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I. PENDAHULUAN 

 
Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas 

dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung 

pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut. Pada 

dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi 

informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank 

memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, 

sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam 

melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank. Suatu Bank yang tidak dikelola 

dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya satu atau lebih risiko dari antara 3( tiga ) risiko 

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

berkepentingan pada Bank (stakeholders). 

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan 

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

umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman 

pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang disebut di dalam POJK  No. 

4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaanya 

diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 

Tentangl : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dimana mewajibkan semua Bank 

melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau 

jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, 

Direksi sampai dengan pengawai tingkat pelaksana. 

Adapun yang dimaksud dengan Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank 

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

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

Penerapan GCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing 

perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien 
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dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan Stakeholders 

sehingga BPR Juwana Artha Sentosa dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam 

jangka panjang. Pelaksanaan GCG pada BPR Juwana Artha Sentosa senantiasa berlandaskan pada 

lima prinsip di atas . 

Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau 

jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa 

terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan stakeholders 

dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku serta 

nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan 

berkesinambungan. 

Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG BPR Juwana Artha Sentosa yakni 

sebagai berikut :  

 

1.1. Keterbukaan (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material 

dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan 

informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah 

diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak 

mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang 

berlaku. 

 

1.2. Akuntabilitas (Accountibility) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ 

Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua 

jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran dan usaha 

dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank 

menetapkan tanggung jawab  yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras 

dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya check 

and balance dalam pengelolaan Bank. 

 

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

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai 

wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus 

berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan mentaati 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai good corporate 
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citizen (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan 

melaksanakan tanggung jawab sosial. 

 

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

pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar 

oleh stakeholders manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari 

benturan kepentingan (conflict of interest), dan setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta 

bebas dari tekanan dari pihak manapun. 

 

1.5. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang 

timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank 

memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran 

(equal treatment) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau 

mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. 

 

Manajemen PT BPR JUWANA ARTHA SENTOSA berkomitmen untuk melaksanakan prinsip – prinsip 

tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai Penerapan Tata Kelola , namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam 

penyiapan struktur dan infrastrukturnya. 

 

Laporan pelaksanaan tata kelola di PT BPR JUWANA ARTHA SENTOSA disusun selaras dengan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank 

Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok – pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2018 : 

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite 

4. Penanganan benturan kepentingan 

5. Penerapan fungsi kepatuhan 

6. Penerapan fungsi audit intern 

7. Penerapan fungsi audit ekstern 

8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern 

9. Batas Maksimum Pemberian kredit 

10. Rencana Bisnis 

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan 
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BPR Juwana Artha Sentosa telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 

Desember 2018 dengan meliputi 10 (sepuluh ) faktor , dikarenakan Modal BPR Juwana Artha Sentosa 

dibawah Rp 50.000.000.000, dan menyampaikan Hasil Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG 

tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  untuk ketiga kalinya. 

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2018 PT BPR Juwana Artha 

Sentosa  dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) terhadap Pelaksanaan GCG 

posisi 31 Desember 2018. 
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II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA 

 

A.  Pengungkapan Penerapan Tata Kelola 

  1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab  Direksi  

Perseroan diurus dan dipimpin oleh 2 ( dua ) orang Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai 

Direktur Utama dan satunya diangkat sebagai Direktur Kepatuhan. Anggota Direksi diangkat dan 

diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 

Direksi berjumlah 2 ( dua ) orang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pengangkatan Direksi berdasarkan Akta Berita 

Acara Para Pemegang Saham Nomor 12 yang dibuat di hadapan Ibu Indah Indriani,SH Notaris di 

Semarang pada tanggal 12 Juli 2018, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan 

HAM Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan data 

Perseroan PT BPR JUWANA ARTHA SENTOSA Nomor AHU-AH.01.03-0221468Tanggal 13 Juli 2018 

dan tentang Pengangkatan Pengurus yang telah mendapat persetujuan dari OJK dengan Nomor S-

415/KR.0313/2018. 

Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 ( lima ) tahun 

Pada tahun 2018, susunan Direksi selengkapnya adalah sebagai berikut : 

Nama Jabatan Masa Jabatan 

Eko Amat Safii, SPt Direktur Utama 12-07-2018 s.d 12-07-2023 

Desey Ade Setiyarini,S.Sos Direktur Kepatuhan 12-10-2017 s.d 11-08-2019 

 

Seluruh anggota Direksi telah memiliki sertifikat Kompetensi sebagai Direktur BPR yang 

diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi ( LSP ) LKM Certif dan masih berlaku. 

 

2. Jumlah, Komposisi, Direksi 

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang 

ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut : 

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

anggota Direksi berdomisili di Indonesia. 

  2. Anggota Direksi   berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali 

yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau 

hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang 
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Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi 

kemampuannya untuk bertindak independen. 

 3. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian, dengan mengacu pada 

Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan  POJK  20/POJK.03/2014  tentang Bank Perkreditan Rakyat  

 4. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, 

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

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

kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. 

Sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance  BPR, 

yang menyebut “Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang 

mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud 

adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang 

mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh 

tanpa batasan ruang lingkup dan waktu. Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, 

Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, 

Direksi Bank memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan. 

 6. Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup: 

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

ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan 

Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; 

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

c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; 

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

test). 

 7. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup : 

a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; 

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

c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank 

yang sehat. 

8. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup : 

a. Tidak memiliki kredit macet; 

b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah 

menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam 

waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. 
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9. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata 

tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang : 

a. Pengaturan etika kerja; 

b. Waktu kerja; dan 

c. Pengaturan rapat. 

 

3. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi 

Direksi  telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan GCG  yakni 

sebagai berikut : 

1. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Direksi tahun buku 

2018 dilakukan pada saat RUPS tanggal 18 April 2019.  

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

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang - undangan yang 

berlaku. 

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

intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil 

pengawasan otoritas lain . 

4.  Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap 

kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi memberi 

perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan GCG senantiasa berjalan dengan baik 

pada seluruh insan organisasi Bank, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan, antara lain : 

5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance Direksi telah 

membentuk: 

1. Satuan Pengawas Intern 

SatuanPengawas Intern (SPI) bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan 

internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. SPI dibentuk 

independen terhadap satuan kerja operasional. sehingga dapat bekerja dengan bebas 

dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa 

pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan 

Bank. 

2. Fungsi  Kepatuhan 

Satuan Kerja Kepatuhan (compliance unit) merupakan satuan kerja yang independen, 

dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta 
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mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. 

Satuan kerja kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi 

Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank. Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk 

memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan 

sebagaimana diatur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi 

risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini. 

Fungsi  Kepatuhan melaksanakan tindakan untuk: 

 Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan 

kegiatan usaha Bank; 

 Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank; 

 Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha 

yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 

 Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada 

Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang 

 

Training dan / atau seminar yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut : 

1. Workshop Peningkatan Kompetensi Komisaris dan Direksi BPR , tanggal 21 Maret 

2018 , diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan , diikuti oleh Desey Ade 

Setiyarini,S.Sos 

2. Pelatihan Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR , tanggal 17 April 2018 , diselenggarakan 

oleh Perbarindo, diikuti oleh Desey Ade Setiyarini,S.Sos 

3. Pelatihan Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana, tanggal 11 

Agustus 2018 , diselenggarakan oleh Perbarindo, diikuti oleh Desey Ade 

Setiyarini,S.Sos 

4. Evaluasi Kinerja BPR Jateng dan Sosialisasi Ketentuan, tanggal 24 Oktober 2018, 

diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, diikuti oleh Desey Ade Setiyarini,S.Sos 

5. Pelatihan Penyusunan RBB Tahun 2019 , tanggal 17 November 2018 , diselenggarakan 

oleh Q TECH , diikuti oleh Desey Ade Setiyarini,S.Sos 

6. Sosialisasi POJK No 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa 

Keuangan,  tanggal 27 November 2018 , diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan, 

diikuti oleh Desey Ade Setiyarini,S.Sos 
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7. Undangan Sosialisasi dan Evaluasi Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Berkala Bank 

Perkreditan Rakyat , tanggal 18 Desember 2018, diselenggarakan Bank Indonesia, 

diikuti oleh Desey Ade Setiyarini,S.Sos 

8. Pelatihan Pelaksanaan Kerja & Kewajiban Pelaporan Tugas Tanggung Jawab Satuan 

Kerja / PE Kepatuhan & Manajemen Risiko BPR, tanggal 20 sampai dengan 21 

Desember 2018, diselenggarakan Perbarindo, diikuti oleh Desey Ade Setiyarini,S.Sos 

 

Frekuensi rapat Direksi 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya , Direksi menyelenggarakan rapat. 

Rapat Direksi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

No Topik Rapat Tanggal 

1 Ketentuan POJK No 4/POJK.03/2015 tentang penerapan 

tata kelola bagi BPR 

17-2-2018 

2 Action plan penanganan NPL 23-3-2018 

3 Prosedur perkreditan 11-5-2018 

4 Target funding dan pendalaman penerapan APU PPT 24-9-2018 

5 Review hasil pemeriksaan OJK tahun 2018 26-9-2018 

6 Evaluasi target bisnis bulan September & Oktober 2018 2-10-2018 

7 Tugas dan job  bagian operasional 13-10-2018 

8 Kendala di bidang teknologi informasi 1-11-2018 

9 Target funding dan pengkinianan data nasabah 2-11-2018 

10 Penanganan NPL serta target bisnis 3-11-2018 

 

Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Dewan Komisaris : 

1. Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris tentang penggunaan KAP untuk tahun 

anggaran 2018 

2. Menindaklanjuti penyampaian dokumen RKAT Tahun 2019 kepada Otoritas Jasa 

Keuangan dan selanjutnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan 
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4.  Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 ( dua ) orang anggota Dewan Komisaris, seorang 

diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan 

diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 

Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 ( dua ) orang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.  Akta Berita Acara 

Para Pemegang Saham Nomor 03 yang dibuat di hadapan Ibu Indah Indriani, SH Notaris di 

Semarang pada tanggal 9 Nopember 2016, yang diberitahukan kepada Kementerian Hukum 

dan HAM Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat Pemberitahuan 

Perubahan Data Perseroan PT BPR JUWANA ARTHA SENTOSA Nomor AHU-AH.0103-0098253 

tanggal 12 November 2016. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 ( lima ) tahun. 

Pada tahun 2018 tidak ada perubahan Anggota Dewan Komisaris, sehingga susunan Anggota 

Dewan Komisaris selengkapnya adalah sebagai berikut : 

Nama Jabatan Masa Jabatan 

Siti Rokhayati,SE Komisaris Utama 12-08-2016 s.d 12-08-2021 

Andreas Heryjanto 

Gondoseputro 

Komisaris 09-11-2016 s.d 09-11-2021 

 

 

Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Komisris BPR 

yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi ( LSP ) LKM Certif dan masih berlaku. 

 

 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

1. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan 

pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank 

telah melaksanakan GCG . Dalam melakukan pengawasan,  Komisaris telah mengarahkan 

, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 

2. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris 

tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional , kecuali : 

a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas 

Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan 

b. Hal – hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan 

perundangan yang berlaku 

3.  Merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak 

meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas 
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pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang 

perlu dilaksanakan. 

4. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit 

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

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain 

5. Dalam melaksankan tugas dan tanggung jawabnya , Dewan Komisaris telah memiliki 

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

Komisaris yang mengatur tentang : 

a. Pengaturan etika kerja 

b. Waktu kerja 

c. Pengaturan rapat 

6. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja 

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk 

meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawabnya 

 

Training dan / atau seminar yang diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai 

berikut : 

1. Workshop Peningkatan Kompetensi Komisaris dan Direksi, tanggal 20 Maret 2018, 

diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, diikuti oleh Siti Rokhayati, SE 

2. Pelatihan Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana, tanggal 11 

Agustus 2018 , diselenggarakan oleh Perbarindo, diikuti oleh Siti Rokhayati,SE 

3. Pelatihan Pelaksanaan Kerja & Kewajiban Pelaporan Tugas Tanggung Jawab Satuan Kerja 

/ PE Kepatuhan & Manajemen Risiko BPR, tanggal 20 sampai dengan 21 Desember 2018, 

diselenggarakan Perbarindo, diikuti oleh Siti Rokhayati,SE 

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi 

Melalui rapat – rapat Dewan Komisaris, pada tahun 2018 Dewan Komisaris memberikan 

rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut : 

1. Menyetujui dan merekomendasikan Rencana Bisnis Tahun 2019 untuk dilaksanakan 

2. Merekomendasikan penggunaan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit 

terhadap pengelolaan BPR untuk tahun anggaran 2018 
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5. Kepemilikan Saham Anggota Direksi 

Sebagian dari wujud penerapan prinsip transparansi , maka berikut ini adalah informasi 

kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR maupun perusahaan lainnya posisi 31 

Desember 2018 : 

 

Nama Anggota Direksi 

Kepemilikan Saham 

PT BPR Juwana Artha 

Sentosa 

Perusahaan Lain 

Eko Amat Safii, SPt nihil nihil 

Desey Ade Setiyarini,S.Sos `nihil `nihil 

 

 

6.   Hubungan Keuangan dan/atau  Hubungan Keluarga Anggota Direksi  dengan Anggota 

Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR  

  

 Pengelolaan BPR dapat dijalankan secara independen , karena para pengurus BPR tidak 

memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, yang selengkapnya dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

a. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya , 

anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham 

b. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, 

anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham 

 

7. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris 

Sebagian dari wujud penerapan prinsip transparansi , maka berikut ini adalah informasi 

kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada BPR maupun perusahaan lainnya posisi 

31 Desember 2018 : 

 

Nama Anggota Dewan 

Komisaris 

Kepemilikan Saham 

PT BPR Juwana Artha 

Sentosa 

Perusahaan Lain 

Siti Rokhayati, SE nihil nihil 

Andreas Heryjanto 

Gondoseputro 

`nihil `nihil 
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8. Hubungan Keuangan dan /atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan 

Anggota Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR 

 

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, 

selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota 

Dewan Komisaris lainnya , anggota Direksi dan Pemegang Saham 

b. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris 

lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham  

 

9. Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris   

 

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh 

anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2017 

 
 

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain 
 

 
Jumlah diterima dalam 1 tahun 

 

Dewan Komisaris Direksi 
 

Jumlah keseluruhan gaji Rp. 223.500.000,- Rp. 330.000.000,- 

Tunjangan ( THR, BPJS ) Rp. 56.194.400,- Rp. 88.065.200,- 

Tantiem nihil nihil 

Kompensasi berbasis Saham nihil nihil 

Remunerasi berdasarkan RUPS dengan 
memperhatikan tugas , wewenang, 
tanggung jawab dan risiko *) 

Rp. 55.500.000,- Rp. 82.500.000,- 

*) sudah termasuk dalam jumlah 
keseluruhan gaji 

  

Fasilitas lain yang diterima tidak dalam 
bentuk uang , antara lain perumahan, 
transportasi, dan asuransi kesehatan 

Komisaris Utama 
mendapat kendaraan 
operasional 1 ( satu ) 
unit Mobilio, Asuransi 
Komisaris mendapat 
fasilitas asuransi 

Direktur Utama 
mendapat kendaraan 
operasional berupa 1 ( 
satu ) unit Mitsubishi 
Xpander , Kost, 
Asuransi. 
Direktur mendapat 
kendaraan operasional 
berupa 1 ( satu ) unit 
Toyota Innova, 
Asuransi 
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10.  Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah  

  

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 

uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut 

suatu perjanjian kerja, kesepakatan , atau peraturan perundang – undangan , termasuk 

tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan / atau jasa yang telah 

dilakukannya. 

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah per Desember 2018 : 

a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 2,46 : 1 

b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,14 : 1 

c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,66 : 1 

d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 1,28 : 1 

e. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 4,10 : 1 

  

11.         Frekuensi rapat Dewan Komisaris  

 

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengarahan kepada Direksi, Anggota Dewan 

Komisaris menyelenggarakan rapat secara rutin. Rapat – rapat Dewan Komisaris pada tahun 

2018 adalah sebagai berikut : 

No Topik Rapat Tanggal Peserta 

1 Pembahasan pencapaian target BPR , ekspansi 

kredit  

21-3-2018 2 orang 

2 Pemenuhan SDM di bidang marketing 25-5-2018 2 orang 

3 Pencapaian NPL agar sesuai Rencana Bisnis Bank 31-7-2018 2 orang 

4 Penerapan prinsip kehati – hatian dalam proses 

pemberian kredit serta monitoring kredit 

18-12-2018 2 orang 

 Jumlah rapat  4 
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Mengingat jumlah anggota Dewan Komisaris ada 2 ( dua ) orang, maka kehadiran dalam 

rapat semuanya sama yaitu 100 %. Data kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat 

Dewan Komisaris : 

Nama Anggota Dewan Komisaris Jumlah Kehadiran Persentase Kehadiran 

Siti Rokhayati,SE 4 100 % 

Andreas Heryjanto 

Gondoseputro 

4 100 % 

 

Berdasarkan Notulen Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2018, maka dapat disimpulkan 

bahwa pengambilan keputusan pada rapat dilakukan secara musyawrah dan mufakat. Hasil 

rapat Dewan Komisaris juga telah dituangkan dalam notulen rapat. 

 

12.   Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)  

Penyimpangan intern tahun 2018 disajikan sebagai berikut :  

 

Internal Fraud dalam 1 tahun 

Jumlah kasus yang dilakukan oleh 

Direksi Dewan 

Komisaris 

Pegawai 

Tetap 

Pegawai 

Tidak Tetap 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Total Fraud Nihil Nihil Nihil Nihil 23 Nihil Nihil Nihil 

Telah diselesaikan  Nihil  Nihil  Nihil  Nihil 

Dalam proses penyelesaian internal BPR Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 

Belum diupayakan penyelesaiannya Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 

Telah ditindaklanjuti melalui proses 

hukum 

 Nihil  Nihil 4   Nihil 

 

Dari data diatas dapat dilihat dalam tahun 2018 tidak ada internal fraud yang dilakukan oleh 

Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap maupun Pegawai Tidak Tetap.  
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13. Permasalahan Hukum   

        

Sepanjang tahun 2018 tidak ada permasalahan hukum 

Permasalahan Hukum Jumlah 

Perdata Pidana 

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

Dalam proses penyelesaian nihil nihil 

Total nihil nihil 

 

 

14. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan   

 

 
 
No 

 
Nama dan Jabatan 

Pihak yang Memiliki 
Benturan Kepentingan 

 
Nama dan Jabatan 

Pengambil Keputusan 

 
Jenis 

Transaksi 

 
Nilai 

Transaksi 
(juta Rupiah)  

 
 

Keterangan 
             

- - - - - - 

 

Berdasarkan hasil evaluasi Bank, pada tahun 2018 tidak terdapat transaksi yang menimbulkan 

benturan kepentingan  

 

 15. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait  ( BMPK ) dan Penyediaan Dana Besar 

 

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada ketentuan  Bank 

Indonesa tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 2018 tidak pernah 

terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). 

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi 31 Desember 2018 

secara total disajikan sebagai berikut :  
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Penyediaan dana 

 
No. 

 
Penyediaan Dana 

Jumlah Total 

Debitur Nominal 
(Ribuan Rupiah) 

1. Kepada PihakTerkait - - 

2. Kepada Debitur Inti : 

a. Individu 

b. Group  

- - 

 

16. Rencana Bisnis ( Rencana Kerja Tahunan ) 

       Bahwa Rencana Bisnis /Rencana Kerja Tahunan 2018 , pada posisi laba tahun berjalan tercapai 82 

% dari  Rencana bisnis bank, kenaikan laba dari tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan sebesar 

2 %.  Disamping itu pemenuhan Modal Inti Minimum mencapai  Rp. 4.992.501,- ribu. Tingkat 

pertumbuhan dana pihak ketiga tercapai 119  % dari Rencana bisnis bank. 

 

17. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan 

Lainnya 

Sebagaimana disebut dalam prinsip GCG menyangkut keterbukaan, maka Bank telah melakukan 

transparansi Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) serta Laporan Keuangan Publikasi 

Triwulanan secara tepat waktu, disajikan melalui publikasi di kantor serta melalui Surat Kabar 

Harian Pati Pos. 

 

18. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik  

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk komitmen Bank untuk berperilaku etis 

dan memberikan konstribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian kepada masyarakat, 

dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk menerima bantuan 

tersebut. 
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III. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUIDIT INTERN 

FUNGSI AUDIT EXSTERN DAN SISTEM PENGENDALIAN UNTERN 

 

1. Fungsi Kepatuhan 

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat exante 

(preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan 

usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan. Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh 

Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. 

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk: 

a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan 

kegiatan usaha Bank; 

b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank; 

c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; dan 

d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas 

Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. 

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2016 Bank senantiasa berupaya 

semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku 

dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi 

risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini. Untuk meminimalisir terjadinya 

kesalahan dan denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan baik sebagai akibatdari 

kesalahan dan atau keterlambatan penyampaian laporan, maka unit kerja Kepatuhan 

melakukan upaya sebagai berikut : 

a. Pada setiap akhir bulan mengingatkan unit kerja yang mempunyai kewajiban 

menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan cara menerbitkan memo 

“Daftar Kewajiban Penyampaian Laporan Bulan Berikutnya”. Dengan penerbitan memo 

ini maka unit-unit kerja yang berkewajiban diminta agar menyampaikan laporan-laporan 

kepada Otoritas Jasa Keuangan secara akurat dan tepat waktu.  

b. Menerbitkan memo pemberitahuan bila ada ketentuan yang baru diterbitkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas lainnya, melakukan komunikasi dengan unit kerja 

terkait bila ada kewajiban baru dalam hal penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa 
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Keuangan atau ada perubahan teknis laporan sebelumnya. Menjadi prakarsa pertemuan 

untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau adanya perubahan yang mendasar 

dari ketentuan sebelumnya. 

c. Untuk dapat menindaklanjuti temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dengan baik, 

maka unit kerja Kepatuhan mengundang unit kerja terkait untuk membahas hal 

tersebut. Dalam pertemuan tersebut ditentukan juga unit kerja yang akan 

menindaklanjutinya dan menyampaikan perkembangannya kepada unit kerja 

Kepatuhan. 

d. Untuk kewajiban penyampaian laporan yang bersifat khusus dilakukan sendiri oleh unit 

kerja Kepatuhan. 

e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja System and Procedure untuk meng up-date 

ataupun membuat aturan internal baru sehubungan dengan adanya perubahan atau 

penerbitan ketentuan baru. Sebelum peraturan internal tersebut diterbitkan maka unit 

kerja Kepatuhan terlebih dahulu membuat catatan pada formulir, untuk memastikan 

bahwa peraturan baru yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa 

Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.. 

 

2. Fungsi Audit Intern 

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern 

Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 

7/POJK.03/2016. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank merupakan tugas dan tanggung jawab 

dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang merupakan satuan kerja yang independen. 

Jumlah personil SPI sebanyak 1 ( satu ) orang. Penambahan jumlah personil audit dimasa  akan 

disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan.  

 

3. Fungsi Audit External 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Laporan Keuangan , maka Direksi 

diberi kewenangan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan mempertimbangkan 

rekomendasi dari Dewan Komisaris. Untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank tahun 

buku 2018 ditunjuk KAP Drs. HENRY & SUGENG. Hasil audit tahun buku 2018 dan Management 

Letter telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melakukan pemeriksaan 

Auditor mampu bekerja secara independen dan profesional, telah bertindak obyektif dalam 

melakukan audit. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana 

diatur dalam ketentuan yang berlaku 
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Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2018, Bank telah menunjuk KAP 

yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan beberapa pertimbangan KAP yang telah 

melaksanakan pekerjaan audit dengan posisi tahun buku 31 Desember 2017 BPR Juwana Artha 

Sentosa, dengan demikian maka KAP yang bersangkutan dinilai telah memahami transaksi, 

sistem dan pencatatan Bank serta memiliki tenaga kerja yang kompeten dan mampu memenuhi 

target yang ditetapkan. 

 

4.  Sistem Pengendalian Intern 

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan 

manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SPI dan Fungsi 

Kepatuhan.Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka 

Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan 

yang disampaikan oleh Fungsi Manajemen Resiko termasuk laporan mengenai profil risiko 

melalui meeting. 

Sepanjang tahun 2018, Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif 

terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, Bank telah menerapkan 

manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan 

kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Peningkatan kualitas proses pengendalian intern 

Bank, difokuskan pada pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses 

dan prinsip dual control pada setiap pelaksanaan operasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2018 

 

IV.KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESMENT POSISI AKHIR DESEMBER 2018 

 

Hasil Penilaian ( Self Assesment ) 

Memenuhi ketentuan pasal 77 POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi 

Bank Perkreditan Rakyat, PT BPR JUWANA ARTHA SENTOSA melakukan self assessment ketiga kalinya 

untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018. Kertas kerja dan kesimpulan self assessment 

dilampirkan dalam laporan ini.  

Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit self assessment untuk periode 2018 : 

No Faktor yang dinilai Bobot ( B ) Peringkat Nilai 

1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 10 % 1,95 0,39 

2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan 

Komisaris 

10 % 1,72 0,26 

3 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi 

komite ( bagi BPR yang memiliki modal inti paling 

sedikit Rp. 80.000.000,00 ( delapan puluh milyar 

rupiah ) 

0 % 0 0 

4 Penanganan benturan kepentingan 10 % 2,20 0,22 

5 Penerapan fungsi kepatuhan 10 % 2,33 0,23 

6 Penerapan fungsi audit intern 10 % 2,80 0,28 

7 Penerapan fungsi audit ekstern ( bagi BPR dengan 

total aset paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- ( 

sepuluh milyar rupiah ) 

10 % 2,00 0,05 

8 Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem 

pengendalian intern *) 

10 % 2,56 0,26 

9 Batas maksimum pemberian kredit 10 % 2,40 0,18 

10 Rencana bisnis BPR 10 % 2,20 0,17 

11 Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan 10 % 2,50 0,19 

 Nilai komposit 100 %  2,22 

 Peringkat komposit  Baik  

 

*)diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur 

mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut sesudah pentahapan penerapan 

manajemen risiko adalah 100. 
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Secara umum hasil self assessment menunjukkan penerapan tata kelola memiliki peringkat Baik, 

namun masih terdapat kelemahan pada faktor 6, faktor 8, dan faktor 11 dan pada tahun 2019 akan 

diupayakan perbaikan nilai pada ketiga faktor tersebut. 

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan GCG 

memperoleh peringkat 2,22 atau “ Baik “. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena 

pelaksanaan prinsip – prinsip Good Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan, 

sebagaimana dapat dilihat dibawah ini : 

1. Susunan pengurus bank telah dituangkan dalam Akta Berita Acara tanggal 12 Juli 2018 

Nomor 12 dan telah dicatat dalam administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0221468 tanggal 13 Juli 2018. 

2. Kinerja keuangan bank atau business plan sampai dengan akhir Desember 2018, Laba setelah 

pajak yang tercapai kurang dari target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank. Dalam 

target Rencana Bisnis Bank laba kumulatif setelah pajak adalah Rp. 1.447.241.994,- , 

sedangkan pada pencapaian atau realisasinya laba tahun 2018 sebesar Rp. 1.185.854.931,-. 

Sehingga pencapaian laba masih kurang Rp. 261.387.063,- 

3. NPL masih tinggi posisi Desember 2018 sebesar 9,78 % 

 

Juwana, 27 April 2019 

Direksi PT BPR Juwana Artha Sentosa 

 

 

 

Eko Amat Safii, S.Pt  Desey Ade Setiyarini, S.Sos 

     Direktur Utama   Direktur Kepatuhan 

 

Dewan Komisaris PT BPR Juwana Artha Sentosa 

 

 

 

 

Siti Rokhayati,SE 

                                  Komisaris Utama Siti Rokhayati,SE  

 Andreas 

,,,,,ccccESHeryjanto Gondos 


