
 
 

 

 

 

 

 

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS 

PT BPR SUPRADANA MAS 

NOMOR :  236/KOM/BSM/III/2017 

TENTANG PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS 

PT BPR SUPRADANA MAS 

 

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka implementasi Good Corporate Governance(GCG), 

Dewan Komisaris wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang 

mengikat bagi anggota Dewan Komisaris.  

 2. Bahwa sebagai penyesuaian terhadap perkembangan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur Dewan Komisaris, maka perlu 

dibuat Pedoman danTata Tertib Kerja Dewan Komisaris, yang 

ditetapkan dalam Surat Keputusan ini. 

 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana  

  Telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 1998 

 2.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007  tentang 

Perseroan Terbatas. 

3.   POJK  No. 4/POJK.03/2015 tentang  Penerapan  Tata  Kelola bagi  BPR 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan :  PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT BPR 

SUPRADANA MAS 

 

Pertama :  Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Kedua :  Apabila dikemudian hari Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan dan/atau 

kekurangan, maka akan dilakukan pembetulan, penyesuaian atau 

penambahan sebagaimana mestinya. 

 

 

Ditetapkan di  :  Bekasi, 

Pada tanggal :  8 Maret 2017 

 

 

 

 

 

  Ninik Sofiyah                     Sunardi   

Komisaris Utama          Komisaris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS 

PT BPR SUPRADANAMAS 

 

A. Pendahuluan 

 

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris merupakan acuan bagi Dewan Komisaris 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pengawasan terhadap kebijakan 

pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi sesuai dengan prinsip-prinsip Tata 

Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yaitu keterbukaan (transparency), 

akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi 

(independency) dan keadilan dan kewajaran (fairness), serta memenuhi peraturan perundang 

undangan yang berlaku. 

 

B. Istilah dan Pengertian 

 

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan: 

1. GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan 

(transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), 

independensi (independency) serta keadilan dan kewajaran (fairness). 

2. BPR adalah PT BPR SUPRADANA MAS 

3. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham 

 

C. Landasan Hukum 

1. Undang-undang 

    - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah    

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

    - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. 

 

2. Peraturan/Regulasi di bidang Perbankan (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan) 

antara lain terdiri dari: 

a. POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan 

Rakyat. 

b. SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank 

Perkreditan Rakyat. 

 

D. Dewan Komisaris 

 

1.  Struktur Dewan Komisaris 

a.  Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (dua) orang, seorang diantaranya 

diangkat sebagai Komisaris Utama. 

b.   Dewan Komisaris merupakan Majelis, dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat 

bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. 

2.  Persyaratan Anggota Dewan Komisaris 

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang 

memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: 

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; 

b. cakap melakukan perbuatan hukum; 

c. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan  

dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat 

indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi  keuangan, dan/atau kompetensi 

pada suatu Lembaga Jasa Keuangan; 

d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa : 

- Tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam 

waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; 

- Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang- 

undang Hukum  Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan 



 
 

ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun  atau lebih yang pidananya telah 

selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; 

dan/atau 

- Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau 

lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, 

kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, 

pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan 

hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam 

waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; 

e. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam 

Daftar Tidak Lulus. 

f. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, 

pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah 

menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; 

g. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; 

h. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari 

badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; 

i. tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan yang berlaku dan berkomitmen hanya dapat 

merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada 2 (dua) BPR/BPRS lain; 

j. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota 

Dewan Komisaris atau anggota Direksi; 

k. berkomitmen untuk melakukan pengembangan operasional PT. BPR SUPRADANA 

MAS yang sehat; 

l. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang–undangan khususnya 

di bidang perbankan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; 

m. bersedia untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap PT. BPR SUPRADANA 

MAS apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan; 

 

3.  Tugas, Wewenang, Kewajiban dan tanggung jawab Dewan Komisaris 

a. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, 

jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan 

Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan 

serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan 

tujuan Perseroan, serta melakukan tugas yang secara khusus diberikan menurut Anggaran 

Dasar, perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS. 

 

b.  Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas: 

1). Dewan Komisaris berwenang untuk: 

a. memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang,memeriksa dan  

mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat 

berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi; 

b. memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang  

dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan; 

c. meminta keterangan/penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai 

segala persoalan yang menyangkut pengelolaanPerseroan; 

d. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh  

Direksi; 

e. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan 

Direksiuntuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris; 

f. memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan  Anggaran 

Dasar; 

g. melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka 

waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; 

h. menghadiri Rapat Dewan Komisaris dan memberikan pandangan pandangan  

terhadap hal-hal yang dibicarakan. 

i. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar,dan/atau keputusan RUPS. 



 
 

 

2). Dewan Komisaris berkewajiban untuk : 

a). memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan; 

b). memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perseroan dan 

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, serta rencana lainnya, yang 

disiapkan Direksi, sesuai dengan. Ketentuan Anggaran Dasar; 

c). mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat 

dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi 

kepengurusan Perseroan; 

d). melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja  

Perseroan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh; 

e). mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan 

pemeriksaan atas buku-buku Perseroan; 

f). meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan 

LaporanTahunan yang disiapkan Direksi serta menanda tangani Laporan Tahunan ; 

g). memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Lapo-

ranTahunan, apabila diminta; 

h). membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; 

i). melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau 

keluarganya pada Perseroan dan Perseroan lain; 

j). memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun      

buku yang baru lampau kepada RUPS; 

k). menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur lebih lanjut dalam 

Anggaran Dasar; 

l). menyelenggarakan  RUPS  tahunan  dan  RUPS lainnya dalam kondisi tertentu 

sebagaimana  diatur dalam peraturan perundang-undangan dananggaran dasar; 

m). menyusun Program/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris 

yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran 

Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi; 

n). mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan  kebijakan  setrategis 

bank; 

o). memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Goveranced dalam 

setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 

p). memantau dan memastikan bahwa Good Corporate Governance telah diterapkan 

secara efektif dan berkelanjutan; 

q). memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi segala peraturan perundang-

undangan danstandar transparansi yang berlaku; 

 

3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan 

Remunerasi dan melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan Remunerasi atas dasar 

hasil pengawasan tersebut. 

4. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas Penerapan Tata Kelola bagi BPR. 

5. Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan 

Manajemen Risiko  

6. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan program Anti 

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUdan PPT) pada Bank antara 

lain dengan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap 

penerapan program APU danPPT. 

7. Dewan Komisaris melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab 

lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku,  

 

c. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas  

kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris  

dalam menjalankan tugasnya. 

 

d. Anggota Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana 

dimaksud dalam butir c tersebut di atas apabila dapat membuktikan: 

1). kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 

2). Telah  melakukan  pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati- 

hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 

3). tidak  mempunyai  benturan  kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas  



 
 

tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan 

4). telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 

 

 

4. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris 

Dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar 

Perseroan, maka: 

a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS  

b. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan     

Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris. 

 

5. Masa Jabatan Dewan Komisaris dan Jabatan Lowong 

a. Masa jabatan Dewan Komisaris didasarkan anggaran dasa BPR, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1).   Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang 

ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan  RUPS 

Tahunan yang ke 5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk 

sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa 

jabatannya berakhir, 

2).   Pemberhentian diatas berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan 

lain oleh RUPS, 

3).  Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan  Komisaris dapat diangkat 

kembali oleh RUPS  

b. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian 

anggota Dewan Komisaris, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris 

tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. 

 

6. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi 

a, Rapat Dewan Komisaris 

1).  Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris: 

a), Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris, 

b). Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) 

bulan. 

c). Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila: 

i. dipandang perlu oleh 1(satu) atau beberapa anggota DewanKomisaris; atau 

ii. atas permintaan secara tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; 

dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. 

d). Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan 

Perseroan.  

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan atas beban Perseroan. 

 

2).   Pemanggilan Rapat 

a), Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Pemanggilan 

Rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan sarana apapun dalam jangka waktu paling 

lambat 3(tiga) hari kalender sebelum rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang 

lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. 

b). Pemanggilan Rapat tersebut di atas harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan 

tempat rapat. 

 

3).   Kehadiran dan Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris 

a).  Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, 

maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media 

telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. 

b), Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara 

c). Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat  

d). Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk 

mufakat. 

e). Setiap anggota Dewan Komisaris yang  secara pribadi dengan cara apapun baik 

secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu 

transaksi, kontrak atau kontrakyang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah 

satu  pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan 



 
 

Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan 

Komisaris menentukan lain. 

f). Setiap anggota Dewan Komisaris tidak diperbolehkan mengeluarkan suara blanko 

dalam Rapat Dewan Komisaris. 

g), Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan 

jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris. 

 

4).   Mekanisme pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris 

Komisaris Utama mengetuai Rapat Dewan Komisaris. 

 

5).  Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris 

a). Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat yang berisi hal-hal 

yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidak setujuan/dissenting opinion anggota 

Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan, 

b). Hasil Rapat tersebut di atas wajib dituangkan dalam Risalah Rapat,ditandatangani 

oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh 

anggota Dewan Komisaris. 

c). Salinan Risalah Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk diketahui, 

sedangkan Dewan Komisarls menyimpan asli risalah Rapat Dewan Komisaris, 

 

6). Keputusan Dewan Komisaris di luar Rapat 

a.  Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat 

tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota 

Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang 

bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai 

usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. 

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama 

dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. 

b.  Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi 

1). Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling 

kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 

2). Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam Risalah 

Rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, dan 

disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 

c.   Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama 

Direksi yang belum diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini 

mengacu pada Anggaran Dasar BPR, dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

E. Pembagian Kerja dan Waktu Kerja Dewan Komisaris 

 

1. Pembagian kerja diantara para Dewan Komisaris diatur oleh Dewan komisaris sendiri. 

2. Pengaturan waktu kerja anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris 

 

F. Nilai-Nilai Perseroan 

Nilai-nilai Budaya Kerja BPR Supradana Mas adalah : 

• Berorientasi pada Nasabah. 

• Integritas. 

• Kepemimpinan. 

• Tanggung Jawab. 

• Kerjasama 

• Saling Menghargai dan Percaya. 
 

G. Etika Kerja Dewan Komisaris dan Larangan 

Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Dewan Komisaris wajib: 

a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip 

profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,pertanggung jawaban, 

serta kewajaran. 

b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas 

pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan BPR dan sesuai 

dengan maksud dan tujuan BPR. 



 
 

 

Larangan 

a,  Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank 

kecuali untuk: 

1). Penyediaan dana kepada pihak terkait; 

2). Hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan 

operasional sebagaimana tersebut di atas, merupakan bagian dari upaya pengawasan dini 

yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.  Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris 

tersebut tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan 

Bank. 

b.  Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, 

dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi BPR. 

c. Anggota Dewan Komisaris, dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan 

kepentingan (conflict of interest) dan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari 

pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan perseroan baik secara langsung 

maupun tidak langsung selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham atau selain penghasilan yang sah. 

d.  Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan Dewan Komisaris maka anggota 

Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi 

keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap 

keputusan. 

e. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik 

langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga dari pelanggan atau seorang pejabat 

Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan 

tindakan lainnya,sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

f.  Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: 

 

1). Anggota Direksi pada BPR atau Bank umum atau lembaga keuangan  

2). Pengurus partai politik dan/atau anggota legistatif dan/atau calon kepala daerah/wakil 

kepala daerah; 

3). Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 

4). Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 

  

H. Transparansi 

Guna memenuhi azas Transparansi Governance, maka seluruh anggota mengungkapkan: 

dalam penyelenggaraan Good Corporate Direksi dan Dewan Komisaris wajib 

mengungkapkan: 

 

1. Kepemilikan sahamnya, baik pada BPR yang bersangkutan maupun perusahaan lain;  

2. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, 

anggota Direksi, dan/atau pemegang saham BPR 

3. Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima. 

4. Dewan Komisaris wajib memberitahukan:  

a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;  

dan/atau 

b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha 

BPR; kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak 

ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud. 

5. Rangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah. 

6. Hal-hal lain terkait dengan pemenuhan azaz Transparansi berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. Lain-lain 

Hal-hal lebih rinci yang mengatur tentang syarat dan ketentuan Pedoman dan TataTertib 

kerja Dewan Komisaris merujuk pada Anggaran Dasar BPR serta peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

 

 

Ditetapkan di :  Bekasi, 

Pada tanggal  :  8 Maret 2017. 

 

 

 

 

 

  Ninik Sofiyah    Sunardi 

Komisaris Utama   Komisaris  
 
 
 
 


