dalam hal anggota Direksi sebagai nasabah Bank Eka 
menerima imbal hasil/bunga secara wajar. Sedangkan yang dimaksud 
dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan 
peraturan perudang-undangan adalah untuk menghindari RUPS 
menetapkan hal yang bertentangan dengan menaikkan biaya remunerasi 
dan fasilitas bagi Direksi saat bank dalam pengawasan khusus. 
 

f. Rapat Direksi 
Selama tahun 2017 Direksi telah melakukan rapat sebagai berikut: 

 

Selain Rapat Direksi (sebagaimana terlampir dalam lampiran I), Direksi 
melakukan rapat dengan Dewan Komisaris atau rapat pengurus serta  secara 
periodik bulanan Direksi melakukan rapat koordinasi dengan pemimpin 
cabang dan pejabat eksekutif serta pejabat lainnya. Rapat dimaksud bertujuan 
untuk membahas rencana bisnis, realisasi rencana bisnis, situasi perkonomian, 
situasi pasar, situasi persaingan, evaluasi dan monitoring perkembangan 
perkreditan, pendanaan, manajemen risiko, hasil pengawasan internal, 
pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan teknologi sistem 
informasi, pengawasan dan penyelamatan kredit bermasalah, dan hal-hal lain 
yang dapat berpengaruh kepada kinerja saat ini maupun di masa mendatang.  
 

g. Aspek Transparansi Direksi  
Dalam rangka penerapan tata kelola, anggota Direksi wajib mengungkapkan: 
1. Kepemilikan sahamnya pada Bank Eka dan perusahaan lain. 

  
Kepemilikan saham an. Sdr. Eko Budiyono dan Sdri. Dari Lukito Sari 
sebagaimana dalam lampiran II. 

%

1 Eko Budiyono Direktur Utama 55 55 100                           

2 Nugroho Fuad Rivai Direktur Operasional 55 55 100                           

3 Dari Lukito Sari Direktur Kepatuhan 55 55 100                           

No

Tingkat 

KehadiranNama Jabatan 

Pelaksanaan Rapat

Frekuensi 

Rapat

Frekuensi 

Kehadiran

Nominal % Nominal % Nominal %

1 Eko Budiyono - - 21.699.000            3,95    - - 73.000                    -

2 Nugroho Fuad Rifai - - - - - - - -

3 Dari Lukito Sari - - 67.291.000            12,23 - - 19.750.000           16,67

Perusahaan lain

Non PSPPSP

Bank Eka

Non PSPPSP
No

(Ribuan)

Nama

Kepemilikan saham
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2. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan 
Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank Eka. 
Hubungan Kepemilikan dan/atau Keuangan : 

No Nama

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

1 Eko Budiyono √ √ √ √ √ √

2 Nugroho Fuad Rifai √ √ √ √ √ √

3 Dari Lukito Sari √ √ √ √ √ √

Hubungan KeluargaHubungan Keuangan 

PSDireksiKomisarisPSDireksiKomisaris

 
 

2.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris  
a. Jumlah Anggota Dewan Komisaris 

 Berdasarkan  Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Eka Bumi 
Artha yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 1 tanggal 14 Juni 2017, 
menetapkan susunan Direksi sebagai berikut: 
 

  
Komposisi anggota Dewan Komisaris Independen adalah 67 % (enam puluh 
tujuh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan jumlah seluruh 
anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi. 

 
b. Penugasan Anggota Dewan Komisaris 

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah didasarkan pada: 
1. Sertifikasi kelulusan profesi Bank Perkreditan Rakyat (Certif). 
2. Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai ketentuan 

Otoritas Jasa Keuangan. 
3. Pencatatan dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan No. S-163/KO.0741 

/2017 tanggal 13 Juli 2017. 
 
 
 
 

 
c. Independensi Anggota Dewan Komisaris  

1 Awet Abadi Komisaris Utama 13 Juli 2017 23 Mei 2017 30 Juni 2022

2 Muji Komisaris Independen 13 Juli 2017 23 Mei 2017 30 Juni 2022

3 Johansyah Abu Bakar Komisaris Independen 13 Juli 2017 23 Mei 2017 30 Juni 2022

Tanggal BerakhirNo Jabatan 

Tanggal Efektif Penugasan 

Persetujuan 

OJK
Keputusan RUPS

Nama
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1. Mayoritas anggota Dewan Komisaris, tidak memiliki hubungan keluarga 
atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: 
a. Sesama anggota Dewan Komisaris; 
b. anggota Direksi. 

 

Anggota Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris pada BPR/S 
lain maupun sebagai Direksi dan Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain.  
 
Hubungan keluarga Sdr. Awet Abadi selaku Komisaris Utama, dengan 1 
(satu) anggota Direksi yaitu Direktur Kepatuhan Sdri. Dari Lukito Sari, 
sebagai anak kandung. 

 
d. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris  

1. Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung  jawab untuk mematuhi 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk 
namun tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan Good Corporate 
Governance, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang 
Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank 
Indonesia. Di samping itu, Dewan Komisaris wajib memastikan 
dilaksanakannya ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Bank Eka. 

2. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara 
mandiri. 

3. Dewan  Komisaris  setiap  waktu  dalam  jam  kerja  kantor  Bank Eka  berhak 
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan 
atau yang dikuasai oleh Bank Eka, dan berhak memeriksa buku-buku, 
surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang 
kas Bank Eka, dokumen-dokumen dan kekayaan Bank Eka serta berhak 
untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 
Dewan Komisaris berhak untuk  meminta  penjelasan  mengenai  segala  
hal  yang  berkaitan  dengan Bank Eka. 

4. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat 
Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang 
anggota Direksi atau lebih dari jabatannya (jabatan mereka) dengan 
menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak 
bertentangan  dengan  anggaran  dasar  dan/atau  peraturan  perundangan 
yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut terkait pemberhentian sementara ini 
mengacu pada Anggaran Dasar Bank Eka dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

5. Pada umumnya, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk, 
namun tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut : 

No Nama

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

1 Awet Abadi √ √ √ √

2 Muji √ √ √ √

3 Johansyah Abu Bakar √ √ √ √

Rangkap Jabatan Hubungan Keluarga dengan

Komisaris Direksi BPR/S Lain PE BPR/S LainDireksi
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a. Pengawasan Strategis 
1) Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan mengarahkan, 
memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan stratejik. 
Namun demikian, dalam melaksanakan tugas pengawasan 
tersebut, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses 
pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank 
Eka, kecuali dalam hal: 
a) Persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak 

yang terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan otoritas 
perbankan; 

b) Keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam anggaran 
dasar atau peraturan perundangan yang berlaku.  

Pengambilan  keputusan  oleh  Dewan  Komisaris  sebagaimana 
disebutkan dalam butir 1) di atas merupakan bagian dari tugas   
pengawasan   oleh   Dewan   Komisaris   sehingga   tidak 
meniadakan    tanggung    jawab    Direksi    atas    pelaksanaan 
pengurusan Bank Eka. 

2) Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan 
mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai 
Debitur Inti, Debitur terkait, dan debitur bermasalah. 

3) Memastikan    Direksi    menindaklanjuti    temuan    audit    dan 
rekomendasi dari satuan kerja internal audit, eksternal audit, 
hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya. 

4) Memberitahukan  kepada  Otoritas  Jasa Keuangan paling  lambat  
7 (tujuh)   hari   kerja   sejak   ditemukan   pelanggaran   terhadap 
peraturan   perundang-undangan   di   bidang   perbankan   dan 
keuangan, termasuk juga kondisi lainnya atau perkiraan kondisi 
yang mungkin dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank 
Eka. 

b. Pengawasan Perusahaan 
1) Memastikan     terselenggaranya     pelaksanaan     tata     kelola 

perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank Eka pada 
seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 

2) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling 
kurang Komite-komite sebagaimana tercantum di bawah ini 
untuk mempertimbangkan hal-hal yang  terkait/relevan.  Setiap  
Komite  dipandu  dengan  Pedoman  dan  Tata  Tertib  Kerja  yang 
ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris. 
 
 
 
Komite-komite tersebut adalah: 
a) Komite Audit; 
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b) Komite Pemantau Risiko; 
c) Komite Remunerasi dan Nominasi, jika telah dipandang 

perlu. 
Komposisi keanggotaan komite tunduk pada ketentuan yang 
berlaku, termasuk ketentuan yang mengatur tentang jumlah 
Komisaris Independen dan Pihak Independen. 

3) Segala usulan perubahan pedoman dan tata tertib kerja hanya 
berlaku setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Segala tindakan 
komite-komite di luar batasan lingkup tugas kewenangan yang 
diatur  dalam  pedoman  dan  tata  tertib  kerja,  harus 
mendapatkan persetujuan  dari Dewan Komisaris. 

4) Mereview dan menyetujui rekomendasi Komite Audit, dalam 
kaitannya dengan : 
a) Penerapan tugas dan tanggung jawab dari Audit Intern; 
b) Penyesuaian   dengan   laporan   kinerja   keuangan   sesuai 

dengan pedoman akuntansi yang berlaku; 
c) Menindak lanjuti dengan Direksi atas temuan audit dari audit 

intern, akuntan publik dan Otoritas Jasa Keuangan; 
d) Rekomendasi   penunjukkan  Kantor  Akuntan  Publik, dan 

akuntan publik untuk pelaksanaan RUPS. 
5) Mereview dan menyetujui rekomendasi dari Komite Pemantau 

Risiko, dalam kaitannya dengan : 
a) Penerapan kebijakan Manajemen Risiko (Risk Management); 
b) Penerapan  keputusan  Komite  Pemantau  Risiko  dan  Satuan 

Kerja Manajemen Risiko (Risk Management Division). 
6) Memastikan   bahwa   komite   yang   dibentuk menjalankan 

tugasnya secara efektif. 
7) Mendokumentasikan  seluruh  risalah  rapat  Dewan  Komisaris, 

rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi dan rapat 
Komite  di  bawah  Dewan  Komisaris,  khususnya  pembahasan 
masalah-masalah penting dan keputusan yang diambil, termasuk 
perbedaan pendapat (dissenting opinion). 

8) Mereview dan menyetujui rencana bisnis. 
9) Mereview dan menyetujui laporan tahunan. 
10) Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang 

saham pada laporan pengawasan Dewan Komisaris. 
11) Mereview dan menyetujui rencana korporasi (corporate plan).  
12) Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan. 

c. Dewan  Komisaris   wajib  mengikuti  pendidikan  yang   terkait   dan 
berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan 
ketentuan perundangan serta standar yang relevan. 

 
 
d. Dewan Komisaris diharapkan untuk: 
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1) Menghadiri  semua  rapat  Dewan  Komisaris  dan  rapat  komite 
terkait; 

2) Mempelajari   paket   informasi   yang   disediakan   manajemen 
sebelum  diselenggarakannya  rapat,  dan  melakukan  persiapan 
untuk membahas materi pada saat rapat; 

3) Membaca semua laporan dan permohonan yang diajukan dan 
secepatnya memberikan persetujuan secara tertulis; 

4) Menghadiri semua rapat pemegang saham, kecuali ada hal-hal 
yang tidak dapat memungkinkan untuk menghadiri rapat dan 
ketidak hadiran sepengetahuan Komisaris lainnya atau Direksi. 

e. Dewan Komisaris harus secara konstruktif memberikan tantangan dan 
masukan strategis serta meninjau kinerja dan efektivitas manajemen 
pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau 
Laporan Kinerja. 

6. Dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  kepada  Dewan  
Komisaris akan disediakan oleh Direksi data serta informasi yang akurat, 
relevan, dan tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal 
berikut: 
a. Rencana bisnis; 
b. Laporan Bulanan dalam bentuk Financial Highlight; dan 
c. Laporan,  segera  setelah  diketahui,  mengenai  pelanggaran  

peraturan perundang-undangan, fraud dan penyimpangan, dan 
kondisi lainnya dan kondisi yang diperkirakan dapat membahayakan 
kelangsungan usaha Bank Eka. 

7. Dewan  Komisaris  harus  memiliki  sumber  daya  dan  kewenangan  untuk 
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, termasuk untuk 
menggunakan tenaga ahli yang dianggap perlu, dengan pemberitahuan 
kepada Direksi. 

 
e. Larangan Anggota Dewan Komisaris  

1. Rangkap jabatan melebihi dari 2 (dua) jabatan sebagai anggota Dewan 
Komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lain atau 
menjabat komisaris di lebih dari 3 (tiga) BPR dan/atau BPRS.  

2. Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 
BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan/atau Bank Umum. 

3. Ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional, 
kecuali terkait dengan: 
a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang 

mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan 
b) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.   
        Yang dimaksud dengan kegiatan operasional adalah kegiatan 

pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional 
lainnya. 

        Termasuk yang dikecualikan yaitu dalam hal Dewan Komisaris 
melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan 
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pengawasan. Hasil review dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan 
didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari 
dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan 
Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini. Pengambilan 
keputusan oleh Dewan Komisaris dalam kegiatan operasional 
tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga 
keputusan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas 
pelaksanaan tugas kepengurusan Bank Eka.  

4. Menggunakan Bank Eka untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau 
pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Eka. 

5. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank Eka selain 
remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS) dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian 
dengan peraturan perundang-undangan. 

 
f. Transparansi Anggota Dewan Komisaris  

Dalam rangka penerapan tata kelola, anggota Dewan Komisaris wajib 
mengungkapkan:  
 
1. Kepemilikan sahamnya, baik pada Bank Eka maupun perusahaan lain.  

  
Kepemilikan saham Awet Abadi sebagaimana dalam lampiran II.  

2. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan 
Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Bank Eka. 
 

 
g. Rapat Dewan Komisaris  

Nominal % Nominal % Nominal %

1 Awet Abadi 152.343.000         27,70 - - 1.814.242              31,4 5.632.758              -

2 Muji - - - - - - - -

3 Johansyah Abu Bakar - - - - - - - -

Non PSP

Bank Eka

PSP PSP
No Nama

Kepemilikan saham

(Ribuan)

Perusahaan lain

Non PSP

No Nama

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

1 Awet Abadi √ √ √ √

2 Muji √ √ √ √

3 Johansyah Abu Bakar √ √ √ √

Rangkap Jabatan Hubungan Keluarga dengan

Komisaris Direksi BPR/S Lain PE BPR/S LainDireksi
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1. Dewan Komisaris secara periodik dan insidentil melakukan Rapat Dewan 
Komisaris (RDK) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri 
seluruh anggota Dewan Komisaris. 

2. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung. 
3. Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat untuk menetapkan 

rencana bisnis Bank Eka dalam setahun sebanyak 1 (satu) kali dengan 
anggota Direksi dan 1 (satu) kali rapat Dewan Komisaris untuk memberikan 
penilaian dan saran kepada Direksi. 

4. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan 
didokumentasikan dengan baik serta didistribusikan kepada seluruh 
anggota Dewan Komisaris. 

5. Data kehadiran rapat Dewan Komisaris selama tahun 2017 sbb : 
 

  
6. Agenda Rapat Dewan Komisaris antara lain membahas: 

a. Isu-isu strategis Bank Eka dan kondisi ekonomi terakhir; 
b. Evaluasi penetapan kebijakan strategis; 
c. Evaluasi RKAT dalam tahun 2017;  
d. Penerapan tata kelola Bank Eka;  
e. Penerapan manajemen risiko; 
f. Referensi Kantor Akuntan Publik; 
g. Lain-lain. 

 
2.3. Hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris. 

Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat 
waktu kepada Dewan Komisaris. Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu: 
a. Bersama-sama membahas dan menandatangani dokumen perusahaan, yaitu 

rencana bisnis, dan rencana kerja tahunan; 
b. Menyampaikan laporan bulanan keuangan atas inisiatif Direksi maupun atas 

permintaan Dewan Komisaris; 
c. Menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan tata kelola dan penerapan 

manajemen risiko; 
d. Menyampaikan materi RUPS/RUPSLB untuk menjadi bahan keputusan 

bersama dan mendapat persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris; 
e. Direksi memberikan izin kepada para anggota Dewan Komisaris baik bersama-

sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu jam kerja, berhak memasuki 
bangunan dan halaman; 

f. Hal-hal lain apabila dianggap penting bagi Direksi maupun Dewan Komisaris. 
2.4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko 

1 Awet Abadi Komisaris Utama 4 4 100                           

2 Muji Komisaris Independen 4 4 100                           

3 Johansyah Abu Bakar Komisaris Independen 3 4 75                             

No Nama Jabatan 

Pelaksanaan Rapat

Tingkat KehadiranFrekuensi 

Rapat

Frekuensi 

Kehadiran
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a. Kelengkapan tugas dan tanggung jawab Komite Audit 

1. Struktur Organisasi Komite Audit 
 

 
 

2. Jumlah Anggota Komite Audit 

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit berdasarkan SK Direksi            
No. 075/EBA/VII/2017 tentang perubahan pertama atas SK Direksi                         
No. 026/EBA/III/2017 tentang pembentukan Komite Audit PT BPR Eka 
Bumi Artha tanggal 3 Juli 2017 dengan komposisi sebagai berikut: 
 

 
 
3. Kualifikasi Pendidikan, Keahlian dan Pengalaman 

Kualifikasi pendidikan, keahlian dan pengalaman anggota Komite Audit 
sebagaimana dalam tabel berikut: 
 

 
 
 

4. Independensi Anggota Komite Audit 

Komisaris 

Ketua Komite

Anggota Anggota

Johansyah Abu Bakar Ketua Komite 03 Juli 2017 30 Juni 2018 Komisaris Independen

Tri Wiranto Anggota Komite 31 Maret 2017 30 Juni 2018 Pihak Independen

Sri Retnaning Rahayu Anggota Komite 31 Maret 2017 30 Juni 2018 Pihak Independen

KeteranganNama Jabatan 

Tanggal Efektif Penugasan 

Tanggal Mulai Tanggal Berakhir

Nama Pendidikan Keahlian/Pengalaman

Johansyah Abu Bakar S-1 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial 

dan politik, Palembang

Memiliki keahlian/pengalaman dalam 

bidang pengawasan dan pemeriksaan 

bank.

Tri Wiranto S-1 Fakultas Hukum Universitas 

Jember, Jawa Timur

Memiliki keahlian/pengalaman di bidang 

hukum dan perbankan

Sri Retnaning Rahayu S-2  Manajemen Keuangan 

UGM, Yogyakarta

Memiliki keahlian/pengalaman di bidang 

akuntansi dan perbankan
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Anggota Komite Audit, tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan 
dan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: 
a. Sesama anggota Dewan Komisaris; 
b. Anggota Direksi; 
c. Pemegang Saham Pengendali. 
 

 
 

5. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit 
Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris PT BPR Eka Bumi Artha, 

dalam rangka membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat 

kepada Direksi, terkait dengan pengawasan dan evaluasi atas penerapan 

audit intern dan ekstern, kecukupan pengendalian intern, termasuk proses 

pelaporan keuangan serta penerapan tata kelola yang baik. 

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut: 

a) Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. 

b) Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan 

dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil 

audit.  

c) Komite Audit melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi atas 

perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak 

lanjut hasil audit, dalam rangka memberikan rekomendasi kepada 

Dewan Komisaris, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi 

terhadap : 

1) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), yaitu:  

(a) Mengevaluasi kecukupan rencana kerja audit jangka panjang 

SKAI. 

(b) Mengevaluasi kecukupan rencana kerja audit tahunan SKAI.  

(c) Memantau bahwa dalam melaksanakan tugasnya, SKAI tidak 

mendapat larangan atau pembatasan dari pihak manapun, 

baik internal maupun eksternal.  

(d) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil audit 

termasuk kertas kerja audit (bila diperlukan) dan kinerja SKAI.  

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Johansyah  Abu Bakar √ √ √ √ √

Tri Wiranto √ √ √ √ √

Sri Retnaning Rahayu √ √ √ √ √

Komisaris Direksi PSP Komite Lain Lembaga Lain

Hubungan Keuangan, kepemilikan,     

dan Keluarga
Rangkap Jabatan

Nama
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(e) Memonitor realisasi rencana kerja audit tahunan.  

(f) Memantau bahwa SKAI telah menjalankan fungsi audit 

dengan objektif, independen dan memenuhi standar 

profesional yang berlaku. 

(g) Mengevaluasi kecukupan metodologi audit SKAI, sekurang-

kurangnya satu kali dalam masa jabatannya, serta 

mengusulkan kepada SKAI untuk memperbaharui apabila 

diperlukan.   

(h) Mengevaluasi bahwa SKAI memiliki sumberdaya yang 

memadai untuk memenuhi pedoman audit intern dan 

melaksanakan rencana audit tahunan maupun jangka 

panjang. 

2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan 

standar audit, yaitu:  

(a) Mengevaluasi kriteria Akuntan Publik dan Kantor Akuntan 

Publik (KAP) yang akan ditunjuk untuk melakukan 

pemeriksaan.   

(b) Mengevaluasi cakupan audit dan hal-hal lain terkait dengan 

perencanaan audit laporan keuangan.  

(c) Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan 

Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang 

berlaku.  

(d) Memastikan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik 

menyampaikan hasil audit dan management letter kepada 

Bank Eka tepat waktu. 

(e) Mengkaji tambahan cakupan audit yang diajukan Bank Eka 

atau Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.  

3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang 

berlaku bagi BPR, yaitu: 

(a) Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank 

Eka, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi 

keuangan lainnya. 

(b) Menelaah laporan keuangan untuk meyakini kesesuaian 

penyajian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia.  

(c) Meyakini bahwa laporan keuangan tahunan Bank Eka 

disajikan secara wajar, didasarkan pada materialitas dan 

risiko yang signifikan, serta bebas dari salah saji material.  
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(d) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses 

akuntansi dan pelaporan keuangan Bank Eka.  

(e) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi 

perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik 

dan KAP. 

(f) Mengevaluasi efektivitas pengendalian intern melalui hasil 

pemeriksaan SKAI maupun auditor ekstern, untuk meyakini 

bahwa Bank telah memiliki rancangan pengendalian yang 

efektif serta kecukupan pengendalian intern dalam 

memitigasi risiko-risiko yang signifikan, dalam rangka 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif 

dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 

aset Bank Eka, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.   

(g) Meyakini bahwa Direksi telah menyusun kebijakan & 

prosedur akuntansi dan memutakhirkan kebijakan & 

prosedur tersebut untuk disesuaikan terhadap standar 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.  

(h) Mengevaluasi penghitungan estimasi yang signifikan, 

termasuk asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan.  

(i) Memberikan saran kepada Dewan Komisaris bila terdapat 

potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan 

operasional Bank Eka. 

4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan 

kerja audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Dewan 

Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain. 

d) Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukan 

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris 

untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 

e) Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja 

Komite Audit dan melakukan review jika dipandang perlu. 

f) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh 

Dewan Komisaris. 

 

 

6. Rapat Komite Audit 
a) Rapat Komite Audit dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas 

anggota Komite termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak 
Independen. 
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b) Rapat Komite Audit diselenggarakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 
3 (tiga) bulan. 

c) Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota yang ditunjuk 
secara tertulis, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir. 

d) Pengambilan keputusan rapat Komite Audit dilakukan dengan cara 
musyawarah untuk mencapai mufakat. 

e) Dalam hal mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat 
dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 

f) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite Audit, wajib 
dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan 
perbedaan pendapat tersebut. 

g) Komite Audit dapat meminta rapat koordinasi dengan Dewan 
Komisaris sesuai kebutuhan, jika diperlukan. 

h) Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan 
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat serta didokumentasikan 
secara baik. 

i) Hasil risalah rapat Komite Audit didistribusikan kepada seluruh 
peserta rapat. 

j) Data kehadiran rapat  Komite Audit selama tahun 2017 sebagai 
berikut: 
 

  
7. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit 

Sampai dengan akhir tahun 2017, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
Komite Audit sebagai berikut: 
a) Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan tugas SKAI, yaitu terhadap 

Laporan Hasil Audit (LHA). 
b) Melakukan evaluasi pelaksanaan audit Bank Eka oleh Kantor Akuntan 

Publik. 
c) Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan 

internal dan eksternal. 
d) Membuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk 

pemeriksaan keuangan tahun buku 2017. 
 

b. Kelengkapan Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko 

1. Struktur Organisasi Komite Pemantau risiko 

Johansyah Abu Bakar Ketua Komite 3 4 75                             *)

Tri Wiranto Anggota Komite 4 4 100                           

Sri Retnaning Rahayu Anggota Komite 4 4 100                           

*) catatan: Sdr. Johansyah Abu Bakar menjabat sebagai Komisaris Independen mulai  bulan Juli 2017

Nama Jabatan 

Pelaksanaan Rapat

Tingkat KehadiranFrekuensi 

Rapat

Frekuensi 

Kehadiran
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2. Jumlah Anggota Komite Pemantau Risiko 

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan 
SK Direksi No. 027/EBA/III/2017 tentang Pembentukan Komite Pemantau 
Risiko PT BPR Eka Bumi Artha tanggal 27 Maret 2017 dengan komposisi 
sebagai berikut: 
 

  
3. Kualifikasi Pendidikan, Keahlian dan Pengalaman 

Kualifikasi pendidikan, keahlian dan pengalaman anggota Komite Audit 
sebagaimana dalam table berikut: 
 

 

 

 

4. Independensi Komite Pemantau Risiko  

Komisaris 

Ketua Komite

Anggota Anggota

Muji Ketua Komite 31 Maret 2017 30 Juni 2018 Komisaris Independen

Tri Wiranto Anggota Komite 31 Maret 2017 30 Juni 2018 Pihak Independen

Sri Retnaning Rahayu Anggota Komite 31 Maret 2017 30 Juni 2018 Pihak Independen

KeteranganNama Jabatan 

Tanggal Efektif Penugasan 

Tanggal Mulai Tanggal Berakhir

Nama Pendidikan Keahlian/Pengalaman

Muji S-2 Manajemen Keuangan Unila, 

Lampung

Memiliki keahlian/pengalaman dalam 

bidang pengawasan dan pemeriksaan 

bank

Tri Wiranto S-1 Fakultas Hukum Universitas 

Jember, Jawa Timur

Memiliki keahlian/pengalaman di bidang 

hukum dan perbankan

Sri Retnaning Rahayu S-2  Manajemen Keuangan 

UGM, Yogyakarta

Memiliki keahlian/pengalaman di bidang 

akuntansi dan perbankan
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Anggota Komite Pemantau Risiko, tidak memiliki hubungan keuangan, 
kepemilikan dan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua 
dengan: 

a. Sesama anggota Dewan Komisaris; 
b. Anggota Direksi; 
c. Pemegang Saham Pengendali. 

 
 

5. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko 

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris PT BPR Eka Bumi 

Artha dalam rangka membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat 

kepada Direksi dan untuk memperoleh keyakinan agar penerapan 

manajemen risiko Bank Eka sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, 

sehingga kegiatan usaha Bank Eka dapat berjalan dengan baik, terkendali 

dan menguntungkan. 

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai 

berikut: 

a) Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan 

Komisaris. 

b) Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi dengan 

melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen 

risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. 

c) Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi dengan 

melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite 

Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko 

d) Melakukan review penerapan manajemen risiko yaitu: 

1) Laporan profil risiko; 

2) Laporan tingkat kesehatan bank; 

3) Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 6 (enam) jenis risiko 

yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko 

likuiditas, risiko reputasi, dan risiko stratejik. 

e) Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, 

pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko. 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Muji √ √ √ √ √

Tri Wiranto √ √ √ √ √

Sri Retnaning Rahayu √ √ √ √ √

Hubungan Keuangan, Kepemilikan,    

dan  Keluarga
Rangkap Jabatan

Nama
Komisaris Direksi PSP Komite Lain Lembaga Lain
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f) Melakukan evaluasi kepatuhan Bank Eka terhadap peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang 

terkait dengan manajemen risiko. 

g) Menyusun dan/atau mengkinikan Pedoman dan Tata Tertib Kerja 

Komite Pemantau Risiko dan melakukan review jika dipandang perlu. 

h) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh 

Dewan Komisaris. 

6. Rapat Komite Pemantau Risiko 

a) Rapat Komite Pemantau Risiko dilaksanakan apabila dihadiri oleh 
mayoritas anggota komite termasuk seorang Komisaris Independen 
dan Pihak Independen. 

b) Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) 
kali dalam 3 (tiga) bulan. 

c) Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atau anggota yang 
ditunjuk secara tertulis, apabila Ketua Komite Pemantau Risiko 
berhalangan hadir. 

d) Pengambilan keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan 
dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. 

e) Dalam hal mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat 
dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 

f) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite Pemantau 
Risiko, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta 
alasan perbedaan pendapat tersebut. 

g) Komite Pemantau Risiko dapat meminta rapat koordinasi dengan 
Dewan Komisaris sesuai kebutuhan, jika diperlukan. 

h) Hasil rapat Komite Pemantau Risiko wajib dituangkan dalam risalah 
rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat serta 
didokumentasikan secara baik. 

i) Hasil risalah rapat Komite Pemantau Risiko didistribusikan kepada 
seluruh peserta rapat. 

j) Data kehadiran rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2017 
adalah sebagai berikut: 
 

 

7. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko 

Muji Ketua Komite 4 4 100                           

Tri Wiranto Anggota Komite 4 4 100                           

Sri Retnaning Rahayu Anggota Komite 4 4 100                           

Tingkat KehadiranFrekuensi 

Rapat

Frekuensi 

Kehadiran

Nama Jabatan 

Pelaksanaan Rapat
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Sampai dengan akhir tahun 2017, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
Komite Pemantau Risiko adalah melakukan penelitian terhadap kebijakan 
suku bunga tabungan berhadiah, deposito berkado mobil dan kebijakan 
kredit (suku bunga dan Perjanjian kredit). 

 
2.5. Kebijakan pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi 

Manajemen memandang belum perlu melakukan pembentukan Komite 
Remunerasi dan Nominasi. 

2.6. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lainnya bagi Direksi dan Komisaris 

Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris 
sebagai berikut: 

  
2.7. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah 

Rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan: 
 

 
 
 
 
 

2.8. Penyimpangan Internal (Internal Fraud)  

(Ribuan)

Orang Jumlah (rupiah) Orang Jumlah (rupiah)

1 Remunerasi 14.167.476          10.834.710            

a. Imbalan Kerja (Honor) tahun 2017 3 2.961.526            3 2.065.730              

b. THR 3 405.950                3 268.980                  

c. Tunjangan 3 479.870                3 282.540                  

d. Tantiem 3 10.800.000          3 8.500.000              

2 Fasilitas lain dan biaya kesehatan 90.989                  2.313.527              

a. Pakaian Dinas 3 24.359                  3 24.211                    

b. Pengobatan 3 66.630                  3 2.289.316              

Total 14.258.465          13.148.237            

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain

Jumlah diterima dalam 1 tahun

Direksi Komisaris

Tertinggi Terendah

Rasio gaji Pegawai tertinggi dan terendah                 6,0 1

Rasio Gaji Direksi tertinggi dan terendah                 1,3 1

Rasio Gaji Komisaris tertinggi dan terendah                 1,7 1

Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi                 1,3 1

Rasio Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi                 4,2 1

Keterangan
Rasio
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Dalam tahun 2017, terjadi penyimpangan internal (internal fraud) yang dilakukan 
oleh karyawan Bank Eka Kantor Cabang Kotabumi, modus yang dilakukan adalah 
dengan cara menggunakan uang pinjaman nasabah kredit pegawai dan 
penyalahgunaan wewenang sebagai staf administrasi kredit pegawai untuk 
mengambil dana ‘kelebihan setoran’. Atas penyimpangan tersebut, kewajiban 
terhadap nasabah telah diselesaikan dan kepada karyawan yang melakukan fraud 
telah diberhentikan dengan tidak hormat.  

Jumlah penyimpangan internal atau kecurangan sebagaimana tercermin dalam 
daftar tabel sebagai berikut: 

 
 

2.9. Permasalahan Hukum 

Selama tahun 2017, permasalahan hukum perdata maupun pidana sebagai berikut:  

  
Penjelasan permasalahan hukum lebih lanjut sebagaimana dalam lampiran III. 

2.10. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan  

(Satuan)

Total Fraud - - - - - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

1 - --

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Telah di-

tindaklanjuti 

melalui proses 

hukum

Tahun 

Laporan

Tahun 

Sebelum

nya

Tahun 

Laporan

Telah 

diselesaikan
Dalam proses 

penyelesaian di 

intenal BPR
Belum 

diupayakan 

penyelesaiannya

Dalam 1 Tahun

Tahun 

Sebelum

nya

Tahun 

Laporan

Tahun 

Sebelum

nya

Tahun 

Laporan

Tahun 

Sebelum

nya

Internal  Fraud Jumlah Kasus yang dilakukan oleh

Direksi Dewan Komisaris Pegawai Tetap Pegawai Tidak  Tetap

                 (Satuan)

Perdata Pidana

- -

Dalam proses penyelesaian 2 -

Total 2 -

Permasalahan Hukum
Jumlah

Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap)
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Dalam tahun 2017, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan 
kepentingan. 
 

 
 
Strategi penanganan benturan kepentingan:  
a. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang 

mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank 
Eka dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap 
keputusan. 
Yang dimaksud benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan 
ekonomis Bank Eka dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota 
Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait 
dengan Bank Eka. 

b. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif 
menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan 
kondisi terdapat benturan kepentingan.  

c. Apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud harus 
mengutamakan kepentingan ekonomis dan menghindarkan Bank Eka dari 
kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan 
serta mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap 
keputusan. 

d. Pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur 
dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan 
yang menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan Bank Eka, antara lain 
pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku. 

e. Pengungkapan benturan kepentingan pada setiap keputusan paling sedikit 
mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama 
dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan 
kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan.  
 
Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan atau 
mengurangi keuntungan, Bank Eka telah memiliki dan menerapkan kebijakan 
intern, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan 
meliputi penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota 
Direksi, Dewan Komisaris, Komite dan pegawai . 
 
 
 

2.11. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik 

1

No

Nama dan Jabatan 

pihak yang memiliki 

benturan 

Nama dan Jabatan 

Pengambil Keputusan 
Jenis Transaksi Nilai Transaksi/setara (Rp) Keterangan *)

- N I H I L -
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a. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial 
Bank Eka dalam menjalankan usahanya bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, di samping itu untuk memperkuat citra positif 
(brand image) Bank Eka dan untuk mempererat jalinan kerjasama dengan para 
nasabah dan mitra kerja atau relasi serta sebagai tanggung jawab sosial 
perusahaan (Corporate Sosial Responsibility/CSR) kepada masyarakat, maka 
dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut: 

1. Bidang Pendidikan 
a) Memberikan santunan kepada kaum dhuafa untuk membantu biaya 

pendidikan atau kebutuhan anak yatim/yatim piatu yang berada di 
panti asuhan atau anak-anak non panti asuhan, baik kantor pusat 
maupun kantor-kantor cabang. 

b) Memberikan beasiswa kepada putra/putri mantan karyawan yang 
orang tuanya meninggal dunia sebelum masa pensiun dengan harapan 
agar kegiatan belajar terus berjalan dan dapat diselesaikan dengan 
baik. 

2. Bidang Kesehatan 
a) Menyelenggarakan aksi donor darah sebagai bentuk kepedulian Bank 

Eka bagi kemanusiaan yang diikuti oleh seluruh karyawan dan 
keluarganya. 

b) Menyelenggarakan kegiatan khitanan massal yang diperuntukkan bagi 
kaum dhuafa (anak yatim piatu) dan anak dari warga masyarakat kurang 
mampu di sekitar wilayah operasional Bank Eka. 

3. Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan 
Menyelenggarakan kegiatan pelatihan “Kewirausahaan” bagi pelaku UMKM 
yang menjadi nasabah kredit UMKM Bank Eka untuk menambah 
pengetahuan dan wawasan nasabah dalam mengelola usahanya serta 
meningkatkan loyalitas nasabah. 
 

4. Bidang Bina Lingkungan 
Memberikan bantuan CSR berupa paket tempat sampah dalam rangka 
menjaga kebersihan lingkungan yang diberikan kepada sekolah-sekolah 
yang ada di wilayah Kota Metro. 

5. Bidang Lingkungan Hidup 
Memberikan bantuan CSR berupa penanaman 2.000 (dua ribu) batang bibit 
pohon di pinggir jalan Hasanuddin Yosomulyo Metro dan sekitarnya serta di 
pinggir sungai di wilayah Kota Metro dalam rangka penghijauan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 

6. Bidang Keagamaan 
Memberikan bantuan berupa kitab Al Quran di mushola/masjid-masjid di 
wilayah sekitar kantor pusat Bank Eka Metro; 
  

Dalam tahun 2017 pemberian dana untuk kegiatan sosial sebagaimana dalam 
tabel berikut:  
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b. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik 
Dalam tahun 2017 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik. 
 

III. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN,  AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN 
 
3.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan 

Berdasarkan keputusan pemegang saham tanggal 23 Mei 2017 telah menyetujui 
pengangkatan Sdri. Dari Lukito Sari, sebagai Direktur yang membawahkan fungsi 
kepatuhan, dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta telah 
ditatausahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan 
berdasarkan surat Nomor:  S - 163/KO. O741/2O17 tanggal 13 Juli 2017. 

Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan telah dilaksanakan berdasarkan SK. Direksi 
No. 098/EBA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 dan mengangkat Sdr. Rajianto 
sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan. 

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang 
bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan 
prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Eka telah sesuai dengan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, 
serta memastikan kepatuhan Bank Eka terhadap komitmen yang dibuat kepada 
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI), Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Penjamin Simpanan 
(LPS), Undang-undang Ketenagakerjaan dan/atau Perpajakan. 

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan kepatuhan: 
a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank Eka 

telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan 
perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian 
termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila 
terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan 
otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain; 

b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha tidak menyimpang dari peraturan 
perundang-undangan; 

No Kegiatan Nominal (Rp)

1

a. Santunan kepada kaum Duafa 212.770.000          

b. Beasiswa kepada putra/i mantan karyawan 26.598.000            

2

a. Aksi Donor Darah 10.640.000            

b. Khitanan Massal 207.450.000          

3 26.596.000            

4 40.426.000            

5 21.277.000            

6 Bidang Keagamaan 10.000.000            

Total 555.757.000          

Bidang Pendidikan

Bidang Kesehatan

Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan

Bidang Bina Lingkungan

Bidang Lingkungan Hidup
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c. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank Eka terhadap seluruh komitmen yang 
dibuat oleh Bank Eka kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Lain; 

d. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada 
seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini 
dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;  

e. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara 
tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai; 

f. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran 
kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi. 

Berkaitan dengan pelaksanaan penerapan fungsi kepatuhan, telah dijalankan hal-
hal sebagai berikut:  
a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman kerja/job description 

yang sesuai dengan struktur organisasi bank; 
b. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal bagi seluruh pejabat 

dan staf Bank Eka baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu: 
1) Sosialisasi Peraturan Rencana Bisnis BPR;  
2) Sosialisasi Peraturan Penetapan Bank Dalam Pengawasan; 
3) Sosialisasi Pedoman Benturan Kepentingan; 
4) Sosialisasi Pedoman Anti Fraud; 

c. Menyusun dan/atau menyesuaian SOP; 
d. Menjadi fasilitator dalam program training untuk pegawai baru; 
e. Melakukan pemantauan (melalui kuesioner) terhadap pelaksanaan prinsip 

kehati-hatian, manajemen risiko dan kepatuhan dalam seluruh aktivitas bank ;  
f. Melakukan review dan memberikan usulan kepada Direktur Utama terhadap 

kebijakan/peraturan internal yang telah diterbitkan dan disesuaikan dengan 
ketentuan yang berlaku; 

g. Mengingatkan dan memantau kepada satuan kerja terkait secara berkala 
berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dari OJK dan/atau BI yaitu CAR, NPL, 
BMPK, SLIK, APMK, Laporan Bulanan Bank, setoran OJK dan laporan lainnya 
sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

h. Membuat rangkuman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank 
Indonesia serta peraturan-peraturan terkait. 

i. Membuat laporan fungsi kepatuhan kepada Direktur Utama. 
j. Menerbitkan memo intern yang ditujukan kepada Direktur Utama dan 

ditembuskan ke Dewan Komisaris berkenaan dengan tindak lanjut temuan dan 
komitmen Bank Eka kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK); 

k. Menerbitkan memo intern yang ditujukan kepada Direktur Utama dan 
ditembuskan ke Dewan Komisaris berkenaan dengan  analisis Laporan Hasil 
Pemeriksaan  SKAI ; 

l. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank Eka terhadap seluruh ketentuan dan 
komitmen kepada  Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kantor Pajak, 
dan LPS. 

 
3.2. Penerapan Fungsi Audit Intern 
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Pembentukan Satuan Kerja Audit Internal dilakukan berdasarkan SK. Direksi            
No. 089/EBA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 dan mengangkat Sdr. Subroto 
MS,  untuk membantu Direksi dalam rangka memastikan kepatuhan semua jenjang 
organisasi dalam menjankan kegiatan usaha atau operasional. 

a. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)  
1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan 

pengawasan operasional yang mencakup perencanaan, pelaksanaan 
maupun pemantauan hasil audit.  

2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, 
operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan 
langsung dan analisis dokumen.  

3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan 
meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan dana. 

4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan 
yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.   

5. Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
fungsi audit intern secara langsung kepada Direktur Utama. 

6. Kepala Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan fungsi audit intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur 
Utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris. 

b. Kewajiban Laporan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)  
Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung 
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern wajib menyampaikan laporan 
kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada 
anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. 
Laporan SKAI terdiri dari laporan audit bulanan dan laporan audit umum, 
laporan tersebut berupa hasil audit terhadap kantor pusat operasional dan 
seluruh kantor cabang terkait pelaksanaan perkreditan, pendanaan, 
manajemen, keuangan dan pelaksanaan APU PPT.  
SKAI juga telah membuat dan melaporkan Laporan Pokok-pokok Penerapan 
Audit Intern kepada Otoritas Jasa keuangan. 
Fungsi audit internal terhadap pelaksanaan Teknologi System Informasi 
dilakukan oleh pihak ekstern. 
Pelaksanaan pemeriksaan umum oleh SKAI selama tahun 2017 sebagai berikut: 
 

 
3.3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern 

Rencana : Pelaksanaan:

1 Kantor Pusat Ops. 1. tanggal 13 s.d. 17  Februari 2017, Kantor KPO Metro.

9 Kantor Cabang 2. tanggal 15 s.d. 19 Maret 2017, Kantor Cabang Liwa.

3. tanggal 12 s.d. 19 April 2017, Kantor Cabang Baradatu.

4. tanggal 15 s.d.19 Mei 2017 Kantor Cabang Kalianda.

5. tanggal 17 s.d. 21 Juli 2017, Kantor Cabang Kota Bumi.

6. tanggal 15 s.d. 23 Agustus 2017, Kantor Cabang Bandar Lampung.

7. tanggal 25 s.d. 29 September 2017, Kantor Cabang Bandarjaya. 

8. tanggal 09 s.d. 13 Oktober 2017, Kantor Cabang Pringsewu.

9. tanggal 06 s.d. 10 Nopember 2017, Kantor Cabang Way Jepara

10. tanggal 15 s.d. 21 Nopember 2017, Kantor Cabang Unit II.

Pemeriksaan Umum
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a. Audit Ekstern oleh Kantor Akuntan Publik 
1. Laporan keuangan Bank Eka tahun 2016 yang telah diaudit oleh Kantor 

Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A) telah 
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 29 April 2017. 

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 November 2017 telah 
menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit 
terhadap laporan keuangan tahun 2017. Kantor Akuntan Publik yang 
ditunjuk tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu Hadori 
Sugiarto Adi & Rekan, berkedudukan di Yogyakarta. 
 

b. Audit Ekstern oleh Otoritas Jasa Keuangan 
Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan pemeriksaan umum terhadap Bank 
Eka pada tanggal 21 sd. 31 Agustus 2017, terhadap hasil temuan pemeriksaan   
dan rekomendasi dari OJK secara bertahap telah dipenuhi dan dilaporkan 
kembali kepada OJK. 
 

IV. PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO  

Penerapan manajemen risiko secara komprehensif dan terpadu, mengacu pada Peraturan 
Ororitas Jasa Keuangan No. 13/POJK.13/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi 
Bank Perkreditan Rakyat.  

Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko telah dilaksanakan berdasarkan SK. Direksi 
No.091/EBA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 dan mengangkat Sdr. Heru Subiyanto 
sebagai Kepala Satuan Manajemen Risiko. 

Proses manajemen risiko diterapkan pada 6 (enam) risiko yang wajib dikelola oleh bank, 
yaitu risiko kredit, risiko operasional,  risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan 
risiko stratejik. 

Penerapan Manajemen Risiko paling sedikit meliputi: 
a. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris. 
b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu: 

1. Kebijakan manajemen risiko; 
2. Prosedur manajemen risiko; dan 
3. Penetapan limit risiko. 

c. Kecukupan proses dan sistem yaitu: 
1. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; dan 
2. Sistem informasi manajemen risiko. 

d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 

Bank Eka memiliki struktur organisasi manajemen risiko yang menggambarkan secara jelas 
batas wewenang dan tanggung jawab dari seluruh jenjang organisasi perusahaan. Struktur 
organisasi tersebut tetap menerapkan prinsip pemisahan fungsi antara satuan kerja 
pengambil risiko (risk taking unit), satuan kerja pendukung (supporting unit) dengan satuan 
kerja manajemen risiko (risk management unit).  

Meskipun demikian, tanggung jawab akhir atas pengelolaan risiko ada pada masing-masing 
unit kerja selaku risk owner dari aktivitas operasional yang dijalankan. 
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Dalam rangka pengawasan penerapan manajemen risiko, Direksi dan Komisaris melakukan 
pengawasan, menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang 
jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.  

4.1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi 
Kewenangan dan tanggung jawab Direksi dalam rangka penerapan manajemen 
risiko paling sedikit meliputi: 
a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara 

tertulis; 
b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan 

Direksi; 
c. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; 
d. Memastikan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang terkait 

dengan manajemen risiko; 
e. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara 

independen; dan 
f. Bertanggung jawab atas: 

1. Pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 
2. Eksposur risiko yang diambil secara keseluruhan. 

Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab, Direksi harus 
memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh 
aktivitas fungsional dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai 
dengan profil risiko. 
 

4.2. Kewenangan dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 
a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; 
b. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi; 
c. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan 

Manajemen Risiko; 
d. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan 

transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. 
 

4.3. Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Manajemen Risiko 
Bank Eka mulai menyusun profil risiko yang melekat pada aktifitas bank menjadi 6 

(enam) jenis risiko sesuai ketentuan OJK.  

Masing-masing risiko terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu risiko inheren dan Kualitas 

Penerapan Manajemen Risiko (KPMR). 

Dalam tahun 2017, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melakukan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Menyusun SOP Manajemen Risiko; 
b. Melakukan penyusunan Profil Risiko; 

Untuk memperkuat penerapan manajemen risiko, Bank Eka telah menyusun 

kebijakan manajemen risiko tentang profil risiko untuk 6 (enam) jenis risiko, 

yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko 

reputasi dan risiko stratejik; 
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Dari hasil penilaian, profil risiko Bank Eka adalah rendah dengan karakteristik 

antara lain sebagai berikut: 

1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Bank Eka, 

kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh Bank Eka dari risiko Inheren 

komposit tergolong rendah selama periode tertentu pada masa datang; 

2. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit dinilai memadai, 

namun terdapat kelemahan minor yang dapat diatasi pada proses normal.  

c. Penyusunan usulan kebijakan tingkat risiko yang diambil (selera risiko), 
toleransi risiko dan limit risiko untuk risiko kredit, yang meliputi: 
1. Tingkat risiko yang diambil (selera risiko); 
2. Penetapan tingkat risiko yang diambil (selera risiko) untuk risiko kredit; 
3. Perumusan usulan kebijakan tingkat risiko yang diambil (selera risiko) 

untuk risiko kredit; 
d. Melaporkan transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan mencurigakan 

kepada PPATK; 
e. Memberikan tanggapan maupun jawaban terhadap surat-surat dari pihak 

PPATK sehubungan dengan penerapan APU-PPT; 
f. Melakukan penyesuaian Kebijakan APU-PPT Bank Eka yang terbaru 

berdasarkan POJK No. 12/POJK.01/2017 serta melakukan sosialisasi kepada 
seluruh pejabat dan staf Bank Eka; 

g. Menyusun kuesioner kepada seluruh kantor cabang dalam rangka 
pemantauan risiko dan membangun budaya peduli risiko. 
 

4.4. Sistem Pengendalian Intern 
Bank Eka telah  melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh secara 
efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang 
organisasi, yang dipandang mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan 
yang terjadi. 

a. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam rangka penerapan 
Manajemen Risiko paling  sedikit meliputi: 
1. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang 

melekat pada kegiatan usaha dan jenis layanan; 
2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan 

kebijakan Manajemen Risiko; 
3. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan 

prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko; 
4. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas; 
5. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank; 

6. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat 
waktu; 

7. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan; 

8. Dokumentasi secara lengkap dan memadai; dan 
9. Verifikasi dan review terhadap sistem pengendalian intern. 
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b. Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen 
Risiko dilakukan oleh satuan kerja audit intern (SKAI) yang menangani fungsi 
audit intern. 

c. Pengembangan budaya Manajemen Risiko dilakukan pada seluruh jenjang 
organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai dengan seluruh 
jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif dan 
menyeluruh. 

d. Melakukan perbaikan-perbaikan pengendalian internal secara menyeluruh 
dengan tujuan agar dapat meningkatkan risk control system yang baik, 
mendeteksi timbulnya penyimpangan/fraud secara dini dan adanya kesesuaian 
operasional dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.  
 

V. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN KEPADA DEBITUR BESAR 
 
Bank Eka telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak 
terkait, penyediaan dana besar  dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). 
Dalam tahun 2017 tidak ada pelanggaran terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait, 
penyediaan dana besar dan Batas Maksimum Pemberian Kredit. 
 
5.1. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait 

Pada posisi akhir Desember 2017, tidak terdapat penyediaan dana kepada pihak 
terkait. 

5.2. Penyediaan Dana Kepada Debitur Besar 
Pada posisi Desember 2017, penyediaan dana kepada 25 debitur besar (inti) 
dengan outstanding sebesar Rp 14.881.148.412 atau 2,71 % dari modal dan 0,24 % 
dari total kredit yang diberikan. 
 

VI. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT  
 

Dalam tahun 2017, tidak ada pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian 
Kredit (BMPK) baik perorangan maupun kelompok (group).  
 

VII. RENCANA BISNIS  
 
7.1. Rencana Jangka Panjang  

Rencana jangka panjang merupakan rencana strategis 5 (lima) tahun mendatang, 
bertujuan memberikan arah strategis yang harus dipilih dan diambil. 
 
 
 
Berdasarkan Arah Kebijakan Bank, maka langkah-langkah strategis yang akan 
ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi bank adalah sebagai berikut : 
 
a. Strategi Pemberian Kredit  
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1. Menggarap dengan lebih focus customer relation yang telah terjalin baik 
hingga mencapai customer satisfaction dalam populasi yang cukup besar 
dan mengoptimalkannya untuk menggarap target market potensial dengan 
keunggulan kompetitif, sehingga mendatangkan profit yang 
berkesinambungan dengan intensifikasi atau penetrasi pasar;  

2. Meningkatkan customer relation dan customer satisfaction menjadi 
customer loyality di tengah persaingan yang semakin tajam;  

3. Mendayagunakan customer loyality menjadi sarana public relation dalam 
mengkomunikasikan citra positif perusahaan untuk memperluas working 
area baru atau ekstensifikasi pasar dan menjadikannya pasar sasaran; 

4. Melakukan resegmentation, retargeting dan repositioning dalam 
menggarap pasar kredit, sehingga diperoleh pasar kredit baru yang 
menguntungkan di luar kredit kepada PNS yang telah menjadi captive 
market; 

5. Menggunakan citra positif perusahaan, khususnya reputasi customer 
satisfaction untuk memperluas working area segmen pasar kredit mikro, 
kecil, dan menengah sebagai alternatif mengatasi kejenuhan pasar kredit; 

6. Melakukan penyempurnaan business process pemberian kredit kepada 
usaha mikro, kecil, dan menengah;  

7. Melakukan penyesuaian secara proaktif terhadap marketing mix (bauran 
pemasaran) produk perkreditan  untuk menjaga keunggulan kompetitif;  

8. Melakukan inovasi terus menerus terhadap marketing mix produk 
perkreditan dengan penuh kehati-hatian untuk menjaga keunggulan 
kompetitif berkesinambungan; 

9. Meningkatkan kualitas aktiva perkreditan dengan mengendalikan risiko 
kredit bermasalah. 
 

b. Kebijakan Penghimpunan Dana 
1. Mengelola corporate image Bank Eka yang reputable menjadi sarana public 

relation untuk mengoptimalkan pasar pendanaan hingga dapat 
meningkatkan volume dan pangsa pasar dengan cost of fund yang lebih 
efisien, sehingga mampu mendatangkan profit yang berkesinambungan; 

2. Menggunakan corporate image positif yang telah dimiliki (reputable) harus 
ditingkatkan dengan positioning statement yang jelas sehingga dapat 
dipergunakan sebagai keunggulan di dalam promosi-promosi produk-
produk baru di bidang pendanaan; 

3. Mengelola corporate image positif menjadi ekuitas perusahaan (brand 
equity), sehingga mampu menarik minat pemilik dana besar / corporate; 

4. Melakukan re-segmentation, re-targeting dan re-positioning yang tegas 
tentang keberadaan bank dalam menggarap pasar dana masyarakat; 

5. Melakukan penyesuaian secara proaktif terhadap unsur-unsur marketing 
mix produk dan jasa di bidang pendanaan dalam rangka menjaga 
keunggulan kompetitif;  

6. Melakukan inovasi terus menerus terhadap unsur-unsur marketing mix 
produk dan jasa di bidang pendanaan dengan differentiation yang jelas 
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serta memiliki features & benefit yang lebih menguntungkan bagi customer 
maupun corporate demi kesinambungan keuanggulan kompetitif;  

7. Meningkatkan kualitas pelayanan di segala lini sesuai dengan kebutuhan, 
keinginan, dan harapan nasabah dan masyarakat. 
 

c. Strategi Pengembangan Modal 
1. Mendorong minat para pemegang saham untuk terus menambah modal 

disetor, terutama yang bersumber dari dividen perusahaan;  
2. Menjaga komitmen para pemegang saham untuk rutin memperbesar 

cadangan umum perusahaan yang berasal dari keuntungan perusahaan;  
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan melalui kinerja keuangan, khususnya 

perolehan laba perusahaan yang terus meningkat dengan optimalisasi 
pendapatan dan efisiensi biaya, termasuk yang terkait dengan kualitas 
aktiva perusahan. 
 

d. Strategi Perluasan Jaringan Kantor 
1. Mendirikan kantor-kantor baru, yakni pembukaan kantor cabang, kantor 

kas di setiap kantor cabang, dan kantor kas keliling sesuai kebutuhan dan 
regulasi. 

2. Menambah koneksi jaringan ATM, terminal ATM, ADM, dan EDC;  
3. Mengembangkan jaringan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka 

keuangan inklusif atau program laku pandai yang diluncurkan oleh Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK). 
 

e. Strategi Pengembangan Organisasi 
1. Mengembangkan organisasi sesuai tuntutan kebutuhan, keinginan, dan 

harapan nasabah yang dipicu oleh persaingan yang semakin tajam;  
2. Mengembangkan organisasi sesuai dengan kebutuhan seiring dengan 

peningkatan volume usaha dan pengendalian internal;  
3. Mengembangkan organisasi sesuai dengan tuntutan regulasi. 

 
f. Strategi Pengembangan Teknologi Informasi 

1. Meningkatkan kehandalan software aplikasi core banking untuk menjamin 
keamanan data dan transaksinya;  

2. Mengembangkan aplikasi management information system (MIS) untuk 
mempercepat pengambilan keputusan strategis dan operasional;  

3. Mengembangkan aplikasi core banking dengan fitur-fitur transaksi 
pembayaran (bill-payment) yang dapat diakses oleh masyarakat di 
pedesaan dalam rangka meningkatkan fee based income;  

4. Mengembangkan aplikasi electronic banking, khususnya internet banking 
yang dapat memberikan memperluas jaringan layanan keuangan tanpa 
kantor dalam rangka keuangan inklusif atau “program laku pandai’ yang 
diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga tersedia layanan 
perbankan yang dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan biaya 
yang lebih efisien; 
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5. Melakukan pemutakiran hardware dan infrastruktur data center seiring 
dengan bertambahnya data transaksi. 
 

g. Strategi untuk Mengantisipasi Perubahan Kondisi Eksternal 
1. Melakukan monitoring terhadap trend inflasi di daerah maupun nasional; 
2. Menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi untuk menyusun rencana 

bisnis;  
3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia sehingga mampu 

menyikapi dan memenuhi dengan baik setiap regulasi yang muncul; 

4. Melakukan monitoring terhadap kebijakan dan pergerakan pesaing 
sehingga mampu tetap eksis dan bertumbuh dengan sehat. 

 
7.2. Rencana Kerja Tahunan 

a. Strategi Pemberian Kredit 
Untuk menghadapi persaingan dibidang perkreditan, maka arah kebijakan 
strategi utama yang diterapkan adalah tetap fokus pada segmen dan pangsa 
pasar yang telah dikuasasi dengan mengandalkan loyalitas nasabah yang 
tergolong sangat tinggi, sambil terus menerus meningkatkan kualitas 
pelayanan dan menyediakan produk kredit yang tetap kompetitif serta 
diferensiasi lainnya, meskipun dengan risiko menurunkan intrest margin. 
 
Sebagai alternatif pengembangan pasar kredit, maka terus diarahkan untuk 
perluasan pasar baru untuk menambah nasabah-nasabah baru dan 
memperbesar pemberian kredit-kredit kecil termasuk kredit untuk Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka membantu meningkatkan aktivitas 
perekonomian masyarakat perkotaan maupun pedesaan. 
 

b. Strategi Penghimpunan Dana 
1. Segera mewujudkan koneksi dengan ATM Bersama Artajasa, sebagai 

langkah awal pengembangan layanan dengan EDC, internet banking, 
delivery channel (bill-payment); 

2. Melanjutkan sosialisasi keberadaan ATM Bank Eka dan fasilitas Kartu ATM Bank 
Eka dan memperluas SMS Banking Bank Eka yang multi provider untuk 
meningkatkan reputasi bisnis;  

3. Menerapkan kebijakan bunga deposito yang kompetitif sesuai trend;  
4. Memperhatikan kecukupan jumlah dan kualitas tenaga pemasaran dana; 
5. Melakukan berbagai kegiatan promosi melalui iklan di berbagai media yang 

dipandang efektif, meningkatkan skill dan aktivitas personal selling, sales 
promotion pada event-event tertentu, dan publikasi positif pada kegiatan-
kegiatan yang menarik, serta update website www.bank-eka.co.id  

c. Strategi Pengendalian Kredit Bermasalah 
Ihtisar penyelesaian kredit bermasalah diarahkan kepada sasaran untuk 
menjaga dan meningkatkan kualitas aktiva produktif perkreditan.  
Adanya rencana perubahan payroll system gaji PNS, maka akan memiliki risiko 
yang cukup besar, sehingga penting untuk terus melakukan langkah-langkah 
antisipatif terhadap risiko kredit bermasalah yang mungkin timbul dari wacana 

http://www.bank-eka.co.id/
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penerapan payroll system gaji PNS, termasuk melanjutkan dan merintis 
kerjasama dengan  bank-bank pembayar, sehingga dapat terhindar dari risiko 
kredit bermasalah. 

 
7.3. Perhitungan laba rugi  

Target laba tahun 2017 dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, hal ini tercermin dari 
dapat terlampauinya proyeksi yang ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2017 
sebagimana tergambar dalam tabel berikut:  

 
 

VIII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN 
 
Informasi kondisi keuangan dan non keuangan telah dituangkan secara jelas dan 
transparan dalam laporan-laporan sebagai berikut: 

8.1. Laporan Tahunan 
a. Ikhtisar data keuangan penting, manajemen dan organisasi, Laporan Direksi 

atas pelaksanaan kerja dan anggaran perusahaan, tata kelola perusahaan serta 
laporan pengawasan Dewan Komisaris.  

b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah 
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan 
disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya dan 
dilaporkan kepada OJK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
 

8.2. Laporan Keuangan Publikasi 
Laporan Keuangan Publikasi disajikan dan ditandatangani oleh Direksi yang 
dipublikasikan dan/atau pada papan pengumuman pada setiap kantor sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
 

8.3. Laporan Non Keuangan Bank 
Bank Eka  telah memberikan informasi mengenai produk secara jelas, informasi ini 
dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah seperti, penjelasan langsung dari 
petugas terkait, banner, brosur atau bentuk tertulis lainnya di seluruh kantor.  

Selain itu Bank Eka menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan 
nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas 
Jasa Keuangan mengenai pengaduan nasabah. 

Nasabah yang menyampaikan pengaduan tertulis maupun jalur komunikasi lain 
seluruhnya telah ditanggapi tertulis oleh Bank Eka. 

Uraian Rencana Realisasi %

Pendapatan operasional 414.046.484       451.799.996    109,12

Beban Operasional 179.666.604       178.857.822    99,55

Laba (rugi) sebelum pajak 234.379.880       272.942.174    116,45

Jumlah pendapatan (beban) Non Operasional (324.000)              41.458               0,00

Taksiran pajak penghasilan 58.513.970          68.441.215      116,97

Laba (rugi)  Neto 175.541.910       204.542.417    116,52

Dalam ribuan
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Sesuai dengan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengaduan nasabah, 
Bank Eka memiliki unit khusus yang menangani pengaduan nasabah.  

Dalam tahun 2017, pengaduan berjumlah 240 nasabah dan telah diselesaikan 
seluruhnya, pengaduan antara lain berupa permintaan blokir tabungan 5 nasabah, 
SID 2 nasabah, kredit 1 nasabah, permohonan pembatalan lelang agunan 1 
nasabah, dan sisanya sebanyak 231 nasabah disebabkan kegagalan transaksi ATM 
karena faktor teknis seperti gangguan jaringan komunikasi data dan gangguan 
mesin. 

 
 

IX. KESIMPULAN UMUM PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)  
 
Nama BPR :  PT BPR EKA BUMIARTHA 
Posisi  :  Tahun 2017 
 

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola 

Nilai Komposit Peringkat Komposit 

1,443 Sangat Baik 

Analisis 

 
1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola 

a. Aspek positif struktur dan infrastruktur tata kelola adalah telah terdapat 
struktur tata kelola Bank (Komisaris, Direksi, Komite, dan Satuan Kerja) sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah tersedia 
kebijakan serta prosedur bagi kegiatan usaha Bank. 
Pemenuhan terhadap kelengkapan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko 
terlaksana pada tanggal 27 Maret 2017. 

b. Aspek negatif struktur dan infrastruktur tata kelola, hingga akhir tahun 2017 
perusahaan memandang belum perlu membentuk komite Remunerasi dan 
Nominasi. 
 
 

2. Proses Tata Kelola 
a. Aspek positif dari proses tata kelola adalah telah berupaya melaksanakan 

seluruh kegiatan usaha di setiap jenjang organisasi agar sesuai dengan 
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Aspek negatif dari proses tata kelola adalah:  

Periode
Jumlah Pengaduan 

Nasabah

Pengaduan Nasabah 

Yang Telah Selesai

Januari - Maret 38 38

April - Juni 70 70

Juli - September 94 94

Oktober - Desember 38 38

       Jumlah 240 240
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1) Diperlukan adanya peningkatan kesadaran/pemahaman budaya 
kepatuhan, kode etik, dan budaya risiko di setiap jenjang organisasi; 

2) Terdapat temuan audit OJK, audit SKAI yang sifatnya berulang. 
Untuk itu Bank Eka berkewajiban memastikan dan memantau setiap kegiatan 
usaha agar sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan komitmen kepada 
regulator.  
 

3. Hasil Tata Kelola 
a. Aspek positif dari hasil tata kelola adalah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris 

telah menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, 
penyusunan sistem prosedur kegiatan usaha, menjalankan prinsip-prinsip tata 
kelola, menyampaikan kewajiban dan laporan kepada regulator, menerapkan 
asas perlindungan terhadap konsumen dan hal-hal lainnya agar usaha tumbuh 
dan berkembang secara wajar. 

b. Aspek negatif dari hasil tata kelola adalah masih terdapat kekurangan SDM 
untuk menopang volume usaha yang terus berkembang yang berdampak pada 
sangat tingginya rasio aset yang dikelola oleh setiap karyawan, sehingga perlu 
dilakukan penambahan karyawan dalam jumlah yang cukup memadai. 

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan tata kelola tahun 2017 
diperoleh nilai komposit 1,443 dengan peringkat komposit adalah ‘Sangat Baik’. 

 

 

            Metro, 19 April 2017 

                 PT BPR EKA BUMI ARTHA 

   

 
Awet Abadi   Eko Budiyono 

         Komisaris Utama                         Direktur Utama 
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