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LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

I. PENDAHULUAN

1. LANDASAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ( GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE )

Sejak berlakunya PBI No. 8/4/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate 
Governance bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 
8/14/2006, serta Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (PT), maupun ketentuan lainnya yang mengatur 
tentang hal itu, PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sebagai Bank 
umum milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat 
dan Kabupaten/Kota se Tanah Papua dan Karyawan Bank Papua, 
Universitas Negeri Papua dan merupakan badan hukum yang dalam 
menjalankan kegiatan usahanya selalu berpedoman pada Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga Implementasi Good 
Corporate Governance (GCG) beserta praktek-praktek terbaiknya di Bank 
Papua tidak hanya mengacu pada Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank 
Indonesia, tetapi juga pada Undang-Undang Perseroan dan Pedoman 
Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional 
Kebijakan Governance (KNKG), yang mencakup Transparansi Struktur, 
Proses dan Outcome Tatakelola, Kesimpulan Umum hasil self-assesment 
serta pengungkapan hal penting lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Papua berkomitmen untuk 
menegakkan sistem perbankan yang sehat dan kuat di Indonesia dan 
mentransformasikan Bank Papua menjadi Bank kebanggaan masyarakat 
Papua, dengan Visi, menjadi Bank Komersial yang kuat, unggul dan 
terpercaya. Manajemen berkeyakinan bahwa penerapan prinsip – prinsip 
Good Corporate Governance merupakan salah satu prasyarat mutlak 
dalam proses transformasi ini. Penerapan prinsip Good Corporate 
Governance secara baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat 
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dan merupakan nilai tambah bagi para pemegang saham dan 
masyarakat.

Prinsip – prinsip Good Corporate Governance (GCG) merupakan pondasi 
dari bisnis yang transparan dan sehat. Untuk mencapai kinerja yang lebih 
baik Bank Papua melakukan penyempurnaan penerapan tata kelola 
perusahaan. Hal tersebut merupakan komitmen Bank untuk 
mempertahankan kepercayaan nasabah, pemegang saham, mitra bisnis 
dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam memastikan pelaksanaan 
Good Corporate Governance yang optimal, Dewan Komisaris dan 
Direktur Kepatuhan bersama dengan manajemen mengevaluasi 
implementasi Good Corporate Governance perusahaan secara 
berkesinambungan. 

Manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Papua percaya bahwa 
penerapan prinsip-prinsip dan praktek-praktek Good Corporate 
Governance yang konsisten akan memberikan manfaat baik bagi Bank 
maupun pihak lain yang berkepentingan antara lain dengan :

1. Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada pihak –
pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, pemerintah, 
nasabah dan masyarakat lainnya.

2. Mempermudah perolehan dana pembiayaan yang lebih murah yang 
pada akhirnya akan meningkatkan shareholder s̓ values

3. Meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat baik nasabah 
maupun calon nasabah.

4. Meningkatnya kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip –
prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), 
pertanggung jawaban (responsibility), independensi (independency)
dan kewajaran (fairness) serta kehati-hatian dalam pengelolaan Bank.
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5. Bank dapat terlindungi dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum.

Bank Papua menyadari akan pentingnya penerapan Good Corporate 
Governance dan berdasarkan pada praktek tata kelola perusahaan (Good 
Corporate Governance) dengan terus melakukan pembenahan atas 
Pedoman Pelaksanaan/Penerapan Good Corporate Governance, dengan 
menyusun dan memberlakukan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Good 
Corporate Governance. PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, yang 
disesuaikan dengan di keluarkannya SE BI No.15/15/DPNP pertanggal 29 
April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance, maka 
Good Corporate Governance Bank Papua telah melakukan Revisi BPP 
Good Corporate Governance yang perubahannya dengan Surat 
Keputusan Direksi Nomor : 101.A/DIR-BPD/XI/2013 tanggal 29 November 
2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Good Corporate 
Governance (GCG) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Dengan diberlakukan Buku Pedoman Good Corporate Governance PT. 
Bank Pembangunan Daerah Papua, akan sejalan dengan tugas Dewan 
Komisaris dalam melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan 
perseroan oleh Direksi dan memantau efektivitas implementasi Good 
Corporate Governance beserta praktek-praktek terbaik.

Sosialisasi prinsip – prinsip dan praktek Good Corporate Governance
serta kebijakan yang terkait dilaksanakan kepada seluruh jajaran Bank 
Papua melalui berbagai cara, antara lain sosialisasi secara langsung 
melalui In House Training (IHT) di Kantor Pusat, kunjungan ke seluruh
Kantor Cabang dan perubahan buku Code Of Conduct (Code Etik) yang 
isinya disamakan dengan Prinsip Good Corporate Governance dan kode 
etik Perbankan Indonesia, dalam sosialisasi kepada seluruh karyawan 
dilakukan  oleh Direksi  langsung dengan tujuan agar seluruh jajaran 
Bank dapat memahami dan melaksanakan prinsip – prinsip dan praktek –
praktek terbaik Good Corporate Governance dalam menjalankan tugas. 
Di samping itu sosialisasi dilakukan juga melalui pemuatan materi Good 
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Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang PT, maupun ketentuan lainnya 
yang mengatur hal tentang itu.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good 
Corporate Governance bagi Bank Umum beserta perubahannya yaitu PBI 
No. 8/14/PBI/2006 mewajibkan Bank Papua untuk melaporkan pelaksanaan
Good Corporate Governance pada setiap akhir tahun buku dan paling 
lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya.

Penyempurnaan penerapan tata kelola perusahaan telah menjadi bagian 
dari seluruh kegiatan operasional Bank Papua saat ini dan dimasa depan,
sejalan dengan visi dan misi perseroan, berlandaskan semangat 
transformasi, segenap pegawai Bank Papua berkomitmen untuk 
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yaitu secara umum 
dikenal dengan akronim TARIF, penjabaran TARIF adalah :

1. Keterbukaan (Transparency)
 Bank memberikan informasi tentang visi, misi, sasaran usaha, strategi 

Bank, kondisi keuangan, susunan pengurus, pejabat eksekutif, 
pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern.

 Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas 
akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diketahui oleh pihak –
pihak yang berkepentingan sesuai dengan kepentingannya.

 Prinsip keterbukaan ini tetap memperhatikan ketentuan rahasia Bank, 
rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

 Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang 
berkepentingan yang berhak untuk memperoleh informasi tentang 
kebijakan yang telah ditetapkan Bank.

2. Akuntability (Accountability)
 Bank meyakini bahwa semua unit organisasi Bank mempunyai 

kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami 
perannya dalam implementasi Good Corporate Governance.
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 Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran 
yang disepakati dan konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran 
usaha dan strategi Bank.

 Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing – masing 
organ Bank yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi 
Bank dan menetapkan kompetensi kepada organ tersebut sesuai 
tanggung jawab masing-masing.

3. Tanggung Jawab (Responsibility)
 Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan 

menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
 Bank peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab 

sosial secara wajar.

4. Independensi (Independency)
 Bank menghindari dari benturan kepentingan, tidak terpengaruh oleh 

kepentingan sepihak dan menghindari terjadinya dominasi yang tidak 
wajar oleh pihak – pihak yang berkepentingan.

 Bank mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala 
tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (Fairness)
 Bank memperhatikan kepentingan stakeholder (nasabah) berdasarkan 

asas kesetaraan dan kewajiban.
 Bank memberikan kesempatan kepada shareholder/ para pemegang 

saham  untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat 
bagi kepentingan Bank.

 Bank memperhatikan  hak – hak dan perlakuan yang sama terhadap 
semua pemegang saham.
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IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN.

Bank Papua terus berupaya untuk menyempurnakan pelaksanaan tata 
kelola perusahaan, dengan  berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia 
yang meliputi:
1. Pemenuhan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi beserta 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite-komite 

yaitu komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi & 
nominasi.

3. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
4. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko
5. Pemenuhan ketentuan BI terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam 

penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar.
6. Penyusunan rencana strategis Bank sesuai dengan ketentuan mengenai 

rencana bisnis Bank.
7. Pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
8. Penyusunan Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Buku Pedoman 

Kerja Direksi yang buat dengan Buku Pedoman GCG diantaranya :

−Buku 1 Pedoman Pelaksanaan GCG
−Buku 2 Pedoman Kerja Komisaris

−Buku 3 Pedoman Kerja Direksi

−Buku 4 Pedoman Kerja Komite Audit
−Buku 5  Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko

−Buku 6 Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

−Buku 7 Pedoman Kerja Kepatuhan
−Buku 8 Pedoman Kerja Benturan Kepentingan.

−Buku 9 Pedoman Kerja GCG (Self Assesment)

−Buku 10 Kertas Kerja GCG (Self Assesment)

−Buku 11 Laporan GCG
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9. Penetapan visi, misi dan nilai budaya kerja perusahaan yang terdiri dari 7 
(tujuh) nilai yaitu : Melayani, Efisien, Responsif, Risiko yang 
diperhitungkan, Kewirausahaan, Asas Manfaat dan Kerjasama.

10. Penunjukkan Direktur Kepatuhan dan Pembentukan Satuan Kerja 
Kepatuhan dan  Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, serta 
penetapan fungsi pengelolaan Good Corporate Governance pada satuan 
kerja kepatuhan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  (RUPS).

Rapat Umum  Pemegang Saham  merupakan organ yang tertinggi di Bank 
Papua yang memegang  seluruh kekuasaan  yang tidak dilimpahkan kepada 
Dewan Komisaris atau Direksi. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang 
Saham dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan 
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Pada tahun 2014 Bank Papua telah menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat 
Umum Pemegang Saham Tahunan dan 1 (satu) kali Rapat Umum 
Pemegang Saham  Luar Biasa.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  TAHUNAN (RUPST).

Rapat Umum Pemegang Saham  Tahunan telah dilaksanakan pada tanggal 
14 Mei 2014 di Gedung Pari Waisai, Raja Ampat Papua Barat yang dihadiri 
oleh para pemegang saham atau kuasanya. Dalam rapat hadir para 
pemegang saham atau kuasanya, yang mewakili  176.900 (seratus tujuh 
puluh enam ribu sembilan ratus) saham, yang terdiri dari 166.907 (seratus 
enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh) lembar Saham Seri A dan 
sebanyak 9.993 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) lembar 
Saham Seri B atau 88 % (delapan puluh delapan persen) dari semua saham 
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas PT. BANK 
PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA sampai hari ini, dan sesuai dengan 
Pasal 11 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 Ayat (1) 
Undang-Undang No. 40 tahun 2007, Rapat Umum Pemegang Saham dapat
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dilangsungkan apabila dihadiri 2/3 oleh Pemegang Saham yang mewakili 
lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham. 
Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini sebanyak 5 (lima) 
pemegang saham yang tidak hadir yaitu Pemerintah Kabupaten Mappi, 
Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Mimika dan 
Kabupaten Deiyai.

Rapat Umum Pemegang Saham tersebut menghasilkan keputusan-
keputusan sebagai berikut :
1. Menyetujui rancangan yang menjadi Tata Tertib RUPS PT. Bank 

Pembangunan Daerah Papua tahun 2014;
2. Menyetujui dan menerima dengan catatan serta mengesahkan Laporan 

Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca, Laba Rugi Perseroan 
untuk Tahun Buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Hertanto, Sidik & Rekan serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT. BANK 
PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA atas tindakan Pengurusan dan 
Pegawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang terakhir pada 
tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu tiga belas (31-12-2013) 
sepanjang tindakan mereka tersebut sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dan tercermin dalam buku – buku perseroan ;

3. Rapat juga menyetujui dan menetapkan laba bersih yang dibagi 
penggunaannya sebesar Rp. 380.572.654.356,- (tiga ratus delapan puluh 
milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu 
tiga ratus lima puluh enam rupiah) dengan pembagian sebagai berikut : 
A. 50 % (lima puluh persen) atau sebesar Rp. 190.286.327.178,- (seratus 

sembilan puluh milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua 
puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah); digunakan 
sebagai deviden kepada para pemegang saham ; 

B. 50 % (lima puluh persen) atau sebesar Rp. 190.286.327.178,- (seratus 
sembilan puluh milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua
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ribu puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) digunakan 
sebagai cadangan Perseroan. 

Pembagian Dividen terhadap Saham yang disetor tahun buku 2013 (dua 
ribu tiga belas) dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah dan 
waktu penyetorannya,  yaitu : 
a. Setoran tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan 

berjalan dihitung 1 (satu) bulan penuh
b. Setoran tanggal 16 (enam belas) sampai dengan akhir bulan dihitung 

mulai bulan berikutnya. 
Dari Pembagian Deviden sebesar Rp. 190.286.327.178,- (seratus 
sembilan puluh milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua
ribu puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), didistribusikan 
pada semua pemegang saham secara proporsional sesuai dengan jumlah 
saham yang dimilikinya.

4. Untuk tantiem Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris sebesar 5
% (lima persen) dari laba setelah pajak, teknis perhitungan untuk 
penerimaan masing-masing Anggota Direksi dan Anggota Dewan 
Komisaris dihitung cara bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan dengan mempedomani ketentuan tentang Remunerasi yang 
berlaku.
Pemberian kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan Jasa Produksi 
sesuai PSAK 24 ;

5. Menyetujui Corporate Plan 2014 – 2018 dan Rencana Bisnis Bank Papua 
2014 yang memuat antara lain :
Corporate Plan Bank Papua 2014 – 2018

•Menyetujui Rencana Restrukturisasi Organisasi PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA dengan menambah satu  orang 
Direktur Operasional yang terpisah dari Direktur Umum; membentuk 3 
(tiga) Kantor Wilayah masing – masing di wilayah Provinsi Papua dan 
Wilayah Provinsi Papua Barat dan Wilayah Diluar Papua dan Papua 
Barat; serta menambah 5 (lima) Divisi Baru ;
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•Menyetujui  Rencana Bank Papua untuk menerbitkan obligasi guna 
membiayai ekspansi kredit dan investasi, yang besarnya akan 
ditentukan  dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2014 ;

•Menyetujui dan mendukung penuh peningkatan status PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA menjadi Bank Umum Devisa ;

Rencana Bisnis Bank Papua 2014 

Rencana Pertumbuhan :
•Asset sebesar  15,95%  (lima belas koma sembilan puluh lima persen) 

atau menjadi sebesar Rp. 20.482.854.000.000,- (dua puluh trilyun empat
ratus delapan puluh dua milyar delapan ratus lima puluh empat juta  
rupiah).

•Laba  sebesar  21,86 % (dua puluh satu koma delapan puluh enam
persen) atau sebesar Rp. 463.754.000.000,- (empat ratus enam puluh 
tiga milyar tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah)

•Tabungan sebesar 6,16% (enam koma enam belas persen) atau 
sebesar Rp. 4.906.473.000.000,- (empat trilyun sembilan ratus enam 
milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

•Deposito sebesar 91,88 % (sembilan puluh satu koma delapan puluh 
delapan persen) atau sebesar Rp 3.638.099.000.000,- (tiga trilyun enam
ratus tiga puluh delapan milyar sembilan puluh sembilan juta rupiah).

•Giro sebesar 5,72% (lima koma tujuh puluh dua persen) atau sebesar 
Rp 7.348.985.000.000,  (tujuh trilyun tiga ratus empat puluh delapan
milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah).

•Kredit yang diberikan sebesar 17,00% (tujuh belas koma nol persen) 
atau sebesar Rp. 13.312.714.000.000,- (tiga belas trilyun tiga ratus dua
belas milyar tujuh ratus empat belas juta rupiah). 

6. Menyetujui kenaikan gaji Direktur Utama dari sebesar Rp. 75.000.000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan 
puluh juta rupiah) per bulan, yang mana dengan perubahan dimaksud 
akan turut disesuaikan pula pada perubahan/ kenaikan  gaji para Direktur  
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dan Dewan Komisaris; serta menyetujui kenaikan manfaat pensiun bagi 
pegawai  pensiunan periode  2007 – 2013 ;

7. Menyetujui untuk memberikan kewenangan/ kuasa kepada Dewan 
Komisaris untuk mengesahkan saham yang disetor oleh para pemegang 
saham yang dilakukan setelah RUPS ini ;
a. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara berkala ;
b. Saham – saham  yang dapat disetujui oleh Dewan Komisaris  adalah 

saham yang telah disetujui oleh RUPS dalam Rencana Setoran Modal 
yang telah diambil bagian oleh  masing – masing Pemegang Saham 
untuk disetorkan

c. Sedangkan saham – saham yang disetorkan selain yang telah disetujui 
oleh RUPS harus disahkan oleh RUPS.

d. Terhadap saham yang telah disahkan tersebut Dewan Komisaris wajib 
melaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya ;

8. Menyetujui / memberikan kuasa  dan wewenang kepada Dewan 
Komisaris untuk menunjuk  Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang 
akan memeriksa Laporan Keuangan PT. BANK PEMBANGUNAN 
DAERAH PAPUA Tahun Buku 2014 ;

9. Memberikan persetujuan Kabupaten Deiyai sebagai pemegang saham 
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA ;

10. Menyetujui dan mengesahkan setoran modal dengan total sebesar Rp. 
224.500.000.000,- (dua ratus dua puluh empat milyar lima ratus juta 
rupiah) atau sebanyak 44,900 (empat puluh empat ribu sembilan ratus) 
lembar saham, sehingga dengan mengesahkan ini maka jumlah saham 
yang disetor oleh para pemegang saham menjadi Rp. 
1.237.340.000.000,- (satu triliun dua ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus 
empat puluh juta rupiah) atau 247.468 (dua ratus empat puluh tujuh ribu 
empat ratus enam puluh delapan) lembar saham ;

11. Menyetujui  rencana  setoran modal Tahun 2015 (dua ribu lima belas)
sesuai Keputusan RUPS Nomor : 02/ SK/ RUPS – LB/ BPD/ VIII/ 2013 
tanggal 21 Agustus 2013 ;
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RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB)  tanggal 

14 November 2014

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 November 2014
dihadiri oleh para pemegang saham  atau kuasanya, telah dikeluarkan 
sebanyak 247.468 (dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam
puluh delapan) lembar saham yang terdiri dari 236.875 (dua ratus tiga 

puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) lembar Saham Seri A

dan sebanyak 10.593 (sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh tiga) 
lembar Saham Seri B dari semua saham yang telah dikeluarkan oleh 

Perseroan Terbatas PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA sampai 
hari ini, dan sesuai dengan Pasal 10 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, 
telah dilakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham 
melalui surat kabar maupun surat tercatat.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tersebut 
menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut : 
1. Menyetujui Pengalihan Saham dari Universitas Papua ( UNIPA ) kepada 

Pemerintah Kabupaten Mimika sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar 
rupiah) atau sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) lembar saham B.
Dengan beralihnya Saham Universitas Papua (UNIPA) kepada 
Pemerintah Kabupaten Mimika maka Rapat Umum Pemegang Saham ini
menyetujui perubahan Seri Saham tersebut dari Seri B menjadi Saham 
Seri A ;

2. Mengesahkan setoran modal yang belum didukung oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham sebesar Rp. 82.330.000.000,- (delapan puluh dua 
miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) atau sebanyak 16.466 (enam belas 
ribu empat ratus enam puluh enam) lembar saham, sehingga jumlah 
saham yang disetor oleh para pemegang saham menjadi Rp. 
1.319.670.000.000,- (satu triliyun tiga ratus sembilan belas miliar enam 
ratus tujuh puluh juta rupiah) atau 263.934 (dua ratus enam puluh tiga 
ribu sembilan ratus tiga puluh empat) lembar saham.
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3. Menyetujui Draft Pelaksanaan Pengambilan Keputusan diluar Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk Pengesahan Modal Disetor oleh 
Pemegang Saham atau circular resolution.

4. Menyetujui/ mengangkat Komisaris Utama PT. BANK PEMBANGUNAN 
DAERAH PAPUA Periode 2014 – 2017 (dua ribu empat belas – dua ribu 
tujuh belas ), yaitu :
Tuan Pendeta LIPIYUS BINILUK, Sarjana Theologia, Master 
Theologia lahir di Jayawijaya, pada tanggal delapan Agustus, tahun 

seribu sembilan ratus enam puluh tiga (08 – 08 – 1963), Warga Negara 
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, Kompleks STAKIN
Sentani, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Hinekombe, 
Distrik Sentani Kota, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 
9103010808630005.

III.PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( GCG ) SELAMA 

TAHUN 2014

1. DEWAN KOMISARIS

A. SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Susunan anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah 
Papua Per 31 Desember 2014 terdiri dari 4 ( Empat ) Orang, yang 
mana Dewan Komisaris Utama adalah Bapak Pdt. Lipiyus Biniluk, 
S.Th. Dan Kriteria dan independensi Dewan Komisaris PT. Bank 
Pembangunan Daerah Papua telah sesuai dengan Bank Papua 
merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 
Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum
dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 
2013 perihal Pelaksananan Good Corporate Governance bagi Bank 
Umum. Masing – masing anggota Dewan Komisaris Bank Papua telah 
melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan ( fit and proper test ) 
yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yaitu sebagai berikut :
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1. Penggantian dan atau Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris 
telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan 
Nominasi serta memperoleh persetujuan dari Rapat Umum 
Pemegang Saham dan Bank Indonesia.

2. Seluruh Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Jayapura 
(Indonesia) 

3. 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris  
merupakan Komisaris Independen

4. Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan 
keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Anggota Dewan 
Komisaris dan / atau Anggota Direksi.

5. Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus Penilaian 
Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Propert Test).

6. Seluruh Anggota Dewan Komisaris  tidak merangkap  Jabatan yang 
dilarang  oleh Peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan Good 
Corporate Governance.

7. Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran 
Dasar adalah efektif sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham dan berakhir setelah 3 tahun setelah 
tanggal pengangkatan.

Susunan Anggota Dewan Komisaris Per 31 Desember 2014
No Nama - Nama Jabatan Masa Efektif

1 Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th  Komisaris Utama 2014 – 2017
2 Prof. DR. Ir. Frans 

Wanggai
Komisaris 

Independen
2013 – 2016

3 drh. Constant Karma Komisaris 2012 – 2015
4 George Manase Satya, 

M.Sc, Ph.D
Komisaris 

Independen
2013 – 2016
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B. PROFIL DAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT DEWAN 

KOMISARIS
Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua

Pdt. Lipiyus Biniluk,M. Th

Lahir di Jayawijaya 08 Agustus 1963. Menjabat sebagai Komisaris PT. 
Bank Pembangunan Daerah Papua pada tahun 2013. Kemudian 
melalui RUPS LB Tahun 2014 beliau diangkat menjadi Komisaris 
Utama, Menyelesaikan pendidikan Akademi tahun 1993 di Sekolah 
Tinggi Theologia Injili Arastamar, Pendidikan dan pengembangan yang 
pernah diikuti antara lain : Gospel Leterature Outreach (GLO) di Sidney
Australia, Cornerstone Community Center Australia, Tasmania Mission 
Center, Christian Leadership Training, Pelatihan Jurnalistik Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Kristen Indonesia. 
Pengalaman pekerjaan antara lain : Tim penyusun PERDASI dan 
PERDASUS Provinsi Papua, Panitia tim seleksi anggota Majelis
Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua, Penasehat spiritual Pemerintah 
Provinsi Papua selama 10 tahun berturutturut tahun 2006 sampai 
sekarang, Direktur di Yayasan Global Ministries Indonesia tahun 1997 
sampai sekarang, Memberikan modal usaha kepada masyarakat 
ekonomi lemah sebanyak 280 orang didaerah Cimahi – Jawa Barat
tahun 1993 s/d 1997, Memberikan modal usaha kepada masyarakat 
ekonomi lemah sebanyak 323 orang di daerah Geger Kalong –
Bandung tahun 1993 s/d 1997.
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Komisaris ( Independen ) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua

Prof. DR. Ir. Frans Wanggai

Lahir di Serui, 24 Desember 1944. Menjabat sebagai Komisaris PT. 
Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tahun 2008. Mendapatkan 
gelar Sarjana dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) 
tahun 1975 dan gelar Doktor bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam 
dari Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1993, pendidikan dan 
pelatihan yang pernah diikuti antara lain: Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (AMDAL-TIPE A) Bogor, Advance Environmental Impact 
Asessment (AMDAL-TIPE B) di Halifax Canada, Audit Lingkungan di 
Surabaya Short Course on Environmental Management di Halifax 
Canada, Short Course on Administration Management for Higher
Education and Information Technology di Jepang. Jabatan Penting 
yang pernah dipegang antara lain: Menjabat sebagai DEKAN di 
FAPERTA Universitas Cendrawasih (1982-1985) dan terakhir menjabat 
sebagai REKTOR Universitas Negeri Papua (2000-2008).
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Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Papua

Drh. Constant Karma 

Lahir di Biak 24 Maret 1954. Menjabat sebagai Komisaris PT. Bank 
Pembangunan Daerah Papua sejak tahun 2012. Memperoleh gelar 
Sarjana pada Fakultas Kedokteran di Universitas Gajah Mada di 
Jogjakarta tahun 1981. Pendidikan dan pengembangan yang pernah 
diikuti antara lain : Kursus singkat angkatan XII LEMHANAS,
Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan PEMDA, Penataran P4 
pejabat Eselon II & Bupati/Walikota Dati II, Pendidikan dan pelatihan 
SPAMEN angkatan I klas I. Jabatan penting yang pernah di pegang 
antara lain : Kepala Dinas Peternakan Provinsi Dati I Irian Jaya tahun
1997, Wakil Gubernur PEMDA Provinsi Dati I Irian Jaya tahun 2000, 
Kepala Dinas Peternakan PEMDA Provinsi Papua tahun 2006, Staff 
Ahli Gubernur PEMDA Provinsi Papua tahun 2009, Sekretaris Daerah 
Provinsi Papua tahun 2010.
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Komisaris ( Independen ) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua

George Menasye Satya, M.Sc, Ph. D

Lahir di Serui 17 Februari 1948. Menjabat sebagai Komisaris PT. Bank 
Pembangunan Daerah Papua pada tahun 2013. Pendidikan Sarjana 
Manajemen tahun 1976 di Universitas Kristen Satya Wacana di 
Salatiga, menyelesaikan Pasca Sarjana (S2) tahun 1993 di Victoria
University Of Manchester di United Kingdom dan Memperoleh gelar 
Doktor Human Recource Management di Universiti Sains Malaysia di 
Penang-Malaysia tahun 2011. Pendidikan dan pengembangan yang 
pernah diikuti antara lain : English Language Centre di University of
Manchester, Effective Microcomputer Information System (EMIS),
Peranan Dewan Komisaris Dalam Menyongsong Perbankan 2004 –
2009, Banking Risk Management, Empowering Risk Management in 
Banking. Pengalaman mengajar antara lain : Manajemen Strategi di 
STIE Ottow & Geissler Jayapura, Kewiraswastaan di STIE Ottow &
Geissler Jayapura, Perekonomian Indonesia di STIE Ottow & Geissler 
Jayapura, Manajemen Umum di STIE Ottow & Geissler Jayapura, 
Manajemen Sumber Daya Manusia di Fakultas Ekonomi Universitas 
Ottow Geissler Papua dan Sistem Informasi Manajemen di Fakultas 
Ekonomi Universitas Ottow Geissler Papua.
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C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan 
Nasehat kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab Direksi dalam mengelola Bank Papua. Pengarahan 
dilakukan melalui proses penyusunan Visi dan Misi Bank Papua, 
mengevaluasi dan menyetujui keputusan manajemen dan tindakan 
strategis yang diusulkan oleh Direksi, memonitor praktek manajemen 
risiko, mengevaluasi tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal, 
menyetujui penyaluran kredit kepada pihak terkait, mengawasi 
pelaksanaan Good Corporate Governance dan mengevaluasi kinerja 
Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan 
Pengawasan atas Kebijakan  Pengelolaan  Bank Papua oleh Direksi 
dan memberikan nasehat kepada Direksi.
Sepanjang tahun 2014, Dewan Komisaris telah melaksanakan 
fungsinya terhadap pelaksanaan pengelolaan Bank Papua oleh Direksi 
dengan melakukan Pengarahan, Pemantauan dan Evaluasi 
pelaksanaan kebijakan strategis Bank, termasuk memastikan 
terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam 
setiap kegiatan usaha Bank Papua pada seluruh tingkatan organisasi, 
serta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kecuali dalam hal 
penyediaan dana kepada pihak terkait serta hal-hal lain yang 
ditetapkan  dalam Anggaran Dasar  Bank atau Peraturan Perundangan 
yang berlaku. Secara garis besar  Tugas dan Tanggung Jawab Dewan 
Komisaris adalah :
a) Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap terlaksananya tugas 

Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank Papua, 
dan Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris, secara efektif dan 
efisien, terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dewan 
Komisaris dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Bank Indonesia.
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b) Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam mematuhi ketentuan 
perundang-undangan dan memantau efektivitas praktek Good 
Corporate Governance.

c) Dewan Komisaris wajib melakukan tindak lanjut hasil pengawasan 
dan rekomendasi yang diberikan dalam hal terjadi penyimpangan 
terhadap perundang-undangan, anggaran dasar dan prinsip kehati-
hatian.

d) Dewan Komisaris memiliki tata tertib Pelaksanaan Tugas Pekerjaan 
yang mengikat dan ditaati oleh semua Anggota Dewan Komisaris.
Tata tertib tersebut antara lain mengatur mengenai rapat Dewan 
Komisaris dan Notulensi Hasil Rapat.

e) Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya 
pada Bank maupun pada perusahaan lainnya sesuai ketentuan.

f) Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan 
pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan cara 
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan 
kewajaran di bidang perbankan.

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris telah memiliki  
Pedoman Kerja yang memuat antara lain Pengaturan Etika Kerja, 
Waktu Kerja dan Pengaturan Rapat sebagaimana dalam Buku 
Pedoman Perusahaan (BPP) Good Corporate Governance Bank 
Papua Buku II, dan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah
Papua sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 8 tanggal 8 Agustus 
2008.

FOKUS PENGAWASAN

Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala 
maupun sewaktu-waktu dan memberikan masukan kepada Direksi, 
dengan fokus pada Pengawasan Stratejik, Pengawasan Risiko, 
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Pengawasan Penggunaan Modal dan Pengawasan terhadap 
Pelaksanaan Good Corporate Governance.
• Pengawasan stratejik  dengan mengarahkan pemantauan dan 

mengevaluasi implementasi kebijakan stratejik.
• Pengawasan terhadap Pengelolaan Risiko dengan melakukan 

pengawasan untuk memastikan bahwa risk appetite dan risk 
tolerance serta kegiatan manajemen risiko  sejalan dengan tujuan 
bisnis dan stratejik, lingkungan operasional, pengendalian internal 
yang efektif, kecukupan modal dan kepatuhan pada Peraturan Bank 
Indonesia maupun peraturan Perundangan lainnya.

• Pengawasan terhadap penggunaan Modal Bank yaitu dengan 
memastikan  bahwa ketentuan kecukupan Modal  dilaksanakan oleh 
Direksi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan praktek Bisnis 
di Industri Perbankan.

• Pengawasan terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance
sebagai upaya untuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip 
Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank 
Papua pada seluruh tingkatan organisasi Bank Papua.

PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2014 Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan 
Daerah Papua telah mengikuti beberapa seminar sebagai berikut :

No Jabatan Seminar Penyelenggara

1 Prof. DR. Ir. Frans 
Wanggai

Basel III & KPMM, Seminar 
BPD Syariah 2014 seluruh 

Indonesia ʻKebijakan 
pengembangan perbankan 
syariah di Indonesiaʼ serta 

program pemeliharaan 
Sertifikasi Manajemen 

Risiko, Restrukturisasi dan 
penyelamatan kredit yang 
aktif guna meningkatkan 

kinerja Bank

Risk 
Management 

Guard, 
ASBANDA, dan 
Badan sertifikasi 

Manajemen 
Resiko
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2
Pdt. Lipiyus
Biniluk,M. Th

Basel III & KPMM

Risk 
Management 

Guard & 
ASBANDA

Seminar Nasional 
ʻMemahami tanggung jawab 
Dewan Komisaris, Direktur 

Kepatuhan, Divisi Risk 
Manajement dan Internal 

Audit Dalam Implementasi 
Internal Capital Adequacy 

Assesment Process di BPD 
berdasarkan PBI No. 

14/18/PBI/2012 Tentang 
Kewajiban Penyediaan 
Modal Minimum Bank 

Umum
3 drh. Constant 

Karma 
Workshop ʻPeningkatan 
efektifitas pengelolaan 
ALMAʼ dan Seminar 

Nasional ʻPeluang dan 
tantangan BPD dalam 

rangka Implementasi UU 
Desa untuk mendukung 

tercapainya BPD Regional 
Champion

Determinasi 
Lintas Strategi 

Pro, ASBANDA, 
Risk 

Management 
Guard, OJK 
JAYAPURA 

4 George Menasye 
Satya, M.Sc, Ph. D

Basel III & KPMM dan 
Training Knowledge 

Management ʻWidening 
Horizon Thinking For Better 

Decisionʼ Workshop Risk 
Based Bank Rating dan 
Focus Group Discusion 
Pengawasan BPD se 
Sulawesi, Maluku dan 

Papua
D. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Selama tahun kerja 2014, Dewan Komisaris melakukan Rapat Internal 
Dewan Komisaris Bank Papua yang dapat dirincikan sebagai berikut :
Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 14 kali.
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Rapat Komisaris periode 1 Januari – 31 Desember 2014
NO Nama Jabatan Jumlah Tidak hadir % Hadir

1. Pdt. Lipiyus Biniluk. M.Th Komisaris
Utama

4 kali 10 kali 29 %

2. Prof. DR. Ir. Frans 
Wanggai 

Komisaris 11 kali 3 kali 79 %

3. drh. Constant Karma Komisaris 8 kali 6 kali 57 %

4. George M. Satya, M.Sc, 
Ph.D

Komisaris 
Independen

13 kali 1 kali 93 %

Agenda rapat yang dibahas selama tahun 2014 meliputi :
- Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris semester II Tahun 

2013 dan Surat BI berkenaan dengan Sanksi kewajiban membayar 
kepada Bank Papua.

- Penyelesaian Laporan Pengawasan Dewan Komisaris semester II 
Tahun 2013

- Temuan – temuan BPK, Usulan Calon KAP, Laporan Hasil Investigasi 
(SKAF) dan Surat Direksi Tentang Komite Dewan Komisaris.

2. DIREKSI
A. SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI

Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua terdiri dari 4 
(empat ) Orang Direktur, seorang diantaranya sebagai Direktur Utama.
penunjukan dan pengangkatan telah sesuai dengan Anggaran Dasar 
PT. Bank Pembangunan Daerah Papua serta peraturan perundang –
undangan yang berlaku. Masing – masing anggota Direksi telah melalui 
mekanisme uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang 
diselenggarakan oleh Bank Indonesia yaitu sebagai berikut :

• Anggota Direksi tersebut diangkat dari para Profesional  Bank Papua 
yang telah memiliki pengalaman panjang baik sebagai Pegawai 
maupun sebagai Pejabat Eksekutif, keempatnya dari Intern Bank 
Papua dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and 
Proper Test). 

NO Nama Jabatan Jumlah 
Hadir

Tidak hadir % Hadir

1. Pdt. Lipiyus Biniluk. 
M.Th

Komisaris 
Utama

4 kali  10  kali 29 %

2. Prof. DR. Ir. Frans 
Wanggai 

Komisaris 11 kali   3 kali 79 %

3. drh. Constant Karma Komisaris 8 kali  6 kali 57 %

4. George M. Satya, 
M.Sc, Ph.D

Komisaris 
Independen 

13 kali  1 kali  93 %
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• Semua anggota Direksi  telah memiliki pengalaman  paling kurang 5 
(lima) tahun dibidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank 
Papua.

• Usulan  penggantian dan atau pengangkatan anggota Direksi  oleh
Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham  
memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan 
Nominasi.

• Seluruh anggota Direksi berdomisili di Jayapura.

Susunan Anggota Direksi Per 31 Desember 2014
No Nama - Nama Jabatan Tanggal Efektif

1 Dr.Johan Kafiar,SE.MM Direktur Utama 2013-2017
2 Dra. Regina Aryesam Direktur 

Pemasaran
2013-2017

3 Sharly Andris
Parrangan, SE  

Direktur Umum & 
Operasional

2013-2017

4 Frens Mambrisau, SE.
MM

Direktur 
Kepatuhan

2012-2016

Direksi bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan tata 
kelola perusahaan yang baik di Bank Papua dan menjamin  
keberlangsungan usaha Bank Papua untuk jangka panjang, pencapaian 
tingkat kinerja  yang sesuai dengan target  usaha dengan tetap 
mengedepankan prinsip kehatian-hatian.
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B. PROFIL DAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT DIREKSI

Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua

Dr. Johan Kafiar, SE,MM

Warga Negara Indonesia Lahir di Biak pada tanggal 1 Juni 1958 dan 
menjabat sebagai Direktur Umum & Operasional PT. Bank
Pembangunan Daerah Papua Sejak tahun 2007. Menyelesaikan
pendidikan Sarjana Ekonomi dari sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ottow & 
Geissler Jayapura tahun 1995 dan mendapatkan gelar Magister 
Manajemen dari Fakultas Manajemen Keuangan Universitas 
Hasanudin Makasar tahun 2004. Pendidikan dan pengembangan karir 
yang pernah diikuti antara lain : PBJJ Pejabat Pemberian Kredit, Bank 
Accounting, Intro ALM dan Forex, Job Analisis & Job Describtion, 
Analisis Laporan Keuangan Bank, Analis Kredit, Perpajakan, Training 
for trainer, Bank Financial Statement Analis MDM, PBJJ Multi Media, 
Sekolah Pemimpin Cabang (PINCA) di LPPI Jakarta, Asset Leability 
Management (ALMA), Implementasi Pedoman Penilaian Kinerja, 
Sekolah Staf & Pemimpin Bank (SESPIBANK) angkatan ke-24 di LPPI
Jakarta, Manajemen Resiko di LPPI Jakarta, Aplikasi sistem akuntansi 
KAP Hadori, Good Coorporate Governance (GCG) di LPPM Jakarta, 
Positive Thingking Interpersonal relationship & Effective 
Communications, Regim Anti Money Loundring PPATK, Workshop 
menyusun skala upah, Minaut Indonesia di LPPM Jakarta, Penerapan 
sistem Manajerial Kinerja I, Aplikasi Model Pengembangan Sumber 
Daya Manusia berbasis kompetensi, Round Table discussion assosiasi 
Auditor Internal, Memahami audit BPK RI terhadap pengadaan barang 



28 Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)

28

dan jasa, Menumbuhkan partnership tenaga outsourching sebagai 
manajemen organisasi, Dialog peningkatan akses lembaga keuangan 
dan BUMN sebagai pilar ekonomi di Papua Seminar peluang dan 
tantangan perekonomian Indonesia menghadapi turbulensi ekonomi 
dunia dan dalam negeri, Konferensi nasional ikatan auditor perbankan
Indonesia, Sistim pengawasan dana pensiun berbasis risiko, Sistim 
remunerasi dan kompensasi terkait implementasi GCG, Seminar 
sinergi BPD melalui present policy, Lokakarya antisipasi dampak 
negative pelaksanaan outsourching tenaga kontrak. Mengawali karir di 
PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tahun 1984, Jabatan 
penting yang pernah di pegang antara lain : Kepala Bagian Keuangan 
Kantor Cabang Merauke tahun 1988, Kepala Bagian Kas Daerah TK. I 
Propinsi Irian Jaya tahun 1991, kepala Kantor Cabang Pembantu 
Hamadi tahun 1992, Kepala Bagian Pembukuan Kantor Pusat Bank 
Papua tahun 1992, Kepala Departemen Pembukuan & Akuntansi tahun 
1996, Pemimpin Kantor Cabang Serui Tahun 2000 – 2002, Ketua 
Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Papua Tahun 2005 – 2007 . 
kepala Divisi SDM & Umum Tahun 2007, Direktur Pengembangan 
Korporat Tahun 2007 – 2010 sekaligus menjabat Plt. Direktur Utama 
Tahun 2007 – 2008, Direktur Umum dan Operasional Tahun 2010 –
2013. Sekaligus menjabat Plt. Direktur Utama 2013. 
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Direktur Pemasaran PT. Bank Pembangunan Daerah Papua

Dra. Regina Aryesam

Warga Negara Indonesia Lahir di Wagethe 02 Februari 1961. Menjabat 
sebagai Direktur Pemasaran PT. Bank Pembangunan Daerah Papua 
pada tahun 2013. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Administrasi 
Negara dari Universitas Cenderawasih di Jayapura tahun 1986.
Pendidikan dan pengembangan yang pernah diikuti antara lain : Ujian 
sertifikasi manajemen risiko level V, Fundamental marketing dan 9 core 
element of marketing, assesment profiling, sosialisasi peraturan 
MENDAGRI no. 13,Coaching and counseling batch II, Sales operation
management strategi dan taktik mengelola penjualan, Peran lelang 
dalam penyelesaian permasalahan perbankan serta aspek hukum 
penyelesaian, penilaian properti dan penilaian bisnis, Lokakarya 
proactive change leader, Implementasi prinsip KYC – AML, Mind 
Management, Positive thinking & interpersonal relationship, Aplikasi &
implementasi fraud, Internal auditor, service excellence. Mengawali 
karir di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sejak tahun 1987, 
Jabatan penting yang pernah di pegang antara lain : Koordinator 
pelaksana office penagihan, Kepala Bagian Kredit Usaha Kecil, Kepala 
bagian Kredit Pegawai & Dana Kelolaan, Kepala Bagian Kredit 
Program, Pj Kepala bagian Administarsi & Pengawasan Kredit, Kepala 
Bagian Sekretariat & Hukum, Kepala Bagian Sekretariat, Kepala 
Departemen Umum, Kepala Cabang Sentani, Kepala Cabang 
Wamena, Kepala Cabang Utama dan jabatan terakhir yang diemban 
adalah Kepala Divisi Pemasaran Bank Papua.
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Direktur Umum & Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah 
Papua

Sharly Andris Parrangan, SE  
Warga Negara Indonesia Lahir di Rantepao 18 Mei 1962. Menjabat 
sebagai Direktur Umum dan Operasional PT. Bank Pembangunan 
Daerah Papua pada tahun 2013. Menyelesaikan pendidikan Sarjana 
Ekonomi Manajemen dari Universitas Hasanuddin di Makassar tahun 
1988. Pendidikan dan pengembangan yang pernah diikuti antara lain : 
Ujian sertifikasi manajemen risiko level V, assesment profiling, 
sosialisasi peraturan MENDAGRI no. 13, leadership skill (MADYA), 
program pemeliharaan ICAAP program (Internal Capital Adequacy 
Assesment Proces), BPP strategi anti fraud Bank Papua, Standar 
Operating Procedure (SOP) strategi anti fraud, Peningkatan performa 
industri keuangan melalui independensi dan profesionalitas, 
Implementasi prime lending rate (SBDK), Balance scorecard, seminar 
Implementasi manajemen risiko operasional perbankan, Obligasi dan 
reksadana, Negotiation skill executive, Lokakarya nasional dan rapat
kerja DIRSAR BPD SI, Persaingan perusahaan pembiayaan dalam era 
inflasi tinggi, Wealth management. Mengawali karir di PT. Bank 
Pembangunan Daerah Papua sejak tahun 1989, Jabatan penting yang 
pernah di pegang antara lain : Kepala Bagian Perencanaan Biro 
Penelitian & Pengembangan, Kepala Cabang Timika, Kepala Cabang
sorong, Kepala Divisi Bisnis dan jabatan terakhir yaitu Kepala Divisi 
Treasury & Internasional Bank Papua.
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Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua

Drs. Frens Mambrisau, SE. MM

Warga Negara Indonesia Lahir di Sorong pada tanggal 21 November 
1959 dan menjabat sebagai Direktur Kepatuhan PT. Bank 
Pembangunan Daerah Papua pada Tahun 2012. Menyelesaikan 
pendidikan Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas 
Cenderawasih Jayapura tahun 1986 dan mendapatkan gelar Magister 
Manajemen dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Hasanudin
Makasar tahun 2004. Pendidikan dan pengembangan karir yang 
pernah diikuti antara lain : Sistem Imbal Jasa (Sosialisasi Peraturan 
Dalam Negeri No. 13 tahun 2006) yang diselenggarakan oleh 
Permendagri pada tahun 2012, mengikuti sertifikasi level V, IHT –
coaching and counseling batch II, strengthening internal audit roles in 
risk management, control and governance, IHT - standar operating 
procedure (sop) strategi anti fraud, workshop quality assurance untuk 
fungsi internal audit, seminar nasional internal audit tahun 2011 di 
batam dan Singapore, achieve higher quality of internal audit & the 
inclusion. Mengawali karir di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua 
sejak tahun 1987, Jabatan penting yang pernah di pegang antara lain : 
Kepala KCP Kaimana pada tahun 1996, Pj Kepala Bagian 
Pengembangan Kantor Pusat pada tahun 1998, Kepala Cabang 
Merauke tahun 2002, Dan jabatan terakhir yaitu Kepala SKAI dari 
tahun 2003-2012
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C. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING 
– MASING DIREKSI
a. Dr. Johan Kafiar, SE.MM sebagai Direktur Utama, selain 

bertanggung Jawab untuk mengkoordinir semua anggota Direksi, 
dan sesuai struktur Organisasi membawahi Direktorat  yang meliputi;
Divisi Sekretaris Perusahaan, Divisi Satuan Kerja Audit Intern, Divisi 
Perencanaan dan Pengembangan  dan Satuan Kerja Anti Fraud 
(SKAF).

b. Sharly Andris Parrangan, SE sebagai Direktur Umum dan 
Operasional, membawahi Direktorat  yang meliputi; Divisi Sumber  
Daya Manusia, Divisi Umum, Divisi Akuntansi, Divisi Teknologi dan 
Informasi.

c. Dra. Regina Aryesam sebagai Direktur Pemasaran, membawahi  
Direktorat yang meliputi; Divisi Kredit, Divisi Pengembangan 
Ekonomi Rakyat, Divisi Treasury dan Internasional serta Divisi 
Pemasaran. 

d. Frens Mambrisau, SE. MM sebagai Direktur Kepatuhan, membawahi 
Direktorat Kepatuhan yang meliputi ; Divisi Kepatuhan, Divisi 
Manajemen Risiko dan Divisi Hukum.

D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi bertanggung jawab dalam pengelolaan Bank, seperti 
pembuatan dan penerapan kebijakan dan strategi usaha, pemeliharaan 
dan pengelolaan aktiva dan pasiva Bank, memastikan tercapainya 
target dan tujuan usaha, pengelolaan usaha Bank yang efisien dan 
efektivitas operasional termasuk penerapan Good Corporate 
Governance, Manajemen Risiko  dalam setiap usaha pada seluruh 
tingkatan dan jenjang organisasi Bank Papua. 
Sesuai dengan PBI 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan 
PBI 8/14/PBI/2006 disebutkan tugas dan tanggung jawab Direksi :

1) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank
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2) Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung 
jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

3) Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam 
setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang 
organisasi.

4) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja 
audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank 
Indonesia dan / atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK)

5) Membentuk satuan kerja :
 Satuan Kerja Audit Intern
 Satuan Kerja Manajemen Risiko 
 Satuan Kerja Kepatuhan.

6) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 
Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

7) Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat 
strategis di bidang kepegawaian.

8) Menyediakan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada 
Dewan Komisaris.

9) Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi 
setiap anggota Direksi.

PEDOMAN KERJA DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya Direksi telah memiliki pedoman kerja 
berupa Anggaran Dasar Perseroan, Regulasi Bank Indonesia (PBI, SE 
BI),  Buku Pedoman Kerja Good Corporate Governance yang memuat 
antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat 
(BPP GCG buku III). 
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• Visi dan Misi

• Corporate Plan dan Bisnis Plan
• Kebijakan perusahaan, ketentuan perundang-undangan, anggaran

dasar, prudential banking termasuk komitmen untuk menghindari 
segala benturan kepentingan.

• Kebijakan dan metode KPI, unit kerja Bank dan SDM

• Struktur organisasi perusahaan agar mampu mendukung tercapainya 
sasaran usaha Bank.

• Menyelenggarakan rapat antara komisaris dan direksi sesuai jadwal 
yang telah disepakati.

Peningkatan Kompetensi Direksi
Sepanjang tahun 2014 Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua 
telah mengikuti beberapa seminar sebagai berikut :
No Jabatan Seminar Penyelenggara

1 DR. Johan 
Kafiar, SE. MM

Workshop Risk Based bank Rating 
dan Fokus Group Disccusion 

Pengawasan BPD Se Sulawesi, 
Maluku, dan Papua

Seminar Nasional ʻPeluang dan 
tantangan BPD dalam rangka 
Implementasi UU Desa untuk 
mendukung tercapainya BPD 

Regional Champion

OJK Jayapura
ASBANDA

2 Dra. Regina 
Aryesam - -

3 Sharly Andris 
Parrangan,SE

Seminar Nasional ʻPengawasan 
Industri Jasa Keuangan Terintegrasi 

Dan Perlindungan Konsumenʼ
Seminar Nasional ʻProspek dan 

Peluang Investasi 2014 serta Dana 
Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) 

Pasca terbitnya UU No. 24 tahun 
2011 Tentang badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial ( BPJS )
Seminar dan Gathering ʻ Economi 

Outlook dan Political Challenge 
During Election Year 2014

LPPI Jakarta
Serikat 

Pekerjaan 
Jamsostek 

Jakarta
PT. Bank Panin 

Jakarta

4 Frens  
Mambrisau,S.

Pelatihan angkatan ke – 4 seluruh 
anggota FKDKP ʻKewaspadaan dan 

FKDKP
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MM tantangan Bank di Bidang 
Pengawasan

Penerapan Peraturan OJK No. 1/ 
POJK.07/ 2013 tentang perlindungan 

konsumen sektor jasa keuangan 
khususnya yang terkait dengan 

Perbankan

Penghargaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun 2014
No Penghargaan Predikat Kategori Pemberi
1. The Best Admiral 

Banking Company 
To Costumer 
Statifaction Of The 
Year
(Direktur Utama)

- -
Ramara First 

Leading Trusted
(25/04/2014)

2 The Best In 
Satifactory 
Performance Of 
The Year
(Direktur Utama)

- - PT. Sembilan 
Bersama Media

(25/04/2014)

3 Marketers Of The 
Year
(Direktur Utama)

- - Markpus Inc
(22/05/2014)

4
Info Bank Award 

Tahun 2014
(Direktur Utama)

Juara 1
Bank 

berdasarkan 
modal inti Rp. 1 

Triliun s/d <5
Triliun (Buku 2) Majalah Info 

Bank
(18/07/2014)

Juara 2 Bank 
berdasarkan 
kepemilikan 

Bank 
Pembangunan 

Daerah

5

Stand Terbaik 
Pameran Produk 
Unggulan Daerah 

EXPO 2014
(Direktur 

Pemasaran)

Juara II Stand Terbaik 
Pameran 
Produk 

Unggulan 
Daerah EXPO 

2014

Kementrian 
Koperasi dan 

UKM, 
Kementrian 

Perindustrian, 
Kementrian 

perdagangan, 
dan 

Deperindang 
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Pemprov Jawa 
Timur

(08/09/2014)

6

BUMD & CEO 
BUMD Tahun 

2014
(Direktur Utama)

Juara 1 BUMD 
Keuangan 

Terbaik 2014 Busines Review 
& Perbanas 

Institute
(18/09/2014)

Juara 1 Manajemen 
Kinerja Terbaik 

Tahun 2014
Juara 2 Bank Daerah 

Terbaik Tahun 
2014

Juara 2 BUMD Terbaik 
Tahun 2014

7 PKBL BUMN/ CSR 
BUMD sebagai 

Pelayanan Publik 
Tahun 2014

(Kepala  Divisi 
SEKPER)

Juara 2 Usaha Kecil La, Tofi 
University

(25/09/2014)

8 Anugerah 
Perbankan 

Indonesia 2014
(Direktur Utama)

- BPD dengan 
Modal Inti diatas 

Rp. 1 Triliun

Economic 
Review dan 
Perbanas 
Institute

(18/11/2014)
9 Good Corporate 

Governance 
Award 2014

(Direktur 
Kepatuhan)

- Trusted 
Company 
Based On 
Corporate 
Perception 

Index (CGPI)

The Indonesian 
Institute For 
Corporate 

Governance
(17/12/2014)

10 Literasi & Edukasi 
Otoritas Jasa 

Keuangan Tahun 
2014

(Direktur 
Pemasaran)

- - OJK
(21/12/2014)

3. KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE DI BAWAH
DIREKSI
Guna mendukung  pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan 
Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Remunerasi dan 

Nominasi dan Komite Pemantau risiko.
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A. Struktur Komite Dewan Komisaris

a). Komite Audit

• Struktur, Keanggotaan dan Independensi Komite Audit Bank 
Papua  telah memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu diketuai 
oleh Komisaris Independen dan dibantu oleh 5 (Lima) anggota 
yang terdiri dari 3 Orang Komisaris, dan 2 pihak Independen yang 
memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 
Perbankan.

• Komite Audit dibentuk dengan SK Direksi No. 01.A/DIR-
BPD/I/2014 dengan komposisi sebagai berikut :
- George M Satya,M.Sc, Ph.D sebagai Ketua / Komisaris 

independen 
- Prof. DR. Ir. Frans Wanggai sebagai Anggota / Komisaris 
- Pdt. Lipiyus Biniluk,M.Th sebagai Anggota / Komisaris
- drh.Constant Karma sebagai Anggota / Komisaris
- Drs.Anthon Tangaguling, MM Anggota Independen
- Drs Bachrum Harahap, MM  Anggota Independen

• Tugas dan tanggung jawab Komite Audit :
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan

pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil 
audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern 
termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap : 
 Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.
 Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik 

dengan standar audit yang berlaku.
 Kesesuaian laporan keuangan dengan standar audit yang 

berlaku.
 Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan 

Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil 
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pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan 
rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan 
Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada 
Rapat Umum Pemegang Saham.

• Pedoman Kerja Komite Audit
Komite Audit memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang
mengikat semua anggotanya meliputi keanggotaan, tugas dan
tanggung jawab, rapat dan kehadiran dalam rapat, fungsi dan 
cakupannya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Buku 
Pedoman Perusahaan (BPP) Good Corporate Governance Bank 
Papua Buku IV.

• Rapat-Rapat atau Pertemuan  Komite Audit.
Selama tahun 2014, Komite Audit telah melakukan rapat atau 
pertemuan untuk membahas hal-hal yang terkait dengan tugas 
pekerjaannya yaitu :
- Membahas tentang Komite Dewan Komisaris, Pembentukan 

Komite GCG, Program Kinerja Komite Dewan Komisaris dan 
pembahasan meningkatkan nilai komposit GCG untuk Dewan 
Komisaris

- Pembahasan persiapan penunjukkan Kantor Akuntan Publik 
untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2014

- Anggota Komite Dewan Komisaris menyiapkan konsep surat 
untuk menjawab surat Direksi kepada Dewan Komisaris 
tentang KAP yang ditunjuk untuk mengaudit keuangan Bank 
Papua Semester I Tahun 2014 guna rencana penerbitan 
Obligasi, dan untuk rencana penerbitan Obligasi agar Direksi
dapat mengkaji dengan lebih baik sebelum memutuskan 
sesuatu serta  Direksi menyiapkan daftar nama – nama KAP 
yang sudah bersertifikasi agar dapat diberikan kepada Dewan 
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Komisaris untuk kebutuhan penunjukan KAP yang akan 
mengaudit  kinerja keuangan Bank Papua tahun buku 2014.

Selama tahun 2014 penyelenggaraan rapat Komite Audit
sebanyak 4 (tiga) kali dan Komite Audit di tahun 2014 akan tetap 
melaksanakan program kerjanya untuk memastikan berjalannya 
fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

b). Komite Remunerasi dan Nominasi 

• Struktur, Keanggotaan dan Independensi Komite Remunerasi dan 
Nominasi  Bank Papua  telah memenuhi ketentuan yang berlaku 
yaitu diketuai oleh Komisaris Independen dan dibantu oleh 4
(Empat) anggota yang terdiri dari 3 orang Komisaris, dan pihak 
Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau 
akuntansi dan Perbankan.

• Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dengan SK Direksi 
No. 01.A/DIR-BPD/I/2014 dengan komposisi sebagai berikut :
- Prof. DR. Ir. Frans Wanggai sebagai Ketua / Komisaris

Independen
- George M Satya,M.Sc, Ph.D Anggota / Komisaris
- Pdt. Lipiyus Biniluk,M.Th Anggota / Komisari
- drh.Constant Karma Anggota / Komisaris
- Kepala Divisi Sumber Daya Manusia ( Pejabat Eksekutif)

• Tugas dan Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi :
- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; 
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk 
disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan 
Kebijakan bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara 
keseluruhan untuk disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada 
Direksi.
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- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem 
serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota 
Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk 
disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

- Memberikan rekomendasi mengenai calon Anggota Dewan 
Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk 
disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

- Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang 
akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris

• Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi 
Komite Remunerasi dan Nominasi  memiliki Pedoman dan Tata 
tertib Kerja yang mengikat semua anggotanya meliputi 
keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, rapat dan kehadiran 
dalam rapat, fungsi dan cakupannya, hal tersebut sebagaimana 
diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Good Corporate 
Governance Bank Papua Buku V.

• Rapat-rapat atau pertemuan  Komite Remunerasi dan Nominasi 
Selama tahun 2014, Komite Remunerasi dan Nominasi  telah
melakukan rapat atau pertemuan untuk membahas hal-hal yang 
terkait dengan tugas pekerjaannya yaitu :
- Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank 

Pembangunan Daerah Papua ( sesuai SK RUPS Nomor :
12/SK-RUPS/BPD/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang 
Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta Kenaikkan 
Pensiun bagi Pensiun Bank Papua ).

• Selama tahun 2014 terdapat penyelenggaraan rapat Komite 
Remunerasi dan Nominasi di tahun 2014 sebanyak 1 (Satu) kali 
dan akan tetap melaksanakan program kerjanya untuk 
memastikan berjalannya fungsi pengawasan Dewan Komisaris.
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c). Komite Pemantau Risiko 

• Struktur, Keanggotaan dan Independensi Komite Pemantau 
Risiko Bank Papua  telah memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu
diketuai oleh Komisaris Independen dan dibantu oleh 5 (Lima) 
anggota yang terdiri dari seorang Komisaris Independen, dan 
pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan 
atau Akuntansi dan Perbankan.

• Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan SK Direksi No. 
01.A/DIR-BPD/I/2014 dengan komposisi sebagai berikut :
- George M Satya,M.Sc, Ph.D sebagai Ketua / Komisaris 

independen 
- Prof. DR. Ir. Frans Wanggai Anggota / Komisaris
- Pdt. Lipiyus Biniluk,M.Th Anggota / Komisaris
- drh.Constant Karma Anggota / Komisaris
- Drs.Anthon Tangaguling, MM Anggota Independen
- Drs Bachrum Harahap, MM  Anggota Independen

• Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dalam hal 
pemantauan dan evaluasi :
- Senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola 

yang baik (Good Corporate Governance) dengan menerapkan 
prinsip-prinsip keterbukaan (Transparancy), Akuntabilitas 
(Accountability), Pertanggungjawaban (Responsilbility) 
,Independensi (Independency) dan Kewajaran (Fairness) untuk 
memperkuat kondisi internal perbankan nasional.

- Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan
risiko dari setiap aspek kegiatan usaha Bank guna mencegah 
potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat 
menimbulkan kerugian/ risiko.

- Menilai efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko 
sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank 
serta risiko yang dihadapinya.
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- Memastikan bahwa Direksi (Manajemen) telah melakukan 
pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan 
strategi manajemen risiko.

• Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko 
Komite Pemantau Risiko memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja 
yang mengikat semua anggotanya meliputi keanggotaan, tugas 
dan tanggung jawab, rapat dan kehadiran dalam rapat, fungsi dan 
cakupannya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Buku 
Pedoman Perusahaan (BPP) Good Corporate Governance Bank 
Papua Buku V.

• Rapat-rapat atau pertemuan  Komite Pemantau Risiko 
- Untuk Profil Resiko, dalam presentasi Divisi Manajemen Risiko 

yang mana menjadi laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan 
dengan komposit – komposit yang sudah dikaji sebagai kondisi 
Bank Papua pada Bulan Juni 2014.

- Kebijakan Manajemen Risiko terkait pada limit risiko, Direksi 
perlu membuat limit risiko sebagai satu ketentuan.

- Masalah SDM, Dewan Komisaris akan meminta penjelasan 
Direksi dan Divisi terkait tentang rekrutmen karyawan untuk 
mengisi struktur organisasi yang lama sedangkan untuk sruktur 
organisasi baru,perlu ada kajian yang baik terkait jumlah 
karyawan yang akan diterima.

Selama tahun 2014, Komite Pemantau Risiko  telah melakukan 
rapat atau pertemuan untuk membahas hal-hal yang terkait
dengan tugas pekerjaannya sebanyak 1 (Satu) kali.

B. Struktur Komite Direksi.

Dalam menjalankan tugasnya,  Direksi dibantu oleh Komite Eksekutif 
antara lain Komite Manajemen Risiko, Komite Teknologi dan 

Informasi, Komite ALCO, Komite Kredit dan Komite Kebijakan 

Perkreditan
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a). Komite Manajemen Risiko

Dalam mengantisipasi perkembangan usaha Bank Papua terkait 
dengan meningkatnya kompleksitas transaksi operasional yang 
berdampak pada peningkatan risiko, sehingga untuk mengantisipasi 
setiap perubahan  baik eksternal maupun internal, manajemen Bank 
Papua telah membentuk Komite Manajemen Risiko yang diketuai 
oleh Direktur Utama dengan anggota Direktur Kepatuhan dan 
Kepala Divisi terkait  yang bertugas antara lain :

• Tugas Komite Manajemen Risiko
− Menyusun Kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi 

manajemen risiko dan perencanaan keadaan darurat untuk 
mengantisipasi setiap perkembangan  usaha maupun adanya 
perubahan kondisi eksternal.

− Mengevaluasi dan memperbaiki  penerapan manajemen risiko 
yang dilakukan  baik secara berkala maupun insidentil sebagai 
akibat perubahan kondisi usaha maupun kondisi eksternal 
Bank Papua yang berdampak pada  kecukupan permodalan, 
profil risiko maupun penerapan Good Corporate Governance.

− Memonitor  pengelolaan risiko melalui pembahasan risk profil 
kredit, Treasury maupun dan produk dan aktivitas lainnnya.

• Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

− Tersedianya rekomendasi untuk Direktur Utama tentang 
rancangan diantaranya kebijakan strategi dan pedoman 
Manajemen Risiko

− Perbaikan dan atau penyempurnaan pelaksanaan strategi 
Manajemen Risiko yang didasarkan suatu hasil evaluasi atas 
pelaksanaan dimaksud

− Penetapan (Justification) hal-hal yang terkait dengan 
keputusan bisnis yang menyamping dari prosedur normal 
(irregularities)
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• Wewenang Komite Manajemen Risiko

− Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, 
termasuk strategi Manajemen Risiko dan Contingency Plan
apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi. Penyusunan 
dimaksud dilakukan bersama-sama dengan pimpinan satuan 
kerja operasional dan pimpinan Satuan Kerja Manajemen 
Risiko

− Penetapan (Justification) hal-hal yang terkait dengan 
keputusan bisnis yang menyamping dari prosedur normal 
(irregularities), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha 
yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank 
yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan 
posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah 
ditetapkan.

− Meminta laporan dan atau penjelasan dari Divisi Manajemen 
Risiko tentang :
a. Hasil pemantauan terhadap implementasi strategi

Manajemen Risiko
b. Besaran atau maksimum eksposure risiko yang wajib 

dipelihara Bank
c. Profil/Komposisi risiko yang melekat pada seluruh portofolio 

atau eksposure Bank
d. Hasil Kajian berkala tentang kecenderungan perubahan 

suku bunga atau kemungkinan terjadinya tekanan pasar.
e. Menyetujui atau menolak rancangan produk dan atau 

aktivitas baru yang mungkin ada pada produk/aktivitas 
dimaksud.

f. Menetapkan limit Risiko yang direkomendasikan oleh Divisi 
Manajemen Risiko kepada Divisi Operasional
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• Selama tahun 2014, Komite Manajemen Risiko  telah melakukan 
rapat atau pertemuan untuk membahas hal-hal yang terkait 
dengan tugas pekerjaannya sebanyak 3 kali yaitu :
1. Tanggal 21 Juli 2014, No.50/ KRK-MR/ VIII/ 2014 membahas 

tentang Riview Laporan Tingkat Kesehatan Bank PT. Bank 
Pembangunan Daerah Papua Semester I Bulan Juni Tahun 
2014 dan hasil putusannya adalah : 
• Profil Resiko

- Berdasarkan Hasil Rapat Komite Manajemen Risiko 
ditetapkan Inherent Risk Kredit berada pada peringkat 
Moderate dan KPMR Kredit pada peringkat Fair.

- Berdasarkan Laporan Profil resiko triwulan II Juni 2014 
peringkat untuk Inherent Risk Pasar adalah Moderate 

namun setelah dilakukan penilaian atas laporan TKB dalam 
Komite Manajemen Resiko terkoreksi menjadi Low to 
Moderate dan KPMR Pasar pada peringkat Fair.

- Berdasarkan Laporan Profil resiko triwulan II Juni 2014 
peringkat untuk Inherent Risk Likuiditas adalah Moderate 

namun setelah dilakukan penilaian atas laporan TKB dalam 
Komite Manajemen Resiko terkoreksi menjadi Low to 
Moderate dan KPMR Pasar pada peringkat Fair menjadi 
Satisfactory.

- Berdasarkan Hasil Rapat Komite Manajemen resiko
ditetapkan Inherent Risk Operasional adalah Moderate dan 
KPMR Operasional pada peringkat Fair.

- Berdasarkan Laporan Profil resiko triwulan II Juni 2014 
peringkat untuk Inherent Risk Hukum adalah Moderate 

namun setelah dilakukan penilaian atas laporan TKB dalam 
Komite Manajemen Resiko terkoreksi menjadi Low to 
Moderate dan KPMR Hukum pada peringkat Satisfactory.
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- Berdasarkan Laporan Profil resiko triwulan II Juni 2014 
peringkat untuk Inherent Risk Stratejik adalah Moderate 

namun setelah dilakukan penilaian atas laporan TKB dalam 
Komite Manajemen Resiko terkoreksi menjadi Low to 
Moderate dan KPMR Stratejik dari peringkat Fair menjadi 
Satisfactory.

- Berdasarkan Hasil Rapat Komite Manajemen resiko 
ditetapkan Inherent Risk Kepatuhan berada pada peringkat 
Low to Moderate dan KPMR Kepatuhan pada peringkat 
Satisfactory.

- Berdasarkan Hasil Rapat Komite Manajemen resiko 
ditetapkan Inherent Risk Reputasi berada pada peringkat 
Low to Moderate dan KPMR Kepatuhan pada peringkat 
Fair.

• Good Corporate Governance

- Berdasarkan hasil rapat komite manajemen resiko yang 
membahas TBK dan ditetapkan peringkat GCG berada pada 
posisi 3 ( Tiga )

• Rentabilitas  ( Earning )

- Berdasarkan hasil rapat komite manajemen resiko setelah 
dilakukan penilaian atas Laporan TKB untuk Rentabilitas 
dari Peringkat 2 ( Dua ) terkoreksi menjadi peringkat 1 
(Satu).

• Permodalan ( Capital )

- Berdasarkan hasil rapat komite manajemen resiko setelah 
dilakukan penilaian atas Laporan TKB untuk Permodalan
dari Peringkat 2 ( Dua ) terkoreksi menjadi peringkat 1 
(Satu).

2. Tanggal 17 Oktober 2014, No.75/ KRK-MR/ X/ 2014 tentang 
Review Laporan Tingkat Kesehatan Bank PT. Bank 
Pembangunan Daerah Papua Triwulan III Tahun 2014.
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3. Tanggal 07 Oktober 2014, No.98/ KRK-MR/ X/ 2014 tentang 
Analisis Rentabilitas Bank Papua periode Semester I Tahun 
2014 sebagai salah satu Komponen Penilaian Tingkat 
Kesehatan Bank ( Materi Terlampir ) dan hasil putusannya 
adalah : 
- Menjaga keseimbangan antara Sumber Dana dengan 

penggunaan dana sehingga GAP  negatif dapat diperkecil 
melalui penghimpunan Dana Jangka Panjang.

- Pembentukan TIM penanganan kredit bermasalah
- Meningkatkan supervisi dan penagihan kredit diseluruh 

kantor cabang
- Melakukan analisa mendalam terhadap pemberian suku 

bunga spesial kepada deposan sehingga tidak menekan  
pertumbuhan laba.

- Melakukan pembenahan terhadap dokumen kredit dalam 
rangka menjaga kualitas kredit sesuai ketentuan PBI 14/ 15/ 
PBI/ 2012.

- Meningkatkan ekspansi terhadap kredit konsumtif kepada 
pegawai negeri dalam rangka meningkatkan pencapaian 
laba dari core earning

- Divisi kredit segera mengkoordinir seluruh kantor untuk 
mendokumentasikan agunan dan nilainya serta memastikan 
dilakukannya penilaian kembali ( per 6 Bulan ) atas agunan 
sebagai unsur pengurang dalam perhitungan PPA. 

• Dasar Pembentukan Komite Manajemen Risiko (KMR) sesuai 
Surat Keputusan Direksi Nomor :68/DIR-BPD/XII/2010 dengan 
Komposisi sebagai berikut :
Direktur Utama : Ketua
Direktur Kepatuhan : Wakil Ketua
Direktur Pemasaran : Wakil Ketua
Direktur Umum & Operasional : Wakil Ketua
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Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Sekretaris I 
merangkap Anggota
Kepala Satuan Kerja Audit Internal : Sekretaris II merangkap 
Anggota
Kepala SKAF : Anggota
Kepala Divisi Kredit : Anggota
Kepala Divisi Treasury Internasional : Anggota
Kepala Divisi Pengembangan : Anggota
Kepala Divisi Perecanaan & Keuangan : Anggota
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia : Anggota
Kepala Divisi Umum : Anggota
Sekretaris Perusahaan : Anggota
Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Rakyat : Anggota
Kepala Divisi Teknologi & Informatika : Anggota
Kepala Divisi Umum : Anggota

b). Komite Pengarah Teknologi dan Informasi

Komite pengarah Teknologi dan informasi  berwenang 
memutuskan dan memantau dan bertanggung jawab memberikan
rekomendasi kepada Direksi terkait :

• Rencana strategis TI, termasuk rencana stategis TI dalam 
rencana bisnis Bank maupun Corporate Plan.

• Mengkaji rencana pengembangan atau proyek-proyek TI agar 
investasi tersebut memberikan kontribusi  terhadap tercapainya 
tujuan Bisnis Bank Papua.

• Mengkaji dan mengevaluasi masalah-masalah yang terkait 
dengan TI yang tidak dapat diselesaikan  oleh pengguna secara 
efektif dan efisien dan tepat waktu.

• Selama tahun 2014, Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) 
telah melakukan rapat atau pertemuan untuk membahas hal-hal 
yang terkait dengan tugas pekerjaannya sebanyak 3 kali 
diantaranya : 
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- Pada tanggal 02 September 2014 Adanya hasil rekomendasi 
dari Komite Pengarah Teknologi Informasi yaitu tentang : 
Rencana Live DRC, Proyek Manajemen Upgrade Olibs 724, 
Pengadaan Switching, Upgrade Email dan Web Bank Papua.

- Pada tanggal 03 September 2014 dirapatkan lebih lanjut 
tentang Rencana Live DRC, Proyek Manajemen Upgrade Olibs 
724, Pengadaan Switching, Upgrade Email dan Web Bank 
Papua.

- Migrasi / Pemindahan Data Center sesuai dengan Surat Bank 
Indonesia nomor :15/3/DPIP/Prz/Jap tanggal 8 Februari 2013

- Perubahan Pola Bisnis Progres System Core Banking dan
- Pembahasan Limit transaksi Core Banking dan sistem RTGS.

• Dasar pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) 
dengan Surat Keputusan Direksi nomor : 58.A/DIR-BPD/VII/2012 
dengan Komposisi sebagai berikut :
Direktur Utama : Ketua
Direktur Umum dan Operasional : Ketua I
Direktur Kepatuhan : Ketua II
Direktur Pemasaran : Ketua III
Kepala Divisi Teknologi Informasi : Sekretaris
Kepala Divisi Akuntansi dan Laporan : Anggota
Kepala Divisi Kredit : Anggota
Kepala Divisi Perencanaan & Pengembangan : Anggota
Kepala Divisi Treasury & Internasional : Anggota
Kepala Divisi Umum : Anggota
Kepala Divisi Manajemen Risiko : Anggota
Kepala KCU Jayapura : Anggota
Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Rakyat : Anggota
Kepala Divisi SDM : Anggota
Kepala Divisi Pemasaran : Anggota
Kepala Divisi Kepatuhan : Anggota
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Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan : Anggota
c). Komite Asset & Liabilities Committee (ALCO)

• ALCO merupakan wadah kebersamaan pengambil keputusan 
dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan proses 
manajemen Assets & Liability (sumber dan penggunaan dana ) 
untuk meminimalkan resiko yang terjadi dan pada akhirnya dapat 
menstabilkan dan meningkatkan laba usaha.
Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut:
- Menetapkan tujuan global Bank, menetapkan strategi dan 

kebijakan pengendalian  kekayaan dan kewajiban keuangan 
Bank ( ALMA ).

- Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan 
Bank telah disusun secara secara berkesinambungan dalam 
lingkup ALMA sesuai dengan tujuan Bank dan perkembangan 
perbankan.

- Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang resiko dan 
eksponsur Asset/ Liability Management

- Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga, 
dan nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.

- Menetapkan batas dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian 
risiko yang berdampak pada :

• Risiko Likuiditas ( Liquidity Management )
• Risiko Suku Bunga  ( Gap Management )

• Risiko Portofolio ( Earnings & Investment Management )
- Mereview dan menetapkan suku bunga kredit dan suku bunga 

dana
- Menetapkan batas ( Limit ) Primary Reserves ( GWM, Nostro, 

dan Kas )
- Menetapkan batas ( Limit ) Secondary reserve serta 

Instrumennya
- Menetapkan batas ( Limit ) Gap serta instrumennya
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- Menetapkan batas ( Limit ) kredit serta penyebarannya
- Menetapkan batas KPMM CAR untuk risiko pasar ( risiko suku 

bunga dan risiko nilai tukar )
- Melaporkan risiko pasar ( risiko suku bunga dan risiko nilai tukar)
- Menetapkan harga transfer dana internal ( Internal Fund 

Transfer Rate ) atau harga Rekening Antar Kantor dalam 
memacu efisiensi pengelolaan cabang Bank.

- Meninjau kembali performance dan posisi kekayaan dan 
kewajiban keuangan bank guna mengkaji dampak keputusan 
ALCO terhadap tujuan Bank dan terhadap kepatuhan peraturan 
internal bank maupun terhadap kepatuhan regulasi.

- Mengadakan penyesuaian strategi, batasan – batasan dan 
petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai 
tujuan ALCO dan tujuan bank.

• Selama tahun 2014, Komite Asset & Liabilities Committee (ALCO)
telah melakukan rapat atau pertemuan untuk membahas hal-hal 
yang terkait dengan tugas pekerjaannya sebanyak 12 kali.

• Dasar pembentukan Komite Asset and Liability Committee 
(ALCO) sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor :75.A/DIR-
BPD/XI/2012 dengan Komposisi sebagai berikut :
Direktur Utama : Ketua
Direktur Pemasaran : Ketua Pengganti
Kepala Divisi Treasury & Internasional : Sekretaris
Direktur Umum dan Operasional : Anggota
Direktur Kepatuhan : Anggota
Kepala Divisi Perencanaan & Pengembangan : Anggota
Kepala Divisi Kredit : Anggota
Kepala Divisi Teknologi Informasi : Anggota
Kepala Divisi PER : Anggota
Kepala Divisi Manajemen Risiko : Anggota
Kepala Divisi Pemasaran : Anggota
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Kepala Divisi Akuntansi : Anggota
Kepala Cabang Utama Jayapura : Anggota

d). Komite Kredit

Komite Kredit (KK) merupakan komite operasional yang membantu
Direksi dalam mengevaluasi dan atau memutus kredit sesuai tingkat 
kewenangannya Komite Kredit Bank Papua adalah komite kredit 
dalam artian rapat komite dan atau apabila dipandang perlu dapat 
diadakan referendum.
• Tugas Komite Kredit

- Memberikan persetujuan atau penolakan permohonan, 
perpanjangan, restrukturisasi, pemberian keringanan, 
penghapusan kredit dan hapus tagih sesuai dengan
wewenang/jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi.

- Memberikan rekomendasi untuk pengusulan kredit di atas 
wewenangnya.

- Melakukan koordinasi dengan Assets and Liabilities Committee  
(ALCO) dalam aspek pembinaan perkreditan.

- Mengikutsertakan Direktur Kepatuhan dalam pelaksanaan 
Komite Kredit atau menyampaikan Risalah Rapat Komite Kredit 
kepada Direktur Kepatuhan untuk diadakan pengkajian, untuk 
kredit yang menjadi kewenangan Direksi.

• Tanggung Jawab Komite Kredit.

- Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan 
pemberian persetujuan kredit berdasarkan kemahiran 
profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat, konsekuen dan 
konsisten.

- Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan 
persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.
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• Selama tahun 2014, Komite Kredit telah melakukan rapat atau 
pertemuan untuk membahas hal-hal yang terkait dengan tugas 
pekerjaannya sebanyak 251 kali.

• Dasar Pembentukan Komite Kredit sesuai Surat Keputusan 
Direksi Nomor : 62/DIR-BPD/VIII/2012 tentang Komposisi Komite 
Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sebagai berikut :
- Komite untuk keputusan Direksi (tidak termasuk Direktur 

Kepatuhan)
- Komite untuk keputusan Direktur Pemasaran
- Komite untuk keputusan Divisi Kredit
- Komite untuk keputusan Divisi Pengembangan Ekonomi 

Rakyat
- Komite untuk keputusan Kantor Cabang Type A
- Komite untuk keputusan Kantor Cabang Type B
- Komite untuk keputusan Kantor Cabang Type C
- Komite untuk keputusan Kantor Cabang Type D
- Komite untuk keputusan Kantor Cabang Pembantu I
- Komite untuk keputusan Kantor Cabang Pembantu II

• Batas wewenang memutus Kredit berdasarkan pada Surat 
Keputusan Direksi Nomor : 47/DIR-BPD/VII/2014 tentang 
Kewenangan Memutus Kredit dan Menanda tangani Perjanjian 
Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Papua

e). Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) berfungsi untuk :
• Memberikan masukan kepada Direksi  terkait dengan penyusunan  

Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) terutama perumusan prinsip 
kehati-hatian  dalam perkreditan sebagaimana ditetapkan oleh 
bank Indonesia. 

• Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap  kualitas portofolio 
perkreditan, ketaatan pemberian kredit terhadap regulasi 
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perbankan  dibidang perkreditan misalnya ketaatan terhadap 
BMPK,  Penyelesaian / Restrukturisasi kredit bermasalah.

Melakukan kajian berkala  terhadap KPB dan memberikan saran 
kepada Direksi apabila diperlukan perbaikan, minimal  satu kali 
dalam setahun

4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Bank Papua memiliki ketentuan tentang Pencegahan terjadinya benturan 
kepentingan di lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sesuai 
Surat Keputusan Direksi Nomor 60/DIR-BPD/IX/2008 tanggal 23 
September 2008 dan telah memiliki Buku Pedoman Kerja Benturan 
Kepentingan yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi karyawan 
dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan dan sesama karyawan 
dan jenis transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan. 
Selama tahun 2014 tidak terdapat laporan benturan kepentingan yang 
dapat mengurangi keuntungan Bank.

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN.

Inti dari praktek tata kelola perusahaan adalah komitmen Bank untuk 
mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku disektor 
perbankan, serta menambahkan budaya kepatuhan sejalan dengan
praktek bisnis yang sehat.
Cakupan pengelolaan kepatuhan meliputi peraturan internal dan 
eksternal. Peraturan internal meliputi kebijakan, prosedur internal dan 
penerapannya pada aktivitas fungsional Bank. Peraturan eksternal 
mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 
dikeluarkan oleh otoritas moneter & perbankan.
•Direktur Kepatuhan  

Salah seorang dari Direksi yaitu Bpk. Frens Mambrisau.SE,MM ditunjuk 
sebagai Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua,
dengan tanggung jawab utama memastikan diterapkannya tata kelola 
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perusahaan yang baik dan dipatuhinya peraturan BI dan peraturan 
perundang-undangan lain yang berlaku di sektor perbankan.
Sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, untuk menjaga 
independensi Direktur Kepatuhan tidak boleh merangkap sebagai 
Direktur Utama, tidak membawahi operasional, akuntansi dan/atau 
satuan kerja audit intern (SKAI), memahami peraturan perundang-
undangan serta mampu bekerja secara Independen sesuai Peraturan 
Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur 
Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan
Fungsi Audit Intern Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 
13/ 2/ PBI / 2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
Tugas Direktur Kepatuhan adalah :

- Menetapkan langkah – langkah yang diperlukan untuk memastikan 
bahwa perseroan telah memenuhi seluruh peraturan BI dan 
perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka prinsip kehati-
hatian.

- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha perseroan tidak 
menyimpang dari ketentuan yang berlaku yang meliputi aspek :
kebijakan, prosedur dan petunjuk pelaksanaan lainnya,
pengambilan keputusan bisnis, dan Operasional Bank sehari-hari.

- Memantau dan menjaga kepatuhan perseroan terhadap seluruh 
perjanjian dan komitmen yang dibuat antara perseroan dengan BI.

- Mencegah Direksi dan/atau Komisaris perseroan agar tidak 
mengambil kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari 
peraturan BI dan peraturan lain yang berlaku.

- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya 
secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada 
Dewan Komisaris.

- Menyampaikan laporan berkala kepada BI mengenai pokok-pokok 
pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan;
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- Menyampaikan laporan khusus kepada BI mengenai kebijakan 
dan/atau keputusan Direksi dan Komisaris Bank yang mengandung 
unsur penyimpangan.

Pelaksanaan tugas dan Fungsi Kepatuhan selama Tahun 2014 telah 
direalisasikan dalam bentuk sebagai berikut :
• Budaya Kepatuhan

Budaya Kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang     
mendukung terciptanya kepatuhan terhadap Ketentuan Bank Indonesia 
dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam rangka  
mewujudkan terciptanya budaya kepatuhan dilakukan strategi melalui 
sosialisasi :
- Kode Etik Bank Papua

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua telah memiliki Code Of 
Conduct yang dikenal dengan sebutan ʻKode Etik Bank Papuaʼ yang 
didalamnya memuat serangkaian nilai dan perilaku yang harus 
dipenuhi segenap Insan Bank Papua. 

- Pernyataan Budaya Perusahaan
Pernyataan mengenai Budaya Perusahaan telah disahkan secara 
resmi melalui Peraturan Direksi nomor : 70/DIR-BPD/XII/2004 
tanggal 27 Desember 2004 yang setiap tahunnya wajib bagi 
pengurus dan seluruh insan Bank Papua menandatangani 
pernyataan dimaksud.

- GCG yang secara semester dilakukan sosialisasi ke seluruh 
pegawai – pegawai yang ada di Kantor Cabang/ Kantor Cabang 
Pembantu begitu juga terhadap pegawai baru yang disampaikan 
langsung oleh Direksi.

• Kebijakan Pengelolaan Kepatuhan meliputi :

- Menyusun buku pedoman perusahaan kepatuhan dan melakukan 
pengkinian secara berkala

- Melakukan uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan dan 
keputusan strategis
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- Memantau kebijakan dan prosedur internal sesuai dengan peraturan 
eksternal

- Memantau pelaksanaan prinsip kehati-hatian
- Memantau pemenuhan komitmen Bank terhadap Bank Indonesia
- Menganalisis, menyusun dan melaporkan hasil pemantauan 

kepatuhan
- Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap penerapan prinsip 

mengenal nasabah
- Pemantauan dan pelaporan Good Corporate Governance.
Disamping kebijakan tersebut Divisi Kepatuhan Bank Papua dalam 
operasionalnya akan : 
- Menjadi penyedia informasi terkini mengenai regulasi Bank 

Indonesia atau OJK dan ketentuan peraturan perundangan  dalam 
rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

- Memastikan setiap Rencana Kegiatan Bank yang bersifat strategis
agar sesuai dengan Regulasi Bank Indonesia atau OJK dan 
ketentuan peraturan perundangan.

- Memastikan Bank Papua telah memenuhi komitmen yang telah 
dibuat kepada Bank Indonesia dan atau regulator lainnya.

- Menjadi Penghubung antara pihak internal Bank dengan Bank 
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun instansi terkait lainnya.

- Memastikan   penerapan   program  Anti   Pencucian  Uang   (APU)  
dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di Bank Papua.

- Memastikan  setiap Kegiatan Bank Papua selaras dengan Prinsip 
Good Corporate Governance (GCG).

• Pengelolaan Risiko Kepatuhan 

Pengelolaan Risiko Kepatuhan difokuskan pada usaha untuk 
meningkatkan budaya patuh pada seluruh kegiatan usaha Bank dan 
pada setiap jenjang organisasi.



58 Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)

60

Upaya yang terus menerus dalam melakukan  identifikasi dan analisa 
sejak dini terhadap faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya 
eksposur risiko kepatuhan dan prinsip-prinsip  kehati-hatian.
Dalam pengelolaan risiko kepatuhan sepanjang tahun 2014, Bank 
Papua menekankan pada aktivitas sbb :
- Melakukan pemantauan dan sosialisasi  atas berlakunya ketentuan, 

peraturan perundangan baik yang baru maupun perubahan-
perubahannya serta memastikan penerapannya di Bank Papua.

- Menganalisa  kepatuhan terhadap  kebijakan dan prosedur internal 
yang akan diterbitkan  untuk memastikan keterpenuhan  unsur 
Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan yang 
berlaku.

- Mengidentifikasi  dan   menganalisa   kepatuhan    atas rencana dan 
pengembangan produk dan aktivitas baru guna memastikan  
kepatuhannya terhadap ketentuan yang berlaku.

- Melakukan  pemantauan  terhadap terlaksananya prinsip  kehati-
hatian perbankan ( Prudential banking ) antara lain;  terkait 
kecukupan Modal (CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit  
(BMPK),  Giro Wajib Minimum (GWM), Posisi Devisa Neto (PDN), 
Rasio Kredit Bermasalah (NPL).

• Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan

Terorisme (PPT).

Dalam tahun 2014, Bank Papua  terus melakukan Penyesuaian dan 
Penyempurnaan Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) & 
Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yaitu menyesuaikan dengan 
Surat Edaran Bank Indonesia maupun regulasi lainnya. Penerapan 
fungsi Pemantauan Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) & 
Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sampai di Kantor-Kantor 
Cabang, serta penyelenggaraan Training.
Sistim pemantauan Manajemen Pengelolaan Program Anti Pencucian 
Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), meliputi 
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pemantauan terhadap aktivitas transaksi nasabah sebagai bagian dari 
proses Customer Due Diligence seperti :
− Bank sebelum melakukan hubungan  dengan nasabah / karyawan  

terlebih dahulu melakukan proses pengecekan untuk memastikan 
apakah nasabah baru / karyawan  masuk dalam kategori black list
perorangan dimana Bank tidak boleh membina hubungan usaha.

− Melakukan penyempurnaan modul pengelompokan nasabah 
berbasic resiko (Risk Based Approach) pada Aplikasi APU PPT 
sesuai dengan SE BI 15/  21/ DPNP Tanggal 14 Juni 2013 tentang 
penerapan anti APU PPT di Bank umum. 

− Penyesuaian parameter ini disesuaikan dengan kompleksitas usaha 
Bank Papua dengan merujuk pada perkembangan  program Anti 
Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) 
yang ditetapkan oleh regulator.

Pemantauan Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan 
Pendanaan Terorisme (PPT) di Kantor  Cabang.
Pemantauan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) &
Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di kantor Cabang  dilakukan 
oleh Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan 
Pendanaan Terorisme (PPT) Kantor Cabang yang dikoordinir oleh 
Kepala Departemen Pendukung Operasional  dengan tugas utama 
sebagai berikut :
− Memastikan prosedur penerapan program Anti Pencucian Uang 

(APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) telah 
dilaksanakan secara efektif baik dikantor Cabang maupun kantor 
Cabang Pembantu, kantor kas yang ada diwilayahnya.

− Memastikan persetujuan  penerimaan atau penolakan  permohonan 
pembukaan rekening nasabah yang dikategorikan risiko tinggi telah 
mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.
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− Memantau dan melakukan verifikasi  proses pembukaan rekening  
yang telah dilakukan oleh petugas di Kantor Cabang, Cabang 
Pembantu dan kantor Kas.

− Memastikan validitas dokumen pembukaan  rekening telah sesuai 
dan benar.

− Mengkoordinasikan dan memantau proses pengkinian data nasabah 
serta memastikan bahwa proses pengkinian data tersebut  telah 
sesuai dengan regulasi yang berlaku.

− Meneliti  transaksi  keuangan  dan  melakukan   analisa   transaksi   
tersebut baik kategori  Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 
atau Transaksi Keuangan Tunai  sebelum dilaporkan ke Departemen
Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme 
(PPT) Divisi Kepatuhan Kantor Pusat.

• Pelaporan 

Terkait dengan penerapan prinsip Anti Pencucian Uang (APU) & 
Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Bank Papua telah 
melakukan pelaporan kepada PPATK dalam format Laporan Transaksi 
Keuangan Tunai maupun Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. 
Selama tahun 2014 jumlah transaksi keuangan mencurigakan  yang 
telah dilaporkan kepada PPATK sebanyak 72 (Tujuh Puluh Dua)
laporan dan transaksi keuangan tunai sebanyak 6.685 (Enam Ribu 
Enam Ratus Delapan Puluh Lima) laporan.

• Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelatihan KYC.

Bank Papua menyadari bahwa selain penyempurnaan kebijakan dan 
sistim yang dipakai dalam proses pemantauan aktivitas nasabah tidak 
akan efektif jika  Petugas Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan 
Pendanaan Terorisme (PPT) Bank dibekali dengan  informasi dan 
pengetahuan yang cukup  mengenai  program Anti Pencucian Uang 
(APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) tersebut 
diimplementasikan.
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Sepanjang tahun 2014, Bank Papua telah melakukan In House 
Training dengan mengikutsertakan seluruh Petugas Anti Pencucian 
Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di kantor 
Cabang sebanyak 2 (dua) kali yang dilaksanakan di Kantor Pusat 
dengan difasilitasi oleh Departemen Diklat Divisi Sumber Daya 
Manusia. Selain In House Training tersebut telah dilakukan pengiriman 
beberapa staf Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan 
Terorisme (PPT) Kantor Pusat untuk mengikuti training-training di luar 
Papua baik yang diadakan oleh Bank Indonesia, PPATK maupun 
provider lainnya. Disamping pelatihan-pelatihan tersebut, juga telah 
dilakukan sosialisasi langsung kepada petugas Anti Pencucian Uang
(APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) maupun Customer 
Service dimasing-masing Kantor Cabang.

6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

SKAI merupakan fungsi independen yang melapor langsung kepada 
Direktur Utama dan Dewan Komisaris di dalam memberi keyakinan yang 
independen dan obyektif serta memberikan jasa konsultasikepada Dewan 
Komisaris dan Direksi untuk memaksimalkan dan menjaga nilai 
Pemegang Saham.  Selain itu juga berfungsi membantu Direksi untuk 
mencapai tujuannya melalui pendekatan  yang sistematis dan disiplin 
untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektifitas manajemen risiko, 
pengendalian dan proses tata kelola. SKAI bertekad menjadi mitra 
profesional yang dapat memberikan nilai tambah dalam mendorong 
budaya kontral yang kuat untuk pencapaian visi perusahaan.
Sesuai dengan Internal Audit Charter yang telah ditandatangani Direksi 
dan Dewan Komisaris, SKAI PT. Bank Papua memiliki tujuan membantu 
anggota manajemen dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan 
tanggung jawab mereka secara aktif, memiliki misi menjaga dan 
memenuhi kepentingan bank dan masyarakat pemilik dana dengan baik 
dan aman, memiliki wewenang penuh  untuk mengaudit semua fungsi 
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dalam unit kerja dan memiliki akses untuk memeriksa semua catatan 
karyawan dan fisik aset – aset yang terkait dengan pelaksanaan auditnya.
Dalam memberikan penilaian atas kecukupan dan efektifitas proses 
dalam mengendalikan dan mengelola risiko SKAI melaporkan temuan 
audit yang  signifikan dan berhubungan dengan proses pengendalian 
kegiatan perusahaan termasuk rekomendasi atas proses tersebut dan 
melakukan pemantauan tindak lanjut atas perbaikan proses tersebut serta 
menyampaikanlaporan pelaksanaan dan pokok – pokok hasil audit 
kepada Direktur Utama,  Dewan Komisaris dan Bank Indonesia/ OJK 
setiap enam bulan atau semesteran. Ringkasan temuan audit 
dipresentasikan melalui rapat Dewan Komisaris dan Direktur Utama.
Dalam pelaksanaan fungsinya SKAI merujuk pada standar Pelaksanaan 
Fungsi Audit Intern Bank ( SPFAIB ) dari Bank Indonesia.
KEGIATAN UTAMA TAHUN 2014

Selama tahun 2014, SKAI telah mengaudit sebanyak 26 obyek 
pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut :
1. 7 Objek audit terhadap entitas Kantor Pusat
2. 12 Objek audit Kantor Cabang
3. 6 Objek audit TI
SKAI telah mencapai target kerja dari rencana audit yang telah ditetapkan 
tahun 2014.
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2015

1. SKAI telah menetapkan perencanaan audit terhadap 35 objek 
pemeriksaan yang mencakup :

2. Menetapkan arah perencanaan tahun 2015 yang lebih sejalan dengan 
Cabang yang beresiko dan menfokuskan penggunaan waktu audit 
pada unit kerja yang memiliki risiko tinggi.

3. Ruang lingkup pemeriksaan SKAI meliputi seluruh unit kerja baik  di 
Kantor Pusat maupun Kantor Cabang termasuk KCP ( Kantor Cabang 
Pembantu ) dan KK ( Kantor Kas )
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STRUKTUR ORGANISASI

1. Staf Program dan Kebijakan Audit
2. Staf Monitoring &Tindak Lanjut Laporan Audit Intern dan Ekstern
3. Staf Tata Usaha
Internal Fraud

Fraud adalah tindakan menyimpang berupa kesalahan dalam menyajikan 
atau merahasiakan informasi yang dilakukan secara sengaja untuk 
menipu atau mengelabui  pihak lain dengan tujuan  untuk memperoleh 
barang, uang, atau keuntungan lainnya dari pihak lain.
Bank Papua telah memiliki pedoman / kebijakan  dan prosedur 
penanganan Fraud dan mengembangkan program Whitsleblowing yang 
memuat  pedoman untuk mencegah, mendeteksi dan melakukan tindakan 
korektif  atas risiko Fraud. Dengan program  Whitsleblowing setiap 
karyawan difasilitasi untuk melaporkan indikasi  fraud yang ditemukannya 
secara leluasa dan terlindungi dari dampak yang timbul dari pelaporan 
yang dilakukan.  

Direktur Utama

Kepala SKAI

Koordinator Teknis

Quality Assurance

Departemen 
Pendukung 

Auditor

Kelompok Auditor 
Di Kantor

Kelompok Auditor 
TI

Kelompok Auditor 
Umum
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Jumlah penyimpangan  internal (internal fraud)
                  Jumlah Kasus yang  dilakukan oleh

Internal fraud 

dalam 1 tahun

Pengurus Pegawai Tetap Pegawai TidakTetap

Thn 

sebelumnya

(2013)

Thn 

berjalan

(2014)

Thn 

sebelumnya

(2013)

Thn  

berjalan

(2014)

Thn 

sebelumnya

(2013)

Thn 

berjalan

(2014)

Total fraud - - 9 19 3 3

Telah 
Disediselesaikan

- - 8 11 2 3

Dalam Proses 
penyelesaian

- - 1 8 1 -

Belum 
diupayakan 
penyelesaian

- - - - - -

Telah di 
tindaklanjuti 
melalui proses 
hukum

- - 1 1 - -

Program  Whistleblowing

Program Whistleblowing  sebagai salah satu sarana untuk mendeteksi 
fraud dan penyimpangan lainnya. Program ini berupa pengembangan 
budaya yang mendorong semua karyawan untuk melaporkan  adanya 
dugaan  tindakan fraud  atau penyimpangan yang mereka jumpai.
Manajemen Bank Papua meyakini bahwa dengan pengembangan 
program  Whistleblowing akan  mendorong dan memperkuat posisi insan 
untuk melaksanakan “nilai-nilai yang ada dalam Kode Etik Bank Papua 
yaitu Mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dan menjaga 
kerahasiaan informasi bisnis Bank Papua dan informasi yang berkaitan 
dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan Bank Papua.
Program ini meliputi pengembangan  proses pelaporan, investigasi dan 
tindakan perbaikan, proses komunikasi dan perlindungan bagi 
Whistleblowing dengan penerapan Whistleblowing akan memperkuat  
sistim pengendalian internal perusahaan yang dapat mendeteksi kejadian 
risiko secara dini  dan memungkinkan adanya penanganan secara cepat.
Lingkup pengaduan/pengungkapan yang ditindak lanjuti dalam 
whistleblowing system (WBS), meliputi :
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- Melanggar peraturan perundang-undangan, meliputi pemalsuan  tanda  
tangan,  korupsi,  penggelapan, mark-up, penggunaan narkoba, 
perusakan barang dan  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan 
lainnya.

- Melanggar pedoman etika bank, meliputi benturan kepentingan,  
pelecehan,  terlibat  dalam  kegiatan masyarakat yang dilarang dan 
nilai etik lainnya.

- Melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- Melanggar kebijakan dan prosedur operasional bank.
- Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian 

finansial ataupun non-finansial.
- Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja.

Penggunaan dan Output whistleblowing system.

Pada tanggal 13 April 2013, Bank Papua membentuk Satuan Kerja Anti 
Fraud yang salah satu fungsinya adalah menangani whistleblowing 
system.
Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat ditujukan : Surat : Jl. Achmad Yani 
No. 5-7 Jayapura
Phone : 0811488555
Faximile : 0967-522264
Sms : 081527700000
Email : info-saf@bankpapua.co.id
Aplication : http ://150.150.2.130:8080/fraudwareness.

7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Anggaran dasar Bank menegaskan bahwa komisaris wajib mengusulkan 
kepada Rapat Umum Pemegang Saham tentang Akuntan Publik yang 
akan memeriksa hasil keuangan Bank. Akuntan Publik tersebut akan 
melakukan audit umum untuk memberikan pernyataan pendapat 
mengenai kewajaran laporan keuangan Bank bahwa Laporan Keuangan 
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Konsolidasi Bank disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang 
berlaku umum di Indonesia.
Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2014 telah memberi kewenangan 
kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP guna melaksanakan audit 
keuangan tahun buku 2014 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik
yang bersangkutan dan persyaratan lainnya sebagaimana berita acara 
Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 14 Mei  2014.
Berdasarkan kewenangan yang diberikan Rapat Umum Pemegang 
Saham tanggal 14 Mei  2014 kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk 
KAP melakukan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2014.
Dewan Komisaris PT. Bank Papua tahun 2014 telah menunjuk Kantor 
Akuntan Publik Hertanto, Sidik & Rekan sebagai auditor eksternal 
independen Bank untuk tahun buku 2014. Berdasarkan kewenangan yang 
diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan jumlah biaya 
auditor eksternal independen sebesar Rp. 690.000.000,- untuk laporan 
keuangan tahun buku 2014. Selama tahun 2014 kantor Akuntan Publik 
tersebut tidak memberikan jasa lain kepada Bank Papua selain jasa audit, 
sehingga, tidak terjadi benturan kepentingan dalam proses audit. 

8. FUNGSI MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN 
INTERN
Bank Papua memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur dan 
penetapan limit risiko. Pelaksanaan kebijakan manajemen risiko 
dievaluasi secara rutin oleh Dewan Komisaris. Pengendalian risiko Bank 
dipantau, diukur dan diidentifikasi secara efektif, Bank sudah mempunyai 
sistem informasi manajemen risiko yang cukup memadai dan belum 
terintegrasi. Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern cukup 
baik Unit kerja yang melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian 
risiko, kecukupan implementasi SIM, ketepatan kebijakan, prosedur dan 
penetapan limit merupakan unit kerja yang independen dari unit kerja 
operasional dengan sumber daya yang cukup berkualitas untuk 
menyelesaikan tugas pengelolaan risiko.
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• Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah  Papua  
dilaksanakan  dengan  landasan  hukum sesuai PBI No. 5/8/PBI/2003 
tanggal 19 Mei 2003 Surat Edaran  Bank  Indonesia  No. 5/21/DPNP  
tanggal 29 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko 
bagi  Bank  Umum  dan  Perubahannya  PBI  No.  11/25/ PBI/2009 
tanggal 1 Juli 2009; serta secara konsisten menselaraskan  program  
kerja  bank  sejalan  dengan  program-program Arsitektur Perbankan    
Indonesia (API)  yang  diinisiasikan  oleh  Bank  Indonesia  dalam 
upaya terwujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat dan  efisien.  
Harapan yang menjadi strategi  dalam mencapai suatu sistem  
perbankan yang sehat, kuat dan efisien bagi bank selain penciptaan 
kestabilan sistem keuangan dengan memperkokoh fundamental  bisnis 
bank, maka penerapan manajemen risiko yang baik juga menjadi 
tujuan yang tidak kalah pentingnya. Penerapan manajemen risiko 
selain sebagai tuntutan kebutuhan bank secara internal juga untuk 
merespon implementasi Basel II Accord sebagai regulatory  Perbankan  
Internasional, menjadi prasyarat yang harus dipenuhi bagi bank yang 
terlibat dalam pasar Global. Semakin kompleksnya produk dan aktifitas 
bank maka risiko yang dihadapi Bank akan semakin meningkat. 
Peningkatan risiko tersebut perlu diimbangi dengan kualitas penerapan 
manajemen risiko yang memadai. Sehingga peningkatan kualitas 
penerapan manajemen  risiko  bank  akan  mendukung  efektivitas 
kerangka pengawasan bank berbasis risiko.
Bermula dari keinginan untuk memiliki Sistem Manajemen Risiko yang 
lebih kuat, maka Bank merasa perlu untuk melakukan penyempurnaan-
penyempurnaan baik terhadap struktur organisasi maupun kebijakan 
terkait dengan Proses Manajemen Risiko yang meliputi kegiatan  
identifikasi, pengukuran, monitoring/pemantauan dan mitigasi terhadap 
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risiko yang dikelola Sebagai  respons  terhadap  PBI  No.  
11//25//PBI/2009 tanggal 1  Juli 2009,  Bank  Papua  telah  melakukan 
penyempurnaan terhadap kebijakan Manajemen Risiko terkait dengan 
Pedoman Penyusunan Profil Risiko Bank, yang sebelumnya hanya 
mengelola 4 jenis resiko dengan 3 (tiga) klasifikasi kategori menjadi  8 
(delapan) jenis resiko yang wajib dikelola dalam 5 (lima) klasifikasi 
kategori  resiko.  Dalam  upaya  mendukung  keakuratan penerapan  
manajemen  resiko,  bank  secara  bertahap melakukan analisis risiko 
dimulai dari pendekatan yang lebih  sederhana  dengan  Pendekatan  
Indikator  Dasar (PID), kemudian ditingkatkan kearah yang lebih 
kompleks dengan  Pendekatan  Internal  Model  dan  selanjutnya 
kepada metode dengan kualifikasi yang terbaik (best practice)  yang  
memenuhi  standar  Pengelolaan  Risiko diinginkan   bank   maupun   
Bank   Indonesia   sebagai Pengawas Bank.
Untuk memenuhi tuntutan yang diamanatkan melalui PBI No. 
5/8/PBI/2003 dan Perubahan-nya PBI No. 11/25/ PBI/2009; Bank 
Papua telah menyajikan laporan Profil Risiko sesuai kategori risiko 
yang ditetapkan PBI terhitung sejak  triwulan  III Tahun  Laporan 2009.  
Penyampaian laporan  profil  risiko  Bank  Papua  disampaikan  setiap 
triwulan  kepada  Otoritas Jasa Keuangan sesuai  jadwal  yang 
ditetapkan. Gambaran Profil Risiko Bank Papua disajikan dalam  
bentuk  analisis  terhadap  risiko  yang  melekat pada setiap aktifitas 
fungsional (Inherent Risk) bank dan analisis terhadap risiko yang timbul 
sebagai konsekuensi dari Pelaksanaan Sistem Pengendalian Risiko 
(Risk Control System) pada masing - masing risiko untuk setiap 
aktifitas fungsional yang ada. Selain itu, untuk periode menganalisis 
dan menyusun laporan Risiko Pasar, sehingga diharapkan dapat lebih 
sensitif terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi pasar 
sebagai langkah antisipasi awal untuk menjawab tantangan bisnis.
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9. PENYEDIAAN DANA PADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN 
DEBITUR BESAR (LARGE EXPOSURE)

Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam 
memberikan penyediaan dana, khususnya dana kepada pihak terkait dan 
penyediaan dana besar. Bank telah memiliki pedoman kebijakan dan 
prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau 
penyediaan dana besar yang diatur dalam buku perusahaan perkreditan.
Penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar 
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang 
BMPK dan sesuai anggaran dasar Bank dan diputus oleh manajemen 
secara independen tanpa ada intervensi dari pihak terkait atau pihak 
lainnya. Bank telah menyampaikan laporan penyediaan dana dimaksud 
kepada Bank Indonesia secara berkala, tepat waktu sesuai ketentuan.

Total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait (rielated party) 
dan debitur/group ini per posisi laporan sebagaimana tabel dibawah ini :

Jumlah

No Penyediaan Dana Debitur Plafond Saldo

1 Kepada Debitur 
Terkait

5 Debitur 246.433.561.432,- 245.646.383.602,-

2 Kepada Debitur Inti:
a. Individu
b. Group

50 Debitur
122 Debitur

4.994.967.969.755,-
6.747.016.069.324,-

3.940.054.894.896,-
5.326.132.012.250,-

10. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN,
   LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL.

Dalam rangka memenuhi aspek keterbukaan Bank Papua selalu 
memaparkan perkembangan kinerja Bank kepada pemegang saham 
dan  mempublikasikan Laporan Keuangan Triwulanan ke media massa 
dan menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit, laporan tahunan 
Bank Papua. Informasi tentang Bank Papua bagi publik dapat melalui 
website : http://www.bankpapua.com

Dalam memenuhi pelaksanaan prinsip keterbukaan selama tahun 2014
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Bank melaksanakan 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham pada
tanggal 14 Mei 2014, dan sedangkan 1 kali Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar Biasa  tanggal 14 November 2014.
Bank Papua senantiasa menyempurnakan isi dan penyajian laporan 
tahunannya sejalan dengan praktek tata kelola perusahaan dan 
peraturan yang berlaku. Untuk menjalin komunikasi antar manajemen 
dan karyawan dilaksanakan program temu karyawan dengan 
manajemen. Bank Papua menyediakan sarana pos dan telepon untuk 
memfasilitasi para pihak yang berkepentingan atau masyarakat umum 
dalam memperoleh informasi baik informasi tentang produk maupun 
keluhan yang bersifat finansial dan non finansial. Bank Papua 
memastikan bahwa setiap keluhan yang diterima dapat diselesaikan,
sepanjang tahun 2014 jumlah total pegaduan nasabah sebanyak 476 
pengaduan dengan rincian sbb :
Triwulan I : 140 Pengaduan Nasabah
Triwulan II :   77 Pengaduan Nasabah
Triwulan III :   85 Pengaduan Nasabah
Triwulan IV : 174 Pengaduan Nasabah
Dan telah dilaporkan ke BI/ OJK melalui mekanisme Laporan Kantor 
Pusat Bank Umum ( LKPBU ).
• Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan 

keuangan dan hubungan keluarga. 

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham  pada Bank 
Papua, Bank lain, lembaga keuangan bukan Bank dan perusahaan 
lainnya. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai 
hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan sesama 
anggota Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham 
Pengendali.
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• Kepemilikan Saham anggota Direksi serta hubungan keuangan 

dan hubungan keluarga. 

Anggota Direksi memiliki saham pada Bank tetapi jumlahnya tidak 
mencapai 5 % (lima perseratus) dari modal disetor.
Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan 
hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, anggota 
Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Kebijakan 
remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi :
Besarnya Remunerasi yang diterima Dewan Komisaris sepanjang 
tahun 2014 didasarkan pada Keputusan Rapat Umum Pemegang 
Saham No.  12/ SK RUPS/ BPD/ V/ 2014 Tanggal 14 Mei 2014 
Tentang Remunerasi Direksi dan DEKOM serta kenaikan Pensiun 
bagi Pensiunan Bank Papua, maka total kompensasi dalam bentuk 
gaji, honor, penghargaan akhir masa pengabdian, dan tantiem yang 
diterima  Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2014.  
Remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan 
Direksi ditetapkan dalam RUPS. Jenis remunerasi, (gaji, bonus, 
tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non 
natura) dan fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, 
transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya yang dapat dimiliki
dan yang tidak dapat dimiliki bagi anggota Dewan Komisaris dan 
Direksi sebagai berikut :              

No Uraian
Jumlah    diterima  dalam    1  Tahun

Dewan  Komisaris Direksi
Orang Rupiah Orang Rupiah

1 Remunerasi 
4 Orang

2.266.400.000,-
4 Orang

3.478.000.000,-

2 Fasilitas lain 4.230.143.958,- 8.011.998.570,-
Total 4 orang 6.496.543.958,- 4 orang    11.489.998.570,-

*) dinilai berdasarkan ekuivalen rupiah.

Penerimaan paket remunerasi dalam satu tahun 2014 dikelompokkan 
dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :
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Jumlah remunerasi per orang dalam 1 
tahun yang diterima secara tunai

Jumlah 
Komisaris

Jumlah
Direksi

Di atas Rp. 2 milyar 2 orang 2 orang
Diatas Rp. 1 milyar s.d Rp. 2 milyar 1 orang 2 orang
Diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar 1 orang -
Diatas Rp. 250 juta s/d Rp.500 juta - -
Rp.250 juta kebawah - -

•Shares Option.
Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan 
Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui 
penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian 
kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi 
dan Pejabat Eksekutif Bank, dan yang telah diputuskan dalam Rapat 
Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.
Pengungkapan  shares option dilakukan sebagaimana tabel berikut:

Keterangan/Nama

Jumlah 
saham

yang dimiliki
(lembar 
saham)

Jumlah opsi
Harga

Opsi (Rp)
Jangka
waktu

yang
diberikan
(lembar
saham)

yang telah
dieksekusi

(lembar
saham)

Komisaris  - - - - -

Direksi - - - - -
Pejabat 
Eksekutif

- - - - -

Total - - - - -

Share option yang dimiliki Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif
Bank Papua tidak melakukan penawaran sahamnya atau penawaran opsi 
dalam rangka pemberian kompensasi kepada Dewan Komisaris, Direksi 
maupun Pejabat Eksekutif.
•Buy back shares dan buy back obligasi Bank.

Bank tidak melakukan buy back shares maupun buy back obligasi 
mengingat Bank Papua belum menjual saham kepada masyarakat dan 
belum menerbitkan obligasi.
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•Ratio gaji tertinggi dan terendah.

a. Ratio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah Gaji tertinggi diterima 
oleh Kepala Divisi dan gaji terendah diterima oleh pelaksana dengan 
ratio gaji terendah adalah 7% dari gaji tertinggi pegawai. 

b. Ratio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah, Gaji tertinggi diterima 
oleh Direktur Utama Ratio gaji Direksi yang terendah adalah 90 % dari 
gaji Direktur Utama

c. Ratio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah,  Gaji tertinggi 
diterima oleh Komisaris Utama adalah 70 % dari gaji Direktur Utama
Ratio gaji komisaris yang terendah adalah 90 % dari gaji Komisaris 
Utama.

d. Ratio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi, Gaji tertinggi direksi 
yang diterima oleh Direktur Utama dan gaji tertinggi pegawai diterima 
oleh Kepala Divisi dengan ratio gaji pegawai tertinggi adalah sebesar 
34% dari gaji Direktur utama.

• Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan pendidikan.

Selama tahun 2014 Bank memberikan dana untuk kegiatan sosial 
berupa bantuan pembangunan rumah ibadah, kegiatan keagamaan, 
Pendidikan, Olah Raga,  Sosial Lingkungan,  Kemitraan dan bantuan 
sosial lainnya melalui dana CSR Bank Papua sebesar Rp.
5.095.926.288,- dibandingkan dengan tahun lalu, secara keseluruhan 
pemberian bantuan CSR Bank Papua  mengalami peningkatan 
sebesar 149 %. Dengan rincian kegiatan tahun 2014 sebagai berikut :
a. Program Kemitraan Bank Papua Pada Tahun 2014 Rp. 

1.035.937.365,-

Program Kemitraan Bank Papua bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan usaha mikro dan kecil melalui penguatan kapasitas 
usaha, pengembangan sarana dan kelembagaan usaha serta 
perluasan jaringan pemasaran, serta menciptakan kemandirian 
kehidupan ekonomi kampung-kampung binaan sehingga mampu 
meningkatkan taraf hidup penduduknya. Sepanjang tahun 2014,
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bantuan yang diberikan dalam bentuk pelatihan, dana serta barang 
dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bantuan dana Outlet penjualan & alat pemintal benang 
Kabupaten Mappi pada tanggal 16 Mei 2014, sebesar Rp 
100.000.000,-

- Pelatihan 1000 Wirausaha Asli Papua Batch II (kedua), sebanyak 
50 Peserta pada tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp. 834.647.145,-
Bertempat di Balai Pelatihan Peternakan, Pengolahan Aneka 
Kripik Vigour dan Motivator Bong Chandra yang bertempat di 
Kabupaten Batu – Malang.

- Seminar Nasional Membangun Potensi Ekspor UKM Papua bagi 
100 Wirausaha Asal Papua, Tanggal 13 Desember 2014, sebesar 
Rp. 78.740.220,-

- Pelatihan membatik bagi Wira Usaha Asli Papua tanggal 30 
Desember 2014 sebesar Rp. 22.550.000,-

b. Program Bank Papua Peduli

Program Bank Papua Peduli adalah program bina lingkungan yang 
dapat diartikan sebagai tanggung jawab moral Bank Papua terhadap 
komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya 
melalui program pengembangan masyarakat dengan mengacu pada 
konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan 
dimensi sosial dan lingkungan hidup. Bank Papua sangat terbuka 
terhadap berbagai masukkan antara lain dari berita media massa, 
informasi-informasi dari LSM, yayasan dan komunitas. Bantuan-
bantuan yang diberikan Bank Papua sepanjang tahun 2014 dapat 
diuraikan sebagai berikut:
- Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan di tahun 2014, Bank Papua telah 
memberikan dana untuk PAUD Humboldt, TK dan SMP Yayasan 
Kartika Jaya Cabang VI Cenderawasih, Pelaksanaan Try Out 
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Ujian Nasional SMA melalui Kodam XVII Cenderawasih, 
Pelaksanaan kompetisi SMP/ MTS, bantuan dana pendidikan 
Yosefina Mirino dan Yoseph Mirino , dana untuk HMPS UST, 
pemberian 1 unit BUS untuk mahasiswa UNCEN pada Kota 
Jayapura, dana SD YPPK Bonaventure pada Kabupaten 
Jayapura, bantuan dana beasiswa anggota Paskibra pada 
Kabupaten Mimika, dana untuk GPKAI Sion Imbai dan 3 sekolah 
di Distrik Anggi pada Kabupaten Pegunungan Arfak, dana untuk 
SD YPK Diaspora Amban pada Kabupaten Manokwari, dana 
untuk SD Inpres Salio pada Kabupaten Raja Ampat.

- Bidang Olahraga

Bantuan dalam Bidang Olahraga yang diberikan Bank Papua 
untuk tahun 2014 yaitu berupa pembangunan Lapangan Bola 
Basket SMP YPK Kotaraja, untuk mendukung kegiatan belajar 
tingkat SD/SMP/SMA berupa alat – alat olahraga di Kabupaten 
Merauke, bantuan sekolah di Distrik Anggi kabupaten 
Pegunungan Arfak.

- Bidang Sosial

Di tahun 2014, dalam Bidang Sosial berupa pemberian bantuan 
kepada 5 Panti Asuhan di Kabupaten Yapen, bantuan untuk 
penyandang cacat anak Christin Mara Kota Jayapura, dana untuk 
Panti Asuhan St. Don Bosco Arso Kabupaten Keerom, dana untuk 
Panti Asuhan Muhammadiyah Asro, dana pada Panti Asuhan Wa 
Sentani Kabupaten Jayapura, dana untuk bedah rumah di 
Kampung Skouw Distrik Muara Tami, dana untuk rebah/ bedah 
rumah John Karma Wartawan Tabloid Papua Baru.

- Bidang Lingkungan/Bencana Alam

Kepedulian Bank Papua dalam Bidang Lingkungan di tahun 2014,
direalisasikan dengan bantuan berupa tempat sampah di Pondok 
Wisata Pantai Hamadi dan penataan Taman Bank Papua di Kota 
Jayapura, dana untuk BPLH Provinsi Papua, dana untuk 
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rehabilitas mangrove di Kabupaten Teluk Wondama, bantuan 
dana bagi masyarakat dan mahasiswa Papua Korban Banjir 
Bandang dan tanah longsor di Manado, dan dana untuk 
masyarakat korban letusan Gunung Kelud Jawa Timur.

- Bidang Kemitraan 

Dalam Bidang Kemitraan, Bank Papua turut serta dalam 
memberikan dana berupa Outlet penjualan dan alat pemintal 
benang di Keppi Kabupaten Mappi, dana untuk program 1000 
Pengusaha Asli Papua ( PAP ) Wilayah Papua, Seminar kepada 
Wirausaha Asli Papua dengan tema membangun potensi Ekspor 
UKM Papua di Hotel Aston Jayapura, dan dana pelatihan 
membatik untuk Mama – Mama Papua di Jayapura, dana 
kemitraan untuk program 1000 Pengusaha Asli Papua ( PAP ) 
Wilayah Papua Barat.

- Bidang Kesehatan

Partisipasi Bank Papua dalam bidang kesehatan, diantaranya 
dana untuk LPMAK Kabupaten Mimika 2 unit mobil untuk malaria 
centre, dana bantuan operasi ke II Atresia Ani ( Tidak mempunyai 
anus ) Anak dari Merry Tuamely Kota Jayapura.

- Bidang Keagamaan 

Dalam Bidang Keagamaan, Bank Papua turut serta dalam 
memberikan dana berupa Pembangunan GPDI Efata Perumnas II 
– Waena  Kota Jayapura, Pembangunan Gedung GKI Diaspora 
Waena Kota Jayapura, Pembangunan Masjid Darussalam –
Tanah Hitam Kota Jayapura, pembangunan Mushola Masjid 
Al.Alim BTN Dunlop Kotaraja Jayapura, pembangunan Gereja 
Ebenhaezer Yonif 751/ R Sentani Kabupaten Jayapura, 
pembangunan Gereja GKII Jemaat Waliphu Flavauw Sentani, 
pembangunan gereja GKI Ebenhaezer Senggi Kabupaten 
Keerom, dana untuk untuk Forum Silaturahmi Remaja ( FATIR ) 
dalam kegiatan buka puasa bersama di Masjid Al Aqsha Sentani,  
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pembangunan Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Maranatha 
Pugima Wamena, pembangunan Gedung Gereja Masehi Advent 
Hari Ketujuh Wamena, dana untuk GKII Koinonia Kanda 
Kabupaten Jayapura, dana untuk Gereja Mawar Saron Kota 
Jayapura, dana untuk Gereja Kring Maria Wamena, dana untuk 
pembangunan Pastori GKI Calvaria Angkasa Kota Jayapura,  
dana untuk GPKAI Sion Imbai dan 3 sekolah di Distrik Anggi, 
Kabupaten Pegunungan Arfak, dana untuk GKI Siloam 
Mubraidiba Kabupaten Manokwari, dan untuk Masjid Nurul Quba 
Warmare Kabupaten Manokwari, dana untuk GKI Eden Boni 
Kabupaten Raja Ampat, dana untuk GKI Sion Sanggeng 
Manokwari, dana untuk GKI Alfa  Omega Kabupaten Raja Ampat, 
dana untuk Masjid Nurul Haq Kabupaten Raja Ampat, dana untuk 
GKI Lahairoi Kabupaten Raja Ampat, dana untuk GKI Maranatha 
Kabupaten Raja Ampat, dana untuk pembangunan Gereja Kemah 
Daud Kabupaten Manokwari, dana untuk pembangunan Gereja 
Kemah St. Aloisius Gonjaga Keras Kabupaten Fak – Fak dan 
dana untuk pembangunan gedung PCC GKI Petrus Amban 
Manokwari.

Realisasi Program Tanggung Jawab Sosial Bank Papua

No. Tanggal Nama Kegiatan Jumlah (Rp)

1 10 – 01 - 2014 Bantuan Pembangunan GPDI Efata 
Perumnas II – Waena , Kota Jayapura 30.000.000,-

2 13 – 01 - 2014 Bantuan Pembangunan Gedung GKI 
Diaspora Waena, Kota Jayapura 58.000.000,-

3 20 – 01 - 2014
Bantuan  Pembangunan Masjid 
Darussalam – Tanah Hitam, Kota 
Jayapura

50.000.000,-

4 18 – 02 - 2014 Bantuan Dana 5 Panti Asuhan di 
Kabupaten Yapen 63.050.000,-

5 19 – 02 - 2014
Bantuan CSR untuk  LPMAK Kabupaten 
Mimika ( 2 Unit Mobil untuk Malaria 
Centre)

618.400.000,-

6 28 – 02 - 2014 Bantuan Dana CSR untuk PAUD 
Humboldt, Kota Jayapura 20.000.000,-
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7 05 – 03 - 2014
Bantuan Dana CSR untuk TK dan SMP 
Yayasan Kartika Jaya Cabang VI 
Cenderawasih, Kota Jayapura

45.000.000,-

8 05 – 03 - 2014 Bantuan Dana CSR untuk penyandang 
cacat anak Christin Mara, Kota Jayapura 25.750.000,-

9 10 – 04 - 2014
Bantuan CSR untuk LPMAK ,Kab. 
Mimika ( Penambahan biaya karena 
perubahan tipe mobil Hiace )

31.900.000,-

10 16 – 04 - 2014

Bantuan dana CSR untuk pelaksanaan 
Try Out ujian Nasional SMA di Kota 
Jayapura dan Kabupaten Jayawijaya 
melalui KODAM XVII/ Cenderawasih, 
Kota Jayapura

15.000.000,-

11 22 – 04 - 2014
Bantuan Dana CSR dalam rangka 
pembangunan Lapangan Bola Basket 
SMP YPK Kotaraja, Jayapura

32.900.000,-

12 24 – 04 - 2014

Bantuan Dana untuk pelaksanaan 
Kompetisi SMP/ MTS di Kota Jayapura 
dan Kabupaten Keerom, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura

19.370.000,-

13 06 – 05 - 2014
Bantuan dana CSR dalam rangka 
pembangunan Mushola Masjid Al.Alim 
BTN Dunlop Kotaraja, Jayapura

15.000.000,-

14 12 – 05 - 2014 Bantuan dana CSR untuk SD YPPK 
Bonaventura, Kabupaten Jayapura 22.200.000,-

15 16 – 05 - 2014
Bantuan dana CSR untuk  Outlet 
penjualan dan alat pemintal benang di 
Keppi, Kabupaten Mappi

100.000.000,-

16 20 – 05 - 2014 Bantuan dana CSR untuk Panti Asuhan 
St. Don Bosco Arso, Kabupaten Keerom 37.500.000,-

17 22 – 05 - 2014
Bantuan Dana CSR untuk Panti Asuhan 
Muhammadiyah Arso, Kabupaten 
Keerom

35.000.000,-

18 17 – 06 - 2014

Bantuan dana CSR dalam rangka HUT 
Bank Papua 48 Tahun, terdiri dari :
a. Pemberian bantuan CSR berupa 

tempat sampah di Pondok Wisata 
Pantai Hamadi dan penataan Taman 
Bank Papua di Jalan Sam Ratulangi, 
Kota Jayapura

85.824.000,-

b. Pemberian Bantuan CSR pada Panti 
Asuhan Wa Sentani, Kabupaten Jayapura

28.379.000,-

19 23 – 06 - 2014
Bantuan CSR dalam rangka 
pembangunan Gereja Ebenhaezer Yonif 
751/ R Sentani, Kabupaten Jayapura

15.000.000,-



79Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)81

20 30 – 06 - 2014

Bantuan CSR dalam rangka 
pembangunan Gereja GKII Jemaat 
Waliphu Flavauw Sentani, Kabupaten 
Jayapura

22.490.000,-

21 07 – 07 - 2014
Bantuan CSR Operasi ke – II Atresia Ani 
( Tidak mempunyai Anus ) Anak Merry 
Tuamely, Kota Jayapura

24.000.000,-

22 15 – 07 - 2014
Bantuan CSR untuk pembangunan gereja 
GKI Ebenhaezer Senggi, Kabupaten 
Keerom

25.000.000,-

23 17 – 07 - 2014

Bantuan CSR untuk Forum Silaturahmi 
Remaja ( FATIR ) dalam kegiatan buka 
puasa bersama di Masjid Al Aqsha 
Sentani, Kabupaten Jayapura

11.600.000,-

24 25 – 07 - 2014
Bantuan CSR Kemitraan untuk program 
1000 Pengusaha Asli Papua ( PAP ) 
Wilayah Papua

584.253.000,-

25 19 – 08 - 2014

Bantuan CSR untuk mendukung kegiatan 
belajar tingkat SD, SMP, SMA berupa 
alat – alat olahraga di Kabupaten 
Merauke

2.493.000,-

26 03 – 09 - 2014

Bantuan CSR dalam rangka 
pembangunan Gereja Kemah Injil 
Indonesia Jemaat Maranatha Pugima 
Wamena , Kabupaten Jayawijaya

24.000.000,-

27 03 – 09 - 2014

Bantuan CSR dalam rangka 
pembangunan Gedung Gereja Masehi 
Advent Hari Ketujuh Wamena, 
Kabupaten Jayawijaya

50.000.000,-

28 09 – 10 - 2014
Bantuan CSR untuk GKII Koinonia 
Kanda, Kabupaten Jayapura 12.000.000,-

29 20 – 10 - 2014
Bantuan CSR untuk pendidikan Yosefina 
Mirino dan Yoseph Mirino, Kota 
Jayapura

60.250.000,-

30 29 – 10 - 2014
Bantuan CSR untuk bedah rumah di 
Kampung Skouw, Distrik Muara Tami, 
Kota Jayapura

25.000.000,-

31 04 – 11 - 2014
Bantuan CSR untuk Gereja Mawar 
Saron, Kota Jayapura 30.612.245,-

32 06 – 11 - 2014
Bantuan CSR untuk beasiswa anggota 
Paskibra Kabupaten Mimika 35.000.000,-

33 18 – 11 - 2014
Bantuan CSR untuk HMPS UST 
Jayapura 10.416.667,-

34 19 – 11 - 2014
Bantuan CSR untuk BPLH Provinsi 
Papua 47.000.000,-
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35 28 – 11 - 2014
Bantuan CSR untuk Gereja Kring Maria, 
Wamena 12.000.000,-

36 03 – 12 - 2014
Bantuan CSR untuk pembangunan 
Pastori GKI Calvaria Angkasa, Kota 
Jayapura

30.612.245,-

37 12 – 12 - 2014
Bantuan CSR untuk Rehab/ bedah rumah 
John Karma, Wartawan Tabloid Papua 
Baru

2.499.000,-

38 18 – 12 - 2014

Seminar kepada Wirausaha Asli Papua 
dengan tema pembangunan Potensi 
Ekspor UKM Papua di  Hotel Aston 
Jayapura

78.740.220,-

39 29 – 12 - 2014
Bantuan CSR berupa pemberian 1 (Satu) 
Unit Bus Mahasiswa Uncen Jayapura 625.900.000,-

40 30 – 12 - 2014
Pelatihan membatik untuk mama – mama 
Papua di Jayapura 22.550.000,-

Jumlah 3.084.689.377,-

PROVINSI PAPUA BARAT

1 25 – 06 - 2014
Bantuan CSR dalam rangka pelaksanaan 
upacara perayaan Hari Raya Waisak 2558 
BE Tahun 2014, Kota Sorong

10.000.000,-

2 15 – 07 - 2014
Bantuan CSR untuk rehabilitas mangrove 
di Kabupaten Teluk Wondama 22.450.000,-

3 25 – 07 - 2014
Bantuan CSR Kemitraan untuk program 
1000 pengusaha Asli 250.394.145,-

4 07 – 11 - 2014
Bantuan CSR untuk GPKAI Sion Imbai 
dan 3 sekolah di Distrik Anggi, 
Kabupaten Pegunungan Arfak

7.559.600,(Pendidikan)
3.774.000,- (Olahraga)
14.208.000,-(Gereja)

5 10 – 11 - 2014
Bantuan CSR untuk GKI Siloam 
Mubraidiba, Kabupaten Manokwari

52.800.000,-

6 10 – 11 - 2014 Bantuan CSR untuk Masjid Nurul Quba 
Warmare, Kabupaten Manokwari 65.800.000,-

7 18 – 11 - 2014
Bantuan CSR untuk GKI Eden Boni, 
Kabupaten Raja Ampat 52.083.333,-

8 26 – 11 - 2014
Bantuan CSR untuk SD YPK Diaspora 
Amban, Kabupaten Manokwari 28.481.000,-

9 27 – 11 - 2014
Bantuan CSR untuk SD Inpres Salio 
Kabupaten Raja Ampat 25.387.500,-

10 28 – 11 - 2014
Bantuan CSR untuk GKI Sion Sanggeng 
Manokwari 50.000.000,-
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11 01 – 12 - 2014
Bantuan CSR untuk GKI Alfa  Omega, 
Kabupaten Raja Ampat 100.000.000,-

12 01 – 12 - 2014
Bantuan CSR untuk Masjid Nurul Haq, 
Kabupaten Raja Ampat 50.000.000,-

13 01 – 12 - 2014
Bantuan CSR untuk GKI Lahairoi, 
Kabupaten Raja Ampat 25.000.000,-

14 01 – 12 - 2014
Bantuan CSR untuk GKI Maranatha, 
Kabupaten Raja Ampat 25.000.000,-

15 08 – 12 - 2014
Bantuan CSR untuk pembangunan Gereja 
Kemah Daud, Kabupaten Manokwari 156.250.000,-

16 12 – 12 - 2014
Bantuan CSR untuk pembangunan Gereja 
Kemah St. Aloisius Gonjaga Keras, 
Kabupaten Fak – Fak

67.708.333,-

17 23 – 12 - 2014
Bantuan CSR untuk pembangunan 
gedung PCC GKI Petrus Amban 
Manokwari

421.257.000,-

TOTAL 1.428.152.911
DILUAR PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT ( PUBLIK )

1 28 – 02 - 2014

Bantuan CSR bagi masyarakat dan 
mahasiswa Papua korban banjir bandang 
dan tanah longsor di Manado, Sulawesi 
Utara

483.084.000,-

2 14 – 03 - 2014
Bantuan CSR untuk masyarakat korban 
Letusan Gunung Kelud, Jawa Timur 100.000.000,-

PROVINSI PAPUA : Rp. 3.084.689.377,-
PROVINSI PAPUA BARAT : Rp. 1.428.152.911,-
DILUAR PROV PAPUA DAN PAPUA BARAT : Rp.    583.084.000,-
TOTAL : Rp. 5.095.926.288,-
Realisasi Program CSR Bank Papua dari 3 Tahun terakhir telah mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan yaitu 
- Tahun 2012 : Rp.    718.542.549,-
- Tahun 2013 : Rp. 3.409.572.735,-
- Tahun 2014 : Rp. 5.095.926.288,-

• Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan Bank Papua saat ini adalah Patricia Ch. Korua. 
Sekretaris Perusahaan menghadiri dan mengkoordinasikan pencatatan 
pertemuan antara Direksi dan Dewan Komisaris serta memastikan 
bahwa Prosedur kerja Direksi dan Dewan komisaris telah sesuai
dengan regulasi yang berlaku. Disamping itu Sekretaris Perusahaan 
melakukan tugas kesekretariatan untuk Dewan Komisaris dan Direksi  
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dalam berkomunikasi dengan stakeholder. Sekretaris Perusahaan juga 
merupakan penghubung antara Bank Papua dengan Bank Indonesia, 
Otoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham  dan kalangan publik 
lainnya termasuk media massa.

Hubungan Masyarakat

Fungsi hubungan masyarakat di Bank Papua dikelola Divisi sekretaris 
Perusahaan, aktivitas hubungan kemasyarakatan bertujuan untuk 
membina hubungan baik dengan media massa juga untuk 
meningkatkan Corporate Image Bank Papua melalui komunikasi yang 
efektif, yaitu dengan cara membuka diri dan aktif memanggil 
perwakilan media cetak maupun elektronik untuk membuat ulasan  
media berkenaan dengan program Bank Papua.
Sepanjang tahun 2014 Bank Papua, beberapa kali melakukan acara-
acara khusus dengan jurnalis yang dikemas untuk keperluan 
komunikasi perusahaan  sekaligus mempererat keakraban dengan 
wakil-wakil media massa tersebut seperti  Media Gathering, Interview
Media dengan Narasumber Bank Papua, ulasan media, buka puasa 
bersama dan lainnya.
Untuk aktivitas yang bersifat komunikasi eksternal dilakukan secara 
terpadu melalui berbagai jalur atau sarana, seperti situs web resmi 
Bank Papua, dan juga iklan untuk komunikasi korporasi untuk produk, 
termasuk dalam aktivitas ini untuk memastikan adanya respon yang 
cepat dan memadai terhadap keluhan pengguna produk atau jasa 
Bank Papua yang dimuat dimedia masa atau pemberitaan media 
lainnya yang dapat berkonotasi negatif pada Bank Papua.
Sedangkan Komunikasi internal di Bank Papua  difokuskan ada 
pembentukan budaya dan menjalin komunikasi dua arah antara 
karyawan dan Perusahaan  melalui berbagai saluran yaitu : Informasi 
korporat  baik informasi kebijakan ataupun kegiatan melalui portal
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Bank Papua berupa informasi untuk kalangan internal yang cepat
sampai kepada seluruh karyawan dan segera dilaksanakan.

• Hak-Hak Pemegang Saham 

Para Pemegang saham Bank Papua memiliki hak sebagai berikut ;
- Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui 

undangan yang dikirim tercatat kepada seluruh pemegang saham.
- Memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham  sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.
- Memperoleh keuntungan /deviden sesuai proporsi kepemilikan 

saham.
- Memperoleh Informasi penting  mengenai perkembangan usaha 

Bank Papua melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan media 
lainnya seperti laporan Publikasi.

• Divisi Hukum

Bank Papua membentuk Divisi Hukum dimaksudkan agar dapat 
berperan untuk meningkatkan kualitas sadar hukum bagi seluruh insan 
Bank Papua sehingga mampu mengantisipasi permasalahan hukum 
yang dapat timbul dan mengganggu operasional dan non operasional 
bank. Pembentukan Divisi Hukum yang berfungsi memberikan 
pendapat, konsultasi dan pendampingan hukum terhadap 
permasalahan yang terjadi maupun dalam setiap persoalan yang 
berpotensi menjadi persoalan hukum baik di kantor pusat maupun 
kantor cabang.
Visi dan Misi

• Visi
Terwujudnya Sadar Hukum yang mampu menopang kelangsungan 
bisnis Bank Papua.

• Misi
- Memberikan pendapat hukum (legal opinion) dalam setiap 

ketentuan intern yang dapat dipertanggungjawabkan dan 
memberikan nilai tambah dalam upaya pencegahan.
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- Memberikan pendapat hukum (legal opinion) terhadap ketentuan 
ekstern yang diterbitkan maupun produk hukum yang 
menimbulkan  perikatan dengan pihak ketiga.

- Memberikan sosialisasi hukum kepada para pegawai dalam 
meningkatkan kesadaran, pemahaman dan pengetahuan hukum 
guna  memitigasi dan/atau meminimalisir setiap risiko hukum.

- Melakukan pembelaan hukum dalam hal penyelesaian perkara 
pidana, perdata, hubungan industrial dan tata usaha negara.

- Memberikan konsultasi dan pendampingan hukum terhadap 
permasalah yang terjadi terkait operasional perusahaan.

- Melakukan pembelaan hukum dalam menjaga dan melindungi 
aset-aset perusahaan sesuai dengan fakta yuridis, bukti dan 
saksi.

Permasalahan hukum 

Permasalahan Hukum
J u m l a h

Perdata Pidana PHI
Telah selesai (telah mempunyai keku 
atan hukum yang tetap)

4 - -

Dalam proses penyelesaian 13 2 1
Total 17 2 1

11. RENCANA STRATEGIS BANK.
a) Rencana jangka panjang (Corporate Plan)

Rencana jangka panjang Bank dibuat sesuai dengan Peraturan Bank 
Indonesia No. 11/1/PBI/2009 dan perubahannya Nomor 
11/37/PBI/2009.
Rencana korporasi yang disusun sesuai dengan visi dan misi Bank 
telah disetujui Dewan Komisaris. Penyusunan rencana jangka panjang 
(Corporate Plan) secara umum telah diupayakan memenuhi ketentuan 
yang berlaku dengan secara lengkap, realistis dan terukur dengan 
memperhatikan faktor eksternal dan internal yang akan mempengaruhi 
kelangsungan usaha Bank. Untuk tahun Kerja 2014 masih berpedoman 
pada Corporate Plan untuk tahun 2014 – 2018.
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b) Rencana Jangka Menengah Dan Pendek (Business Plan)

Rencana bisnis Bank telah disusun sesuai dengan Peraturan Bank 
Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank.
Rencana bisnis disusun sesuai dengan visi dan misi Bank dan 
merupakan penjabaran dari rencana korporasi serta telah disetujui 
Dewan Komisaris. Rencana bisnis Bank dibuat secara lengkap, 
prospektif, realistis, terukur dan memperhatikan prinsip kehati-hatian 
dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal karena akan 
mempengaruhi kelangsungan usaha Bank serta memperhatikan tingkat 
risiko komposit Risk Control System Strategic Risk. 
Rencana bisnis selalu dikomunikasikan kepada para pemegang saham 
pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan 
dilaksanakan cukup efektif. Pelaksanaan rencana bisnis Bank selalu 
diawasi oleh Dewan Komisaris.

IV. HASIL SELF ASSESMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE (GCG) PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA.

• Kesimpulan Umum  Hasil  Self Assesment.
Sesuai penilaian pada Self Assesment tata kelola Perusahaan yang 
merupakan perbandingan antara kriteria minimal yang diatur dalam PBI 
No. 8/4/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi 
Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/2006 dan 
SE BI nomor 15/15/DPNP, tanggal 29 April 2013 perihal pelaksanaan 
Good Corporate Governance bagi Bank Umum maka untuk melakukan 
penilaian terkait tata kelola perusahaan telah dilakukan Self Assesment 
Good Corporate Governance (GCG) dengan berpedoman pada faktor 
penilaian yang terdiri dari 11 Faktor Good Corporate Governance (GCG)
yang dilampirkan dalam bentuk hasil Self Assesment selama tahun 
2014.
a. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
b. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
c. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite
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d. Penanganan benturan kepentingan
e. Penerapan Fungsi Kepatuhan 
f. Penerapan Fungsi Audit Internal
g. Penerapan fungsi Audit Eksternal
h. Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistim pengendalian internal
i. Penyediaan dana pada pihak terkait dan penyediaan dana besar
j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan  

pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan Internal
k. Rencana Strategis Bank
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LAPORAN SELF ASSESMENT
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE
BANK PAPUA 2014

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit

NO ASPEK YANG DINILAI NILAI BOBOT PEROLEHAN 
NILAI

1 Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan 
Komisaris

3 10 % 0.300

2 Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi 3 20 % 0.600

3 Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite 3 10 % 0.300

4 Penanganan Benturan Kepentingan 2 10 % 0.300

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 3 5 % 0.150

6 Penerapan Fungsi Audit Intern 3 5 % 0.150

7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 2 5 % 0.100

8 Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk 
Sistem Pengendalian Intern

3 7.5 % 0.225

9 Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyediaan Dana 
Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar

3 7.5 % 0.225

10 Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, 
Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal

2 15 % 0.300

11 Rencana Strategis Bank 2 5 % 0.100

NILAI KOMPOSIT GCG 100 % 2.650

PERINGKAT 3
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KERTAS KERJA

NO ASPEK YANG DINILAI

1 PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

TUJUAN

Untuk menilai:

• Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris 
dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum dan tingkat 
independensi anggota Dewan Komisaris; 

• Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; 
• Efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris; 
• Kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota 

Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau 
Pemegang Saham Pengendali Bank;

• Kepatuhan anggota Dewan Komisaris terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam 
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

SUB-FAKTOR 1 : GOVERNANCE STRUCTURE
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT

1 Jumlah anggota Dewan Komisaris 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan 
tidak melampaui jumlah anggota Direksi.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014
jumlah komisaris 4 orang dan tidak melampaui 
jumlah anggota Direksi, yaitu: -Frans Wanggai -
Constant Karma -George M.Satya, dan -Lipiyus 
Biniluk
- Sesuai hasil Keputusan RUPS LB No. 05/ SK/ 

RUPS-LB/BPD/XI/2014 tentang Pengangkatan 
Bpk. Lipiyus Biniluk sebagai Komisaris Utama 
PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

- Sesuai hasil Keputusan RUPS LB No. 03/ SK/ 
RUPS-LB/BPD/VIII/2013 tentang 
Pengangkatan Frans Wanggai dan George 
M.Satya sebagai Anggota Dewan Komisaris 
PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

- Sesuai hasil Keputusan RUPS LB No. 09/ SK/ 
RUPS-LB/BPD/XI/2012 tentang Pengangkatan 
Constant Karma sebagai Anggota Dewan 
Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah 
Papua.

2 Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota 
Dewan Komisaris berdomisili di 
Indonesia.

Seluruh anggota Komisaris berdomisili di 
Indonesia atau di Jayapura

Anggota Dewan Komisaris berdomisili di 
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Indonesia/ Jayapura
( Dibuktikan dengan dokumen KTP masing – masing 
Anggota Dewan Komisaris)

3 Paling kurang 50% (lima puluh 
perseratus) dari jumlah anggota Dewan 
Komisaris adalah Komisaris Independen.

Jumlah Anggota Dewan Komisaris sebanyak 4 
Orang yang terdiri dari 2 Komisaris Independen 
yaitu Bpk.Frans Wanggai & Bpk. George 
M.Satya dan 2 Komisaris Non Independen yaitu 
Bpk Constant Karma & Bpk. Lipiyus Biniluk.

4 Dewan Komisaris tidak merangkap 
jabatan kecuali terhadap hal-hal yang 
telah ditetapkan dalam Peraturan Bank 
Indonesia tentang Pelaksanaan GCG 
bagi Bank Umum, yaitu hanya merangkap 
jabatan sebagai anggota Dewan 
Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif: 

1. pada 1 (satu) lembaga/perusahaan 
bukan lembaga keuangan; atau

2. yang melaksanakan fungsi 
pengawasan pada 1 (satu) 
perusahaan anak bukan Bank yang 
dikendalikan Bank.

Sesuai dengan Curiculum Vitae ( CV ) masing –
masing anggota dewan komisaris menunjukkan 
adanya perangkapan jabatan pada lembaga 
Non keuangan : 
- Bapak Lipiyus Biniluk sebagai Ketua LPKP ( 

Keagamaan )
- Bapak Constan Karma sebagai Ketua KPA 

Papua
- Bapak George Satya dan Bapak Frans 

Wanggai sebagai Dosen Perguruan Tinggi

5 Komisaris Independen dapat merangkap 
jabatan sebagai Ketua Komite paling 
banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank 
yang sama.

Komisaris independen tidak merangkap jabatan 
kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan 
oleh BI.

Komisaris Hanya merangkap 1 Jabatan di 
Komite, namun ada perangkapan jabatan ketua 
komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada 
Bank yang sama yaitu :
- Bapak Frans Wanggai sebagai Ketua Komite 

Remunerasi dan Nominasi
- Bapak George Satya sebagai Ketua Komite 

Audit dan Komite Pemantau Resiko
( SK Direksi No. 01. A/ DIR – BPD/ I / 2014 
Tentang Pengangkatan Komite Dewan 
Komisaris )

6 Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki 
hubungan keluarga sampai dengan 
derajat kedua dengan sesama anggota 
Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Seluruh Komisaris tidak memiliki hubungan 
keluarga dengan sesama anggota Komisaris 
atau Direksi lainnya

Dokumen pendukung yang menjelaskan tidak 
adanya hubungan keluarga sampai dengan 
derajat kedua dengan sesama anggota Dewan 
Komisaris dan/atau Direksi ( Dokumen Fit and 
Proper Test)

7 Dewan Komisaris telah memiliki pedoman 
dan tata tertib kerja termasuk pengaturan 
etika kerja, waktu kerja, dan rapat

Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib 
kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu 
kerja, dan rapat yang dituangkan dalam BPP 
GCG ( Buku II)

8 Seluruh anggota Dewan Komisaris 
memiliki integritas, kompetensi dan 

Jumlah,komposisi integritas dan kompetensi 
anggota Dewan Komisaris sesuai dengan 
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reputasi keuangan yang memadai. ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah 
memenuhi ketentuan yang berlaku

Dapat dilihat dari dokumen CV masing – masing 
Dewan Komisaris, dan terdapat anggota dewan 
komisaris yang latar belakang pendidikan 
formalnya Non Keuangan namun memiliki 
pengalaman dalam penyaluran bantuan 
keuangan untuk masyarakat ekonomi lemah di 
Cimahi dan Bandung dan telah dinyatakan lulus 
Fit and Proper Test OJK

9 Anggota Dewan Komisaris independen
yang berasal dari mantan anggota Direksi 
atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-
pihak yang memiliki hubungan dengan 
Bank yang dapat mempengaruhi 
kemampuannya untuk bertindak 
independen, dan tidak melakukan fungsi 
pengawasan serta berasal dari Bank yang
bersangkutan, telah menjalani masa 
tunggu (cooling off) paling kurang selama 
1 (satu) tahun.

Tidak terdapat Anggota Dewan Komisaris 
independen yang berasal dari mantan anggota 
Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-
pihak yang memiliki hubungan dengan Bank 
yang dapat mempengaruhi kemampuannya 
untuk bertindak independen, sehingga tidak 
terkena ketentuan tentang masa tunggu (cooling 
off).

10 Seluruh Komisaris Independen tidak ada 
yang memiliki hubungan keuangan, 
kepengurusan, kepemilikan dan 
hubungan keluarga dengan anggota 
Dewan Komisaris lainnya, Direksi 
dan/atau Pemegang Saham Pengendali 
atau hubungan dengan Bank, yang dapat 
mempengaruhi kemampuannya untuk 
bertindak independen.

Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang 
memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, 
kepemilikan dan hubungan keluarga dengan 
anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi 
dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau 
hubungan dengan Bank, yang dapat 
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak 
independen.)
(Dokumen Fit and Proper Test)

11 Seluruh anggota Dewan Komisaris telah 
lulus Fit and Proper Test dan telah 
memperoleh surat persetujuan dari Bank 
Indonesia.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit 
and Proper Test dan telah memperoleh surat 
persetujuan dari Bank Indonesia, dibuktikan 
dengan Dokumen pendukung yaitu bukti lulus Fit 
& Proper Test.

12 Anggota Dewan Komisaris memiliki 
kompetensi yang memadai dan relevan 
dengan jabatannya untuk menjalankan 
tugas dan tanggung jawabnya serta 
mampu mengimplementasikan 
kompetensi yang dimilikinya dalam 
pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawabnya.

Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki 
kompetensi yang memadai dan relevan dengan 
jabatannya untuk menjalankan tugas dan 
tanggung jawabnya yaitu dibuktikan dengan 
sertifikat manajemen risiko dan Curiculum Vitea 
( CV ).

13 Anggota Dewan Komisaris memiliki 
kemauan dan kemampuan untuk 
melakukan pembelajaran secara 
berkelanjutan dalam rangka peningkatan 
pengetahuan tentang perbankan dan 
perkembangan terkini terkait bidang 
keuangan/lainnya yang mendukung 
pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawabnya.

Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan 
dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran 
secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan 
pengetahuan tentang perbankan yaitu dengan :
Pelatihan yang di ikuti oleh Dewan Komisaris 
yaitu :
- George M Satya mengikuti Base III dan 

KPMM, Training Knowledge Manajemen 
ʻWidening Horizon Thinking For Better 
Decisionʼ, Workshop Risk Based Bank Rating 
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dan Focus Group Disccusion Pengawasan 
BPD Se Sulawesi/ Maluku/ Papua

- Frans Wanggai : Base III & KPMM, Seminar 
BPD Syariah 2014 seluruh Indonesia 
Kebijakan pengembangan perbankan bank 
syariah di Indonesia, program peemeliharaan 
sertifikasi manajemen resiko, restrukturisasi 
dan penyelematan kredit yang efektif guna 
meningkatkan kinerja bankʼ.

- Constant Karma : Workshop peningkatan 
efektifitas pengelolaan ALMA & Seminar 
Nasional peluang dan tantangan BPD dalam 
rangka Implementasi Undang – Undang Desa 
mendukung tercapaianya BPD Regional 
Champion

- Lipiyus Biniluk : Base III dan KPMM, Seminar 
Nasional memahami tanggung jawab Dewan 
Komisaris, Direktur Kepatuhan, Divisi Risk 
Management, dan Internal Audit Dalam 
Implementasi Internal Capital Adequacy 
Assesment Proces di BPD Berdasarkan PBI 
tentang Kewajiban Penyediaan Modal 
Minimum Bank Umumʼ.

14 Komposisi Dewan Komisaris tidak 
memenuhi ketentuan karena adanya 
intervensi pemilik.

Tidak pernah terjadi di Bank baik saat ini 
maupun masa lalu

Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi 
ketentuan dan tidak ada intervensi pemilik.

Analisis Indikator Pendukung
Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris cukup sesuai dengan 
ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun 
terdapat anggota dewan komisaris yang latar belakang pendidikan formalnya Non Keuangan 
dan memiliki pengalaman dalam penyaluran bantuan keuangan untuk masyarakat ekonomi 
lemah di Cimahi dan Bandung dan telah dinyatakan lulus Fit and Proper Test OJK

SUB-FAKTOR 2 : GOVERNANCE PROCESS
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Penggantian dan/atau pengangkatan 

Komisaris telah memperhatikan 
rekomendasi Komite Nominasi atau 
Komite Remunerasi dan Nominasi dan 
memperoleh persetujuan dari RUPS.

Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris
telah memperhatikan rekomendasi Komite 
Nominasi atau Komite Remunerasi dan 
Nominasi.
( Surat rekomendasi dari Komite Remunerasi & 
Nominasi )

2 Dewan Komisaris telah melaksanakan 
tugasnya untuk memastikan 
terselenggaranya pelaksanaan prinsip-
prinsip GCG dalam setiap kegiatan 
usaha Bank pada seluruh tingkatan atau 
jenjang organisasi.

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya 
untuk memastikan terselenggaranya 
pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap 
kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan 
atau jenjang organisasi contohnya berupa 
pengawasan melalui Rapat Gabungan Dewan 
Komisaris dan Direksi tentang GCG yaitu 
tercermin pada Notulen Rapat No. 2/ RG/ DK-
BPD/ I/ 2014 Tanggal 26 Februari 2014, Notulen 
Rapat No. 5/ RG/ DK-BPD/ I/ 2014 Tanggal 30 
Mei 2014
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3
Dewan Komisaris telah melaksanakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawab Direksi 
secara berkala maupun sewaktu-waktu, 
serta memberikan nasihat kepada 
Direksi.

Dewan Komisaris telah melaksanakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab Direksi secara berkala maupun 
sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat 
kepada Direksi melalui Rapat Gabungan Dewan 
Komisaris dengan Direksi namun terdapat 
pelaksanaan yang belum sesuai dengan jadwal 
dan tidak dapat dihadiri oleh seluruh Komisaris 
karena ada kegiatan Dewan Komisaris yang 
bersamaan dengan pelaksanaan rapat. Contoh 
Rapat Gabungan No. 4/ RG/ DK-BPD/ I/ 2014
Tanggal 23 April 2014, No. 5/ RG/ DK-BPD/ I/ 
2014 Tanggal 30 Mei 2014, No. 6/ RG/ DK-BPD/ 
I/ 2014 Tanggal 22 September 2014 , No. 6/ RG/ 
DK-BPD/ I/ 2014 Tanggal 22 September 2014
dan No. 7/ RG/ DK-BPD/ I/ 2014 Tanggal 23 
April 2014 yang tidak dihadiri oleh salah satu 
Dewan Komisaris. 

4 Dalam rangka melakukan tugas 
pengawasan, Komisaris telah 
mengarahkan, memantau dan 
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan 
strategis Bank.

Dewan Komisaris dalam rangka melakukan 
tugas pengawasan telah mengarahkan, 
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 
kebijakan strategis Bank dibuktikan dengan 
adanya materi rapat gabungan DEKOM dan 
Direksi yaitu Rapat No. 01/ RG/DK-BPD/ 2014, 
No. 02/ RG/DK-BPD/ 2014, dan Rapat No. 03/ 
RG/DK-BPD/ 2014 tentang Rencana Bisnis 
Bank Tahun 2014.

5 Dewan Komisaris tidak terlibat dalam 
pengambilan keputusan kegiatan 
operasional Bank, kecuali dalam hal: 
penyediaan dana kepada pihak terkait, 
dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam 
Anggaran Dasar Bank dan/atau
peraturan perundangan yang berlaku 
dalam rangka melaksanakan fungsi 
pengawasan.

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam 
pengambilan keputusan kegiatan operasional 
Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana 
kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang 
ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank 
dan/atau peraturan perundangan yang berlaku 
dalam rangka melaksanakan fungsi 
pengawasan.

6 Dewan Komisaris telah memastikan 
bahwa Direksi telah menindaklanjuti 
temuan audit dan rekomendasi dari 
Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, 
auditor eksternal, hasil pengawasan 
Bank Indonesia dan/atau hasil 
pengawasan otoritas lainnya.

Dewan Komisaris telah memastikan bahwa 
Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan 
rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern 
(SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil 
pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil 
pengawasan otoritas lainnya. Dibuktikan dengan 
adanya materi rapat gabungan DEKOM dan 
Direksi yaitu Rapat No. 03/ RG/DK-BPD/ 2014, 
No. 04/ RG/DK-BPD/ 2014, Rapat No. 05/ 
RG/DK-BPD/ 2014 dan Rapat No. 07/ RG/DK-
BPD/ 2014 tentang Dewan Komisaris telah 
memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti 
temuan audit.

7 Dewan Komisaris memberitahukan 
kepada Bank Indonesia paling lama 7 
(tujuh) hari kerja sejak ditemukan 
pelanggaran peraturan perundang-
undangan di bidang keuangan dan 

Selama ini belum ditemukan pelanggaran 
peraturan perundang-undangan di bidang 
keuangan dan perbankan yang dapat 
membahayakan kelangsungan usaha bank
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perbankan, dan keadaan atau perkiraan 
keadaan yang dapat membahayakan 
kelangsungan usaha Bank.

8 Dewan Komisaris telah melaksanakan 
tugas dan tanggung jawab secara 
independen.

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab secara independen/ dibuktikan 
dengan Dewan Komisaris telah melakukan 7
(tujuh) kali rapat – rapat dengan Direksi.

9 Dewan Komisaris telah membentuk 
Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, 
serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris telah membentuk Komite 
Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite 
Remunerasi dan Nominasi yaitu SK Direksi No. 
01.A/ DIR – BPD/ I/ 2014 tentang Pengangkatan 
Komite Dewan Komisaris PT. Bank 
Pembangunan Daerah Papua

10 Pengangkatan anggota Komite, telah 
dilakukan Direksi berdasarkan 
keputusan rapat Dewan Komisaris.

Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan 
Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan 
Komisaris dibuktikan dengan Notulen Rapat No. 
02/ RG/DK-BPD/ 2014

11 Dewan Komisaris telah memastikan 
bahwa Komite yang dibentuk telah 
menjalankan tugasnya secara efektif.

Dewan Komisaris telah memastikan bahwa 
Komite yang dibentuk telah menjalankan 
tugasnya secara efektif. Hal ini dibuktikan 
dengan dilakukan rapat yang membahas 
tentang Komite Dewan Komisaris yaitu No. 2/ 
RG/ DK-BPD/ I/ 2014 Tanggal 26 Februari 2014.

12 Dewan Komisaris telah menyediakan 
waktu yang cukup untuk melaksanakan 
tugas dan tanggung-jawabnya secara 
optimal.

Dewan Komisaris telah menyediakan waktu 
yang cukup untuk melaksanakan tugas dan 
tanggung-jawabnya secara optimal berupa 
dalam 1 tahun telah dilakukan Rapat Gabungan
DEKOM dan Direksi sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu 
dengan materi rapat RBB Tahun 2014, CSR, 
Laporan Keuangan, SK Direksi Komite, Evaluasi 
Komitmen Bank papua dengan OJK, dan 
tindaklanjut hasil temuan BI / KAP dan 
Pengaduan Nasabah.

13 Rapat Dewan Komisaris membahas 
permasalahan sesuai dengan agenda 
rapat dan diselenggarakan secara 
berkala, paling kurang 4 (empat) kali 
dalam setahun, serta dihadiri secara fisik 
paling kurang 2 (dua) kali dalam 
setahun, atau melalui teknologi 
telekonferensi apabila anggota Dewan 
Komisaris tidak dapat menghadiri rapat 
secara fisik.

Rapat Dewan Komisaris membahas 
permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan 
diselenggarakan secara berkala, yaitu pada 
tahun 2014 dilakukan Rapat Gabungan dengan 
Direksi sebanyak 7 (tujuh) dalam setahun, serta 
dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali 
dalam setahun.

14 Pengambilan keputusan rapat Dewan 
Komisaris telah dilakukan berdasarkan 
musyawarah mufakat atau suara 
terbanyak dalam hal tidak terjadi 
musyawarah mufakat.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris 
telah dilakukan berdasarkan musyawarah 
mufakat yaitu dibuktikan dengan dilakukan 
Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan 
Direksi dalam mengambil keputusan.

15 Anggota Dewan Komisaris tidak 
memanfaatkan Bank untuk kepentingan 
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain 

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan 
Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, 
dan/atau pihak lain yang merugikan atau 
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yang merugikan atau mengurangi 
keuntungan Bank.

mengurangi keuntungan Bank ( Fit and Propers 
Test )

16 Anggota Dewan Komisaris tidak 
mengambil dan/atau menerima 
keuntungan pribadi dari Bank selain 
remunerasi dan fasilitas lainnya yang 
ditetapkan RUPS.

Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil 
dan/atau menerima keuntungan pribadi dari 
Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya 
yang ditetapkan RUPS yaitu RUPS Tanggal 14 
Mei 2014 di Raja Ampat/ SK Remunerasi

17 Pemilik melakukan intervensi terhadap 
pelaksanaan tugas Dewan Komisaris 
yang menyebabkan kegiatan operasional 
Bank terganggu sehingga berdampak 
pada berkurangnya keuntungan Bank 
dan/atau menyebabkan kerugian Bank.

Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap 
pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang 
menyebabkan kegiatan operasional Bank 
terganggu sehingga berdampak pada 
berkurangnya keuntungan Bank dan/atau 
menyebabkan kerugian Bank.

Analisis Indikator Pendukung
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan 
tanggung-jawabnya secara optimal berupa dalam 1 tahun telah dilakukan Rapat Gabungan
DEKOM dan Direksi sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu dengan materi rapat RBB Tahun 2014, CSR, 
Laporan Keuangan, SK Direksi Komite, Evaluasi Komitmen Bank papua dengan OJK, dan 
tindaklanjut hasil temuan BI / KAP dan Pengaduan Nasabah.

SUB-FAKTOR 3 : GOVERNANCE OUTCOME
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Hasil rapat Dewan Komisaris telah 

dituangkan dalam risalah rapat dan 
didokumentasikan dengan baik, 
termasuk dissenting opinions yang 
terjadi secara jelas.

Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan 
dalam risalah rapat yaitu Notulen Rapat No. 01/ 
RG/DK-BPD/ 2014, No. 02/ RG/DK-BPD/ 2014, 
03/ RG/DK-BPD/ 2014, 04/ RG/DK-BPD/ 2014, 
05/ RG/DK-BPD/ 2014, 06/ RG/DK-BPD/ 2014 
dan Notulen Rapat No. 07/ RG/DK-BPD/ 2014
termasuk dissenting opinions yang terjadi secara 
jelas.

2 Hasil rapat Dewan Komisaris telah 
dibagikan kepada seluruh anggota 
Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.

Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan 
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan 
pihak yang terkait
(Tanda Terima penyerahan Dokumen tersebut)

3 Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan 
rekomendasi dan/atau nasihat yang 
dapat diimplementasikan oleh RUPS 
dan/atau Direksi.

Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan 
rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat 
diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.
Berupa Dokumen Risalah Rapat yang ada 
rekomendasi RUPS yaitu Rapat Gabungan No. 
02/ RG/DK-BPD/ 2014 dan 03/ RG/DK-BPD/ 
2014.
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4 Dalam laporan pelaksanaan GCG, 
anggota Dewan Komisaris paling kurang 
telah mengungkapkan: 

• kepemilikan sahamnya yang 
mencapai 5% (lima persen) atau lebih 
pada Bank yang bersangkutan 
maupun pada bank dan perusahaan 
lain yang berkedudukan di dalam dan 
di luar negeri;

• hubungan keuangan dan hubungan 
keluarga dengan anggota Dewan 
Komisaris lainnya, anggota Direksi 
dan/atau Pemegang Saham 
Pengendali Bank;

• remunerasi dan fasilitas lain;
• shares option yang dimiliki Dewan 

Komisaris.

Dalam Laporan GCG Tahun 2014 yang telah
mengungkapkan : kepemilikan sahamnya yang 
mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada 
Bank yang bersangkutan maupun pada bank 
dan perusahaan lain yang berkedudukan di 
dalam dan di luar negeri, hubungan keuangan 
dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan 
Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau 
Pemegang Saham Pengendali Bank,
remunerasi dan fasilitas lain dan shares option 
yang dimiliki Dewan Komisaris.

5 Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan 
kemampuan Anggota Dewan Komisaris 
dalam pengawasan Bank yang 
ditunjukkan antara lain dengan 
peningkatan kinerja Bank, penyelesaian 
permasalahan yang dihadapi Bank, dan 
pencapaian hasil sesuai ekspektasi 
pemangku kepentingan (stakeholders). 
Peningkatan budaya pembelajaran 
secara berkelanjutan dalam rangka 
peningkatan pengetahuan tentang 
perbankan dan perkembangan terkini 
terkait bidang keuangan/lainnya yang 
mendukung pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab Anggota Dewan 
Komisaris.

Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan 
kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam 
pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain 
dengan dalam setahun 2014,
Pelatihan yang di ikuti oleh Dewan Komisaris 
yaitu :
- George M Satya mengikuti Base III dan 

KPMM, Training Knowledge Manajemen 
ʻWidening Horizon Thinking For Better 
Decisionʼ, Workshop Risk Based Bank Rating 
dan Focus Group Disccusion Pengawasan 
BPD Se Sulawesi/ Maluku/ Papua

- Frans Wanggai : Base III & KPMM, Seminar 
BPD Syariah 2014 seluruh Indonesia 
Kebijakan pengembangan perbankan bank 
syariah di Indonesia, program peemeliharaan 
sertifikasi manajemen resiko, restrukturisasi 
dan penyelematan kredit yang efektif guna 
meningkatkan kinerja bankʼ.

- Constant Karma : Workshop peningkatan 
efektifitas pengelolaan ALMA & Seminar 
Nasional peluang dan tantangan BPD dalam 
rangka Implementasi Undang – Undang Desa 
mendukung tercapaianya BPD Regional 
Champion

- Lipiyus Biniluk : Base III dan KPMM, Seminar 
Nasional memehami tanggung jawab Dewan 
Komisaris, Direktur Kepatuhan, Divisi Risk 
Management, dan Internal Audit Dalam 
Implementasi Internal Capital Adequacy 
Assesment Proces di BPD Berdasarkan PBI 
tentang Kewajiban Penyediaan Modal 
Minimum Bank Umumʼ
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6 Kegiatan operasional Bank terganggu 
dan/atau memberikan keuntungan yang 
tidak wajar kepada pemilik yang 
berdampak pada berkurangnya 
keuntungan Bank dan/atau 
menyebabkan kerugian Bank, akibat 
intervensi pemilik terhadap komposisi 
dan/atau pelaksanaan tugas Dewan 
Komisaris.

Tidak pernah terjadi di Bank baik saat ini 
maupun masa lalu

Analisis Indikator Pendukung
Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat yaitu Notulen Rapat No. 01/ 
RG/DK-BPD/ 2014, No. 02/ RG/DK-BPD/ 2014, 03/ RG/DK-BPD/ 2014, 04/ RG/DK-BPD/ 
2014, 05/ RG/DK-BPD/ 2014, 06/ RG/DK-BPD/ 2014 dan Notulen Rapat No. 07/ RG/DK-BPD/ 
2014 termasuk dissenting opinions yang terjadi secara jelas. Namun terdapat kelemahan-
kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat, 
yaitu keputusan – keputusan yang diputuskan dalam rapat – rapat tersebut harus 
direalisasikan dan harus ada pengawasan aktif dari Dewan Komisaris.

KESIMPULAN

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris cukup sesuai 
dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku,
yaitu sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar maupun Peraturan Bank Indonesia 
Tentang GCG;

- Kepatuhan anggota Dewan Komisaris terhadap larangan – larangan yang ditetapkan dalam 
ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan seluruh Anggota Dewan 
Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara Independen.

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup memenuhi prinsip-prinsip 
GCG dan cukup efektif yaitu berupa Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
Dewan Komisaris, melalui penyelenggaran rapat Dewan Komisaris, baik Rapat Internal 
Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan dengan Direksi. Namun terdapat kelemahan-
kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat.
Sehingga keputusan – keputusan yang diputuskan dalam rapat – rapat tersebut harus 
direalisasikan dan harus ada pengawasan aktif dari Dewan Komisaris.

- Kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota 
Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau 
Pemegang Saham Pengendali Bank; 

KRITERIA PERINGKAT - FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG 
JAWAB DEWAN KOMISARIS

1 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat 
sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah 
memenuhi ketentuan yang berlaku. 

• Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan
secara independen. 

• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya 
memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan 
minor. 

• Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien. Aspek transparansi 
anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar 
ketentuan/peraturan yang berlaku.

2 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai 
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dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang 
berlaku. 

• Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan 
secara independen. 

• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya 
memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan 
minor. 

• Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien. Aspek transparansi 
anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan 
yang berlaku.

3 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris cukup sesuai 
dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang 
berlaku. 

• Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan 
secara independen. 

• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup memenuhi prinsip-
prinsip GCG dan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila 
tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat. 

• Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara cukup efektif dan efisien. Aspek 
transparansi anggota Dewan Komisaris cukup baik dan tidak pernah melanggar 
ketentuan/perundangan yang berlaku.

4 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Komisaris kurang sesuai dibandingkan 
dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan 
yang berlaku. 

• Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan kurang independen. 
• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris kurang memenuhi prinsip-

prinsip GCG, kurang efisien dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan 
yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat aspek dan peringkat komposit GCG. 

• Rapat Dewan Komisaris terselenggara kurang efektif dan kurang efisien. Aspek 
transparansi anggota Dewan Komisaris kurang baik dan pernah melanggar 
ketentuan/perundangan yang berlaku.

5 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris tidak sesuai 
dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan 
terhadap ketentuan yang berlaku. 

• Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan tidak independen. 
• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tidak memenuhi prinsip-

prinsip GCG, tidak efisien dan terdapat kelemahan yang signifikan yang akan 
mengakibatkan penurunan aspek dan peringkat komposit GCG Bank. 

• Rapat Dewan Komisaris terselenggara tidak efektif dan tidak efisien. Aspek 
transparansi anggota Dewan Komisaris tidak baik dan sering melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku.

NO ASPEK YANG DINILAI

2 PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
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TUJUAN

Untuk menilai:

• Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan 
dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi 
anggota Direksi; 

• Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 
• Efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi; 
• Kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan 

anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang 
Saham Pengendali Bank; 

• Kepatuhan Direksi terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan 
perundang-undangan yang berlaku.

SUB-FAKTOR 1 : GOVERNANCE STRUCTURE
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Jumlah anggota Direksi paling 

kurang 3 (tiga) orang.
Jumlah Direksi berjumlah 4 Orang orang yang 
terdiri dari : -Johan Kafiar (Direktur Utama) -
Regina Aryesam (Direktur Pemasaran) -Sharly 
Andris Parrangan (Direktur Umum dan 
Operasional) -Frens Mambrisau (Direktur 
Kepatuhan)

- SK RUPS LB No. 04/ SK/ RUPS-
LB/BPD/VIII/2013 tentang Pengangkatan Bpk. 
Johan Kafiar, SE, MM sebagai Direktur Utama 
PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

- SK RUPS LB No. 04/ SK/ RUPS-LB/BPD/XI/2012 
tentang Pengangkatan Bpk Frens Mambrisau, 
SE. MM sebagai Direktur Kepatuhan PT. Bank 
Pembangunan Daerah Papua.

- SK RUPS LB No. 06/ SK/ RUPS-
LB/BPD/VIII/2013 tentang Pengangkatan Bpk. 
Sharly A Parrangan, SE sebagai Direktur Umum 
Dan Operasional PT. Bank Pembangunan
Daerah Papua

- SK RUPS LB No. 05/ SK/ RUPS-
LB/BPD/VIII/2013 tentang Pengangkatan Ibu 
Regina Aryesam sebagai Direktur Pemasaran PT. 
Bank Pembangunan Daerah Papua

2 Seluruh anggota Direksi telah 
berdomisili di Indonesia.

Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia/
Jayapura
(Dibuktikan dengan KTP Masing – masing Anggota 
Direksi)

3 Penggantian dan/atau 
pengangkatan anggota Direksi telah 
memperhatikan rekomendasi 
Komite Nominasi atau Komite 
Remunerasi dan Nominasi.

Selama periode 2014 tidak ada Penggantian 
dan/atau pengangkatan anggota Direksi, kalaupun 
ada maka akan memperhatikan rekomendasi 
Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan 
Nominasi.

4 Mayoritas anggota Direksi telah 
memiliki pengalaman paling kurang 

Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman 
paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional 
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5 (lima) tahun di bidang operasional 
sebagai Pejabat Eksekutif Bank, 
kecuali untuk Bank Syariah 
(minimal 2 tahun).

sebagai Pejabat Eksekutif Bank. Sebagai Kepala 
Cabang atau  Kepala Divisi.dan telah dinyatakan 
lulus fit and proper test oleh BI
- Bapak Dr. Johan Kafiar, SE,MM pernah 

menjabat sebagai, Staf Ahli, Pemimpin Kantor 
Cabang Serui dan  Kepala Divisi SDM & Umum 
tahun, Plt. Direktur Utama Bank Papua tahun 
2007-2008.

- Bapak Sharly Andris Parrangan pernah 
menjabat sebagai, Kepala Cabang Timika, Kepala 
Cabang sorong, Kepala Divisi Bisnis dan jabatan 
terakhir yaitu Kepala Divisi Treasury & 
Internasional Bank Papua.

- Ibu Dra. Regina Aryesam pernah menjabat 
sebagai, Kepala Cabang Sentani, Kepala Cabang 
Wamena, Kepala Cabang Utama dan Kepala 
Divisi Pemasaran Bank Papua.

- Bapak Drs. Frens Mambrisau, SE. MM pernah 
menjabat sebagai Kepala  Cabang Merauke , dan 
Ketua SKAI dari tahun 2003-2012.
( Curicullum Vitea / CV )

5 Direksi tidak memiliki rangkap 
jabatan sebagai Komisaris, Direksi 
atau Pejabat Eksekutif pada Bank, 
perusahaan dan atau lembaga lain 
kecuali terhadap hal yang telah 
ditetapkan dalam PBI tentang 
Pelaksanaan GCG Bagi Bank yakni 
menjadi Dewan Komisaris dalam 
rangka melaksanakan tugas 
pengawasan atas penyertaan pada 
perusahaan anak bukan Bank yang 
dikendalikan oleh Bank.

Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai 
Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 
Bank, perusahaan dan atau lembaga lain
(Curiculum Vitae/ CV)

6 Seluruh anggota Direksi memiliki 
integritas, kompetensi dan reputasi 
keuangan yang memadai.

Seluruh anggota Direksi telah memiliki integritas, 
kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai

Dapat dilihat di Curiculum Vitae dan beberapa 
Pelatihan yang di ikuti oleh Direksi yaitu :
- Johan Kafiar : Workshop Risk Based Bank Rating 

dan Focus Group Discusion Pengawasan BPD Se 
Sulawesi, Maluku, dan Papua dan Seminar 
Nasional Peluang dan tantangan BPD dalam 
rangka Implementasi UU Desa untuk mendukung 
tercapainya BPD Regional Champion

- Sharly Andris Parrangan,SE : Pengawasan 
Industri Jasa Keuangan Terintegrasi Dan 
Perlindungan Konsumen, Seminar Nasional 
Prospek dan peluang investasi 2014 serta dana 
pensiun lembaga keuangan pasca terbitnya UU 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
dan Seminar dan Gethering Economi Outlook dan 
Political Challenge During Election Year 2014

- Frens  Mambrisau,S.MM : Mencegah Dan 
Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang 
(TPPU) Dan Tindak Pidana
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7 Presiden Direktur atau Direktur 
Utama, berasal dari pihak yang 
independen terhadap Pemegang 
Saham Pengendali, yakni tidak 
memiliki hubungan keuangan, 
kepengurusan, kepemilikan saham 
dan hubungan keluarga.

Direktur Utama, berasal dari pihak yang 
independen terhadap Pemegang Saham 
Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan 
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan 
hubungan keluarga.
(Fit and Proper Test )

8 Seluruh anggota Direksi telah lulus 
Fit and Proper Test dan telah 
memperoleh surat persetujuan dari 
Bank Indonesia.

Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and Proper 
Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari 
Bank Indonesia.

9 Anggota Direksi baik secara sendiri-
sendiri atau bersama-sama tidak 
memiliki saham melebihi 25% (dua 
puluh lima perseratus) dari modal 
disetor pada suatu perusahaan lain.

Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau 
bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% 
(dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada 
suatu perusahaan lain.
(Fit and Proper Test)

10 Mayoritas anggota Direksi tidak 
saling memiliki hubungan keluarga 
sampai dengan derajat kedua 
dengan sesama anggota Direksi, 
dan/atau dengan anggota Dewan 
Komisaris. 

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki 
hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua 
dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan 
anggota Dewan Komisaris
(Kartu Keluarga & Surat Fit and Proper Test )

11 Direksi tidak menggunakan 
penasehat perorangan dan/atau 
jasa profesional sebagai konsultan 
kecuali untuk proyek yang bersifat 
khusus, telah didasari oleh kontrak 
yang jelas meliputi lingkup kerja, 
tanggung jawab, jangka waktu 
pekerjaan, dan biaya, serta 
konsultan merupakan Pihak 
Independen yang memiliki 
kualifikasi untuk mengerjakan 
proyek yang bersifat khusus. 

Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan 
dan/atau jasa profesional sebagai konsultan

12 Direksi memiliki pedoman dan tata 
tertib kerja yang telah 
mencantumkan pengaturan etika 
kerja, waktu kerja, dan rapat.

Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang 
telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu 
kerja, dan rapat yaitu BPP GCG ( Buku III )

13 Anggota Direksi memiliki 
kompetensi yang memadai dan 
relevan dengan jabatannya untuk 
menjalankan tugas dan tanggung 
jawabnya serta mampu 
mengimplementasikan kompetensi 
yang dimilikinya dalam pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawabnya.

Anggota Direksi memiliki kompetensi yang 
memadai dan relevan dengan jabatannya untuk 
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta 
mampu mengimplementasikan kompetensi yang 
dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawabnya, yaitu berupa :
- Bapak Dr. Johan Kafiar, SE,MM  pernah menjabat 

sebagai Kepala Bagian Keuangan Kantor Cabang 
Merauke tahun 1988, Kepala Bagian Kas Daerah 
TK. I Propinsi Irian Jaya tahun 1991, kepala 
Kantor Cabang Pembantu Hamadi tahun 1992, 
Kepala Bagian Pembukuan Kantor Pusat Bank 
Papua tahun 1992, Kepala Departemen 
Keuangan & Akuntansi tahun 1996, Staf Ahli 
Direksi tahun 2001, Pemimpin Kantor Cabang 
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Serui tahun 1997-2000, Ketua Dewan Pengawas 
Dana Pensiun Bank Papua (2005-2007), Kepala 
Divisi SDM & Umum tahun 2007, Plt. Direktur 
Utama Bank Papua tahun 2007-2008.

- Bapak Sharly Andris Parrangan pernah menjabat 
sebagai Kepala Bagian Perencanaan Biro 
Penelitian & Pengembangan, Kepala Cabang 
Timika, Kepala Cabang sorong, Kepala Divisi 
Bisnis dan jabatan terakhir yaitu Kepala Divisi 
Treasury & Internasional Bank Papua.

- Ibu Dra. Regina Aryesam pernah menjabat 
sebagai Koordinator pelaksana office penagihan, 
Kepala Bagian Kredit Usaha Kecil, Kepala bagian 
Kredit Pegawai & Dana Kelolaan, Kepala Bagian 
Kredit Program, Pj Kepala bagian Administarsi & 
Pengawasan Kredit, Kepala Bagian Sekretariat & 
Hukum, Kepala Bagian Sekretariat, Kepala 
Departemen Umum, Kepala Cabang Sentani, 
Kepala Cabang Wamena, Kepala Cabang Utama 
dan jabatan terakhir yang diemban adalah Kepala 
Divisi Pemasaran Bank Papua.

- Bapak Drs. Frens Mambrisau, SE. MM pernah 
menjabat sebagai Kepala SKAI dari tahun 2003-
2012, Kepala Cabang Merauke tahun 2002, Pj 
Kepala Bagian Pengembangan Kantor Pusat 
pada tahun 1998, Kepala KCP Kaimana pada 
tahun 1996, PJS Kabag Perkreditan di Cabang 
Biak pada tahun 1991. Dan jabatan terakhir yaitu 
Kepala SKAI dari tahun 2003-2012.
Dan mengikuti beberapa pelatihan dibidang 
Perbankan serta Seluruh anggota Direksi telah 
lulus Fit and Proper Test
(Curiculum Vitae / CV)

14 Anggota Direksi memiliki kemauan 
dan kemampuan untuk melakukan 
pembelajaran secara berkelanjutan 
dalam rangka peningkatan
pengetahuan tentang perbankan 
dan perkembangan terkini terkait 
bidang keuangan/lainnya yang 
mendukung pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawabnya.

Anggota Direksi memiliki kemauan dan 
kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara 
berkelanjutan dalam rangka peningkatan 
pengetahuan tentang perbankan, beberapa 
Pelatihan yang di ikuti oleh Direksi yaitu :
- Johan Kafiar : Workshop Risk Based Bank Rating 

dan Focus Group Discusion Pengawasan BPD Se 
Sulawesi, Maluku, dan Papua dan Seminar 
Nasional Peluang dan tantangan BPD dalam 
rangka Implementasi UU Desa untuk mendukung 
tercapainya BPD Regional Champion

- Sharly Andris Parrangan,SE : Pengawasan 
Industri Jasa Keuangan Terintegrasi Dan 
Perlindungan Konsumen, Seminar Nasional 
Prospek dan peluang investasi 2014 serta dana 
pensiun lembaga keuangan pasca terbitnya UU 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
dan Seminar dan Gethering Economi Outlook dan 
Political Challenge During Election Year 2014

- Frens  Mambrisau,S.MM : Mencegah Dan 
Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang 
(TPPU) Dan Tindak Pidana
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15 Anggota Direksi membudayakan 
pembelajaran secara berkelanjutan 
dalam rangka peningkatan 
pengetahuan tentang perbankan 
dan perkembangan terkini terkait 
bidang keuangan/lainnya yang 
mendukung pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawabnya pada seluruh 
tingkatan atau jenjang organisasi.

Anggota Direksi membudayakan pembelajaran 
secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan 
pengetahuan tentang perbankan yaitu :
Beberapa Pelatihan yang di ikuti oleh Direksi yaitu :
- Johan Kafiar : Workshop Risk Based Bank Rating 

dan Focus Group Discusion Pengawasan BPD Se 
Sulawesi, Maluku, dan Papua dan Seminar 
Nasional Peluang dan tantangan BPD dalam 
rangka Implementasi UU Desa untuk mendukung 
tercapainya BPD Regional Champion

- Sharly Andris Parrangan,SE : Pengawasan 
Industri Jasa Keuangan Terintegrasi Dan 
Perlindungan Konsumen, Seminar Nasional 
Prospek dan peluang investasi 2014 serta dana 
pensiun lembaga keuangan pasca terbitnya UU 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
dan Seminar dan Gethering Economi Outlook dan 
Political Challenge During Election Year 2014

- Frens  Mambrisau,S.MM : Mencegah Dan 
Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang 
(TPPU) Dan Tindak Pidana

16 Komposisi Direksi tidak memenuhi 
ketentuan karena adanya intervensi 
pemilik.

Komposisi Direksi memenuhi ketentuan karena 
tidak adanya intervensi pemilik.

Analisis Indikator Pendukung
Jumlah Direksi berjumlah 4 Orang orang yang terdiri dari : -Johan Kafiar (Direktur Utama) -
Regina Aryesam (Direktur Pemasaran) -Sharly Andris Parrangan (Direktur Umum dan 
Operasional) -Frens Mambrisau (Direktur Kepatuhan)
- SK RUPS LB No. 04/ SK/ RUPS-LB/BPD/VIII/2013 tentang Pengangkatan Bpk. Johan Kafiar, 

SE, MM sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
- SK RUPS LB No. 04/ SK/ RUPS-LB/BPD/XI/2012 tentang Pengangkatan Bpk Frens 

Mambrisau, SE. MM sebagai Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
- SK RUPS LB No. 06/ SK/ RUPS-LB/BPD/VIII/2013 tentang Pengangkatan Bpk. Sharly A 

Parrangan, SE sebagai Direktur Umum Dan Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah 
Papua

- SK RUPS LB No. 05/ SK/ RUPS-LB/BPD/VIII/2013 tentang Pengangkatan Ibu Regina 
Aryesam sebagai Direktur Pemasaran PT. Bank Pembangunan Daerah Papua

SUB-FAKTOR 2 : GOVERNANCE PROCESS
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Direksi bertanggung jawab penuh 

atas pelaksanaan kepengurusan 
Bank.

Direksi bertanggung jawab penuh atas 
pelaksanaan kepengurusan Bank. Dibuktikan 
dengan adanya beberapa Rapat Direksi Umum ( 
RDU ) yang dilakukan oleh Direksi untuk 
membahas beberapa hal terkait pelaksanaan 
kepengurusan Bank

2 Direksi mengelola Bank sesuai 
kewenangan dan tanggung jawab 
sebagaimana diatur dalam 
Anggaran Dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan 
tanggung jawab sebagaimana diatur dalam 
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku seperti Direksi 
mengeluarkan Kebijakan – Kebijakan dalam Tahun 
2014 (SK Direksi, SE Direksi, SOP, KPB dll) yang 
sesuai dengan PBI/ OJK 
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3 Direksi telah melaksanakan prinsip-
prinsip GCG dalam setiap kegiatan 
usaha Bank pada seluruh tingkatan 
atau jenjang organisasi.

Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG 
dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh 
tingkatan atau jenjang organisasi. Hal ini dilihat dari 
hasil kajian dan sosialisasi yang dilakukan oleh 
Direksi kepada seluruh pegawai terkait GCG dan 
juga dilihat dari Rapat No. 1/ RDU-BPD/ I/ 2014
Tanggal 6 Januari 2014

4 Direksi telah menetapkan kebijakan 
dan keputusan strategis melalui 
mekanisme rapat Direksi.

Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan 
strategis melalui mekanisme rapat Direksi. 
Dibuktikan dengan adanya RDU yang membahas 
tentang penerbitan SK yaitu RDU No. 3/ RDU-BPD/ 
I/ 2014 Tanggal 22 Januari 2014 terkait Div PER 
segera revisi SK Direksi tentang persyaratan kredit 
pegawai dan RDU No. 5/ RDU-BPD/ I/ 2014 
Tanggal 25 Januari 2014 tentang SK Task Force 
penghimpunan Dana Pihak Ketiga, RDU No. 6/ 
RDU-BPD/ I/ 2014 dan RDU No. 7/ RDU-BPD/ I/ 
2014.

5 Pengambilan keputusan rapat 
Direksi telah dilakukan berdasarkan 
musyawarah mufakat atau suara 
terbanyak dalam hal tidak terjadi 
musyawarah mufakat.

Pengambilan keputusan rapat Direksi telah 
dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat yang 
dibuktikan dengan adanya pengambilan keputusan 
dari RDU.

6 Direksi tidak memanfaatkan Bank 
untuk kepentingan pribadi, 
keluarga, dan/atau pihak lain yang 
merugikan atau mengurangi 
keuntungan Bank. 

Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk 
kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain 
yang merugikan atau mengurangi keuntungan 
Bank.
(Fit and Proper Test)

7 Direksi telah mengangkat anggota 
Komite, didasarkan pada keputusan 
rapat Dewan Komisaris. 

Direksi telah mengangkat anggota Komite, 
didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris
yaitu dibuktikan dengan terbitnya SK No. 58.A/ 
DIR-BPD/VII/2012 Tentang Komite Teknologi 
Informasi,  SK No. 75.A/ DIR-BPD/XI/2012 Tentang 
Asset And Liability Committee, SK No. 62/ DIR-
BPD/VIII/2012 Tentang Komposisi Komite Kredit, 
SK No. 06/ DIR-BPD/II/2004 Tentang Komite RM.

8 Anggota Direksi tidak memberikan 
kuasa umum kepada pihak lain 
yang mengakibatkan pengalihan 
tugas dan fungsi Direksi.

Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum 
kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan 
tugas dan fungsi Direksi.

9 Direksi telah menindaklanjuti 
temuan audit dan rekomendasi dari 
SKAI, auditor eksternal, dan hasil 
pengawasan Bank Indonesia 
dan/atau hasil pengawasan otoritas 
lain. 

Setiap temuan audit (Internal dan eksternal) telah 
ditindak lanjuti oleh Direksi dan disampaikan 
sebagai laporan kepada Dewan Komisaris
(data pendukung progress temuan Eksternal dan 
Internal)

10 Direksi telah menyediakan data dan 
informasi yang lengkap, akurat, kini 
dan tepat waktu kepada Komisaris.

Direksi telah menyediakan data dan informasi yang 
lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada 
Komisaris,hal ini dilihat dari ( RBB Tahun 2014 
dimana Direksi menyerahkan ke Komisaris melaui 
RDU/ Raker/Rakor)

11 Setiap keputusan rapat yang Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat 
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diambil Direksi dapat 
diimplementasikan dan sesuai 
dengan kebijakan, pedoman serta 
tata tertib kerja yang berlaku.

diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, 
pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku, yaitu 
RDU No. 21/ RDU-BPD/ I/ 2014 Tanggal 11
November 2014 yang membahas tentang Div SDM 
– Revisi SK Sanksi Disiplin.

12 Direksi tidak mengambil dan/atau 
menerima keuntungan pribadi dari 
Bank selain Remunerasi dan 
fasilitas lainnya yang ditetapkan 
RUPS.

Direksi tidak mengambil dan/atau menerima 
keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi 
dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS yaitu 
RUPS Tanggal 14 Mei 2014 di Raja Ampat/ SK 
Remunerasi yaitu SK RUPS No. 12/ SK RUPS/ 
BPD/ V/ 2014 Tentang Remunerasi Direksi Dan 
Dewan Komisaris

13 Direksi telah melaksanakan tugas 
dan tanggung jawabnya secara 
independen terhadap pemegang 
saham.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya secara independen terhadap pemegang 
saham, yaitu dapat dilihat dari hasil keputusan 
yang diambil dalam RUPS Tanggal 14 Mei 2014 di 
Raja Ampat dan RUPS LB Tanggal 14 November 
2014

14 Pemilik melakukan intervensi 
terhadap pelaksanaan tugas Direksi 
yang menyebabkan kegiatan 
operasional Bank terganggu 
sehingga berdampak pada 
berkurangnya keuntungan Bank 
dan/atau menyebabkan kerugian 
Bank.

Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap 
pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan 
kegiatan operasional Bank terganggu.

Analisis Indikator Pendukung
Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Dibuktikan dengan 
adanya beberapa Rapat Direksi Umum ( RDU ) yang dilakukan oleh Direksi untuk membahas 
beberapa hal terkait pelaksanaan kepengurusan Bank.

SUB-FAKTOR 3 : GOVERNANCE OUTCOME

NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT

1 Hasil rapat Direksi telah dituangkan 
dalam risalah rapat dan 
didokumentasikan dengan baik, 
termasuk pengungkapan secara 
jelas dissenting opinions yang 
terjadi dalam rapat Direksi.

Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah 
rapat yaitu terdapat 26 Kali RDU selama 1 Tahun 
dan Kalaupun ada dissenting opinions maka dicatat 
atau dalam Risalah rapat.

2 Direksi telah 
mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan tugasnya kepada 
pemegang saham melalui RUPS.

Direksi telah mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham 
melalui RUPS yaitu dapat dilihat dalam Laporan 
Direksi dalam RUPS serta Annual Report

3 Direksi telah mengungkapkan 
kebijakan-kebijakan Bank yang 
bersifat strategis di bidang
kepegawaian kepada pegawai 
dengan media yang mudah diakses 
pegawai.

Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan 
Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian 
kepada pegawai dengan media yang mudah 
diakses pegawai, dapat di akses dalam Portal Bank
Papua, Web Site/ Email/ Brifing/ Kunjungan Direksi/ 
pembagian Kumpulan SK kepada Semua pegawai.

4 Pertanggungjawaban Direksi atas 
pelaksanaan tugasnya diterima oleh 

Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan 
tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui 
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pemegang saham melalui RUPS. RUPS yaitu RUPS Tanggal 14 Mei 2014 di Raja 
Ampat dan RUPS LB Tanggal 14 November 2014.

5 Direksi telah mengkomunikasikan 
kepada pegawai mengenai arah 
bisnis bank dalam rangka 
pencapaian misi dan visi bank.

Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai 
mengenai arah bisnis bank dalam rangka 
pencapaian misi dan visi bank yaitu pada RDU No. 
2/ RDU-BPD/ I/ 2014, dan RDU No. 4/ RDU-BPD/ I/ 
2014.

6 Dalam laporan pelaksanaan GCG, 
seluruh anggota Direksi paling 
kurang telah mengungkapkan: 

• kepemilikan saham yang 
mencapai 5% (lima persen) 
atau lebih pada Bank yang 
bersangkutan maupun pada 
bank dan perusahaan lain 
yang berkedudukan di 
dalam dan di luar negeri;

• hubungan keuangan dan 
hubungan keluarga dengan 
anggota Dewan Komisaris, 
anggota Direksi lainnya 
dan/atau Pemegang Saham 
Pengendali Bank;

• remunerasi dan fasilitas 
lain;

• shares option yang dimiliki 
Direksi.

Ada pada Laporan GCG Tahun 2014 terkait : 
kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima 
persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan 
maupun pada bank dan perusahaan lain yang 
berkedudukan di dalam dan di luar negeri,
hubungan keuangan dan hubungan keluarga 
dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi 
lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali 
Bank, remunerasi dan fasilitas lain, shares option 
yang dimiliki Direksi.

(Fit And Properts test )

7 Peningkatan pengetahuan, 
keahlian, dan kemampuan Anggota 
Direksi dalam pengelolaan Bank 
yang ditunjukkan antara lain 
dengan peningkatan kinerja Bank, 
penyelesaian permasalahan yang 
dihadapi Bank, dan pencapaian 
hasil sesuai ekspektasi 
stakeholders.

Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan 
kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan 
Bank antara lain :
beberapa Pelatihan yang di ikuti oleh Direksi yaitu :
- Johan Kafiar : Workshop Risk Based Bank Rating 

dan Focus Group Discusion Pengawasan BPD Se 
Sulawesi, Maluku, dan Papua dan Seminar 
Nasional Peluang dan tantangan BPD dalam 
rangka Implementasi UU Desa untuk mendukung 
tercapainya BPD Regional Champion

- Sharly Andris Parrangan,SE : Pengawasan 
Industri Jasa Keuangan Terintegrasi Dan 
Perlindungan Konsumen, Seminar Nasional 
Prospek dan peluang investasi 2014 serta dana 
pensiun lembaga keuangan pasca terbitnya UU 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
dan Seminar dan Gethering Economi Outlook dan 
Political Challenge During Election Year 2014

- Frens  Mambrisau,S.MM : Mencegah Dan 
Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang 
(TPPU) Dan Tindak Pidana

8 Peningkatan pengetahuan, 
keahlian, dan kemampuan dari 
seluruh karyawan Bank pada 

Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan 
kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada 
seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang 
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seluruh tingkatan atau jenjang 
organisasi yang ditunjukkan antara 
lain dengan peningkatan kinerja 
individu sesuai tugas dan tanggung 
jawabnya.

ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja 
individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya, yaitu 
:
- Johan Kafiar : Workshop Risk Based Bank Rating 

dan Focus Group Discusion Pengawasan BPD Se 
Sulawesi, Maluku, dan Papua dan Seminar 
Nasional Peluang dan tantangan BPD dalam 
rangka Implementasi UU Desa untuk mendukung 
tercapainya BPD Regional Champion

- Sharly Andris Parrangan,SE : Pengawasan 
Industri Jasa Keuangan Terintegrasi Dan 
Perlindungan Konsumen, Seminar Nasional 
Prospek dan peluang investasi 2014 serta dana 
pensiun lembaga keuangan pasca terbitnya UU 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
dan Seminar dan Gethering Economi Outlook dan 
Political Challenge During Election Year 2014

- Frens  Mambrisau,S.MM : Mencegah Dan 
Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang 
(TPPU) Dan Tindak Pidana

9 Peningkatan budaya pembelajaran 
secara berkelanjutan dalam rangka 
peningkatan pengetahuan tentang 
perbankan dan perkembangan 
terkini terkait bidang 
keuangan/lainnya yang mendukung 
pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawabnya pada seluruh 
tingkatan atau jenjang organisasi 
yang ditunjukkan antara lain 
dengan peningkatan keikutsertaan 
karyawan Bank dalam sertifikasi 
perbankan dan/atau 
pendidikan/pelatihan dalam rangka 
pengembangan kualitas individu.

Beberapa Pelatihan yang di ikuti oleh Direksi yaitu :
- Johan Kafiar : Workshop Risk Based Bank Rating 

dan Focus Group Discusion Pengawasan BPD Se 
Sulawesi, Maluku, dan Papua dan Seminar 
Nasional Peluang dan tantangan BPD dalam 
rangka Implementasi UU Desa untuk mendukung 
tercapainya BPD Regional Champion

- Sharly Andris Parrangan,SE : Pengawasan 
Industri Jasa Keuangan Terintegrasi Dan 
Perlindungan Konsumen, Seminar Nasional 
Prospek dan peluang investasi 2014 serta dana 
pensiun lembaga keuangan pasca terbitnya UU 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
dan Seminar dan Gethering Economi Outlook dan 
Political Challenge During Election Year 2014

- Frens  Mambrisau,S.MM : Mencegah Dan 
Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang 
(TPPU) Dan Tindak Pidana

10 Kegiatan operasional Bank 
terganggu dan/atau memberikan 
keuntungan yang tidak wajar 
kepada pemilik yang berdampak 
pada berkurangnya keuntungan 
Bank dan/atau menyebabkan 
kerugian Bank, akibat intervensi 
pemilik terhadap komposisi 
dan/atau pelaksanaan tugas 
Direksi.

Tidak pernah terjadi di Bank baik saat ini maupun
masa lalu

Analisis Indikator Pendukung
Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat yaitu terdapat 26 Kali RDU selama 1 
Tahun dan Kalaupun ada dissenting opinions maka dicatat atau dalam Risalah rapat. Namun 
tindaklanjut hasil RDU tersebut harus direalisasikan dalam menjalankan tugas dan 
tanggungjawabnya.
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KESIMPULAN
- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran 

dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan 
kriteria yang diatur dalam Anggaran Dasar maupun Peraturan Bank Indonesia Tentang GCG.

- Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. 
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, 

berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera 
diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor yaitu dengan Efektivitas 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; melalui penyelenggaraan Rapat Direksi 
Umum, Rapat Direksi Khusus maupun Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris

- Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien. Aspek transparansi 
anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang 
berlaku.

KRITERIA PERINGKAT - FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 
DIREKSI
1 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai 

dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi 
ketentuan yang berlaku. 

•Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara 
independen. 

•Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, 
berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. 

•Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien. Aspek transparansi 
anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang 
berlaku.

2 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran 
dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. 

•Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. 
•Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, 

berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. 
•Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien. Aspek transparansi anggota 

Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

3 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan 
ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku. 

•Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara 
independen. 

•Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, 
berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera 
diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor. 

•Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien. Aspek transparansi 
anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang 
berlaku.

4 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi kurang sesuai dibandingkan 
dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang 
berlaku. 

•Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen. 
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•Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG 
dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan 
penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG. 

•Rapat Direksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien. Aspek 
transparansi anggota Direksi kurang baik dan pernah melanggar 
ketentuan/perundangan yang berlaku.

5 • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi tidak sesuai dibandingkan dengan 
ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. 

•Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen. 
•Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG 

yang dapat berakibat pada penurunan kualitas GCG atau penurunan Peringkat 
Komposit GCG Bank, aspek Manajemen dalam CAMELS, serta Peringkat Komposit 
CAMELS. 

•Rapat Direksi terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien. Aspek transparansi 
anggota Direksi tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan/perundangan yang berlaku.

NO ASPEK YANG DINILAI

3 KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

TUJUAN

Untuk menilai:

• Kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite;
• Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite;
• Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite.

SUB-FAKTOR 1 : GOVERNANCE STRUCTURE
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Komite Audit

Anggota Komite Audit paling kurang terdiri 
dari seorang Komisaris Independen, 
seorang Pihak Independen ahli di bidang 
keuangan atau akuntansi dan seorang 
Pihak Independen yang ahli di bidang 
hukum atau perbankan.

Anggota Komite Audit terdiri dari 6 orang 
yang terdiri dari 4 orang komisaris yaitu 
George M Satya, Prof DR. Ir. Frans Wanggai, 
drh. Constant Karma, dan Pdt. Lipiyus Biniluk 
dan 2 orang Independen yaitu Drs. Anthon 
Tangaguling dan Bachrum Harahap dan 
seluruh anggota tersebut tidak memiliki latar 
belakang pendidikan hukum.

2 Komite Audit
Komite Audit diketuai oleh Komisaris 
Independen.

Ketua Komite Audit An. George Menasye 
Satya selaku komisaris Independen.

3 Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau 
Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima 
puluh satu persen) dari jumlah anggota 
termasuk Komisaris Independen dan Pihak 

Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau 
Risiko dihadiri oleh 2 Anggota Komisaris 
Independen yaitu :
- George M Satya
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Independen. - Prof DR. Ir. Frans Wanggai,
2 Non Komisaris Independen yaitu :
- Pdt. Lipiyus Biniluk
- drh. Constant Karma
Dan 2 Pihak Independen yaitu :
- Drs. Anthon Tangaguling dan Bachrum 

Harahap serta Bambang Setyowanto.
Dilihat pada daftar hadir Notulen Rapat 
Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko

4 Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, 
paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu 
persen) dari jumlah anggota termasuk 
seorang Komisaris Independen dan 
Pejabat Eksekutif atau perwakilan 
pegawai.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, 
paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu 
persen) dari jumlah anggota termasuk 
seorang Komisaris Independen dan Pejabat 
Eksekutif atau perwakilan pegawai, dimana 
Anggota termasuk seorang Komisaris 
Independen yaitu Bpk Frans Wanggai dan
Pejabat Eksekutif yaitu Kepala Div SDM atau 
perwakilan pegawai.
Daftar Hadir Rapat Komite Remunerasi Dan 
Nominasi

5 Komite Audit
Paling kurang 51% (lima puluh satu 
perseratus) anggota Komite Audit adalah 
Komisaris Independen dan Pihak 
Independen.

Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau 
Risiko dihadiri oleh 2 Anggota Komisaris 
Independen yaitu :
- George M Satya
- Prof DR. Ir. Frans Wanggai,
2 Non Komisaris Independen yaitu :
- Pdt. Lipiyus Biniluk
- drh. Constant Karma
Dan 2 Pihak Independen yaitu :
Drs. Anthon Tangaguling dan Bachrum 
Harahap serta Bambang Setyowanto.

6 Komite Audit
Anggota Komite Audit memiliki integritas, 
akhlak dan moral yang baik. 

Komite Audit
Anggota Komite Audit memiliki integritas, 
akhlak dan moral yang baik. Dimana 
Integritasnya anggota komite audit yang dari 
unsur komisaris  sudah teruji melalui Fit and 
Propertes oleh OJK.

7 Komite Pemantau Risiko
Anggota Komite Pemantau Risiko paling 
kurang terdiri dari seorang Komisaris 
Independen, seorang Pihak Independen 
ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak 
Independen yang ahli di bidang 
manajemen risiko.

Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh 2 
Anggota Komisaris Independen yaitu :
- George M Satya
- Prof DR. Ir. Frans Wanggai,
2 Non Komisaris Independen yaitu :
- Pdt. Lipiyus Biniluk
- drh. Constant Karma
Dan 2 Pihak Independen yaitu :
Drs. Anthon Tangaguling dan Bambang 
Setyowanto.

8 Komite Pemantau Risiko
Komite Pemantau Risiko diketuai oleh 
Komisaris Independen.

Komite Pemantau Risiko
Komite diketuai oleh Komisaris Independen
yaitu oleh Bpk George M Satya M, Sc, Ph. D

9 Komite Pemantau Risiko
Paling kurang 51% (lima puluh perseratus) 
anggota Komite Pemantau Risiko adalah 

2 dari 6 anggota komite Pemantau Risiko 
adalah 2 orang komisaris independen (33%). 
Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh 2 
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Komisaris Independen dan Pihak 
Independen.

Anggota Komisaris Independen yaitu :
- George M Satya
- Prof DR. Ir. Frans Wanggai,
2 Non Komisaris Independen yaitu :
- Pdt. Lipiyus Biniluk
- drh. Constant Karma
Dan 2 Pihak Independen yaitu :
Drs. Anthon Tangaguling dan Bambang 
Setyowanto.

10 Komite Pemantau Risiko
Anggota Komite Pemantauan Risiko 
memiliki integritas, akhlak dan moral yang 
baik.

Komite Pemantau Risiko
Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki 
integritas, akhlak dan moral yang baik.
Dimana Integritasnya anggota komite 
Pemantau Risiko yang dari unsur komisaris  
sudah teruji melalui Fit and Propertes oleh 
OJK

11 Komite Remunerasi dan Nominasi
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi 
paling kurang terdiri dari seorang 
Komisaris Independen, seorang Komisaris 
dan seorang Pejabat Eksekutif yang 
membawahi sumber daya manusia atau 
seorang perwakilan pegawai.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi 
berjumlah 5 orang terdiri dari: 1 orang 
Komisaris independen (Ketua) yaitu Prof DR. 
Ir. Frans Wanggai, 3 orang anggota 
Komisaris yaitu drh. Constant Karma, George 
M Satya dan Pdt. Lipiyus Biniluk. Dan 1 orang 
pejabat eksekutif yang membidangi Sumber 
Daya Manusia.

12 Komite Remunerasi dan Nominasi
Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai 
anggota Komite harus memiliki 
pengetahuan dan mengetahui ketentuan 
sistem remunerasi dan/atau nominasi serta 
succession plan Bank.

Komite Remunerasi dan Nominasi
Pejabat Eksekutif memiliki pengetahuan dan 
mengetahui ketentuan sistem remunerasi 
dan/atau nominasi serta succession plan 
Bank

13 Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai 
oleh Komisaris Independen

Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai 
oleh Komisaris Independen Yaitu Bpk Prof 
DR. Ir. Frans Wanggai

14 Komite Remunerasi dan Nominasi
Apabila jumlah anggota Komite 
Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih 
dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris 
Independen paling kurang berjumlah 2 
(dua) orang. 

Jumlah Anggota Komite Remunerasi dan 
Nominasi 5 orang terdiri dari yaitu :
2 orang komisaris independen yaitu Prof Dr. 
Ir Frans Wanggai dan George M Satya
2 orang non independen yaitu drh. Constant 
Karma dan Pdt. Lipiyus Biniluk
serta 1 orang pejabat eksekutif yaitu Kepala 
Divisi SDM

15 Komite Remunerasi dan Nominasi
Apabila Bank membentuk Komite tersebut, 
secara terpisah maka: 

1. Pejabat Eksekutif atau perwakilan 
pegawai anggota Komite Remunerasi 
harus memiliki pengetahuan mengenai 
sistem remunerasi Bank; dan

2. Pejabat Eksekutif anggota Komite 
Nominasi harus memiliki pengetahuan 
tentang sistem nominasi dan succession 

Komite Remunerasi dan Nominasi
Apabila Bank membentuk Komite tersebut, 
secara terpisah maka: 
Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi 
adalah Kepala Div SDM yang memiliki 
pengetahuan tentang sistem nominasi dan 
succession plan Bank
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plan Bank.

16 Anggota Komite Audit dan Komite 
Pemantau Risiko bukan merupakan 
anggota Direksi Bank yang sama maupun 
Bank lain.

Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau 
Risiko bukan merupakan anggota Direksi 
Bank yang sama maupun Bank lain. Dimana
Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau 
Risiko terdiri dari 6 orang yang terdiri dari 4 
orang komisaris yaitu George M Satya, Prof 
DR. Ir. Frans Wanggai, drh. Constant Karma, 
dan Pdt. Lipiyus Biniluk dan 2 orang 
Independen pada Komite Audit yaitu Drs. 
Anthon Tangaguling dan Bachrum Harahap 
dan pada Komite Pemantau Risiko yaitu Drs. 
Anthon Tangaguling dan Bambang 
Setyowanto

17 Rangkap jabatan Pihak Independen pada 
Bank yang sama, Bank lain dan/atau 
perusahaan lain telah memperhatikan 
kompetensi, kriteria independensi, 
kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawab.

Perangkapan jabatan Pihak Independen pada 
Bank yang sama ( Kepala Divisi SDM) telah 
memperhatikan kompetensi, kriteria 
independensi, kerahasiaan, kode etik dan 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

18 Seluruh Pihak Independen anggota Komite 
tidak memiliki hubungan keuangan, 
kepengurusan, kepemilikan saham 
dan/atau hubungan keluarga dengan 
Dewan Komisaris, Direksi dan/atau 
Pemegang Saham Pengendali atau 
hubungan dengan Bank, yang dapat 
mempengaruhi kemampuannya untuk 
bertindak independen.

Seluruh Pihak independen anggota Komite 
tidak memiliki hubungan keuangan, 
kepengurusan, kepemilikan saham atau 
keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi 
dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

19 Seluruh Pihak Independen yang berasal 
dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat 
Eksekutif yang berasal dari Bank yang 
sama dan tidak melakukan fungsi 
pengawas atau pihak-pihak lain yang 
mempunyai hubungan dengan Bank yang 
dapat mempengaruhi kemampuan untuk 
bertindak independen telah menjalani 
masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) 
bulan.

Pihak independen yang  berasal dari mantan 
pejabat eksekutif telah menjalani masa 
tunggu (cooling off) lebih dari 6 (enam) bulan. 
Dapat dibuktikan dengan SK Pensiun

20 Komposisi Komite tidak memenuhi 
ketentuan karena adanya intervensi 
pemilik.

Komposisi Komite memenuhi ketentuan 
karena tidak ada intervensi pemilik.

Analisis Indikator Pendukung
Anggota Komite Audit terdiri dari 6 orang yang terdiri dari 4 orang komisaris yaitu George M 
Satya, Prof DR. Ir. Frans Wanggai, drh. Constant Karma, dan Pdt. Lipiyus Biniluk dan 2 orang 
Independen yaitu Drs. Anthon Tangaguling dan Bachrum Harahap dan seluruh anggota 
tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum.

SUB-FAKTOR 2 : GOVERNANCE PROCESS



112 Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)

26

NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Komite Audit

Untuk memberikan rekomendasi kepada 
Dewan Komisaris:
Komite Audit telah memantau dan 
mengevaluasi perencanaan dan 
pelaksanaan audit serta memantau tindak 
lanjut hasil audit dalam rangka menilai 
kecukupan pengendalian intern termasuk 
kecukupan proses pelaporan keuangan.

Komite Audit telah memantau dan 
mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan 
audit serta memantau tindak lanjut hasil audit 
dalam rangka menilai kecukupan 
pengendalian intern termasuk kecukupan 
proses pelaporan keuangan. Dilihat dalam 
Rapat No. 02/ RK/ DK-BPD/ 2014, No. 03/ 
RK/ DK-BPD/ 2014 dan No. 024 RK/ DK-
BPD/ 2014 tentang proses pelaporan 
keuangan

2 Komite Audit
Untuk memberikan rekomendasi kepada 
Dewan Komisaris:
Komite Audit telah mereview:

1. pelaksanaan tugas SKAI;
2. kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP 

dengan standar audit yang berlaku;
3. kesesuaian laporan keuangan dengan 

standar akuntansi yang berlaku; dan 
4. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi 

atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik 
dan hasil pengawasan Bank Indonesia. 

Komite audit telah mereview pelaksaan audit 
oleh KAP, kesesuaian laporan keuangan.
Dilihat dalam Rapat No. 01/ RK/ DK-BPD/ 
2014, No. 02/ RK/ DK-BPD/ 2014 dan No. 03/ 
RK/ DK-BPD/ 2014 serta No. 04/ RK/ DK-
BPD/ 2014 Tentang Persiapan penunjukan 
KAP untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 
2014. Namun tidak ada pembahasan terkait 
Review tentang pelaksanaan tugas SKAI, dan 
pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas 
hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil 
pengawasan Bank Indonesia. 

3 Rapat Komite diselenggarakan sesuai 
kebutuhan Bank.

Rapat Komite diselenggarakan sesuai 
kebutuhan Bank yaitu sebanyak 6 kali 
periode tahun 2014

4 Keputusan rapat diambil berdasarkan 
musyawarah mufakat atau suara terbanyak 
dalam hal tidak terjadi musyawarah
mufakat.

Keputusan rapat diambil berdasarkan 
musyawarah mufakat serta tidak ditemukan 
perbedaan pendapat dari anggota rapat.

5 Komite Audit
Untuk memberikan rekomendasi kepada 
Dewan Komisaris: 
Komite Audit telah memberikan 
rekomendasi penunjukan Akuntan Publik 
dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai 
ketentuan yang berlaku kepada RUPS 
melalui Dewan Komisaris. 

Pengusulan penunjukan KAP pada RUPS 
telah mempertimbangkan saran 
pertimbangan dari Komite Audit. Hal ini dilihat 
dari Notulen Rapat Komite Audit DEKOM No. 
04/ RK/ DK-BPD/ 2014

6 Hasil rapat Komite merupakan 
rekomendasi yang dapat dimanfaatkan 
secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Hasil rapat/Rekomendasi komite menjadi 
bahan dalam rapat gabungan Komisaris 
dengan Direksi : contoh materi rapat KAP dan 
Komite Dewan Komisaris serta pembentukan 
Komite GCG dilihat dari Rapat Komite Audit 
DEKOM No. 01/ RK/ DK-BPD/ 2014, Rapat 
Komite Audit DEKOM No. 02/ RK/ DK-BPD/ 
2014, Rapat Komite Audit DEKOM No. 03/
RK/ DK-BPD/ 2014 dan Rapat Komite Audit 
DEKOM No. 04/ RK/ DK-BPD/ 2014
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7 Komite Pemantau Risiko
Untuk memberikan rekomendasi kepada 
Dewan Komisaris, Komite Pemantau 
Risiko: 
mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan 
manajemen risiko;

Komite Pemantau Risiko
memberikan rekomendasi kepada Dewan 
Komisaris, Komite Pemantau Risiko:
mengevaluasi Profil Risiko dan kebijakan 
manajemen Risiko tahun 2014 yaitu pada 
Rapat Pemantau Resiko Dewan Komisaris 
No. 06/ RK/ DK-BPD/ 2014

8 Komite Pemantau Risiko
Untuk memberikan rekomendasi kepada 
Dewan Komisaris, Komite Pemantau 
Risiko: 
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas Komite Manajemen Risiko dan 
Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Komite Pemantau Risiko
memberikan rekomendasi kepada Dewan 
Komisaris, Komite Pemantau Risiko:
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan 
Kerja Manajemen Risiko yaitu pada Rapat 
Pemantau Resiko Dewan Komisaris No. 06/ 
RK/ DK-BPD/ 2014

9 Komite Remunerasi dan Nominasi
Untuk memberikan rekomendasi kepada 
Dewan Komisaris:
Komite Remunerasi telah mengevaluasi 
kebijakan remunerasi bagi: 

1. Dewan Komisaris dan Direksi dan telah 
disampaikan kepada RUPS; dan

2. Pejabat Eksekutif dan pegawai dan 
telah disampaikan kepada Direksi.

Komite Remunerasi dan Nominasi
memberikan rekomendasi kepada Dewan 
Komisaris:
Komite Remunerasi telah mengevaluasi 
kebijakan remunerasi bagi: Dewan Komisaris 
dan Direksi dan telah disampaikan kepada 
RUPS dan Pejabat Eksekutif dan pegawai 
dan telah disampaikan kepada Direksi.
Rapat Komite Remunerasi & Nominasi 
DEKOM No. No. 05/ RK/ DK-BPD/ 2014

10 Komite Remunerasi dan Nominasi
Untuk memberikan rekomendasi kepada 
Dewan Komisaris:
Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite 
telah menyusun sistem, serta prosedur 
pemilihan dan/atau penggantian anggota 
Dewan Komisaris dan Direksi untuk 
disampaikan kepada RUPS.

Komite Remunerasi dan Nominasi
memberikan rekomendasi kepada Dewan 
Komisaris, Terkait dengan kebijakan 
nominasi, Komite telah menyusun sistem, 
serta prosedur pemilihan dan/atau 
penggantian anggota Dewan Komisaris dan 
Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
Menyusun Dratf SK RUPS tentang pemilihan 
Komisaris Utama Tahun 2014

11 Komite Remunerasi dan Nominasi
Untuk memberikan rekomendasi kepada 
Dewan Komisaris:
Komite Nominasi, telah memberikan 
rekomendasi calon anggota Dewan 
Komisaris dan/atau Direksi untuk 
disampaikan kepada RUPS; 

Komite Nominasi, telah memberikan 
rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris 
dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada 
RUPS;

12 Komite Remunerasi dan Nominasi
Untuk memberikan rekomendasi kepada 
Dewan Komisaris:
Komite Nominasi, telah memberikan 
rekomendasi calon Pihak Independen yang 
dapat menjadi anggota Komite kepada 
Dewan Komisaris. 

Komite Nominasi, telah memberikan 
rekomendasi calon Pihak Independen yang 
dapat menjadi anggota Komite kepada 
Dewan Komisaris. Dalam periode 2014 belum 
ada pemilihan atau penetapan Anggota 
Komite  yang baru.

13 Pemilik melakukan intervensi terhadap 
pelaksanaan tugas Komite, seperti 
misalnya terkait rekomendasi pemberian 
remunerasi yang tidak wajar kepada pihak 

Tidak pernah terjadi di Bank baik saat ini 
maupun masa lalu, dimana Pemilik 
melakukan intervensi terhadap pelaksanaan 
tugas Komite.
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terkait pemilik, rekomendasi calon Dewan 
Komisaris/Direksi yang tidak sesuai 
dengan prosedur pemilihan dan/atau 
penggantian yang telah ditetapkan.

Analisis Indikator Pendukung
Komite audit telah mereview pelaksaan audit oleh KAP, kesesuaian laporan keuangan. Dilihat 
dalam Rapat No. 01/ RK/ DK-BPD/ 2014, No. 02/ RK/ DK-BPD/ 2014 dan No. 03/ RK/ DK-BPD/ 
2014 serta No. 04/ RK/ DK-BPD/ 2014 Tentang Persiapan penunjukan KAP untuk Audit 
Laporan Keuangan Tahun 2014. Namun tidak ada pembahasan terkait Review tentang 
pelaksanaan tugas SKAI, dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, 
Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. 

SUB-FAKTOR 3 : GOVERNANCE OUTCOME
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Hasil risalah rapat wajib dibuat, 

termasuk pengungkapan 
perbedaaan pendapat (dissenting 
opinions) secara jelas dan wajib 
didokumentasikan dengan baik.

Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk 
pengungkapan perbedaaan pendapat (dissenting 
opinions) secara jelas dan wajib didokumentasikan 
dengan baik. Periode 2014 Rapat Komite telah 
dilakukan sebanyak 6 Kali Rapat, dimana 4 kali 
Rapat Komite Audit, 1 Kali Rapat Komite 
Remunerasi dan Nominasi serta 1 Kali Rapat 
Pemantau Risiko. 
Dan telah dibuatkan Dokumen hasil Rapat.

2 Masing-masing Komite telah 
melaksanakan fungsinya sesuai 
ketentuan yang berlaku seperti 
misalnya pemberian rekomendasi 
sesuai tugasnya kepada Dewan 
Komisaris.

Masing-masing Komite telah melaksanakan 
fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti 
misalnya:
Periode 2014 Rapat Komite telah dilakukan 
sebanyak 6 Kali Rapat, dimana 4 kali Rapat Komite 
Audit, 1 Kali Rapat Komite Remunerasi dan 
Nominasi serta 1 Kali Rapat Pemantau Risiko. 
Dan telah dibuatkan Dokumen hasil Rapat. Dan hasil 
rapatnya dituangkan dan di rekomendasikan  
kepada Dewan Komisaris.

Analisis Indikator Pendukung
Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaaan pendapat (dissenting 
opinions) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik. Periode 2014 Rapat Komite 
telah dilakukan sebanyak 6 Kali Rapat, dimana 4 kali Rapat Komite Audit, 1 Kali Rapat Komite 
Remunerasi dan Nominasi serta 1 Kali Rapat Pemantau Risiko. 
Dan telah dibuatkan Dokumen hasil Rapat.

KESIMPULAN
- Kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite Dewan Komisaris, 

kriteria minimum dan tingkat independensi anggota Direksi, sudah sesuai dengan kriteria yang 
diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Tentang GCG.

- Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan-
kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat 
Faktor, yaitu melalui penyelenggaraan rapat internal Komite maupun rapat – rapat dengan unit 
pengendali, telah diselenggara secara efektif dan efisien.

- Rekomendasi Komite-Komite, cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai 
bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.

- Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan 
terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.



115Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)29

KRITERIA PERINGKAT - FAKTOR KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE
1 •Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sangat sesuai dibandingkan dengan 

ukuran dan kompleksitas usaha Bank
•Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan 

minor.
•Rekomendasi Komite-Komite, sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan 

acuan keputusan Dewan Komisaris.
•Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan 

terselenggara secara sangat efektif dan efisien.

2 •Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran 
dan kompleksitas usaha Bank

•Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan efektif namun masih terdapat 
kelemahan minor.

•Rekomendasi Komite-Komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan 
keputusan Dewan Komisaris.

•Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan 
terselenggara secara efektif dan efisien.

3 •Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite cukup sesuai dibandingkan dengan 
ukuran dan kompleksitas usaha Bank.

•Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat 
kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan 
penurunan Peringkat Faktor.

•Rekomendasi Komite-Komite, cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai 
bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.

•Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan 
terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.

4 •Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite kurang sesuai dibandingkan dengan 
ukuran dan kompleksitas usaha Bank.

•Pelaksanaan tugas Komite-Komite berjalan kurang efektif dan terdapat kelemahan 
penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor 
dan Komposit GCG.

•Rekomendasi Komite-Komite, kurang bermanfaat dan kurang dapat dipergunakan 
sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.

•Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan kurang sesuai dengan pedoman intern 
dan terselenggara secara kurang efektif dan efisien.

5 •Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite tidak sesuai dibandingkan dengan 
ukuran dan kompleksitas usaha Bank.

•Pelaksanaan tugas Komite-Komite berjalan tidak efektif dan terdapat kelemahan 
penerapan yang signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan 
peringkat komposit GCG.

•Rekomendasi Komite-Komite, tidak bermanfaat dan tidak dapat dipergunakan sebagai 
bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.

•Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan tidak sesuai dengan pedoman intern dan 
terselenggara secara tidak efektif dan efisien.
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NO ASPEK YANG DINILAI

4 PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

TUJUAN

Untuk menilai efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek 
pengungkapan (disclosure)-nya serta dampak benturan kepentingan tersebut terhadap 
profitabilitas Bank.

SUB-FAKTOR 1 : GOVERNANCE STRUCTURE
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Bank memiliki kebijakan, sistem dan 

prosedur penyelesaian mengenai : 

• benturan kepentingan yang mengikat 
setiap pengurus dan pegawai Bank; 

• administrasi, dokumentasi dan 
pengungkapan benturan kepentingan 
dimaksud dalam Risalah Rapat.

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan 
prosedur penyelesaian mengenai benturan 
kepentingan yang mengikat setiap pengurus 
dan pegawai Bank yaitu pada SK Direksi 
No.101 A/ DIR-BPD/XI/2013 Tentang BPP 
GCG BPP GCG Buku VIII dan Buku Kode Etik 
serta SK Direksi No. 60/ DIR-BPD/ IX/ 2008 
Tentang benturan Kepentingan

Analisis Indikator Pendukung
Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan 
kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank yaitu pada SK Direksi No.101 
A/ DIR-BPD/XI/2013 Tentang BPP GCG BPP GCG Buku VIII dan Buku Kode Etik serta SK 
Direksi No. 60/ DIR-BPD/ IX/ 2008 Tentang benturan Kepentingan

SUB-FAKTOR 2 : GOVERNANCE PROCESS
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, 

anggota Dewan Komisaris, anggota 
Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak 
mengambil tindakan yang dapat 
merugikan atau mengurangi keuntungan 
Bank.

Selama periode penilaian atau assesment  
yaitu tahun 2014 tidak terjadi benturan 
kepentingan

Analisis Indikator Pendukung
Selama periode penilaian atau assesment  yaitu tahun 2014 tidak terjadi benturan kepentingan

SUB-FAKTOR 3 : GOVERNANCE OUTCOME
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Benturan kepentingan yang dapat 

merugikan Bank atau mengurangi 
keuntungan Bank telah diungkapkan 
dalam setiap keputusan dan telah 
terdokumentasi dengan baik.

Saat ini tidak terjadi benturan kepentingan.

2 Kegiatan operasional bank bebas dari 
intervensi pemilik/pihak terkait/pihak 
lainnya yang dapat menimbulkan 
benturan kepentingan yang dapat atau 

Saat ini tidak terjadi benturan kepentingan.
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mengurangi keuntungan atau merugikan 
Bank 

3 Bank berhasil menyelesaikan benturan 
kepentingan yang terjadi.

Saat ini tidak terjadi benturan kepentingan.

Analisis Indikator Pendukung
Saat ini tidak terjadi benturan kepentingan.

KESIMPULAN
- Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang 

lengkap dan efektif, yang mengikat setiap pengurus dan pegawai bank yang melekat pada 
ketentuan Kode Etik Bank Papua yang diatur dalam SK Direksi.

- Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah 
rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.

- Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

KRITERIA PERINGKAT - FAKTOR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
1 •Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang 

sangat lengkap dan efektif.
•Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi 

dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik. 
Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

2 •Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang 
lengkap dan efektif.

•Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan 
risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.

•Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

3 •Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap 
dan efektif.

•Benturan kepentingan telah cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dengan 
risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.

•Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

4 •Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan Bank kurang lengkap dan efektif.
•Benturan kepentingan kurang diungkap dalam keputusan, sebagian telah dilengkapi 

dengan risalah rapat, belum diadminsitrasikan secara lengkap dan didokumentasikan 
secara kurang baik.

•Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

5 •Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan tidak lengkap dan efektif.
•Benturan kepentingan tidak diungkap dalam keputusan, tidak dilengkapi dengan risalah 

rapat, tidak diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik.
•Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

N
O ASPEK YANG DINILAI
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5 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

TUJUAN

Untuk menilai:

• tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang 
berwenang;

• efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja 
Kepatuhan;

• menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh 
bidang/jenjang organisasi; tersedianya MIS yang memadai agar Satuan Kerja Kepatuhan 
dapat menjalankan tugasnya secara efektif.

SUB-FAKTOR 1 : GOVERNANCE STRUCTURE
N
O KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT

1 Satuan kerja kepatuhan independen 
terhadap satuan kerja operasional.

Satuan Kerja Kepatuhan setingkat Divisi dan
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
independen terhadap satuan kerja operasional.

2 Pengangkatan, pemberhentian dan/atau 
pengunduran diri Direktur yang 
membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai 
dengan ketentuan Bank Indonesia.

Proses Pengangkatan Direktur yang 
membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai 
dengan ketentuan Bank Indonesia. Telah 
melalui proses Fit and proper tes, diputuskan 
dalam RUPS dan telah dilaporkan kepada BI/ 
OJK dan mendapat pengesahan dari 
MENKUMHAM

3 Bank telah menyediakan sumber daya 
manusia yang berkualitas pada satuan 
kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan 
tugas secara efektif.

Bank telah menyediakan sumber daya manusia 
yang cukup berkualitas pada satuan kerja 
Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara 
efektif yaitu dari total jumlah 21 staf Divisi 
Kepatuhan, 6 diantaranya belum memiliki 
pengalaman Operasional Bank namun telah 
mendapatkan pelatihan-pelatihan Reguler 
terkait tugas pekerjaan.

Analisis Indikator Pendukung
- Satuan Kerja Kepatuhan setingkat Divisi dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

independen terhadap satuan kerja operasional.
- Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang cukup berkualitas pada satuan kerja 

Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif yaitu dari total jumlah 21 staf Divisi 
Kepatuhan. Namun 6 diantaranya belum memiliki pengalaman Operasional Bank namun telah 
mendapatkan pelatihan-pelatihan Reguler terkait tugas pekerjaan.

SUB-FAKTOR 2 : GOVERNANCE PROCESS
N
O KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT

1 Direksi telah:
a. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank 
dalam bentuk dokumen formal tentang 

Direksi telah :Menyetujui kebijakan kepatuhan 
Bank dalam bentuk dokumen formal tentang 
fungsi kepatuhan yang efektif. Berupa  BPP 
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fungsi kepatuhan yang efektif. Kepatuhan, Struktur Organisasi, JOP Profil, 
dan Kebijakan lain terkait dengan fungsi 
Kepatuhan telah disahkan dalam bentuk SK 
Direksi Bank Papua.

2 Direksi telah:
b. Bertanggung jawab untuk 
mengkomunikasikan seluruh kebijakan, 
pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh 
jenjang organisasi terkait.

Direksi telah mengkomunikasikan seluruh 
kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke 
seluruh jenjang organisasi melalui : Sosialisasi, 
Brifing Pagi, Kunjungan, Rapat Kerja, 
Pelatihan, dll.

3 Direksi telah:
c. Bertanggung jawab untuk menciptakan 
fungsi kepatuhan yang efektif dan 
permanen sebagai bagian dari kebijakan 
kepatuhan Bank secara keseluruhan.

Direksi telah :Bertanggung jawab untuk 
menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan 
permanen sebagai bagian dari kebijakan 
kepatuhan Bank secara keseluruhan. Dilihat 
dari Kebijakan Direksi dengan membentuk 
satuan Kerja Unit Kepatuhan setingkat Divisi 
melalui SK Direksi No.32/DIR-BPD/IV/2012 
tentang Struktur Organisasi dan Uraian 
Jabatan

4 Direktur yang membawahkan Fungsi 
Kepatuhan bertugas dan bertanggung 
jawab antara lain: 

a. memastikan kepatuhan Bank terhadap 
ketentuan Bank Indonesia dan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, dengan cara:
1. menetapkan langkah-langkah yang 

diperlukan dengan memperhatikan 
prinsip kehati-hatian;

2. memantau dan menjaga agar 
kegiatan usaha Bank tidak 
menyimpang dari ketentuan;

3. memantau dan menjaga kepatuhan 
Bank terhadap seluruh perjanjian 
dan komitmen yang dibuat oleh 
Bank kepada Bank Indonesia dan 
lembaga otoritas yang berwenang;

b. menyampaikan laporan pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawab paling 
kurang secara triwulanan kepada 
Direktur Utama dengan tembusan 
kepada Dewan Komisaris atau pihak 
yang berwenang sesuai struktur 
organisasi Bank;

c. merumuskan strategi guna mendorong 
terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;

d. mengusulkan kebijakan kepatuhan 
atau prinsip-prinsip kepatuhan yang 
akan ditetapkan oleh Direksi;

e. menetapkan sistem dan prosedur 
kepatuhan yang akan digunakan untuk 
menyusun ketentuan dan pedoman 
internal Bank;

f. memastikan bahwa seluruh kebijakan, 

Direktur yang membawahkan Fungsi 
Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab 
antara lain: 
- Direktur Kepatuhan telah melaksanakan 

fungsi untuk memastikan Kepatuhan Bank 
terhadap ketentuan Bank Indonesia dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
melalui : Kajian Kepatuhan, Kunjungan 
Supervisi, Rapat Lintas Divisi, Laporan-
Laporan, dll

- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas 
dan tanggung jawab paling kurang secara 
triwulanan kepada Direktur Utama dengan 
tembusan kepada Dewan Komisaris seperti 
Laporan Bulanan Pelaksanaan Tugas 
Direktur Kepatuhan.

- Merumuskan strategi guna mendorong 
terciptanya Budaya Kepatuhan Bank yaitu 
dengan adanya sosialisasi ke cabang tentang 
budaya kepatuhan/ Komitmen Kepatuhan/ 
GCG

- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, 
ketentuan, sistem, dan prosedur, serta 
kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah 
sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku
seperti kajian kepatuhan terkait SK Direksi, 
SE Direksi, SOP dan kajian lainnya.
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dengan ketentuan Bank Indonesia dan 
peraturan perundangan-undangan
yang berlaku;

f. melakukan tugas-tugas lainnya yang 
terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Analisis Indikator Pendukung
- Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: 
• Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, 

sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

• Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, 
ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan 
Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk Kajian 
Kepatuhan, Compliance Cheklis untuk Pengembangan Jaringan Kantor, Pengkinian Data 
Nasabah, Sosialisasi APU & PPT.

Namun demikian masih perlu didukung dengan tersedianya Tools untuk melakukan 
pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada 
peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

SUB-FAKTOR 3 : GOVERNANCE OUTCOME
N
O KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT

1 Bank telah menyampaikan laporan 
pokok pelaksanaan tugas Direktur 
yang membawahkan Fungsi 
Kepatuhan dan laporan khusus 
kepada Bank Indonesia dan pihak 
terkait.

Bank telah menyampaikan laporan pokok 
pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan 
Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada 
Bank Indonesia dan pihak terkait secara tepat 
waktu dan sesuai ketentuan.

2 Cakupan laporan pelaksanaan tugas 
Direktur yang membawahkan Fungsi 
Kepatuhan tersebut telah sesuai 
dengan ketentuan Bank Indonesia 
yang berlaku.

Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang 
membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah 
sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang 
berlaku.

3 Bank berhasil menurunkan tingkat 
pelanggaran terhadap ketentuan 
yang berlaku.

Bank terus berupaya menurunkan tingkat 
pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
Karena masih terdapat adanya temuan-temuan 
berulang dari hasil pemeriksaan Audit Internal dan 
Ekternal

4 Bank berhasil membangun budaya 
kepatuhan dalam pengambilan 
keputusan dan dalam kegiatan 
operasional bank.

Bank masih perlu meningkatkan budaya kepatuhan 
dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan 
operasional bank.

Analisis Indikator Pendukung
- Bank masih perlu meningkatkan budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam 

kegiatan operasional bank.
- Dan Bank terus berupaya menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Karena masih terdapat adanya temuan-temuan berulang dari hasil pemeriksaan Audit Internal 
dan Ekternal

KESIMPULAN

- Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material 
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terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa 
triwulanan berikutnya. Direktur Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain : 
memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang –
Undangan yang berlaku, dengan cara : Menetapkan langkah – langkah yang diperlukan 
dengan prinsip kehati – hatian, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak 
menyimpan dari ketentuan, memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh 
perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan OJK, 
memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha Bank 
telah sesuai dengan ketentuan BI dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, 
meminimalkan resiko kepatuhan bank.

- Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan 
berjalan cukup efektif yaitu dengan menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan 
prosedur kerja terkini di seluruh bidang / jenjang organisasi , kalau terjadi pelanggaran tidak 
material.

- Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai 
kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang 
organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang 
undangan yang berlaku.

KRITERIA PERINGKAT - FAKTOR PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
1 •Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.
•Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan 

berjalan sangat efektif.
•Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala 

mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional. Pedoman, sistem dan prosedur 
kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan sangat sesuai 
dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

2 • Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak 
material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada 
masa triwulan penilaian CAMELS Rating.

• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan 
berjalan efektif.

• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala 
mengenai kepatuhan mayorita satuan kerja operasional. Pedoman, sistem dan prosedur 
seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan 
perundang undangan yang berlaku.

3 • Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material 
terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa 
triwulanan berikutnya.

• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan 
berjalan cukup efektif.

• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala 
mengenai kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. Pedoman, sistem dan prosedur 
seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan 
perundang undangan yang berlaku.

4 •Kepatuhan Bank kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran yang cukup material 
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terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) 
masa triwulan berikutnya.

•Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan 
berjalan kurang efektif .

•Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review namun dalam 
frekuensi yang tidak teratur terhadap kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. 
Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia kurang lengkap, kini 
dan kurang sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

5 •Kepatuhan Bank tidak baik dan sering melakukan pelanggaran yang material terhadap 
ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan kemungkinan penyelesaiannya akan 
memakan waktu lebih dari 2 (dua) masa triwulanan.

•Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan 
berjalan tidak efektif.

•Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan tidak pernah melakukan review 
terhadap kepatuhan satuan kerja operasional. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh 
jenjang organisasi tersedia tidak lengkap, kini dan tidak sesuai dengan ketentuan dan 
perundang undangan yang berlaku.

NO ASPEK YANG DINILAI

6 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

TUJUAN

Untuk menilai:

• Kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan 
Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku;

• Efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan 
mampu berkembang secara wajar.

SUB-FAKTOR 1 : GOVERNANCE STRUCTURE
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Bank memiliki Standar Pelaksanaan 

Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), 
dengan: 

a. Menyusun Piagam Audit Intern 
(Internal Audit Charter);

b. Membentuk SKAI;
c. Menyusun panduan audit intern.

Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit 
Intern Bank (SPFAIB), yaitu Bank telah 
membentuk satuan kerja audit intern (SKAI) ,
Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit 
Charter),  Program Kerja Audit Tahunan (PKAT)
disetujui Direktur Utama.

2 Kelembagaan SKAI independen 
terhadap satuan kerja operasional.

Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan 
kerja operasional sesuai ketentuan PBI 
1/6/PBI/1999.

3 Struktur organisasi SKAI Bank telah Struktur organisasi SKAI sesuai ketentuan 
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sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.

dibawah supervisi Direktur Utama.

4 Bank menyediakan sumber daya yang 
berkualitas pada SKAI untuk 
menyelesaikan tugas secara efektif.

Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas 
pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara 
efektif. Dilihat dari sebagian besar Auditor SKAI  
berpengalaman di Operasional dan dibekali 
pelatihan sertifikasi Auditor (QIA)  dan terdapat 3 
Auditor yang telah memiliki QIA

Analisis Indikator Pendukung
Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), yaitu Bank telah 
membentuk satuan kerja audit intern (SKAI) , Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit 
Charter),  Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) disetujui Direktur Utama.

SUB-FAKTOR 2 : GOVERNANCE PROCESS
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Direksi bertanggung jawab atas:

a. Terciptanya struktur pengendalian 
intern, dan menjamin terselenggaranya 
fungsi audit intern Bank dalam setiap 
tingkatan manajemen.

Direksi bertanggung jawab atas: Terciptanya 
struktur pengendalian intern, dan menjamin 
terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam 
setiap tingkatan manajemen. Dibuktikan dengan 
Direksi telah melakukan beberapa kebijakan 
dalam rangka pengendalian intern diantaranya 
membentuk Satuan Kerja Pengendali : SKAI, 
SKAF, RM, Kepatuhan, Hukum, Program Whistle 
Blowing dan Penempatan Auditor Cabang namun 
masih perlu  dilakukan upaya-upaya peningkatan 
pengendalian Interen mengingat masih adanya 
temuan-temuan berulang.

2 Direksi bertanggung jawab atas:
b. Tindak lanjut temuan audit intern 
Bank sesuai dengan kebijakan dan 
arahan Dewan Komisaris.

Direksi bertanggung jawab atas:
Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai 
dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris,
yaitu Direksi melalui SKAI memantau tindak lanjut 
temuan dan dapat dilihat juga pada Notulen 
Rapat RDU yang membahas tentang tindaklanjut 
temuan.

3 Bank menerapkan fungsi audit intern 
secara efektif pada seluruh aspek dan 
unsur kegiatan yang secara langsung 
diperkirakan dapat mempengaruhi 
kepentingan Bank dan masyarakat.

Bank menerapkan fungsi audit intern secara 
efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan 
yang secara langsung diperkirakan dapat 
mempengaruhi kepentingan Bank dan 
masyarakat, yaitu dapat dilihat dari dibentuknya 
SKAI Cabang

4 Bank melakukan kaji ulang secara 
berkala atas efektifitas pelaksanaan 
kerja SKAI dan kepatuhannya 
terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal 
setiap tiga tahun.

Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas 
efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan 
kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak 
eksternal setiap tiga tahun, yaitu Bank telah 
melakukan review secara berkala setiap 3 tahun 
sesuai ketentuan (Review terakhir Bulan 
November 2012 oleh KAP HLD Hadori Sugiarto 
Adi & Rekan )

5 SKAI telah melakukan fungsi 
pengawasan secara independen 
dengan cakupan tugas yang memadai 
dan sesuai dengan rencana, 
pelaksanaan maupun pemantauan 

SKAI dalam melakukan fungsi dan tugas 
pengawasan berpedoman pada Piagam Audit 
Intern (Internal Audit Charter) yang telah dimiliki 
dan SPFAIB
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hasil audit.
6 SKAI telah melaksanakan tugas 

sekurang-kurangnya meliputi 
penilaian: 

a. Kecukupan Sistem Pengendalian 
Intern Bank;

b. Efektivitas Sistem Pengendalian 
Intern Bank;

c. Kualitas kinerja.

SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-
kurangnya meliputi penilaian yaitu kecukupan 
Sistem Pengendalian Intern Bank, efektivitas 
Sistem Pengendalian Intern Bank dan Kualitas 
Kerja

7 SKAI telah memantau, menganalisis 
dan melaporkan perkembangan tindak 
lanjut perbaikan yang dilakukan 
auditee.

SKAI telah memantau, menganalisis dan 
melaporkan perkembangan tindak lanjut 
perbaikan yang dilakukan auditee.

8 SKAI telah menyusun dan 
mengkinikan pedoman kerja serta 
sistem dan prosedur untuk 
melaksanakan tugas bagi auditor 
intern secara berkala sesuai ketentuan 
dan perundangan yang berlaku.

SKAI telah melakukan evaluasi terhadap 
pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara 
berkala.

9 Rencana pemeriksaan SKAI Bank, 
kecukupan ruang lingkup pemeriksaan 
serta kedalaman pemeriksaan telah 
memadai.

Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan 
ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman 
pemeriksaan telah memadai.

10 Tidak terdapat penyimpangan dalam 
realisasi atas rencana pemeriksaan 
SKAI Bank.

Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi 
atas rencana pemeriksaan SKAI Bank sesuai 
aturan internal bank

11 Bank merencanakan dan 
merealisasikan peningkatan mutu 
keterampilan sumber daya manusia 
secara berkala dan berkelanjutan.

Bank merencanakan dan merealisasikan 
peningkatan mutu keterampilan sumber daya 
manusia secara berkala dan berkelanjutan, yaitu 
dengan dilakukan Ujian Sertifikasi Manajemen 
secara berkala

12 SKAI telah melaporkan seluruh 
temuan hasil pemeriksaan sesuai 
ketentuan yang berlaku.

SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil 
pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Analisis Indikator Pendukung
Direksi bertanggung jawab atas: Terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin 
terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen. Dibuktikan 
dengan Direksi telah melakukan beberapa kebijakan dalam rangka pengendalian intern 
diantaranya membentuk Satuan Kerja Pengendali : SKAI, SKAF, RM, Kepatuhan, Hukum, 
Program Whistle Blowing dan Penempatan Auditor Cabang namun masih perlu  dilakukan 
upaya-upaya peningkatan pengendalian Interen mengingat masih adanya temuan-temuan 
berulang.

SUB-FAKTOR 3 : GOVERNANCE OUTCOME
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Direksi bertanggung jawab atas 

tersedianya laporan kegiatan 
pelaksanaan fungsi audit intern Bank 
kepada RUPS.

Direksi bertanggung jawab atas tersedianya 
laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern 
Bank kepada RUPS.
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2 Temuan-temuan pemeriksaan SKAI 
telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi 
temuan yang berulang.

Direksi melalui SKAI memantau tindak lanjut 
temuan dan Masih terdapat adanya temuan-
temuan berulang dari hasil pemeriksaan Audit 
Internal dan Ekternal

3 SKAI bertindak obyektif dalam 
melakukan audit.

SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.

4 Fungsi audit intern telah dilaksanakan 
secara memadai dengan 
memperhatikan antara lain: 

a. Program audit telah mencakup 
keseluruhan unit kerja yang 
pelaksanaannya 
mempertimbangkan tingkat risiko 
pada masing-masing unit kerja.

b. Program audit dan ruang lingkup 
audit telah memadai sesuai dengan 
prinsip-prinsip SPFAIB antara lain 
terpenuhinya independensi, 
objektivitas, tidak ada pembatasan 
dalam cakupan dan ruang lingkup 
audit intern.

c. Terpenuhinya jumlah dan kualitas 
auditor intern.

Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara 
memadai dengan memperhatikan antara lain: 

- Program audit telah mencakup keseluruhan unit 
kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan 
tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.

- Program audit dan ruang lingkup audit telah 
memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB 
antara lain terpenuhinya independensi, 
objektivitas, tidak ada pembatasan dalam 
cakupan dan ruang lingkup audit intern.

- Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.

Analisis Indikator Pendukung
Direksi melalui SKAI memantau tindak lanjut temuan dan Masih terdapat adanya temuan-
temuan berulang dari hasil pemeriksaan Audit Internal dan Ekternal

KESIMPULAN
- Kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan 

Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku; Bank memiliki Standar Pelaksanaan 
Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit 
Charter), Membentuk SKAI, Menyusun panduan audit intern.

- Efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan 
mampu berkembang secara wajar. Kelembagaan SKAI Independen terhadap satuan kerja 
operasional, struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas 
secara efektif

- SKAI telah melaksanakan tugas sekurang – kurangnya meliputi penilaian : kecukupan sistem 
pengendalian Intern Bank, efektifitas sistem pengendalian Intern Bank, kualitas kinerja

- Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedomanintern sesuai dengan 
standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang 
telah/ dapat diatasi dengan tindakan rutin. SKAI menjalankan fungsinya secara Independen 
dan obyektif.

KRITERIA PERINGKAT - FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
1 • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan sangat efektif, pedoman intern sesuai 

dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan minor. 
SKAI telah menjalankan fungsinya secara sangat independen dan obyektif.

2 • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai 
dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan 
minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin. SKAI menjalankan fungsinya secara 
independen dan obyektif.
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3 • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup 
sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat 
kelemahan minor yang apabila tidak segera diatasi dapat menurunkan kualitas 
pelaksanaan fungsi audit intern. SKAI menjalankan fungsinya secara cukup independen 
dan obyektif.

4 • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan kurang efektif, pedoman intern kurang
sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan 
yang cukup signifikan. SKAI menjalankan fungsinya secara kurang independen dan 
obyektif.

5 • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan tidak efektif, pedoman intern tidak sesuai 
dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang 
signifikan. SKAI menjalankan fungsinya secara tidak independen dan obyektif.

NO ASPEK YANG DINILAI

7 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

TUJUAN

Untuk menilai:

• Efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik;
• Kualitas hasil audit Akuntan Publik;
• Kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang 

berlaku.

SUB-FAKTOR 1 : GOVERNANCE STRUCTURE
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Penugasan audit kepada Akuntan 

Publik dan KAP sekurang-
kurangnya memenuhi aspek-aspek: 

1. Kapasitas Kantor Akuntan Publik 
yang ditunjuk;

2. Legalitas perjanjian kerja; 
3. Ruang lingkup audit;
4. Standar profesional akuntan 

publik, dan 
5. Komunikasi Bank Indonesia 

dengan Kantor Akuntan Publik 
dimaksud.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP 
sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: 
Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk,
Legalitas perjanjian kerja, Ruang lingkup audit,
Standar profesional akuntan public.

Analisis Indikator Pendukung
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-kurangnya memenuhi aspek-
aspek: Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, Legalitas perjanjian kerja, Ruang 
lingkup audit, Standar profesional akuntan public.

SUB-FAKTOR 2 : GOVERNANCE PROCESS
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NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Dalam pelaksanaan audit laporan 

keuangan Bank, Bank menunjuk 
Akuntan Publik dan KAP yang 
terdaftar di Bank Indonesia.

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, 
Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang 
terdaftar di Bank Indonesia.

2 Penunjukan Akuntan Publik dan 
KAP yang sama oleh Bank telah 
sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama 
oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3 Penunjukan Akuntan Publik dan 
KAP terlebih dahulu memperoleh 
persetujuan RUPS berdasarkan 
rekomendasi dari Komite Audit 
melalui Dewan Komisaris.

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih 
dahulu memperoleh persetujuan RUPS yaitu RUPS 
Tanggal 14 Mei 2014 di Raja Ampat dan 
berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit 
melalui Dewan Komisaris yaitu Rapat Komite Audit 
Dewan Komisaris No. 04/ RK/ DK-BPD/ 2014 
Tanggal 03 Juli 2014

4 Akuntan Publik dan KAP yang 
ditunjuk, mampu bekerja secara 
independen, memenuhi standar 
profesional akuntan publik dan 
perjanjian kerja serta ruang lingkup 
audit yang ditetapkan.

Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu 
bekerja secara independen, memenuhi standar 
profesional akuntan publik dan perjanjian kerja 
serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

5 Akuntan Publik telah melakukan 
komunikasi dengan Bank Indonesia 
mengenai kondisi Bank yang diaudit 
dalam rangka persiapan dan 
pelaksanaan audit.

Akuntan Publik telah melakukan komunikasi 
dengan Bank Indonesia mengenai kondisi Bank 
yang diaudit dalam rangka persiapan dan 
pelaksanaan audit.

6 Akuntan Publik telah melaksanakan 
audit secara independen dan 
profesional.

Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara 
independen dan profesional.

7 Akuntan Publik telah melaporkan 
hasil audit dan Management Letter
kepada Bank Indonesia.

Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan 
Management Letter kepada Bank Indonesia./OJK

Analisis Indikator Pendukung
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP 
yang terdaftar di Bank Indonesia.

SUB-FAKTOR 3 : GOVERNANCE OUTCOME
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Hasil audit dan management letter 

telah menggambarkan 
permasalahan bank yang signifikan 
dan disampaikan secara tepat 
waktu kepada Bank Indonesia oleh 
KAP yang ditunjuk.

Hasil audit dan management letter telah 
menggambarkan permasalahan bank yang 
signifikan dan disampaikan secara tepat waktu 
kepada Bank Indonesia oleh KAP yang ditunjuk.

2 Cakupan hasil audit paling kurang 
sesuai dengan ruang lingkup audit 
sebagaimana diatur dalam 
ketentuan yang berlaku.

Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan 
ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam 
ketentuan yang berlaku.

3 Auditor bertindak obyektif dalam 
melakukan audit.

Auditor telah memenuhi aspek-aspek yang 
dipersyaratkan dan bertindak obyektif dalam 
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melakukan audit.

Analisis Indikator Pendukung
Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan 
dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia oleh KAP yang ditunjuk.

KESIMPULAN
- Pelaksanaan audit oleh KAP efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang 

ditetapkan  dalam ketentuan.
- Kualitas dan cangkupan hasil audit KAP baik, dan pelaksanaan audit oleh KAP telah 

Independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. 

KRITERIA PERINGKAT - FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN
1 •Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan 

minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
•Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik. Pelaksanaan audit 

dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria 
yang ditetapkan.

2 •Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum 
yang ditetapkan dalam ketentuan namun terdapat kekurangan minor.

•Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik. Pelaksanaan audit oleh Akuntan 
Publik/KAP telah independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

3 •Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan 
minimum yang ditetapkan dalam ketentuan namun terdapat kekurangan.

•Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik. Pelaksanaan audit oleh 
Akuntan Publik/KAP cukup independen dan cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan.

4 •Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik kurang efektif dan sesuai dengan persyaratan 
minimum yang ditetapkan dalam ketentuan dan terdapat kekurangan yang cukup 
material.

•Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik kurang baik. Pelaksanaan audit oleh 
Akuntan Publik/KAP kurang independen.

5 •Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik tidak efektif dan tidak sesuai dengan 
persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan dan terdapat kekurangan yang 
material.

•Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik tidak baik. Pelaksanaan audit oleh 
Akuntan Publik/KAP tidak independen.

NO ASPEK YANG DINILAI

8 PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN
INTERN

TUJUAN
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Untuk menilai :

• Efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan 
kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya;

• Memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah melakukan 
pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.

SUB-FAKTOR 1 : GOVERNANCE STRUCTURE
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Bank telah memiliki kebijakan, 

prosedur dan penetapan limit risiko 
yang memadai.

Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan 
penetapan limit risiko yang memadai.

2 Bank telah memiliki struktur organisasi 
yang memadai untuk mendukung 
penerapan manajemen risiko dan 
pengendalian intern yang baik antara 
lain SKAI, SKMR dan Komite 
Manajemen Risiko serta Satuan Kerja 
Kepatuhan.

Bank telah memiliki struktur organisasi yang
memadai untuk mendukung penerapan 
manajemen risiko dan pengendalian intern yang 
baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite 
Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.

Analisis Indikator Pendukung
Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.

SUB-FAKTOR 2 : GOVERNANCE PROCESS
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Dewan Komisaris memiliki tugas dan 

tangung jawab yang jelas, diantaranya: 

a. menyetujui kebijakan Manajemen 
Risiko termasuk strategi dan 
kerangka Manajemen Risiko yang 
ditetapkan sesuai dengan tingkat 
risiko yang diambil (risk appetite) 
dan toleransi risiko (risk tolerance);

b. mengevaluasi kebijakan 
Manajemen Risiko dan Strategi 
Manajemen Risiko paling kurang 
satu kali dalam satu tahun atau 
dalam frekuensi yang lebih sering 
dalam hal terdapat perubahan 
faktor-faktor yang mempengaruhi 
kegiatan usaha Bank secara 
signifikan;

c. mengevaluasi pertanggungjawaban 
Direksi dan memberikan arahan 
perbaikan atas pelaksanaan 
kebijakan Manajemen Risiko secara 
berkala. Evaluasi dilakukan dalam 
rangka memastikan bahwa Direksi 
mengelola aktivitas dan risiko-risiko 
Bank secara efektif

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tangung 
jawab yang jelas, diantaranya : menyetujui 
kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi 
dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan 
sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk 
appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance),
mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan 
Strategi Manajemen Risiko, mengevaluasi 
pertanggungjawaban Direksi dan memberikan 
arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan 
Manajemen Risiko secara berkala terdapat dalam 
Laporan Dewan Komisaris terhadap OJK tentang 
Evaluasi.
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2 Direksi memiliki tugas dan tanggung 
jawab yang jelas, diantaranya: 

a. menyusun kebijakan Manajemen 
Risiko termasuk strategi dan 
kerangka Manajemen Risiko secara 
tertulis dan komprehensif termasuk 
limit risiko secara keseluruhan dan 
per jenis risiko, dengan 
memperhatikan tingkat risiko yang 
diambil dan toleransi risiko terhadap 
kecukupan permodalan. Setelah 
mendapat persetujuan dari Dewan 
Komisaris maka Direksi 
menetapkan kebijakan, strategi, 
dan kerangka Manajemen Risiko 
dimaksud;

b. menyusun, menetapkan, dan 
mengkinikan prosedur dan alat 
untuk mengidentifikasi, mengukur, 
memonitor, dan mengendalikan 
risiko;

c. menyusun dan menetapkan 
mekanisme persetujuan transaksi, 
termasuk yang melampaui limit dan 
kewenangan untuk setiap jenjang 
jabatan;

d. mengevaluasi dan/atau 
mengkinikan kebijakan, strategi, 
dan kerangka Manajemen Risiko 
paling kurang satu kali dalam satu 
tahun atau dalam frekuensi yang 
lebih sering dalam hal terdapat 
perubahan faktor-faktor yang 
mempengaruhi kegiatan usaha 
Bank, eksposur risiko, dan/atau 
profil risiko secara signifikan;

e. menetapkan struktur organisasi 
termasuk wewenang dan tanggung 
jawab yang jelas pada setiap 
jenjang jabatan yang terkait dengan 
penerapan Manajemen Risiko;

f. bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kebijakan, strategi, 
dan kerangka Manajemen Risiko 
yang telah disetujui oleh Dewan 
Komisaris serta mengevaluasi dan 
memberikan arahan berdasarkan 
laporan-laporan yang disampaikan 
oleh SKMR termasuk laporan 
mengenai profil risiko;

g. memastikan seluruh risiko yang 
material dan dampak yang 
ditimbulkan oleh risiko dimaksud 
telah ditindaklanjuti dan telah 

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang 
jelas, diantaranya: menyusun kebijakan 
Manajemen Risiko termasuk strategi dan 
kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan 
komprehensif termasuk limit risiko secara 
keseluruhan dan per jenis risiko, dengan 
memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan 
toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. 
Setelah mendapat persetujuan dari Dewan 
Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, 
strategi, dan kerangka Manajemen Risiko 
dimaksud, menyusun, menetapkan, dan 
mengkinikan prosedur dan alat untuk 
mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan 
mengendalikan Risiko, bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka 
Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh 
Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan 
memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan 
yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan 
mengenai profil Risiko, memastikan seluruh risiko 
yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh
risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
kepada Dewan Komisaris secara berkala, serta 
memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko 
telah diterapkan secara independen. Hal ini 
terdapat dalam Laporan Profil Resiko Bank)
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menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban kepada 
Dewan Komisaris secara berkala. 
Laporan dimaksud antara lain 
memuat laporan perkembangan 
dan permasalahan terkait risiko 
yang material disertai langkah-
langkah perbaikan yang telah, 
sedang, dan akan dilakukan;

h. memastikan pelaksanaan langkah-
langkah perbaikan atas 
permasalahan atau penyimpangan 
dalam kegiatan usaha Bank yang 
ditemukan oleh SKAI;

i. mengembangkan budaya 
Manajemen Risiko termasuk 
kesadaran risiko pada seluruh 
jenjang organisasi, antara lain 
meliputi komunikasi yang memadai 
kepada seluruh jenjang organisasi 
tentang pentingnya pengendalian 
intern yang efektif;

j. memastikan kecukupan dukungan 
keuangan dan infrastruktur untuk 
mengelola dan mengendalikan 
risiko;

k. memastikan bahwa fungsi 
Manajemen Risiko telah diterapkan 
secara independen yang 
dicerminkan antara lain adanya 
pemisahan fungsi antara SKMR 
yang melakukan identifikasi, 
pengukuran, pemantauan dan 
pengendalian risiko dengan satuan 
kerja yang melakukan dan 
menyelesaikan transaksi.

3 Bank telah menerapkan sistem 
pengendalian intern yang menyeluruh 
dan handal.

Bank perlu terus meningkatkan penerapkan 
sistem pengendalian intern yang menyeluruh 
mengingat hingda saat ini  masih ada temuan 
berulang, pelanggaran, Fraud dll.

Analisis Indikator Pendukung
Dewan Komisaris memiliki tugas dan tangung jawab yang jelas, diantaranya : menyetujui 
kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang 
ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk 
tolerance), mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko,
mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas 
pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala terdapat dalam Laporan Dewan 
Komisaris terhadap OJK tentang Evaluasi.

SUB-FAKTOR 3 : GOVERNANCE OUTCOME
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Bank menerapkan manajemen risiko 

secara efektif, yang disesuaikan 
Bank menerapkan manajemen risiko secara 
efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, 
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dengan tujuan, kebijakan usaha, 
ukuran dan kompleksitas usaha serta 
kemampuan Bank.

kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha 
serta kemampuan Bank. Namun masih ada 
temuan berulang, pelanggaran, Fraud dll.

2 Komisaris dan Direksi (Manajemen) 
mampu melakukan pengawasan 
secara aktif terhadap pelaksanaan 
kebijakan dan strategi manajemen 
risiko.

Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah 
melakukan pengawasan secara aktif terhadap 
pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen 
risiko. Ada pada laporan Pegawasan Dewan 
Komisaris Semester I Tahun Buku 2014.

3 Bank tidak melakukan aktivitas bisnis 
yang melampaui kemampuan 
permodalan untuk menyerap risiko 
kerugian.

Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang 
melampaui kemampuan permodalan untuk 
menyerap risiko kerugian. Terbukti terpeliharanya 
Rasio CAR diatas ketentuan BI yaitu 12 %.

Analisis Indikator Pendukung
Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan 
usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Penerapan pengendalian 
intern menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material, yang apabila tidak segera dilakukan 
tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank, yaitu 
dapat dilihat dari masih ada temuan berulang, pelanggaran, Fraud dll.

KESIMPULAN

- Manajemen cukup aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem 
informasi manajemen yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal 
Bank yang sehat.

- Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
- Prosedur dan penerapan pengendalian InternalBank cukup komprehensif dan cukup sesuai 

tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko  yang dihadapi Bank.
- Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip 

pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan 
dan prosedur intern Bank. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan 
yang tidak material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan 
pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.

KRITERIA PERINGKAT - FAKTOR PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO
TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1 •Manajemen sangat efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
•Manajemen sangat aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem 

informasi manajemen yang komprehensif dan sangat efektif untuk memelihara kondisi 
internal Bank yang sehat.

•Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank sangat komprehensif dan sangat 
sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank.

•Manajemen sangat efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip 
pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sangat sesuai dengan
kebijakan dan prosedur intern Bank. Penerapan pengendalian intern, tidak menunjukkan 
adanya kelemahan.

2 •Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
•Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi 

manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang 
sehat.

•Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan 
tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.

•Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip 
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pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan 
dan prosedur intern Bank. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya 
kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan 
pengaruh signifikan terhadap kondisi bank.

3 •Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
•Manajemen cukup aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem 

informasi manajemen yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi 
internal Bank yang sehat.

•Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank cukup komprehensif dan cukup 
sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.

•Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip 
pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan 
kebijakan dan prosedur intern Bank. Penerapan pengendalian intern menunjukkan 
adanya kelemahan yang tidak material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan 
korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.

4 •Manajemen kurang efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
•Manajemen kurang aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem 

informasi manajemen yang komprehensif dan kurang efektif untuk memelihara kondisi 
internal Bank yang sehat.

•Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank kurang komprehensif dan kurang 
sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.

•Manajemen kurang efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip 
pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta kurang sesuai dengan 
kebijakan dan prosedur intern Bank. Penerapan pengendalian intern menunjukkan 
adanya kelemahan material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat 
menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.

5 •Manajemen tidak efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
•Manajemen tidak aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem 

informasi manajemen yang komprehensif dan tidak efektif untuk memelihara kondisi 
internal Bank yang sehat.

•Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank tidak komprehensif dan tidak sesuai 
dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.

•Manajemen tidak efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip 
pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan 
kebijakan dan prosedur intern Bank. Penerapan pengendalian intern menunjukkan 
adanya beberapa kelemahan dan pelanggaran material, yang apabila tidak segera 
dilakukan tindakan korektif yang menyeluruh akan menimbulkan pengaruh yang 
signifikan terhadap kondisi Bank atau hampir dipastikan akan menimbulkan kerugian 
yang material.

NO ASPEK YANG DINILAI

9 PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT 
DAN PENYEDIAAN DANA BESAR
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TUJUAN

Untuk menilai:

• Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (related party)
dan penyediaan dana besar (large exposure);

• Penerapan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana;
• Independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya 

kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

SUB-FAKTOR 1 : GOVERNANCE STRUCTURE
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Bank telah memiliki kebijakan, sistem 

dan prosedur tertulis yang memadai 
untuk penyediaan dana kepada pihak 
terkait dan penyediaan dana besar, 
berikut monitoring dan penyelesaian 
masalahnya.

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan 
prosedur tertulis yang memadai untuk 
penyediaan dana kepada pihak terkait dan 
penyediaan dana besar, berikut monitoring dan 
penyelesaian masalahnya. Dapat dilihat dalam 
RBB dan Kebijakan – kebijakan yang dihasilkan 
berupa SK Direksi/ SE Direksi/ SOP/ KPB terkait 
penyediaan dana kepada pihak terkait.

Analisis Indikator Pendukung

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan 
dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian 
masalahnya. Dapat dilihat dalam RBB dan Kebijakan – kebijakan yang dihasilkan berupa SK 
Direksi/ SE Direksi/ SOP/ KPB terkait penyediaan dana kepada pihak terkait.

SUB-FAKTOR 2 : GOVERNANCE PROCESS
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Bank telah secara berkala 

mengevaluasi dan mengkinikan 
kebijakan, sistem dan prosedur 
dimaksud agar disesuaikan dengan 
ketentuan dan perundang-undangan
yang berlaku.

Bank telah secara berkala mengevaluasi sistem 
dan prosedur dimaksud agar disesuaikan 
dengan ketentuan dan perundang-undangan
yang berlaku yaitu dapat dilihat dari penerbitan 
SK Direksi tentang Kredit pegawai Intern/ 
Ekstern)

2 Terdapat proses yang memadai untuk 
memastikan penyediaan dana kepada
pihak terkait dan penyediaan dana 
dalam jumlah besar telah sesuai dengan 
prinsip kehati-hatian.

Terdapat proses yang memadai untuk 
memastikan penyediaan dana kepada pihak 
terkait dan penyediaan dana dalam jumlah 
besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian,
yaitu dilihat dengan adanya Komite Kredit, dan 
adanya kajian dari Kepatuhan serta Manajemen 
Risiko sebelum diberikan kredit kepada Pihak 
Terkait, sehingga sesuai dengan prinsip kehati –
hatian .

3 Pengambilan keputusan dalam 
penyediaan dana diputuskan
manajemen secara independen tanpa 
intervensi dari pihak terkait dan/atau 
pihak lainnya.

Pengambilan keputusan dalam penyediaan 
dana diputuskan manajemen secara 
independen tanpa intervensi dari pihak terkait 
dan/atau pihak lainnya dibuktikan dari adanya 
Risalah Komite Kredit dalam penyediaan dana.

Analisis Indikator Pendukung
Bank telah secara berkala mengevaluasi sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan 
dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu dapat dilihat dari penerbitan SK 
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Direksi tentang Kredit pegawai Intern/ Ekstern)

SUB-FAKTOR 3 : GOVERNANCE OUTCOME
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Penerapan penyediaan dana oleh Bank 

kepada pihak terkait dan/atau 
penyediaan dana besar telah: 

a. Memenuhi ketentuan Bank Indonesia 
tentang Batas Maksimum Pemberian 
Kredit (BMPK) dan memperhatikan 
prinsip kehati-hatian maupun 
perundang-undangan yang berlaku;

b. Memperhatikan kemampuan 
permodalan dan 
penyebaran/diversifikasi portofolio 
penyediaan dana.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada 
pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar 
telah: memenuhi ketentuan Bank Indonesia 
tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit 
(BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-
hatian maupun perundang-undangan yang 
berlaku dibuktikan dengan adanya kajian dari 
Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko .

2 Laporan sebagaimana dimaksud pada 
angka 1) telah disampaikan secara 
berkala kepada Bank Indonesia secara 
tepat waktu.

Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) 
telah disampaikan secara berkala kepada Bank 
Indonesia secara tepat waktu.

Analisis Indikator Pendukung
- Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar 

telah: memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit 
(BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku
dibuktikan dengan adanya kajian dari Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko, namun 
ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, karena masih dalam jangka waktu 
penyelesaian sesuai action plan.

KESIMPULAN

- Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk 
penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

- Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan 
BMPK yang belum diselesaikan, karena masih dalam jangka waktu penyelesaian sesuai 
action plan.

- Pengambilan keputusan dilakukan secara independen termasuk berkaitan dengan penyediaan 
dan khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, tidak ada pelanggaran 
BMPK maupun prinsip kehati – hatian.

- Diversifikasi penyediaan dana cukup merata
- Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana 

besar dilakukan dengan cukup independen.

KRITERIA PERINGKAT - FAKTOR PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYEDIAAN DANA 
KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

1 • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan sangat 
lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar .

• Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian.
• Diversifikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah penyediaan dana 

besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat tidak signifikan.
• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan 
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dana besar dilakukan dengan sangat independen.

2 • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap 
untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

• Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun pernah ada 
pelampauan BMPK, namun telah diselesaikan.

• Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti 
dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan

• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan 
dana besar dilakukan secara independen.

3 • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup up to date, dan 
cukup lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana 
besar.

• Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada 
pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, karena masih dalam jangka waktu 
penyelesaian sesuai action plan.

• Diversifikasi penyediaan dana cukup merata
• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan 

dana besar dilakukan dengan cukup independen.

4 • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang kurang up to date, 
kurang lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku muntuk penyediaan dana 
kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar..

• Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada 
pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, tetapi telah melampaui jangka waktu 
penyelesaian action plan

• Diversifikasi penyediaan dana kurang merata atau jumlah penyediaan dana 
besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana signifikan

• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan 
dana besar dilakukan dengan kurang independen.

5 • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis namun tidak up to date, 
tidak lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada 
pihak terkait dan penyediaan dana besar.

• Ada pelanggaran BMPK dan prinsip kehati-hatian maupun ada pelampuan BMPK yang 
penyelesaiannya telah melampaui masa 2 (dua) jangka waktu penyelesaian action plan.

• Diversifikasi penyediaan dana tidak merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur 
inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat signifikan.

• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan 
dana besar dilakukan dengan tidak independen.

NO ASPEK YANG DINILAI

10 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN
PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL
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TUJUAN

Untuk menilai: 

• Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-
keuangan yang disampaikan kepada stakeholders (public);

• Efektifitas pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah 
serta pengelolaan data pribadi nasabah;

• Cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan 
tepat waktu;

• Cakupan pihak pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG;
• Keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bank, khususnya Sistem Pelaporan Internal 

mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta 
kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis).

SUB-FAKTOR 1 : GOVERNANCE STRUCTURE
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Bank wajib menyusun Laporan 

Pelaksanaan GCG pada setiap 
akhir tahun buku dengan cakupan 
sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan 
GCG tahunan kepada pihak-pihak :-YLKI -Lembaga 
Pemeringkat di Indonesia -Assosiasi Bank Bank di 
Indonesia -LPPI -2 Lembaga Penelitian bidang 
ekonomi dan keuangan -2 majalah ekonomi dan 
keuangan secara lengkap dan tepat waktu dan
dimuat dalam website Bank Papua.

2 Tersedianya pelaporan internal 
yang lengkap, akurat, dan tepat 
waktu yang didukung oleh SIM yang 
memadai.

Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, 
akurat, dan tepat waktu

3 Terdapat sistem informasi yang 
handal yang didukung oleh sumber 
daya manusia yang kompeten dan 
IT security system yang memadai.

Terdapat sistem informasi yang handal yang 
didukung oleh sumber daya manusia yang 
kompeten dan IT security system yang memadai.

4 Bank memiliki kebijakan dan 
prosedur mengenai tata cara 
pelaksanaan transparansi kondisi 
keuangan dan non keuangan.

Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai 
tata cara pelaksanaan transparansi kondisi 
keuangan dan non keuangan.

Analisis Indikator Pendukung
Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG tahunan kepada pihak-pihak :-YLKI -
Lembaga Pemeringkat di Indonesia -Assosiasi Bank Bank di Indonesia -LPPI -2 Lembaga 
Penelitian bidang ekonomi dan keuangan -2 majalah ekonomi dan keuangan secara lengkap 
dan tepat waktu dan dimuat dalam website Bank Papua.

SUB-FAKTOR 2 : GOVERNANCE PROCESS
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Bank telah mentransparansikan kondisi 

keuangan dan non-keuangan kepada 
stakeholders termasuk mengumumkan 
Laporan Keuangan Publikasi triwulanan 
dan melaporkannya kepada Bank 
Indonesia atau stakeholders sesuai 
ketentuan yang berlaku.

Bank telah mentransparansikan kondisi 
keuangan dan non-keuangan kepada 
stakeholders termasuk mengumumkan 
Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan 
melaporkannya kepada Bank Indonesia atau 
stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu Laporan Keuangan Publikasi triwulanan 
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CFS (Corporate Financial Statement)
dilaporkan via cfs@bi.go.id, dan homepage 
Bank Papua www.bankpapua.com

2 Bank mentransparansikan informasi 
produk Bank sesuai ketentuan Bank 
Indonesia tentang Transparansi Informasi 
Produk Bank dan Penggunaan Data 
Pribadi Nasabah, antara lain: 

a. Informasi secara tertulis mengenai 
produk Bank yang memenuhi 
persyaratan minimal sebagaimana 
ditentukan;

b. Petugas Bank (Customer Service dan 
Marketing) telah menjelaskan 
informasi-informasi produk kepada 
nasabah;

c. Informasi produk yang disampaikan 
sesuai dengan kondisi yang 
sebenarnya;

d. Bank telah menyampaikan kepada 
nasabah jika terdapat perubahan-
perubahan informasi produk;

e. Informasi-informasi produk dapat 
terbaca dengan jelas dan dapat 
dimengerti;

f. Bank memiliki layanan informasi 
produk yang dapat diperoleh dengan 
mudah oleh masyarakat;

g. Bank telah menjelaskan tujuan dan 
konsekuensi penyebaran data pribadi 
tersebut kepada nasabah;

h. Nasabah yang data pribadinya 
disebarluaskan telah memberikan 
persetujuan atas pemberian data 
pribadinya tersebut.

Bank mentransparansikan informasi produk 
Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia 
tentang Transparansi Informasi Produk Bank 
dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, 
antara lain:

- Informasi secara tertulis mengenai produk 
Bank yang memenuhi persyaratan minimal 
sebagaimana ditentukan seperti Baliho, 
Pamflet, brosur – brosur produk.

- Petugas Bank (Customer Service dan 
Marketing) telah menjelaskan informasi-
informasi produk kepada nasabah secara 
lisan dan langsung kepada nasabah

- informasi-informasi produk dapat terbaca 
dengan jelas dan dapat dimengerti;

- Bank memiliki layanan informasi produk 
yang dapat diperoleh dengan mudah oleh 
masyarakat;

3 Bank mentransparansikan tata cara 
pengaduan nasabah dan penyelesaian 
sengketa kepada nasabah sesuai 
ketentuan Bank Indonesia tentang 
Pengaduan Nasabah dan Mediasi 
Perbankan.

Bank telah memilliki BPP Pengaduan 
Nasabah dan telah dilakukan sosialisasi 
kepada petugas pengaduan Nasabah Kantor 
Cabang. 

4 Bank menyusun dan menyajikan laporan 
dengan tata cara, jenis dan cakupan 
sebagaimana diatur dalam ketentuan 
Bank Indonesia tentang Transparansi 
Kondisi Keuangan.

Penyusunan dan penyajian laporan Bank 
Papua telah sesuai dengan tata cara, jenis 
dan cakupan sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Bank Indonesia tentang 
Transparansi Kondisi Keuangan.

5 Bank telah menyusun Laporan 
Pelaksanaan GCG dengan isi dan 
cakupan sekurang-kurangnya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan GCG 
Bank Papua telah sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku

6 Dalam hal Laporan Pelaksanaan GCG Penyusunan Laporan Pelaksanaan GCG 
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tidak sesuai dengan kondisi Bank yang 
sebenarnya, Bank segera menyampaikan 
revisi secara lengkap kepada Bank 
Indonesia, dan bagi Bank yang telah 
memiliki homepage wajib 
mempublikasikannya pula pada 
homepage Bank.

Bank Papua telah sesuai dengan kondisi 
Bank dan dimuat dalam Homepage Bank.

7 Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat 
Faktor GCG dalam hasil penilaian (self 
assessment) pada Laporan Pelaksanaan 
GCG Bank dengan hasil penilaian 
pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, 
Bank: 

a. Paling kurang melakukan revisi 
terhadap Peringkat Faktor GCG dan 
Definisi Peringkat hasil penilaian (self 
assessment) dimaksud kepada publik 
melalui Laporan Keuangan Publikasi 
pada periode yang terdekat;

b. Segera menyampaikan revisi hasil 
penilaian (self assessment) GCG Bank 
secara lengkap kepada Bank 
Indonesia, dan bagi Bank yang telah 
memiliki homepage wajib 
mempublikasikannya pula pada 
homepage Bank.

Dalam periode laporan juli s/d Desember tidak 
terdapat perbedaan peringkat penilaian self 
assesment dengan penilaian OJK, dan 
kalaupun terjadi akan dilakukan perbaikan 
sesuai hasil OJK

Analisis Indikator Pendukung

Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang 
Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain:

- Informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal 
sebagaimana ditentukan seperti Baliho, Pamflet, brosur – brosur produk.

- Petugas Bank (Customer Service dan Marketing) telah menjelaskan informasi-informasi 
produk kepada nasabah secara lisan dan langsung kepada nasabah

- Informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti;
- Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh 

masyarakat;

SUB-FAKTOR 3 : GOVERNANCE OUTCOME
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Laporan Tahunan telah disampaikan 

Bank secara lengkap dan tepat waktu 
kepada pemegang saham dan 
sekurang-kurangnya kepada: 

a. Bank Indonesia;
b. Yayasan Lembaga Konsumen 

Indonesia (YLKI);
c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
d. Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;

Bank telah menyampaikan laporan 
pelaksanaan GCG tahunan kepada pihak-pihak 
:-YLKI -Lembaga Pemeringkat di Indonesia -
Assosiasi Bank Bank di Indonesia -LPPI -2
Lembaga Penelitian bidang ekonomi dan 
keuangan -2 majalah ekonomi dan keuangan 
secara lengkap dan tepat waktu dan dimuat 
dalam website Bank Papua.
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e. Lembaga Pengembangan Perbankan 
Indonesia (LPPI);

f. 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang 
Ekonomi dan Keuangan;

g. 2 (dua) Majalah Ekonomi dan 
Keuangan

2 Laporan pelaksanaan GCG telah 
disajikan dalam homepage secara tepat 
waktu.

Laporan pelaksanaan GCG telah disajikan 
dalam homepage secara tepat waktu.

3 Laporan Pelaksanaan GCG telah 
disampaikan secara lengkap dan tepat 
waktu, kepada pemegang saham dan 
kepada: 

a. Bank Indonesia;
b. Yayasan Lembaga Konsumen 

Indonesia (YLKI);
c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
d. Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;
e. Lembaga Pengembangan Perbankan 

Indonesia (LPPI);
f. 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang 

Ekonomi dan Keuangan;
g. 2 (dua) Majalah Ekonomi dan 

Keuangan.

Bank telah menyampaikan laporan 
pelaksanaan GCG tahunan kepada pihak-pihak 
:-YLKI -Lembaga Pemeringkat di Indonesia -
Assosiasi Bank Bank di Indonesia -LPPI -2
Lembaga Penelitian bidang ekonomi dan 
keuangan -2 majalah ekonomi dan keuangan 
secara lengkap dan tepat waktu dan dimuat 
dalam website Bank Papua.

4 Transparansi laporan telah dilakukan 
secara tepat waktu dengan cakupan 
sesuai ketentuan pada homepage Bank, 
meliputi: 

a. Laporan Tahunan (keuangan dan 
non-keuangan);

b. Laporan Keuangan Publikasi 
Triwulanan sekurang-kurangnya 
dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa 
Indonesia yang memiliki peredaran 
luas di tempat kedudukan kantor 
pusat Bank atau di tempat 
kedudukan KCBA.

Transparansi laporan telah dilakukan secara 
tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan 
pada homepage Bank, meliputi: 

- Laporan Tahunan (keuangan dan non-
keuangan);

- Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan 
sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat 
kabar berbahasa Indonesia yang memiliki 
peredaran luas di tempat kedudukan kantor 
pusat Bank atau di tempat kedudukan KCBA.

5 Laporan Pelaksanaan GCG telah 
mencerminkan kondisi Bank yang 
sebenarnya atau sesuai hasil penilaian 
(self assessment) Bank dan dilampiri 
hasil penilaian (self assessment) serta 
paling kurang mencakup: 

a. Cakupan GCG sebagaimana 
dimaksud dalam PBI GCG dan hasil 
penilaian (self assessment) atas 
pelaksanaan GCG;

Laporan GCG Tahun 2014 cukup 
mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya 
dan sesuai dengan hasil self assesment bank
serta paling kurang mencakup: 

- cakupan GCG sebagaimana dimaksud dalam 
PBI GCG dan hasil penilaian (self 
assessment) atas pelaksanaan GCG;

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

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

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

e. Paket/kebijakan remunerasi dan 
fasilitas lain bagi anggota Dewan 
Komisaris serta Direksi;

f. Shares option yang dimiliki 
Komisaris, Direksi, dan Pejabat 
Eksekutif;

g. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
h. Frekuensi rapat Dewan Komisaris 

sesuai ketentuan;
i. Jumlah penyimpangan (internal 

fraud) yang terjadi dan upaya 
penyelesaian oleh Bank;

j. Transaksi yang mengandung 
benturan kepentingan;

k. Buy back shares dan/atau buy back 
obligasi Bank;

l. Pemberian dana untuk kegiatan 
sosial dan kegiatan politik, baik 
nominal maupun penerimaan.

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

- kepemilikan saham anggota Direksi serta 
hubungan keuangan dan hubungan keluarga 
anggota Direksi dengan anggota Dewan 
Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau 
pemegang saham Bank;

- kepemilikan saham anggota Direksi serta 
hubungan keuangan dan hubungan keluarga 
anggota Direksi dengan anggota Dewan 
Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau 
pemegang saham Bank;

- paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain 
bagi anggota Dewan Komisaris serta Direksi;

- shares option yang dimiliki Komisaris, Direksi, 
dan Pejabat Eksekutif;

- rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
- frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai 

ketentuan;
- jumlah penyimpangan (internal fraud) yang 

terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank;
- transaksi yang mengandung benturan 

kepentingan;
- buy back shares dan/atau buy back obligasi 

Bank;
- pemberian dana untuk kegiatan sosial dan 

kegiatan politik, baik nominal maupun 
penerimaan.

6 Mediasi dalam rangka penyelesaian 
pengaduan nasabah Bank dilaksanakan 
dengan baik.

Mediasi dalam rangka penyelesaian 
pengaduan nasabah Bank dilaksanakan 
dengan baik.

7 Bank menerapkan transparansi 
informasi mengenai produk dan 
penggunaan data pribadi nasabah.

Bank menerapkan transparansi informasi 
mengenai produk dan penggunaan data pribadi 
nasabah.

Analisis Indikator Pendukung
Laporan GCG Tahun 2014 cukup mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya dan sesuai 
dengan hasil self assesment bank serta sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan 
Peraturan Perundang – Undangan.

KESIMPULAN

- Bank telah melaporkan Laporan Keuangan secara tepat waktu, keakurasian dan cakupan 
transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada stakeholders
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(public);
- Bank secara efektif mengelola dan menyampaikan informasi produk dan jasa Bank, 

pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah;
- Laporan Pelaksanaan GCG disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu;

kepada pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG.
- Keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bank, khususnya Sistem Pelaporan Internal 

mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta 
kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis).

- Bank transparan dalam penyampaian informasi keuangan dan non keuangan kepada publik 
malalui homepage dan media yang memadai.

KRITERIA PERINGKAT - FAKTOR TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON 
KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

1 • Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan 
kepada publik melalui homepage Bank dan media yang sangat mudah diakses.

• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia sangat tepat waktu, 
lengkap, akurat, kini dan utuh.

• Bank sangat transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan 
pengelolaan pengaduan nasabah dengan sangat efektif serta memelihara data dan 
informasi pribadi nasabah dengan sangat memadai.

• Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lengkap, akurat, kini dan utuh, telah 
disampaikan secara sangat tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang 
berlaku

• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank 
mampu menyediakan data dan informasi dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap 
dan sangat handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

2 • Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada 
publik melalui homepage dan media yang memadai.

• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, 
akurat, kini dan utuh.

• Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan 
pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi 
nasabah secara memadai.

• Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan 
secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku

• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank 
mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan 
handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

3 • Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan 
kepada publik melalui homepage dan media yang cukup mudah diakses.

• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, 
lengkap, akurat dan kini.

• Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan 
pengelolaan pengaduan nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan 
informasi pribadi nasabah secara cukup memadai.

• Cakupan laporan Pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini dan utuh, telah 
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disampaikan secara cukup tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang 
berlaku.

• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank 
cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap 
serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

4 •Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan 
kepada publik.

•Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia kurang lengkap dan kurang 
akurat.

•Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan 
pengelolaan pengaduan nasabah dengan kurang efektif serta memelihara data dan 
informasi pribadi nasabah secara kurang memadai.

•Cakupan laporan pelaksanaan GCG kurang lengkap, akurat, kini dan utuh,
disampaikan kepada shareholder kurang sesuai ketentuan yang berlaku/terlambat.

•Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank 
kurang mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap 
serta kurang handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

5 •Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan 
kepada publik.

•Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tidak lengkap dan 
kurang akurat.

•Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, tidak 
menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah serta tidak memelihara data dan 
informasi pribadi nasabah.

•Cakupan laporan pelaksanaan GCG tidak lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan 
kepada shareholder tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

•Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank 
tidak mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta 
tidak handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

NO ASPEK YANG DINILAI

11 RENCANA STRATEGIS BANK

TUJUAN

Untuk menilai :

• Kecukupan Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan)
dikaitkan dengan visi dan misi Bank, sasaran strategis serta nilai-nilai perusahaan (corporate 
value) –nya;

• Kematangan penyusunan Rencana Bisnis Bank (business plan).

SUB-FAKTOR 1 : GOVERNANCE STRUCTURE
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
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1 Rencana strategis Bank telah disusun 
dalam bentuk Rencana Korporasi 
(corporate plan) dan Rencana Bisnis 
(business plan) sesuai dengan visi dan 
misi Bank.

Rencana strategis Bank telah disusun dalam 
bentuk Rencana Korporasi (corporate plan) dan 
Rencana Bisnis (business plan) sesuai dengan 
visi dan misi Bank.

2 Rencana strategis Bank didukung 
sepenuhnya oleh pemilik, antara lain 
tercermin dari komitmen dan upaya 
pemilik untuk memperkuat permodalan 
Bank.

Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya 
oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen 
dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan 
Bank.

Analisis Indikator Pendukung
Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (corporate plan) dan 
Rencana Bisnis (business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank.

SUB-FAKTOR 2 : GOVERNANCE PROCESS
NO KRITERIA/INDIKATOR ANALISIS SELF ASSESMENT
1 Bank telah menyusun Rencana Bisnis 

Bank secara realistis, komprehensif, 
terukur (achievable) dengan 
memperhatikan prinsip kehati-hatian 
dan responsif terhadap perubahan 
internal dan eksternal.

Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank 
secara realistis, komprehensif, terukur 
(achievable) dengan memperhatikan prinsip 
kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan 
internal dan eksternal.

2 Rencana Bisnis Bank disetujui oleh 
Dewan Komisaris.

Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan 
Komisaris. 

3 Direksi telah mengkomunikasikan 
Rencana Bisnis Bank kepada: 

a. Pemegang Saham Bank;
b. Seluruh jenjang organisasi yang 

ada pada Bank.

Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis 
Bank kepada: Pemegang Saham Bank dan
seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
Dilihat pada No. 4/ RDU-BPD/ I/ 2014 Tanggal 6 
Februari 2014 , No. 7/ RDU-BPD/ I/ 2014 Tanggal 
7 Maret 2014, No. 13/ RDU-BPD/ I/ 2014 Tanggal 
18 Juni 2014 Tentang RBB 2014 Tentang RBB 
2014

4 Komisaris telah melaksanakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan 
Rencana Bisnis Bank (corporate plan).

Komisaris telah melaksanakan pengawasan 
terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank 
(corporate plan) dilihat pada Rapat Gabungan 
Dewan Komisaris  No. 1/ RG/ DK-BPD/ I/ 2014 
Tanggal 30 Januari 2014 Tentang RBB, No. 2/ 
RG/ DK-BPD/ I/ 2014 Tanggal 26 Februari 2014
Tentang Rancangan Corporate Plan.

5 Direksi telah melaksanakan Rencana 
Bisnis Bank (RBB) secara efektif.

Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank 
(RBB) secara efektif.

6 Dalam penyusunan dan penyampaian 
RBB berpedoman pada ketentuan 
Bank Indonesia tentang Rencana 
Bisnis Bank dan Bank telah 
memperhatikan: 

a. Faktor eksternal dan internal yang 
dapat mempengaruhi kelangsungan 
usaha Bank;

b. Prinsip kehati-hatian;
c. Penerapan manajemen risiko;

Dalam penyusunan dan penyampaian RBB 
berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia 
tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah 
memperhatikan: faktor eksternal dan internal yang 
dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank,
prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen 
Risiko dan azas perbankan yang sehat
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I. PENUTUP.

• Ringkasan Penghitungan Nilai Komposit.

1. Nilai Komposit dan Predikatnya
Berdasarkan hasil kertas kerja Self Assessment Good Corporate 
Governance Bank Papua tahun 2014 nilai komposit yang dicapai 
adalah sebesar 2,650 dengan predikat  komposit CUKUP BAIK karena 

berada pada kisaran 1,5 <  2,175 < 2,5.
2. Peringkat masing – masing faktor

No Aspek yang dinilai Bobot
(a)

Peringkat
(b)

Nilai
(s) Catatan*

1 Pelaksanaan Tugas 
dan tanggung jawab 
Dewan Komisaris

10.00% 3 0,300 Pelaksanaantugas dan 
tanggungjawabDewanKomisari
scukup memenuhi prinsip-
prinsip GCG dan PBI serta 
cukupefektifnamunterdapatkel
emahan-kelemahan yang 
apabilatidaksegeradiperbaikida
patmengakibatkanpenurunanp
eringkat

2 Pelaksanaan Tugas 
dan Tanggung Jawab 
Direksi

20,00% 3 0,600 Pelaksanaantugas dan 
tanggungjawab Direksi cukup 
memenuhi prinsip-prinsip GCG
dan PBI,
berjalancukupefektifNamun 
terdapatkelemahan-kelemahan 
yang 
apabilatidaksegeradiperbaikida
patmengakibatkanpenurunanP
eringkatFaktor.

3 Kelengkapan dan 
pelaksanaan tugas 
Komite

10,00% 3 0,300 KomiteRemunerasi dan 
Nominasi, komite audit dan 
komitepemantaurisikotelaht
erbentuknamun belum 
sepenuhnyasesuai dengan 
persyaratan BI dan 
telahmelaksanakantugas.

4 Penanganan benturan 
kepentingan

10,00% 2 0,300 Bank memilikikebijakan 
intern yang mengatur 
tentang 
pencegahanbenturankepent
ingan, dan 
tidakadabenturankepenting
an yang 
menyebabkankerugian 
Bank.

5 Penerapan fungsi 
kepatuhan

5,00% 3 0,150 TugasDirekturkepatuhan
dan

.

No Aspek yang dinilai
Bobot

(a)
Peringkat

(b)
Nilai
(s)

Catatan*

1 Pelaksanaan Tugas 
dan tanggung jawab 
Dewan Komisaris

10.00% 3 0,300 Pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawab Dewan 
Komisaris cukup memenuhi 
prinsip-prinsip GCG dan PBI 
serta cukup efektif namun 
terdapat kelemahan-kelemahan 
yang apabila tidak segera 
diperbaiki dapat mengakibatkan 
penurunan peringkat

2 Pelaksanaan Tugas 
dan Tanggung Jawab 
Direksi

20,00% 3 0,600 Pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawab Direksi cukup 
memenuhi prinsip-prinsip GCG 
dan PBI, berjalan cukup efektif 
Namun terdapat kelemahan-
kelemahan yang apabila 
tidak segera diperbaiki dapat 
mengakibatkan penurunan 
Peringkat Faktor.

3 Kelengkapan dan 
pelaksanaan tugas 
Komite

10,00% 3 0,300 Komite Remunerasi dan 
Nominasi, komite audit dan 
komite pemantau risiko telah 
terbentuk namun belum 
sepenuhnya sesuai dengan 
persyaratan BI dan telah 
melaksanakan tugas.

4 Penanganan benturan 
kepentingan

10,00% 2 0,300 Bank memiliki kebijakan 
intern yang mengatur tentang 
pencegahan benturan 
kepentingan, dan tidak ada 
benturan kepentingan yang 
menyebabkan kerugian Bank.
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5 Penerapan fungsi 
kepatuhan

5,00% 3 0,150 Tugas Direktur kepatuhan 
dan satuan kerja kepatuhan 
berjalan efektif yaitu Kepatuhan 
Bank cukup baik namun pernah 
melakukan pelanggaran 
yang tidak material terhadap 
ketentuan dan komitmen 
yang telah dibuat, dan akan 
diselesaikan pada masa 
triwulanan berikutnya

6 Penerapan fungsi 
audit intern

5,00% 3 0,150 Pelaksanaan fungsi audit 
intern Bank telah berjalan 
efektif, pedoman intern sesuai 
dengan standar minimum yang 
ditetapkan dalam SPFAIB 
namun terdapat kelemahan 
minor yang telah/ dapat diatasi 
dengan tindakan rutin. SKAI 
menjalankan fungsinya secara 
Independen dan obyektif.

7 Penerapan fungsi 
audit ekstern

5,00% 2 0,100 Pelaksanaan audit oleh 
KAP independen, dengan 
kualitasbaik, cukup efektif dan 
sesuai dengan ketentuan.

8 Penerapan fungsi 
manajemen risiko 
termasuk sistem 
pengendalian intern

7,50% 3 0,225 Prosedur dan penerapan 
manajemen risiko cukup sesuai 
dengan kompleksitas usaha 
dan risiko yang dihadapi bank, 
penerapan pengendalian intern 
terdapat kelemahan yang tidak 
material, yang apabila tidak 
segera dilakukan tindakan 
korektif dapat menimbulkan 
pengaruh yang signifikan 
terhadapkondisi bank.

9 Prinsip Kehati hatian 
dalam penyediaan 
dana pada pihak 
terkait (related party) 
dan debitur besar 
(large exposure)

7,50% 3 0,225 Tidak ad apelanggaran BMPK 
dan maupun prinsip kehati-
hatian, namun ada pelampauan 
BMPK yang belum diselesaikan, 
karena masih dalam jangka 
waktu penyelesaian sesuai 
action plan

10 Transparansi kondisi 
keuangan dan non 
keuangan, laporan 
pelaksanaan GCG 
dan pelaporan internal

15,00% 2 0,300 Menyampaikan informasi 
penting kepada stakeholders 
telah dilakukan dan  tidak 
terbatas pada yang diwajibkan 
oleh ketentuan Bank Indonesia, 
cakupanpelaporan, akurasi 
dan penyampaianlaporan GCG 
memadai serta pihak yang 
menerima laporan memenuhi 
ketentuan yang berlaku.
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dan penyampaianlaporan 
GCG memadaisertapihak 
yang 
menerimalaporanmemenuhi 
ketentuan  yang berlaku.

11 Rencana Strategis 
Bank

5,00% 2 0,100 Rencanabisniscukup 
memperhatikan 
faktoreksternal dan internal 
serta memperhatikan 
prinsip kehati-hatian dan 
azasperbankan yang sehat.

Nilai Komposit 100,00% 2,650 TermasukKategori
Cukup Baik

* :berisikanpenjelasanmengapapenilaimemberikanperingkatsebagaimanapadakolom (b) 

• Kelemahan dan penyebabnya, action plan (rencana tindak) yang 
merupakan tindakan korektif (corrective action) beserta target waktu 
pelaksanaannya.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, sudah sesuai 

dengan ketentuan Bank Indonesia. Namun Dewan Komisaris harus 
menjalankan fungsi pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi 
tentang Governance System Bank.

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, sudah sesuai dengan  
ketentuan Bank Indonesia. Dan Direksi harus bertanggung jawab 
sepenuhnya atas operasional bank.

- Penanganan Benturan Kepentingan, Bank mempunyai ketentuan 
tentang pencegahan benturan kepentingan yang merupakan pedoman
bagi pengurus dan karyawan dalam berhubungan dengan nasabah, 
rekanan dan sesama karyawan. Bank telah membuat ketentuan untuk 
penanganan benturan kepentingan dalam bentuk buku Pedoman Kerja 
Benturan Kepentingan yang pemberlakukannya telah ditetapkan dengan
Surat Keputusan Direksi Nomor : 54A/DIR-BPD/XII/2009 tanggal 29 
Desember 2009.

- Satuan kerja kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Namun demikian masih perlu didukung dengan tersedianya Tools untuk 
melakukan pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko 

11 Rencana Strategis 
Bank

5,00% 2 0,100 Rencana bisnis cukup 
memperhatikan faktor 
eksternal dan internal serta 
memperhatikan prinsip kehati-
hatian dan azas perbankan 
yang sehat.

Nilai Komposit 100,00% 2,650 Termasuk Kategori Cukup 
Baik

* :berisikan penjelasan mengapa penilai memberikan peringkat sebagaimana pada kolom (b)
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Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai
Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

- Fungsi pengendalian risiko termasuk sistem pengendalian intern. 
Pengendalian risiko dan sistem pengendalian intern belum memadai 
sehingga masih diperlukan penyempurnaan dengan sistem yang lebih 
baik.

- Bank perlu terus meningkatkan penerapkan system pengendalian intern 
yang menyeluruh mengingat hingga saat ini masih ada temuan berulang, 
pelanggaran, Fraud.

• Kekuatan pelaksanaan Good Corporate Governance(GCG), Bank 
mempunyai ketentuan yang mengikat antara Dewan Komisaris dan 
Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu Direksi 
bertanggung jawab sepenuhnya atas operasional bank, sedangkan 
Dewan Komisaris terbatas pada fungsi pengawasan dan memberi nasihat 
kepada Direksi tentang Governance System Bank.

                   Jayapura, ....... April 2015

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua

              Dewan Komisaris                Direksi

Pdt. Lipiyus Biniluk,M.Th DR. Johan Kafiar, SE, MM
              Komisaris Utama         Direktur Utama

27 April 2015


