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BAB I

PELAKSANAAN GCG DI BANK SUMUT

1.1. Pendahuluan

1. Bankadalah sebagai lembaga kepercayaan;

Untuk mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah dan Masyarakat, bank harus

. Memiliki Kinerja Keuangan (Financial Peformance) yang baik;

. Memiliki Tingkat Kesehatan Bank Yang Baik;

. Memiliki Kecukupan Modal diatas ketentuan minimum dan Profil Risiko secara komposit Rendah;

. Dapat menjaga kerahasiaan Nasabah penyimpan dan simpanannya serta rahasia Perusahaan;

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) saat ini sangat
diperlukan agar perusahaan dapat meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan perusahaan dengin
baik, sehingga mengarah pada praktek-praktek bisnis terbaik yang sesuai dengan standar yang dimiliki.
Dengan komitmen dan kepatuhan pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik dihaiapkin dapat
menjamin pertumbuhan jangka pan.lang yang berkesinambungan dan pada akhirnya dapat meningkatkan
kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terhadap perusahaan.

Corporate governance merupakan konsep yang dapat meningkatkan kiner.la perusahaan melalui
supervisi alau monitoring kinerja manajemen, dan menjamin akuntabilrtas manajemen terhadap
stakeholder dengan berlandaskan kepada kerangka peraturan. Konsep corporate govemance diqukan
untuk tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan
keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus
meningkat seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang semakin baik dan nanlinya
menguntungkan banyak pihak.

Sistem corporate governance memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan
kreditor, agar mereka yakin untuk memperoleh relurn atas investasinya. Corporate governance )uga
membantu menciptakan lingkungan kondusif sehingga terciptanya pertumbuhan yang efisien dan
susfalnable di sektor korporat. Corporate governance dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang
menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan
sfakeho/der internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.

Dalam dunia bisnis yang penuh dengan persaingan dan perubahan, perusahaan harus memiliki
nilai lebih dari daya tarik industri bagi para stakeholder. Suatu tata kelola perusahaan yang baik sangat
diperlukan untuk meniawab tantangan persaingan dan perubahan tersebut. Oleh karena itu Bank Sumut
senantiasa berupaya meningkatkan suatu Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dengan mengacu besf
practbes serta mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang beriaku maupun ketentuan
dan peraturan otoritas regulator lainnya.

Penerapan Good Corporate Governance dapat memberikan kontribusi yang strategis dalam
mencrptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing serla sangat efektif
menghindari penyimpangan-penyimpangan dan pencegahan terhadap fraud dan penyalahgunaan
kewenangan.

Ada beberapa pertimbangan strategis dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada
perusahaan jasa keuangan seperti perbankan, yaitu .



' Keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada Publik berkaitan dengan produk dan aktivitasbaru Bank;
r 

llenjaga kepentingan shareholders dan stakeholders;

' 9"t?!9 bersaing secara sehat daram mgne]pkan harga (pricel atau suku bunga dana dankrediupembiayaan serta meraksanakan etika bisnis inouslri peroanian oungin uaii; "- -- -o Mengendarikan nsiko repurasi agar dapat mencegah persepsi negatif kepada Bank sekarigus
menjaga Pencikaan bagi Bank;

' Memiliki sumber Daya Manusia yang andar, profesionar, integritas yang tinggi, serta akhrak danmoral yang baik.
. Menerapkan Tata Kelola perusahaan secara konsisten dan berkelanjutan

' Meningkatkan dan atau mempertahankan kuaritas mutu perayanan secara konsisten dan
berkelanjutan.

2. Bank merupakan pelayanan publik;

sebagai pelayanan publik Bank sumut harus dapat Memberikan pelayanan Terbaik kepada
nasabahnya, kepuasan nasabah (cuslom er satisfaction) harus dapal ter;aga oatam-arti kata bankharus mampu memberikan perayanan merebihi harapan peranggan. 

'einr juga 
-narus 

oaat
memberikan fasiritas kenyamanan bagi. nasabahnya berupa sarana 

-din 
prrrrr.ni, i.t.p.tan waktu

transaksi, on-line system, non.slop servrbe transakii penarikan tunai dan tiansfer serta fasilitas lainnya
berupa fitur pembayaran, Cash Deposrfe Machrne paja ATM.
Sesuai fungsinya Bank dalam melaksanakan intermediasi yakni menghimpun dana masyarakat dan
menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam blntuk kre-diupembiayaan, alnI srrrt
senarrtiasa harus dapat membantu. dan.mencorong pertumbuhan perekonomian Jrn parl.ngrnrn
daerah. disegala bidang serta sebagai sarah salu sumber pendapatan daerah daram rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat.
Bankjuga sebagai agenf of developrnenl disegala sektor usaha dan bisnis dengan menerapkan prinsip
kehati-hatian (prudential banking)
Objek pelayanan publik yang bergerak disektor lasa keuangan seperti perbankan, selalu mendapat
perhatian lebih dari masyarakat dalam bentut pengendalian sisial di'sektor keuangan liiciai controt or
enveronment), pemerintah (eksekutif) dan DpR/DpRD (legislatif) serla otoritas ,.gJtatoi.
Memperhatikan kondisi pengalaman perbankan masa lalul sudah menjadi f<efrarusan Oagi Bank Umum
baik Konvensional maupun Syariah untuk menerapkan Tata Kelola Vang Baik ,"uiirlran, yrng
tertuang dalam beberapa ketentuan yang beriaku , yakni :

a, Peraturan Bank lndonesia Nomor :-8/4/PBl/ 2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan
Good corporate Governance Bagi Bank Umum, sebagaimana lelah diubah dengln peraturan
Bank lndonesia Nomor : 8/'14lpBl/ 2006 tanggal 0s oktober 2006 tentang pefksanaan Good
Corporate Governance Bagi Bank Umum;

b Surat Edaran Bank lndonesia Nomor:9/12IDPNP tanggal 30 Mei 2007 perihat pelaksanaan Good
Corporate Governance Bagi Bank Umum;

c. Peraturan Bank lndonesia Nomor:11/33/pBl/ 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang
Pelaksanaan Good corporate Governance Bagi Bank umum syarian dan Unit Usaha Syariah;

d. Surat Edaran Bank lndonesia Nomor : 12113/DPbS tanggal SO lprlt ZOtO perihal pelaksanaan
Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah din Unit Usaha Syariah;
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Bank Sumut sebagai oblek pelayanan publik berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan aktivitas
kegiatan usaha disektor perbankan konvensional dan syariah memiliki arah kebijakan strategis menjadi
'Bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola
secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional", untuk mewujudkan
program BPD Regional Champion Tahun 2014, Pondasi untuk mewujudkan program tersebut
dilandasi dengan Penerapan Good Corporate Govemance sehingga untuk mencapai tujuan tersebut
Bank Sumut tidak melanggar aturan-aturan ketentuan darr perundang-undangan yang berlaku maupun

etika bisnis dalam industri perbankan. DisampinE menerapkan aturan-aturan regulator Bank lndonesia,
dalam pelaksanaannya Bank Sumut tetap menerapkan comply lerhadap aturan lainnya seperti

ketentuan BAPEPAM - LK dan Bursa Efek lndonesia. Guna memperkuat permodalan dalam rangka
perkuatan kelembagaan menuju regional champion pedu adanya terobosan-terobosan untuk menjadi

Bank Devisa dan menjadi perceroan terbatas terbuka (tbk) dengan melakukan lnitial Public Offering
(lPO) atau penawaran saham perdana Bank yang Go Publb.
Tujuan dari pada penerapan Good Corporate Governance ini pada awalnya merupakan langkah daiam

mewujudkan program restrukturisasi perbankan sesuai dengan Arsitektur Perbankan lndonesia (APl)

pada Pilar lV, yakni menciptakan lndustri Perbankan Yang Kuat, dan sejalan dengan Penerapan

BASEL ll pada Pilar lll tentang market decipline yang berkaitan dengan dlsclosure dan transparency

Roadmap Arsitektur Perbankan lndonesia (APl) yang diluncurkan pada tanggal 9 Januari 2004

merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan lndonesia yang bersifat menyeluruh dan

memberikan arah, bentuk, dan tatanan lndustri Perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh

tahun kedepan. Arah kebijakan API tersebut dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang

sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong

pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam implementasinya Bank harus menerapkan prinsip-prinsip Good C,orporate Governance

yaitu :

1. Transparansi (transparencyl, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material

dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dimana bank

harus memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan.

lnformasi tersebut juga harus mudah diakses slakeho/ders sesuai dengan haknya.

2. Akuntabilitas laccountabilityl yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ

bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif dimana bank harus menetapkan fungsi

tugas dan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi dan

misi, sasaran usaha, dan strategi Bank. Setrap komponen organisasi mempunyai kompelensi

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mereka harus dapat memahami

perannya dalam pelaksanaan GCG. Selain itu, bank harus memastikan ada tidaknya check and

balance dalam pengelolaan Bank. Selain itu Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua
jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten sesuai dengan nilai perusahaaan

(corporate values), sasaran usaha, dan strategi bank, se(a memiliki reward and punishment

system

3. Pertanggungjawaban (respons ibilityl yailu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan

perundang undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat, Dalam hal ini

bank harus memegang pdnsip prudential banking practices. Prinsip tersebut dijalankan sesuai

dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap terjaga

kelangsungan usahanya, Bank pun harus mampu bertindak sebagai good corporate citizen

(perusahaan yang baik).

J



4. lndependensi (independencyl yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan

dari pihak manapun. Selain itu, Bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak
wajar oleh stakeholders. Pengelola bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan

harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interesf.

5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang

timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana bank

harus memperhatikan kepentingan seluruh sfakeho/ders berdasarkan asas kesetaraan dan

kewajaran (equal treatnenfi. Namun, bank .juga perlu memberikan kesempatan kepada

stakeholders untuk memberikan masukan bagi kepentingan bank, serla memiliki akses terhadap

informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Bank Sumut sangat menyadari besarnya manfaat penerapan GCG tersebut, antara lain :

. Mewujudkan visi, misi, dan strategi perusahaan;

. Meningkatkan kinerja perusahaan;

. Meningkatnya nilai pemegang saham (sharcho/ders value);

. Meningkatkan kredibilitasperusahaansecaraprofesional;

. Terlaksananya pengendalian intern secara efektif;

. Patuh lerhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

. Meningkatkan nilai etika perusahaan;

. Meningkatkan budaya perusahaan (corporate cufture) dan budaya risiko (risk cullure);

. Terlaksananya pengelolaan usaha secara efisien dan efektif;

. Terlaksananya pengambilan keputusan dan kebijakan yang lebih baik;

. Tumbuhnya keyakinan dan kepercayaan dari shareholders maupun sfakeho/ders terhadap

perusahaan;
. Meningkatkan rating Bank oleh lembaga pemeringkat independen.
. Dapat memberikan cost of capital alau capital charge yang lebih murah.

1.2. Pelaksanaan lmplementasi GCG di Bank Sumut
Pada prinsipnya pelaksanaan penerapan GCG di Bank Sumut berjalan dengan baik dan

dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai pada setiap kegiatan dengan tujuan

untuk melindungi kepentingan bank, shareho/ders dan slakeho/ders.

Mekanisme pelaksanaan implementasi GCG dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu :

1. Mengidentifikasi indikatorkriteria penilaian yang akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan

penerapan GCG secara keseluruhan,

2. Melakukan self assessment pelaksanaan penerapan GCG termasuk perhitungan penilaian komposit.

3. Melakukan evaluasi atas hasil self assessment pelaksanaan penerapan GCG dan menyusun laporan

kesimpulan umum se/f assessment GCG dan action plan atas kelemahan penerapan GCG.

4. Menyusun laporan pelaksanaan implementasi GCG.

Bank Sumut juga telah beberapa kali menyampaikan Laporan Pelaksanaan Good Corporate

Govemance untuk pertama kali periode laporan tahun 2007 yang dikirimkan secara terpisah dari Laporan

Tahunan Bank Sumut yaitu kepada para pemegang saham (shareho/ders), Bank lndonesia, YLKI,

Lembaga pemeringkat di lndonesia, Asosiasi Bank-Bank di lndonesia, LPPI, 2 (dua) lembaga penelitian

bidang ekonomi dan keuangan serta 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan dan menampilkan laporan

.l



lersebut dalam websile Bank Sumut (www.banksumut.com) sehingga laporan tersebut dapat diakses oleh
siapapun yang memiliki kepentingan dengan Bank Sumut. Hal yang sama juga disampaikan untuk laporan
pelaksanaan GCG Bank sumut tahun buku 2008, 2009, 2010, dan 2011 yang ditampilkan dalam taporan
tahunan maupun website Bank Sumut.

Dalam pelaksanaan assessment penerapan GCG sesuai dengan Peraturan Bank lndonesia yang
berlaku, telah disampaikan kepada Bank lndonesia. Dalam pelaksanaan penerapan GCG di seluruh unit
kerja operasional, Bank Sumut telah membentuk tim penilai pelaksanaan self assessmenl penerapan GCG
baik di konvensional maupun syariah, yang terdiri dari :

Ketua : Pemimpin Unit Kerja (ex-officio)
Wakil . Wapim/pejabat (ex-ofiicio)
Sekretaris PejabaUpegawai

Anggota PejabaUpegawai

untuk meniiai sendiri (se/f assessmenl) dengan beberapa kriteria/indikator penilaian sebagaimana Surat
Keputusan Direksi Bank Sumut Nomor 077/Di/DKMR-cQI/sl(2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan self Assessment GCG Pada Kantor cabang, cabang pembantu, dan Kantor Kas
Bank Sumut.

Selain itu, dalam hal transparansi penyampaian laporan informasi kinerja keuangan, Bank Sumut
telah menyajikan informasi kinerja keuangan mengenai kegiatan operasional bank yang disa.jikan secara
berkala setiap kiwulan dan disampaikan kepada slakeholders melalui surat kabar yang cukup informatif,
maupun dalam buku Laporan Tahunan (Annual Repoftl secara transparan dan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Pencapaian tata kelola perusahaan yang baik dilakukan dengan membentuk struklur organisasi
yang menggambarkan garis pertanggung jawaban yang jelas, dengan unsur ulama pelaksana tata keiola
perusahaan yakni Dewan Komisaris dan Direksi. Struktur organisasi ini nantinya akan lebih menekankan
pada aspek pengawasan, kepatuhan, pelayanan, pemasaran, efektivrtas/efisiensi melalui penerapan Good
Corporate Governance, Manajemen Risiko, Rlsk Culture, dan Corporate Cullure dengan berorientasi
kepada pelaksanaan core bussiness utama Bank Sumut sebagai lembaga profesional penghimpun dan
penyalur dana.

1.3. Pelaksanaan Kode Etik (Code of Conduct) Bank Sumut
Dalam pelaksanaannya pengurus dan seluruh pegawai Bank Sumut tetap harus mematuhi Code of

Conduct dalam mengelola bisnis berdasarkan azas-azas perbankan yang sehat, dan menjaga citra Bank
Sumut ditengah-tengah masyarakat serta menjaga lingkungan kerja agar lebih kondusif. Disamping itu
telah dilakukan upaya untuk menyamakan persepsi bagi pemegang saham, rekanan/mitra bisnis,
nasabah, pengurus dan seluruh pegawai bank maupun pegawai outsourcing disetiap unit kerja dengan
melakukan sostalisasi. Selain dari pada itu kepada pegawai di unit kerja membuat komitmen berupa
pernyataan (sfatement) kepaluhan yang isinya bersedia untuk melaksanakan code of conduct Bank Sumut
dan apabila dikemudian hari Pengurus dan pegawai tersebut ditemukan melakukan pelanggaran, maka
bersedia dituntut dan diberi hukuman sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Surat
Pernyataan tersebut dibubuhi dengan materai Rp 6000,- kemudian dikirim ke Kantor Pusat sebagai bukti
komitmen dimaksud.

Adapun maksud penyusunan code of conduct ini adalah :

i) Menjadi standar perilaku dan acuan bagi seluruh pelaku bisnis di perusahaan dalam melaksanakan
aktivitas usaha, dan menjadi panduan etika bagi individu dalam bersikap dan bertingkah laku,
khususnya dalam menenlukan sikap pada saat menghadapi keadaan yang dilematis.



2) Sebagai kriteria dalam menilai apakah setiap individu telah berperiraku sesuai dengan yang diinginkanperusahaan atau menyimpang dan peraturan ters;il';;. 
.imptementasi Code oi Cinduct, baikkepatuhan ataupun ketidakpatuhannya menja;i s;rah-;atu Jspek peniraian kineria pegawai.

Sedangkan tujuannya adalah
1) sebagar komitmen bersama untuk mewujudkan Visi dan meraksanakan Misi perusahaan secara^. profesional dan beretika dengan memperhaiikan seluruh iik"no*rrc2) Mengurangi risiko teriadinvj.tonnit'repeniingar-r.rprrir.,rrrn 

hukum pada perusahaan akibat
^, 

kelalaian yang dilakukan oleh individu OiUrlrrirrrr-f'rr'*. '

3) Dalam jangka panjang akan mendorong p;rilk;il;;;;, mutu produk, pengetotaan harta (sumber

ff#.';:;:ffSifrusahaan 
s"t' p'ns"e'o'n!a; niri i.ir'.trun, ,."ii p."ri.girian?eiutasroan

4) Mengembangkan hubunqan- yang baik antara perusahaan dan individu dengan stakeholderbertandaskan prinsip_prinsip Good borporate G;r;rr;;;; penerapan etika perusahaan.

untuk tedaksananva oererapan &,de of conduct dimaksud, terah diberikan sosiarisasi dan1 (satu)buah buku saku r<epaoa Renslrus d;;.;ffi;;;iiap'unir re4a.
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BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI

ll.1 . Dewan Komisaris

ll.'1.1 Jumlah, Komposisi, Kriteria dan lndependensi Anggota Komisaris
Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2
(dua) orang Komisaris lndependen, seluruh anggota Komisaris berdomisili di wilayah ker;a

Kantor Pusat Bank Sumut. Masa kerja Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Bank

Sumut ditetapkan selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali apabila mempunyai prestasi kerja
yang baik setelah mempefiatikan pertimbangan Bank lndonesia dengan tidak mengurangi hak

Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Untuk periode tahun 2009-2013, Dewan Komisaris yang baru telah diangkat dan ditetapkan oleh

RUPS Luar Biasa PT. Bank Sumut pada tanggal 24 Juli 2009. Penggantian dan atau
pengangkatan tersebut telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Seluruh Komisaris telah lulus Fit and Proper tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari

Bank lndonesia, yang mengrndikasikan bahwa setiap Komisaris memiliki integritas, kompetensi

dan reputasi keuangan yang memadai,

Seluruh anggola Dewan Komisaris tidak ada yang berasal dari mantan anggota Direksi atau

Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank.

Seluruh anggota Komisaris lndependen 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.

lndependensi Komisaris tersebut dilengkapi dengan Surat Pemyalaan yang ditandatangani
diatas materai Rp. 6000,- dan diketahui oleh Direktur Utama PT. Bank Sumut.

Seluruh Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua
dengan sesama anggota Komisaris dan atau Direksi lainnya serta tidak merangkap jabatan

sebagai Direksi, Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank lain maupun pada '1 (satu)

lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

ll.1.2.Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisans memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan bunyi

anggaran dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS, yang tertuang dalam Keputusan
Dewan Komisaris PT, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Nomor :

14/DK-BPDSU/SIQ002 tanggal 11 Maret 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan,
Pembinaan Dan Pengelolaan Bank oleh Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah
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Sumatera Utara.

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam hal mengawasi kebijakan
Direksi tefiadap operasional bank secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang
telah disetujui Dewan Komisaris dan Bank lndonesia, serta memastikan kepatuhan terhadap
seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci, tugas Dewan Komisaris yang befiubungan dengan pengawasan adalah :

1) Memastikan bahwa manajemen dalam mengembangkan rencana dan strategi bisnis, telah
memasukkan didalamnya rencana kerja untuk pengelolaan risiko dan pengendalian intemal
secara efektif.

2) Memastikan bahwa manajemen secara konsisten membangun dan mengembangkan
budaya perusahaan (corporate cufture) yang mendorong karyawan tanggap dan peka
terhadap adanya risiko (termasuk risiko baru).

3) Mengembangkan Komite Audit (komposisi, tanggung lawab dan efektifitas) yang andal
dalam bisnis, regulasi, auditing, mrporate (financial) reporting, dan corporated govemance
untuk mendukung tugas Komisaris.

4) Melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan operasional bank di bidang perencanaan
yang meliputi:
a) Strategi dasar dan program pelaksanaan Vrsi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan,

Strategi dan Budaya Perusahaan

b) Melakukan review atas pelaksanaan Bisnis Plan tahun berjalan
c) Pelaksanaan rencana keria dan anggaran tahunan bank (perbandingan realisasi dengan

anggaran)

d) Strategi perusahaan dalam bidang operasional maupun manajemen strategi usaha
5) Melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan operasional bank di Bidang Kepatuhan

yang meliputi pengawasan atas:
a) Ketentuan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) bank
b Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
c Ketentuan Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

d Ketentuan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
Ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM)

f) Pelaksanaan Pedoman Tata Kerja dan Sistim Pelaporan Direktur Kepatuhan
6) Melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap laporan hasil pemeriksaan yang

dilaporkan Divisi Pengawasan kepada Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibagi atas 3 bidang tugas, yaitu :

1) Komisaris Utama bertugas mengkoordinasi semua kegiatan Dewan Komisaris dan
membidangi pengawasan dan kepatuhan meliputi:
a) pengawasan intem

b) perencanaan dan pengembangan

c) kepatuhan (compliance)
d) manaiemen risiko.

2) Komisaris yang membidangi pemasaran meliputi:
a) Penghimpunan Dana

b) Pengalokasian Dana

c) Jasa Perbankan
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d) Penyelamatan dan Supervisi Kredit
e) Hukum yang berkaitan dengan perkreditan

f) Perbankan Syariah

3) Komisaris yang membidangi Umum:
a) Sumber Daya manusia
b) Umum

c) Administrasi Keuangan

d) Teknologi lnformasi

e) Hukum yang tidak berkaitan dengan perkreditan

Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas kerugian alaupun kepailitan perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau
lalai menjalankan tugasnya termasuk Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun,
khusus untuk anggota Dewan Komisaris yang bersalah atau lalai menjalankan tugasnya yang
mengakibatkan perusahaan pailit.

Dewan Komisaris selalu mengawasi kebijakan yang diambil Direksi berdasarkan laporan yang

diterima atau temuan langsung di lapangan. Untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris
dalam melaksanakan penerapan kebijakan GCG tersebut, Dewan Komisaris telah membentuk
Komite Audit, Komile Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan dalam
suatu Surat Keputusan Direksi Bank Sumut dengan tugasnya adalah melakukan pemantauan,
evaluasi, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

11.1.3. Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris
Pemberian remunerasi merupakan kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan insan
perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.
Pemberian remunerasi didasarkan atas pertimbangan kinerla dan tanggung jawab individual, serta
level jabatan yang dilakukan secara transparan sehingga dapat memolivasi dalam mencapai tuiuan
perusahaan. Proses penetapan dan pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris Bank Sumut
adalah sebagai berikut :

1) Dewan Komisaris menandatangani kontrak manajemen yang berisi Key Peformance lndicators
(KPl) dan sasaran/target yang akan dicapai selama masa jabatannya, sebelum ditetapkan
pengangkatannya sebagai Dewan Komisaris perusahaan.

2) Dewan Komisaris menyusun dan menetapkan term of reference (TOR) yang memuat rencana
kerja, sasaran/target yang akan dicapai dalam satu tahun yang merupakan penlabaran dari

kontrak manajemen.

3) Dewan Komisaris melakukan evaluasi lerhadap pencapaian lndikator Key Peiormance
lndicators (KPl) secara se/f-assessment baik kolekflf maupun individual dengan menggunakan

kriteria penilaian yang telah disetujui bersama oleh anggota Dewan Komisaris, minimal sekali

dalam setahun.

4) RUPS melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolektif maupun individual

berdasarkan capaian Key Peformance lndicators (KPl) dan realisasi RKAT.

11.1.4. Rekomendasi Dewan Komisaris
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Dalam memberikan rekomendasi, Dewan Komisaris selalu memperhatikan saran dan usul dari
berbagai unsur termasuk Komite yang dibentuk dan dalam pengambilan keputusan dilakukan secara
bersama-sama atau secara musyawarah/mufakat.
Sesuai fungsinya, Dewan Komisaris selalu mengarahkan, memantau, mengevaluasi dan
memberikan nasehat atas pelaksanaan rencana bisnis bank.
Anggota Dewan Komisaris tidak melibatkan diri dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional
Bank sumut, kecuali diatur lain oleh perundang-undangan, peraturan Bank lndoriesia yang berlaku
dan hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank.

11.2. Direksi

11.2.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan lndependensi Anggota Direksi
Direksi Bank Sumut berjumlah 4 orang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur
Umum, dan Direktur Kepatuhan, yang semuanya berdomisili di wilayah kerja Kantor pusat Bank
Sumut. Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit & Proper Iesf tanpa catatan serta telah mengikuti
program sertifikasi manajemen risiko.

Penggantian dan atau Pengangkatan Direksi untuk masa periode 4 (empat) tahun yaitu periode
Juni 2008 - Juni 2012 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi
yang selanjutnya diusulkan oleh Dewan Komisaris kepada Rapat umum pemegang saham
(RUPS) dan telah diputuskan dalam RUPS sesuai dengan Akte Notaris Alina Hanum, sH Nomor
39 tanggal '10 Juni 2008 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan hak
Azasi Manusia Republik lndonesia Nomor:AHU-87927. AH.01.02 tahun 200g tanggal
20 Nopember 2008,

Semua anggota Direksr memiliki kompetensi, integritas cian reputasi baik serta sebagian besar
telah berpengalaman lebih dari 6 (enam) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif.
Seluruh Direksi tidak merangkap Jabatan sebagai Kcmisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif
pada bank dan Perusahaan atau Lembaga Keuangan bukan Bank.
Seluruh anggota Direksi berasal dari pihak intemal Bank Sumut dan tidak memiliki kepentingan
dalam hal hubungan keuangan, kepemilikan, dan hubungan keluarga anggota Direksi dan
Direksi dengan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau pemegang Saham pengendali.

seluruh anggota Direksi telah membuat surat pernyataan tidak ada memiliki saham yang
mencapai 5 % atau lebih dari modal disetor pada lembaga keuangan bukan Bank maupun
perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun diluar negeri yang ditandatangani
diatas materai Rp. 6000.
sesuai dengan fungsi tugas, wewenang dan tanggung jawab, Direksi tidak pernah membenkan
kuasa umum kepada pihak lain.

11.2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
a. Direksi Bank Sumut bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengelolaan bank dan

mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Anggota Direksi
memiliki pembidangan tugas dan tanggung jawab yang jelas yang diatur dalam Tala Tertib
dan Tata cara Menjalankan Pekerjaan Direksi pT. Bank sumut yang ditetapkan dalam
Peraturan Direksi PT Bank Sumut No. 006/Di/DKMR-CetupBS/2010 tanggat
31 Agustus 2010.
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B. Kewenangan dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Bank sumut telah diatur dalam

49/ART Pl Bank sumut yang tertuang daram Akte Notaris Aline Hanum, sH No. 3g tanggal
16 April 1999 dan terakhirdiubah dengan Akta Notaris H. Manrvansyah Nasution SH ruol-os
tanggal 10 Nopember 2008 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman
dan Hak Azasi Manusia Republik lndonesia Rl No. AHU-g7922.AH.01.02 tahun 200g
tanggal 20 Nopember 2008.

c. Pada prinsipnya Direksi telah melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada
seluruh jenjang organisasi

D. Direksi tidak menggunakan jasa profesional dan penasehat perorangan sebagai konsultan,
kecuali untuk yang bersifat khusus Direksi mengangkat 2 (dua) orang staft ahli Direksi
dengan tugas mengakomodir tim counterpart yang telah dibentuk untuk mempersiapkan
Bank sumut menjadi Bank umum Devisa dan mengakomodir upaya unit Usaha syariah
untuk mencapai total asset sesuai dengan RKAT dalam rangka menjadi leader perbinkan
syariah di sumatera Utara serta membantu Direksi dalam hal masalah hukum di Divisi
Penyelamatan Kredit .

11.2.3. Pembidangan Tugas Direksi
DireKur Utama
Direktur Utama adalah koordinator pelaksanaan tugas Direksi dan membawahi langsung Sekretaris
Direksi dan Divisi Pengawasan. Adapun yang menjadi tugas Direktur Utama adalah :

a. Menetapkan pembagian tugas diantara anggota Direksi.
b. Menetapkan struktur organisasi perusahaan lengkap dengan rincian tugasnya setelah mendapal

persetujuan dan atau pengesahan dari Dewan Komisaris atau pemegang Saham.
c. Mengkoordinir penyusunan RJPP, RKAT dan rencana-rencana lainnya untuk disampaikan

kepada Komisaris dan RUPS.
d. Mengkoordinir pelaksanaan program kegiatan Direktur Kepatuhan, Umum dan Pemasaran dan

Syariah yang dijabarkan dari RKAT dan RJpp.
e. Mengawasi pengalokasian tugas dan wewenang oleh masing-masing Direktur kepada pemimpin

Divisi.
f. Membawahi langsung Divisi Pengawasan dan Sekretaris Direksi.
g. Menetapkan anggaran biaya untuk Divisi Pengawasan dan Sekretaris Direksi dalam rencana

anggaran tahunan.
h. Mengendalikan program kegiatan dibidang pengawasan Umum, Bidang pengawasan Teknologi

Sistim Informasi dan Bidang Pengawasan Kredit, dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku-.i Mengadakan serta memimpin rapat Direksi secara berkala, untuk mengevaluasi' peiaksanaan
program kegiatan masing-masing Divisi, Cabang Utama dan Cabang.j. Mengkoordinir Direksi melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target Key
Peformance lndicators (KPr) serta merumuskan tindakan perbaikan yang diperiukan.

k. Mengkoordinir pembuatan laporan manajemen triwulan, semesteran dan tahunan yang akan
disampaikan kepada Dewan Komisaris dan pemegang Saham.l. Mengkoordinir pemantauan terhadap implementasi Good corpo rate Governance.

m. Menjalankan fugaslugas lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar, Keputusan RUpS dan perafunan

Perundangan-undangan yang berlaku.
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Direhur Umum
Direktur Umum membawahi bidang tugas :

a.

b.

c.

d.

S

a

Sumber Daya Manusia
Umum
Teknologi lnformasi dan Administrasi Keuangan
Hukum yang tidak berkaitan dengan perkreditan/pembiayaan.

ecara spesifik yang menjadi tugas Direktur Umum adalah :

, Menetapkan visi, misi di lingkungan Direktur Umum yang diselaraskan dengan visi, misi dan
skategi perusahaan.

, Menetapkan strategr dan kebijakan Direktur Umum yang diselaraskan dengan visi, misi dan
strategi, kebijakan korporasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Merumuskan program kegiatan setiap awal tahun unfuk Divisi SDM, Teknologi lnformasi dan
Akuntansi, dan Umum yang didasarkan kepada RKAT dan RJpp yang telah disaikan.
Bersama Direktur Utama membuat dan mengajukan usulan tentang pokok-pokok peraluran
Kepegawaian kepada Dewan Komisaris untuk mendapal persetujuan din pengesahan.
Mengembangkan kualitas sDM melalui Pendidikan dan pelatihan, nerit syitem, career path,
Mutasi, sistim evaluasi dan cara lainnya
Membangun Sistim lnformasi Manajemen yang baik yang dilatar belakangi Teknologi lnformasi
yang mendukung.

Menyusun sistim dan prosedur pengelolaan administrasi keuangan bank dengan mempedomani
PBI dan ketentuan peraturan lain yang berlaku.
Melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan dibidang Comunity Development.
Mengadakan rapalrapat intemal secara berkala dilingkungan Direktorai umum untuk
mengevaluasi pelaksanaan program kegiatannya,
Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target Key peiornance lndicators
(KPl) dibidang SDM, Teknologi lnformasi dan Akuntansi, dan Umum.
Menjalankan arahan dari Direklur Utama, Komisaris dan RUps dan menindaklanjuti temuan
hasil audit Divisi Pengawasan dan Auditor Ekstern yang berkaitan dengan dibidang sDM,
Teknologi lnformasi dan Akuntansi, dan Umum .

Menangani masalah-masalah hukum yang tidak berhubungan dengan kegiatan perkreditan.
. Melaksanakan fungsi pengadaan barang dan jasa untuk kelancaran operisionat bank.

Melaksanakan tugas dan fungsi pemeliharaan dan perawatan atas seluruh harta kekayaan
(aktiva tetap) bank secara baik,
Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip Good corporate Governance pada
lingkungan Direktur Umum.
Menjalankan tugas-iugas lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan
RUPS dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b

d

e

f

g

h

i.

k

t.

m

n.

o.

p

Direktur Pemasaran dan Syariah
Direktur Pemasaran dan Syariah membawahi bidang tugas :

a. Penghimpunan Dana
b. Pengalokasian Dana
c. Jasa Perbankan

d. Penyelamatandan Supervisi KrediVPembiayaan
e. Perbankan Syariah
f. Hukum yang berkaitan dengan perkreditan/pembiayaan.
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Adapun yang menjadi tugas Direktur pemasaran dan Syariah adalah :a. Menetapkan vrsi, misi di ringkungan Direr<tur p#alar.ll.ng 
diseraraskan dengan visi, misidan strategi perusahaan.

b' Menelapkan strategi dan kebijakan pemasaran yang diseraraskan dengan visi, misi dan shategi,kebijakan korporasi dengan mempertimbangkan r,.t ntr.n o* p.rrtri.n yrng iit"[i*]. .r.r.,pemerintah dan lembaga otoritas moneter 1dl).c. Merumuskan program kegiatan Direktur pemasaran setiap awar tahun yang didasarkan kepadaRKAT dan RJpp yang telah disahkan.d Mengkomunikasikan skateqi dan.kebijakan serra pemasaran kepada seruruh jajaran pemasaran(Divisi Treasury Divisi Kredit, Divisi penyetamaiili;il;; 
Divisi Usaha Svariah\e. Metaksanakan dan menq_endatiian 'p,ogrim 

k.s,.t;; ;;;;ff ;rJniiillrnrn orn.Pengalokasian Dana, Jasa-p-erbant.n oln ii,o.ng Fffirr.trn dan supervisi Kredit, dengan- ketentuan dan peraturan yang berlaku.f Mengkoordinasikan dan meniupervisi kegiatan divisi{ivisi dibawah Direkrur pemasaran.g Melakukan evaruasi secara.. berkara 
. 
terh'adap p.n.rp.irn i.rg, t Key perormance rndicators. ([plt yang ditetapkan bagi Direksi eiOang pemasira;"- -'

h. Mengadakan rapat intemar Direktur pimasaran secara berkara guna membahas masarah-masalah dibidang pemasaran.

i. Menjalankan arahan-arahan dari Direktur Utama, Komisaris dan RUpS dan menindakranjuti
temuan hasil audit Divisi pengawasan dan Auditor Lkster. yr.g b;itrii.. dzu;; Adffiffir,
Keuangan.

j Menangani masarah-masarah hukum yang berhubungan dengan kegiatan perkreditan danpembiayaan.

k Melaksanakan dan mengendarikan Usaha Syariah yang meriputi Supervisi pembiayaan,
Operasional dan Treasury Syariah.I Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip Good corporate Govemance dilingkungan Direktur pemasaran.

Direktur Kepatuhan
Direktur Kepatuhan membawahi bidang tugas :a. Perencanaan dan pengembangan

b , Manajemen Risrko, Keiatuhanian euality Assurance
Adapun tugas Direktur Kepatuhan adalah :

a. Menetapkan rencana strategis bank d-an program daram bidang perencanaan, peneritian danPengembangan, pembinaan caban g, comgi;nce &-a,i,ini euirrrrr,a"* rr,r.,iri#.,i'iii.iilb Melaksanakan dan mengendarikrn-proE* r,.girt* ffiri yang terah ur*rrJt.. 
' 
,.riprtiBidang perencanaan, penelitian Oan irengerbrnlin, 

'p.r,iUinr.n 
CrOr.g, 

-e-pl,,rn; 
aQuality Assurance, dan Manajemen Risiko.c Mencegah Direksi Bank agaitidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang

;:rJll*rn 
dari peraturan Bank rndonesia o.n'p.ntrirn perundang-undangan rain yang

d Memastikan ketaatan peraksanaan operasional bank terhadap peraturan perundang undanganyang bedaku di bidang perbankan.
e. Mempersiapkan prosedur kepatuhan pada setiap satuan keriar' Menyesuaikan pedoman interen.bank tertradap perubahan peraturan perundangan yang berraku.g Melakukan peratihan serta sosiarisasi t.p.un.. trirrrorp f#ntrrn yang berraku.
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h. Memastikan ketaatan bank terhadap perjanjian rekapitalisasi, Komitmen dan rencana kerja yang
telah disetujui oleh Bank lndonesia

i. Mengadakan rapalrapat intemal secara berkala dilingkungan jajaran Direksi Kepatuhan untuk
mengevaluasi pelaksanaan program kegiatannya.

j. Melakukan evaluasi secara be*ala terhadap pencapaian largel Key Performance lndicators
(KPl) di bidang Bidang Perencanaan, Penelitian dan pengembangan, pembinaan Cabang,
Compliance & Quality Assunnce, dan Manajemen Risiko.

k. Menjalankan tugas{ugas lainnya sesuai dengan kelentuan dan peraturan yang berlaku.

11.2.4, Mekanisme Penetapan Remunerasi Direksi
Gaii dan tunjangan Direksi mengacu kepada evaluasi kinerja yang dilakukan secara komprehensif,
berjenjang, dan berkala. Proses penelapan gaji dan tunjangan Direksi adalah sebagai berikut :

1) Direksi menandatangani konhak manalemen yang berisi Key Peiormance lndicators (KPl) dan
sasaran/larget yang akan dicapai selama masa jabatannya, sebelum ditetapkan
pengangkatannya sebagai Direksi perusahaan.

2) Direksi menyusun Key Pelormance lndicators (KPl) yang memuat rencana kerja, sasaran/target
yang akan dicapai dalam satu tahun maupun triwulanan yang merupakan penjabaran dari
kontrak manajemen.

3) Direksi melaporkan realisasi pencapaian target masing-masing Key Peiormance lndicators (KPll
dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Komisaris baik secara individu maupun
kolektif untuk di evaluasi.

4) Hasil evaluasi Key Peiormance lndicators (KPI) dan RKAT Direksi oleh Dewan Komisaris
merupakan media penilaian pertanggungjawaban Direksi di RUPS.

5) Dewan Kor'risaris melalui Komite Remunerasi dan Nominasi mereviu sistem remunerasi Direksi
sebelum disampaikan kepada RUPS untuk ditetapkan,

Sesuai dengan Akta Nomor 57 Tanggal 1B Nopember Tahun 2000 ditetapkan bahwa wewenang
unluk menelapkan peraturan tenlang pemberian penghasilan, penghargaan, lasa pengabdian, dan
fasilitas lainnya untuk Direksi Bank Sumut dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
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BAB III
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE. KOMITE

lll.1. Struktur Organisasi Komite :

Dewan Komisaris telah membenluk Komite Audit, Komite pemantau Risiko serta Komite
Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan dalam :

F Pertama kali ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi pT. Bank sumut Nomor :

115/DlR/DSDM-Tt(sl(2007 tanggat 11 Mei 2007 tentang pembentukan Komite Audit pT.

Bank surnut dan telah beberapa kali mengalami perubahan, lerakhir dengan Surat
Keputusan Direksi PT. Bank sumut N0 220/D|r/DSDM-TKSI(201 1 tanggal 25 Juti 201'l;F Pertama kali ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi pT. Bank sumut Nomor :

117lDlR/DSDM-Tl(sl(2007 tanggal '11 Mei 2007 lentang pembenlukan Komite pemantau

Risiko PT. Bank Sumut dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan
Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 22ZDirIDSDM-TKSK201.l tanggal
25 luli2011:

F Pertama kali ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi pT. Bank sumut Nomor :

120/DlR/DsDM-TI(stQ007 tanggat 11 Mei 2007 tentang pembentukan Komile Remunerasi
dan Nominasi PT. Bank sumut dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir
dengan Surat Keputusan Direksi pT. Bank sumut No. 224lDir/bsDM-ilst</2o,ti tanggat
25 Juli2011;

Masing-masing Komite memilikijumlah anggota 3 (tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut :

Personil Komite Audit PT. Bank Sumut :

lrwan Djanahar (Komisaris lndependen)
1). Tadjudin

2). Effendy Harahap

) Ketua
> Anggota

DEY',AN

KOiltSARtS

KOlillTE

PE[IANTAU
RlstKo

REIUNERASI

irouNasi

TE

l5

XOTI?E

AUDIT



F Ketua
F Anggota

> Ketua

F Anggota

Personil Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sumut

: M. Lian Dalimunthe (Komisaris lndependen)
: 1). Tadjuddin

2). Effendy Harahap

M. Lian Dalimunthe (Komisaris lndependen)

1). Djaili Azwar (Komisaris Utama)

2). Pemimpin DSDM (exoffcio)

lll.2. Kualitas dan Keahlian :

Seluruh anggota Komite yang bertugas sebagai Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan

Komite Remunerasi & Nominasi, memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta

mempunyai pengalaman dan keahlian dibidang keuangan atau akuntansi dan atau dibidang
perbankan.

lll.4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite :

Sebagaimana fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Komite-komite tersebut bertanggung jawab

kepada Dewan Komisaris yang tugas dan langgung jawabnya diatur dalam suatu pedoman

sebagaimana yang tertuang dalam :

- Surat Kepulusan Direksi Nomor 456/Du/DKMR-CQA/SI(2007 tentang Piagam Komite Audit

PT. Bank Sumut.

- Surat Keputusan Direksi Nomor 457/D|r/DKMR-CQA/S10007 lentang Piagam Komite

Pemantau Risiko PT. Bank Sumut

- Surat Keputusan Direksi Nomor 458/Di/DKMR-CQIJSI(2007 tentang Pedoman Tata Kerja

dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sumut.

Adapun tugas komite pada dasarnya membanlu Dewan Komisaris untuk melakukan

pemanlauan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi.

lll.5. Frekwensi Rapat Komite :

Komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas secara efektif dan melakukan pertemuan antar

anggota atau dengan unit ker.ja lerkait sebagaimana lersebut dibawah ini :

Nama Anggota
Komite

Komite Pemantau
Risiko

Komite
Remunerasi &

Nominasi

Djaili Azwar
M. Lian Dalimunthe

lnruan Djanahar

Effendy Harahap

IJ

12

6

6

r6

Personil Komite Pemantau Risiko PT. Bank Sumut :

lll.3. lndependensi Anggota Komite :

Jumlah anggota Komite, yang berasal dari Komisaris lndependen dan Pihak lndependen

berjumlah lebih dari 51% dari keseluruhan anggota pada masing-masing Komite.

Komite Audit

lo
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Tadjuddin

Pindiv SDM lexoffrcbl
1B tt

6

lll.6. Program Kerja Komite Termasuk Target Dan Realisasinya

111.6.1. Komite Audit

P ram Ker a Target Realisasi
4

12

4

Rapat Komite 13

Pemanlauan manajemen risiko
melalui LHA SPI

27 27

Analisa/Evaluasi Profil Risiko
Triwulan

111.6.3. Komite Remunerasi dan Nominasi
Program Kerja Target Realisasi

Pembahasan usulan Penghasilan

dan Fasilitas Dewan Pengawas

Syariah

Mei 201 1

Kenaikan gaji Pegawai, Direksi,
dan Dewan Komisaris untuk tahun

2011

Juni 2011 Juni 2011

Penetapan anggota Komite Audit

dan Pemantau Risiko PT. Bank
Sumut untuk periode tahun 201 1 -

2012

Juli 2011 Juli 2011

Pembahasan Sistem dan
Prosedur Pemilihan dan/atau

Penjaringan Direktur Kepatuhan
periode 2008 - 2012

Agustus 2011 Agustus 201'l

LangkahJangkah tindak lanjut

tentang status Sekretaris Dewan

September 2011 September 2011

Program Kerja Target Realisasi
Analisa/Evaluasi LHA SPI 35 27
Analisa/Evaluasi Laporan Bl 1 1

Ana lisa/Eva lu asi LHA KAP 1 1

Monitoring tindak lanjut hasil
pemeriksaan SPI

27

Monitoring Hasil Audit BPK 1 1

Monitoring Hasil Audit Bl 2 2
Analisa/Evaluasi calon KAP
yang mengaudit PT Bank Sumut

5 5

Rapat Komite 12 19

Kunjungan ke Cabang 0

l1

111.6.2. Komite Pemantau Risiko

3

Mei 2011



Komisaris setelah Exll Meeting

September 2011

l8

Proses Penjaringan Calon
Direktur Kepatuhan periode 2008

-2012

September 2011



BAB IV
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

|V.1. Fungsi Kepatuhan
A. Kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah

dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa Bank :

1) telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dan membuat langkah-langkah upaya
perbaikan/penyempurnaan prosedur kepatuhan (compliance procedure), Standar
Operasional Prosedur (SOP), penyesuaian pedoman intern bank dan lainlain melalui
pengujian kepatuhan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

2) telah melakukan pemantauan dan menjaga agar kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan
prosedur kepatuhan (compliance procedure) dan tidak menyimpang dari ketentuan yang
berlaku;

3) telah melakukan pemanlauan dan menjaga kepatuhan Bank untuk mematuhi
perianjian/komitmen yang dibuat Bank dengan Bank lndonesia, dan lembaga otoritas yang

berurenang serta melaporkannya secara berkala kepada Bank lndonesia.
B. Pelaksanaan penerapan fungsi Kepatuhan Bank berjalan secara efektif, hal tersebut dapat dilihat

dari :

l) Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan fungsi tugasnya letap melakukan pencegahan

secara preventif agar kebijakan dan/atau keputusan Direksi atau Komisaris tidak
menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

2) Untuk membantu tugas{ugas Direktur Kepatuhan, Bank telah membentuk Satuan Kerja
Kepatuhan dan Saluan Kerja Manajemen Risiko yang membawahi bidang Compliance dan

Quality Assurance serta bidang Manajemen Risiko.

3) Direktur Kepatuhan tetap melaporkan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab setiap
bulan kepada Direktur Ulama dengan tembusan Dewan Komisaris, dan melaporkan Laporan
Kepatuhan setiap 6 (enam) bulan kepada Bank lndonesia. Laporan Kepatuhan Semester I

dan Semester ll Tahun Buku 2011 telah disampaikan ke Bank lndonesia sesuai dengan
ketentuan yang beriaku.

4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan oleh
Direktur Kepatuhan, berpedoman pada Pedoman Tata Kerja dan Sistem Pelaporan Direklur
Kepaluhan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor :

449/D|R/DKMR-CQp/SI(2007 tanggal 28 Desember 2007, namun pedoman ini masih perlu
penyempurnaan dengan menyesuaikan terhadap ketentuan yang berlaku dan masih dalam
pr0ses penyusunan.

5) Telah diciptakannya fungsi kepatuhan yang efektif dengan berpedoman kepada prinsip

kehati-hatian dan selalu mengadakan pembinaan kepada unit kerja agar patuh (comply)

kepada peraturan yang berlaku antara lain :

a) Melaksanakan kegiatan usaha Bank berdasarkan SOP dan kode etik (code of nnducf
perbankan yang sehal

b) Membudayakan risiko dan GCG.
c) Melaksanakan dan menerapkan APU dan PPT

d) Meningkatkanefektifitaspengendalian intern

e) Memberikan krediUpembiayaan dengan berdasarkan kepada azas-azas
perkreditan/pembiayaan yang sehat
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6) Untuk membudayakan GCG pada seluruh unit operasional Bank (Kantor cabang, Kantor
cabang Pembantu, dan Kantor Kas), terah diterbitkan surat keputusan oirirci ru0.
077/Di/DK[4R-cQr/st(2O10 tanggal 20 Mei 2010 dan surat Edaran Direksi No
077lDir/DKMR-cQr/su20i0 tanggat 20 Mei 2010 lentang se/f,Assessmenl penerapan
Good corporate Govemance (GCG) pada Kantor cabangicabang pembantu/Kantor kas
yang mewajibkan seluruh unit kerja operasional Bank Sumut melikukan se/f assessment
terhadap pelaksanaan GCG dan kemudian dilaporkan secara berkala untuk dilakukan
evaluasi.

c, Pedoman kerja, sistem, dan prosedur kerla telah tersedia dan lengkap pada seluruh unit kantor
Bank. Direktur Kepatuhan melalui satuan Keqa Kepatuhan din Manajemen Risiko selalu
memantau peraturan dan atau perundangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh pihak yang
ben,renang untuk kemudian disesuaikan dengan peraluran inteinal bank, sehingga peraiuran
yang ada tetap up fo dale. Selain itu Satuan Kerja Kepaluhan tetap melakukan peninlauan ulang
(review) terhadap Pedoman Perusahaan, sop, dan sistem dan prosedur lainnya untuk letap
dikinikan minimal 2 (dua) tahun sekali atau dengan frekuensi yang lebih tinggi iesuai dengan
kebutuhan serta disampaikan secara lengkap dan menyeluruh pada seluruh jenjang organisasi.
Dalam penyampaian kebijakan dimaksud, Direksi telap mengkomunikasikannya yang dituangkan
dalam Surat Keputusan, Surat Edaran, Surat lnstruksi, Buku pedoman, SOp dan kebilikan
strategis yang tertuang dalam rencana bisnis kepada setiap lini organisasi.

D. upaya dan strategi dalam mewujudkan budaya kepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi
kepatuhan menetapkan langkah - langkah sebagai berikut :

1) Melakukan sosialisasi kepada seluruh calon pegawai Bank Sumut mengenai fungsi
kepatuhan dan kewajiban dalam melaksanakan budaya kepatuhan pada unit kerja

2) Berkoordinasi dengan Kontrol lnlernal cabang dalam melakukan pemantauan secara
berkala mengenai kepatuhan dalam melaksanakan S0P pada unit kerja.

3) Menerapkan reward dan punishment dalam melaksanakan kegiatan operasional pada
seluruh jenjang organisasi yang berfungsi agar seluruh pegawai terpacu dalam
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP dan menghindari ketidakpatuhan dalam
menjalankan SOP yang pada akhirnya akan melekal menjadi budaya kepatuhan.

4) Menyusun Pedoman Kepatuhan untuk seluruh tingkatan organisasi Bank Sumut yang
menjadi guidance bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatan pada unit kerja
masing - masing sesuai dengan prinsip - prinsip kepatuhan

5) Menyusun tools kepatuhan yang berfungsi mengukur tingkat kepatuhan seluruh pegawai
Bank Sumut serta untuk memberikan early warning syslern bagi pelanggaran kepatuhan
pada Bank Sumut.

6) Secara berkala melakukan sosialisasi kepada unil kerja mengenai penerapan budaya
kepatuhan dalam kegiatan operasional guna memitigasi risiko kepatuhan Bank.

7) Menyusun butir - butir budaya kepatuhan Bank Sumut yang dibingkaikan pada foto frame
dan disampaikan kepada seluruh unit kerja untuk ditempatkan pada lokasi yang mudah
terbaca oleh pegawai sehingga seluruh pegawai akan tetap mengingat pentingnya budaya
kepatuhan lersebut.

8) Menyusun statement yang menjadi komitmen bagi seluruh pegawai dalam melakukan
kegiatan operasional untuk memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku yang ditandatangani
diatas materai.
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|V.2, Fungsi Audit lntern
A. Pelaksanaan fungsi audit intem Bank telah berjalan secara efektif, sesuai dengan slandar yang

telah ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit lntern Bank (SPFAIB) dimana :

l) Direksi telah menciplakan struktur pengendalian intem Bank melalui :

a) Pembentukan Divisi Pengawasan
b) Pembentukan unit kontrol intern pada seluruh Kantor Cabang Bank Sumut melalui Surat

Keputusan Direksi No. 293/D|R/DPP-PPi St(2007 tanggal 6 September 2007 tentang
Skuktur Organisasi Bank Sumut.

2) Dengan adanya perubahan slruktur organisasi tersebut, maka Kontrol lntern pada Kantor
Cabang berada di bawah Divisi Pengawasan yang merupakan perpanjangan langan untuk
melakukan pengawasan yang efektif dalam seluruh kegiatan operasional Cabang.

3) Tim SPI yang ada di Bank Sumut pada umumnya memiliki latar belakang pendidikan
akuntansi dan teknologi sistem informasi.

4) Telah adanya Standar Pelaksanaan Fungsi Audit lntem, berupa :

a) Piagam Internal Audit PT. Bank Sumut sesuai dengan Peraturan Direksi No.

001/Dir/DKMR-CQA/PBS/201 1 tanggal 24 Juni 201 1.

b) Panduan audit intem sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 026/D|R/DPP-
PP/Stfl005

B. Kelembagaan SKAI / Divisi Pengawasan, independen terhadap satuan kerja operasional dan

bertanggung .lawab langsung kepada Direktur Utama.

C. Bank juga telah melakukan kaji ulang terhadap pelaksanaan SKAI oleh pihak ekstemal dan

terakhir kali dilakukan untuk periode 01 April 2008 sid 3'l Maret 201'l yang dilakukan oleh KAP

Hendrawinala Eddy & Siddharla pada tanggal 16 Nopember 20'11.

D. Dalam hal pelaksanaan fungsi audit intern, Bank Sumut sudah memiliki pedoman mengenai
periode audit atas objek audit yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut
Nomor 397/Dir/DPg-PTl/SK201 1 tanggal 24 Nopember 2011 Hal Periode Audit Atas Objek Audit
yang mengatur mengenai periode pelaksanaan audit atas objek yang akan diaudit sehingga
pelaksanaan audit dapat direncanakan secara sistematis.

E. Bank Sumut sudah menerapkan Rrsk Eased /udlt (RBA) atas objek audit yang teknis
pelaksanaannya diatur dalam Sirat Edaran Direksi PT. Bank Sumut No. 073/Dir/DPg-
PTI/SE/201 1 tanggal 24 Nopember 201'l Hal Petunjuk Teknis Penilaian Rlsk Raflng Audrtee atas

Unit Operasional sehingga seliap proses audit dilakukan berdasarkan profil risiko pada unit kerja

lersebut,

|V.3. Fungsi Audit Ekstern
A. Audit ekslern terhadap Bank Sumut untuk tahun buku 31 Desember 201'l dilaksanakan oleh

KAP Hendrawinata Eddy & Siddharta telah memenuhi sekurang - kurangnya aspek :

1) KAP Hendrawinata Eddy & Siddharta telah mempunyai kapasitas kerla dengan memiliki

beberapa client perusahaan yang diaudit, telah terdaftar sebagai reglsfered public

accountant, independent member of Kreston lntemational dan juga telah terdaftar pada Bank

lndonesia.

2) Telah dituangkan dalam Surat Per.lanjian Kontrak (SPK) antara KAP Hendrawinata Eddy &

Siddharta dengan Bank Sumut Nomor 003/PPK - SKR/SPj/2012 tanggal 10 Januari 2012.

B. KAP tersebut dalam melaksanakan auditnya telah berdasarkan Standar Pemeriksaan Akuntan

Publik yang disusun lAl

C. Padatahun2008,2009,dantahunbuku20'l0,PT.BankSumutdiauditolehKAPDoli,Bambang,
Sudarmaji & Dadang.
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D. Pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dilaksanakan secara efektif. lqp
telah melaksanakan general audit lerhadap Laporan Keuangan pT. Bank Sumut.

E. Laporan Hasil Audit dan Managenent Lefter telah disampaikan secara lepat waktu kepada Bank
Sumut sehingga Laporan Publikasi pada surat kabar tidak pernah tedambat untuk disampaikan
kepada Bank lndonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan.

F. Dalam melaksanakan tugasnya, IGP yang ditunjuk telah melaksanakan audit secara
independen berdasarkan Standar Pemeriksaan Akuntan publik yang disusun oleh lkatan
Akuntan lndonesia (lAl). Selain itu penunjukan Kantor Akuntan publik sudah sesuai dengan
peraturan yang ditetapkan yaitu berdasarkan Hasil RUPS tahun buku 2010 yang memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk auditor ekstem untuk melaksanakan audit
laporan keuangan bank tahun buku 2011 . Penunjukan auditor ekstem yang sama tidak pemah
dilakukan lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut.

G. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut telah memperhalikan
rekomendasi Komite Audit dan telah sesuai dengan proses pengadaan barang dan jasa.
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BAB V
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

V.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
A. Dewan Komisaris telah menyetuiui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko sesuai

Ketentuan yang berlaku
B. Penerapan Manajemen Risiko pada PT. Bank Sumut telah berjalan sesuai dengan ketentuan

dan telah membentuk Komite Pemantau Risiko sebagai salah satu tuntulan GCG yang

bertanggung .lawab untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai isu-isu

manajemen risiko, mengevaluasi kinerja manajemen risiko dan sistem pengawasan intem, serla

memberikan informasi kepada Dewan Komisaris untuk mengambil langkah-langkah dalam hal

mengantisipasi risiko.

C. Dewan Komisaris telah menyetujui diterbitkannya Buku Pedoman Manajemen Risiko yang

merupakan panduan bagi seluruh unit kerja dalam mengelola risiko secara komprehensif.

D. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi, analisa dan review terhadap Laporan Profil Risiko

secara berkala serta menyampaikan tanggapan atas laporan tersebut apabila diperlukan.

E. Dewan Komisaris telah mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi terhadap transaksi

yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris

F. Dewan komisaris bersama Direksi telah melakukan sosialisasi ke seluruh unit kerja Bank Sumut

dalam hal memberikan pembelajaran mengenai pengembangan budaya risiko.

G. Direksi telah menyetujui kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan menerbitkan

ketentuan-ketenluan berupa Buku Pedoman Perusahaan dan Surat Edaran yang menjadi
pedoman bagi seluruh risk taking unit dalam mengelola risiko.

II. Direksi telah melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi-transaksi yang memerlukan

persetujuan Direksi antara lain dalam bidang kredit melalui loan commitee.

I. Direksi telah memastikan independensi fungsi Manajemen Risiko dengan membentuk Satuan

Kerja Manajemen Risiko yang berada pada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan

bertanggung iawab kepada Direktur Kepatuhan.

J. Direksi juga melakukan kaji ulang dalam hal proses Manajemen Risiko sehingga proses tersebut

sesuai dengan kebutuhan terkini.

K. Direksi secara lerus-menerus meningkalkan kompetensi sumber daya manusia terkait dengan

materi manajemen risiko dengan mengikutsertakan pegawai/pejabat bank dalam berbagai

macam pendidikan yang berhubungan dengan manajemen risiko anlara lain ujian serlilikasi

Manajemen Risiko level l, ll, lll, lV, dan V.

V.2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit
A. Bank telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan menyangkut pelaksanaan manajemen risiko,

antara lain adalah Buku Pedoman Manajemen Risiko yang telah disempumakan sebagaimana

yang diwajibkan oleh ketentuan Bank lndonesia, Buku Pedoman Pelaksanaan Penerapan Anti

Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Lingkungan PT. Bank Sumut, Buku

Pedoman Perusahaan Treasury, Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan, dan lain sebagainya.

B. Bank telah menentukan limit-limit dalam melakukan transaksi sehari-hari sesuai dengan

tanggung jawabnya masing-masing, antara lain batasan wewenang dalam memberikan

krediUpembiayaan, batasan wewenang dalam menyimpan uang tunai, batasan wewenang dalam

melakukan fiat bayar, batasan wewenang dalam melakukan transaksi pasar uang, batasan
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wewenang lumlah uang pada mesin ATM, dan sebagainya yang berfungsi sebagai nbk control
sysfem dalam kegiatan operasional sehari-hari.

V.3. Kecukupan Proses ldentifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Serta
Sistem lnformasi Manajemen Risiko
A. Bank telah memiliki kecukupan proses identifikasi risiko dengan cara mengidentifikasi laporan

isk taking unif secara berkala yang disampaikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko

sebagai bahan untuk mengetahui potensi risiko yang terjadi pada seluruh unit kerja yang ada.

B. Dari seluruh hasil laporan tersebut kemudian dilakukan analisis dan pengukuran mengenai
potensi dampak yang terjadi beserla kerugian yang mungkin ditimbulkan sehingga dapat
ditentukan action plan yang sesuai apabila kejadian tersebut terjadi.

C. Bank melalui Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko setiap saat melakukan pemantauan

terhadap seluruh rlsk taking unit sehingga apabila terjadi suafu gejala risiko, dapat segera

diambil tindakan agar dampak kerugian yang ditimbulkan dapat dikendalikan/diminimalisir.

D. Bank telah memiliki kecukupan dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko yaitu dengan

membuat software Manajemen Risiko Bank Sumut yang onllne kepada core banking system

Bank Sumut dengan menggun akan intemal nodel yang digunakan oleh seluruh risk taking unit

dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko yang ada. Bank
juga telah melatih para pegawai dalam menggunakan software tersebut dan mewajibkan seluruh

risk taking unit untuk melaporkan laporan Manajemen Risiko melalui sofrware dimaksud.

V.4. Sistem Pengendalian lntern.
A. Bank telah memiliki buku pedoman mengenai Satuan Kerja Audit lntern dan piagam audit (audlt

charfer) sebagai pedoman Divisi Pengawasan untuk melakukan pemeriksaan internal.

B. Kontrol lntern yang merupakan bagian dari Divisi Pengawasan telah ditempatkan di seluruh unit

kerja operasional yang bersifat independen sebagai perpanjangan tangan Divisi Pengawasan

dalam melakukan pengendalian inlern pada seluruh unit kerja bank.

C. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit yang bertugas untuk melakukan pemantauan

dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serla melakukan pemantauan terhadap

tindaklanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern lermasuk
kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite ini dalam melaksanakan tugasnya melakukan

interaksi yang aktif dengan Direksi dan Satuan Kerja Audit lntern (Divisi Pengawasan) serla

auditor independen.

D. Disamping Satuan Kerja Audit lntem (Divisi Pengawasan) sistem pengendalian intern juga

diperkuat dengan pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
yang berada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
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V.5. Profil Risiko
Sebagai lembaga keuangan, Bank Sumut dalam menjalankan bisnisnya selalu dihadapkan dengan

risiko-risiko tertentu antara lain risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Untuk

mengantisipasi risiko+isiko tersebut diatas Manajemen dan Dewan Komisaris Bank Sumut telah

melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan Manajemen Risiko pada PT. Bank Sumut dengan

cara menciptakan struktur organisasi serta Standard Operasional Prosedur dan Buku Pedoman

Perusahaan Manajemen Risiko yang cukup relevan untuk mendukung terciptanya budaya risiko
yang sehat,
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BAB VI
PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (REUTED PARIU DAN

PENYEDIAAN DANA BESAR (-/.RGE D(PoSURE), RENCANA STRATEJIK BANK,
DAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG

BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA.

V1.1. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait lrelated pafil dan Penyediaan Dana Besar (large
exposure)

A. Bank Sumut memiliki kebijakan dan prosedur yang tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak

terkait dan penyediaan dana besar dalam bentuk Kebijakan Perkeditan Bank (KPB), Standard

Operating Proedure (SOP), Surat Keputusan, dan Surat Edaran Direksi.

B. Dalam rangka penyediaan dana dimaksud, Bank Sumut tidak pemah melanggar dan/atau
pelanggaran BMPK sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Bank lndonesia.

C. Bank Sumut telah mengikuti ketentuan terbaru dalam hal pelaporan dengan merujuk kepada

ketentuan LBU Basel ll Tahun 2008, sehingga komposisi penyediaan dana bulan Desember 2011

adalah sebagai berikut :

/ 5,41o/o kepada Kredit Usaha Mikro
/ 22,44 o/o kepada Kredit Usaha Kecil
/ 6,41o/o kepada Kredit Usaha Menengah
/ 65,74 % kepada Kredit Non UMKM

D. Jumlah penyediaan dana kepada debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana untuk

posisi 31 Desember 2011 memiliki rasio yang sangat rendah yaitu 4,86 % dengan rincian sebagai

berikut:

Jumlah

Penyedia Dana Nominal
(utaan Rupiah)

1 Kepada Pihak Terkait

2 Kepada Debitur lnti :

lndividu

Group

25

13

12

577,965

209.065

368.900

V1.2. Rencana Shatejik Bank :

A. Rencana strategis Bank telah disusun secara komprehensif dan terukur dengan memperhatikan

seluruh faktor-faklor Internal dan eksternal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

B. Rencana bisnis Bank telah sesuai dengan visi dan misi serta strategi bank yang disusun oleh

Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana bisnis tersebut |uga dikomunikasikan

kepada Pemegang Saham Pengendali serta ke seluruh jenjang organisasi,

C. Realisasi rencana bisnis lersebut telah sesuai dengan rencana korporasi serta sebahagian besar

target telah tercapai. Target yang tidak tercapai adalah Kredit yang diberikan serla piutang dan

pembiayaansebesar9T,69% danlabasebelumpaiakhanyaterealisasi 76,12%dari rencana.

D. Dala mengenai target jangka panjang dan iangka pendek Bank Sumut:
1) Targetjangka panjang Bank Sumut:

a) Mencapai pertumbuhan yang wajar

b) Perbaikan tingkat kualitas asset, ROA, ROE, dan CAR
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c) Mempertahankan tingkat kesehatan bank yang sehat

2) Target jangka pendek Bank Sumut
Penrngkatan Total asset.
Peningkatan kredit termasuk piutang pembayaran syariah
Peningkatan DPK
Peningkatan Laba sebelum pajak

Perbaikan kualitas kredit

I Tingkat kesehatan Bank "Sangat Baik"

g) Pembukaan jaringan kantor baru berupa Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, Kas
Mobil, dan Mini Bank

h) Peningkatan klasilikasi Kantor

i) Penambahan jaringan ATM
j) Penambahan fitur-fitur dan pelayanan baru kepada masyarakat.

3) Sedangkan pencapaian/realisasi Bulan Desember tahun 2011 adalah :

a. CAR 14,66 %

b. NPL Gross 2,56%

c. ROA 3,26%

d. RoE 30,68%

e. NIM 9,15%

f. BoPo 75,99%

g. LDR 78,56%

h. Laba bersih menjadi Rp. 426.209 juta

i. KrediUpembiayaan sebesar Rp. 1 1 .001.262 juta
j. Dana Pihak Ketiga sebesar Rp. 15.129.5'13 juta

k. Total asset sebesar Rp. 18.950.694 juta

E. Hal-hal yang dilakukan oleh Bank Sumut untuk mencapai target dimaksud antara lain adalah

1) Melakukan diversifikasi produk

2) Peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga

3) Menyalurkan kredit / pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian

4) Melakukan pengembangan produk dan fitur ATM

5) Meningkatkan kerjasama dengan pihak ekstemal

6) Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap GCG di setiap lini

a)
b)
c)
d)
e)
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V1.3. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam
Laporan Lainnya.
A. Transparansi kondisi keuangan dan dan non keuangan Bank mengacu dan tunduk pada

ketentuan dan peraturan perbankan yang berlaku, dengan memperhatikan dan menerapkan
prinsip kehati - hatian melalui prinsip menEenal nasabah maupun pengelolaan risiko

operasional, risiko hukum dan risiko reputasi sesuai peraturan dan pedoman yang telah dimiliki

Bank.

B. Bank telah mengungkapkan kondisi keuangan dan non keuangan secara lengkap dalam
Laporan Publikasi dan Laporan Tahunan maupun laporan lainnya.



BAB VII
KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI,

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI, DAN PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN

FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Vll.1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kepemilikan saham mencapai 5% atau lebih

dari modal setor pada Bank, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lainnya
yang dibuktikan dengan Surat Pemyataan yang ditandatangani di atas materai.

Vll.2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan
anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali
Bank.

A. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan

anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali

terakhir (u/fimate shareho/ders), khusus untuk Komisaris lndependen dilengkapi dengan
pernyataan yang ditandatangani diatas materai.

B. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan
derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau pemegang

saham pengendali terakhir (uitrmate shareho/ders),

Vll.3. PakeUKebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam 1

tahun

V|1.3.1. Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan
Direksi

PakeUkebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut
ditetapkan oleh RUPS, namun kewenangannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris,

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun

Dewan Komisaris Direksi

0rang Jutaan Rupiah 0rang Jutaan Rupiah

l.Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan

rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya

dalam bentuk non-natura)

3 5,729 4 12.337

2.Fasilitas lain dalam bentuk natura
(perumahan, kansportasi, asuransi
kesehatan dan sebagainya) yang :

a.dapat dimiliki
b.tidak dapat dimiliki

0

3

0
1.288

0
4

0

2.458
Total 3 7.017 4 14.795
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VI1.3.2. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima remunerasi dalam 1

(satu) tahun (tahun 2011) yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan

Jumlah Remunerasi per Orang
dalam 1 tahun

Jumlah Direksi Jumlah Komisaris

Di atas Rp. 2 miliar 4 1

Di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2
miliar

2

Di atas Rp. 500 juta s.d, Rp. 1

miliar

Rp 500 juta ke bawah

V11.3.3. Share Opfion
Sampai dengan periode laporan, tidak memiliki share option atau penawaran opsi saham

dalam rangka pemberian kompensasi yang ditawarkan kepada anggota Dewan Komisaris,

Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.yang diputuskan dalam RUPS dan/atau Anggaran Dasar

Bank.

Vll.3.4 Rasio Ga Tertin i dan Terendah Dalam Skala Perbandi an

297,42

V|1.3.5. Frekwensi Rapat
E. Frekwensi Rapat Dewan Komisaris

Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 16 kali rapat dengan

rincian kehadiran seb ai berikut

Tertinssi (Rp) Terendah (Rp) Rasio (%)No Kriteria
1,397 661 Gaji

Tertinggi

Terendah

Pegawai

dan

22,703825 1 625 000

125,00Gaji Direksi Tertinggi

dan Terendah

67.526.244 54.020.995

32.412598 125,003 Gaji Dewan

Komisaris Tertinggi

dan Terendah

40.515.747

67.526.244 22.703,8254 Gaji Direksi Tertinggi

dengan Pegawai

Tertinggi

Jumlah KehadiranJabatanNama
16Komisaris UtamaDjaili Azwar
loKomisans
15lrwan Djanahar
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[/. Lian Dalimunthe

Komisaris



F. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu
rincian kehadiran masi -mastn ota

) tahun sebanyak 5 kali rapat dengan
bedkut:

G. Frekwensi Rapat Direksi dan atau Dewan Komisaris dengan Direksi
L Jumlah rapat Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 kali
2. Jumlah rapat Direksi dengan Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam I

(satu) tahun sebanyak 5 kali

3. Jumlah rapat Direksi bersama Pindiv, Pincab, Pinbid yang diselenggarakan dalam 1

(satu) tahun sebanyak 8 kali

4. Jumlah rapat Direksi bersama Loan Committee yang diselenggarakan dalam 1

(satu) tahun sebanyak 6 kali

Rincian kehadiran dari masin at dimaksud adalah seb ai berikut

Nama Jabatan Jumlah Kehadiran
Djaili Azwar Komisaris Utama 5
M. Lian Dalimunthe Komisans 3
lruran Djanahar Komisans
Gus lrawan Direktur Utama 4
M. Yahya Direklur Umum 5
Zenilhar Direktur Pemasaran & Syariah 5
Manarata Manik Direktur Kepatuhan 1

Direksi

Kehadiran
Rapat Direksi

Kehadiran
Rapat Komisaris
dengan Direksi

Kehadiran
Rapat Cabang

Kehadiran
Rapat LC

Gus lrawan 4 4 8

M. Yahya 4 5 8 1

Zenilhar 4 ( 8 6
Manarata
Manik

2 1 4 5
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BAB VIII

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL DAN PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN

PIDANA YANG DIHADAPI

Vlll.2. Permasalahan Hukum Perdata dan Pidana

Selama periode lahun laporan telah diajukan permasalahan hukum perdata dan pidana baik ke

Pen adilan dan PTUN seban ak 13 a belas rkara, akni :

lnternal Fraud dalam

1 Tahun

Jumlah kasus yang dilakukan oleh

Pengurus Pegawai Tetap Peoawai Tidak Tetap

Thn

sebelum

nya
(2010)

Thn

berjalan

(201 1)

Thn sebelum
nya

(2010)

Thn berialan

(2011\

Thn

sebelum

nya

(2010)

Thn

berjalan

(2011)

Total fraud

Telah diselesaikan

Dalam proses

penyelesaian di

internal Bank

1 1

Belum diupayakan
penyelesaiannya

Pidana Perdata

Permasalahan Hukum

3Telah selesai (telah memiliki

kekuatan hukum yang tetap)

BDalam proses penyelesaian

11Total

il

Vlll.1. Jumlah Penyimpangan lnternal

1 1

Telah ditindaklanjuti

melalui proses

hukum

Jumlah

PTUN



BENTURAN KEpENTrNGAN,.qyy_#t?ffi*r ro, BUy BA.K oBLrcAsr, DANPEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL OA'I POl-rriii"'
1X.1. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

A. Daram har terjadi benturan kepentingan, anggotJ xomisaris, Direksi dan pejabat Eksekutif Bankdilarang mengambir tindakan ying oipai ,.iijir,rn iirnt atau mengurangi keuntungan Bank danwajib mengunskapkan bentuian-kepinringan-oi;a[s;o oa., ,.iirp r".;;ffi;'r:] Benrurankepentingan dimaksud antara. rain .ta.r,r "p.ro.j.r, 
intara kepenting.n .r,onori 6.nr, o.ng.nkepentingan ekonomi pribadi pemirii, anglota Torirrrir, ,.gg.i; Di"kri.r.,,,,p,, p.irort

Eksekurif bank dan arau pihak t.*rit o.ng.;tinl p.ru.rirn il;i;;.il;-, *rIro, p,,,r* _pihak tertenru diruar prosedur oan.r,eteituan !a,is Ldrk, fi, ffi#;;;ffllnga rioat<sesuai dengan ketentuantan prosedur yangterraku. niauira keputusan tetap harus diambir, maka

iflltff!fl$:ffkan 
kepentinsan ekonomiBank oan menshindarki; kffi;; ;fi ;Jrr,rnsny,

B' Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Komisaris, Direksi dan pe.jabat Eksekutif dilarangmengambir tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib^ mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setia; kedtu;;;..'- 
i,-., --, ',' ,

c' Selama periode tahun laporan tida-k teroapat trrnsar<li yang memiliki benturan kepentingan baikkepada Pengurus, pejabat Eksekutif dan pe.labat Operasional Bank

1X.2. Buy Ba.ck Share dan Buy gack Obligasi Bank
uampar dengan akhir periode tahun raporan tidak ada saham yang ditawarkan kepada pubrik. Banksumut terah menerbitkan obrigasi sebesar np. i ooi.ooo,ooo.000,- {satu tririun ruprah) yang terdiridari obligasi ,r Tahun 201 'r.den9a1,iumrah potor,..i.* np 600.000.000.000,- (enam iatus miryarrupiah) dan obrigasi subordinasi ttihun zdrr 0"ffi]rrrahpokok sebesar Rp 400 000.000.000,_

ft#:il;5'"rar 
rupiah), nrrrn r.rpi, o.nsilrl;i'ini eank sumui;er; .0.",un..n, rry

1X.3. P_emberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kepentingan politik
Tanggung jawab sosiar perusahaan .t., corpoi#'iiiat Resposibitity(cSR) merupakan bagiandari program perseroan yang merupakan_ iomitmen 

-perseroan 
pada pembangunan ekonomiberkelanjutan. Terrebih perseroan sebagai aank eemua'ngunan Daerah yang sebagian kreditnyadisalurkan untuk usaha kecir dan menetigar.nat rnilrg;'burrrir* untuk mendorong kegiatan danpertumbuhan ekonomi kerakyatan serta i.orptrny.'pirerataan pembangunan merarui perruasanlapangan kerja. Datam rang'ka mempertar,.,ir,.r'i.!r.ror.gJ;;;;;,;;ffi;il dlo.ro.ntidak hanya mengedepankan raba tetapi irg, p.;r;;;; turut peduri terhadap kehidupan sosiarkemasyarakatan yang diimplementasiran tiiaIieruitm i#.orp kegiatan - kegiatan sosiat, bantuankorban bencana aram tetapi Juga,t.rggurg 1a*;bi.inrirp peresra,ian seni budaya serta upaya _upaya pembinaan pembinaan metarul iemitiaan untut meiingr*ttan kemampuan para pengusahakecil dan koperasi agar menjadi tangguh e* ,nr.iiri"irr.m mengerora pengembangan usaha.Perseroan menyadari sepenuhnya rae,cayaan o* lrr,r.g* masyarakal serama ini merupakansarah satu faktor yang membuat perseroan u.iL*orrg seperti sekarang ini, maka sudahsewajarnya perseroan sangar peduri kepro. ,*yriri.i;r, Filr;;;;rkin"li,ngrn .ktiuit.,sosiar yang dirakukan akan rebih meningiatkan k.pir*vr.n - l(epercayaan masyarakat yang padaakhrrnya dapat mendukung aktivitas biinis i;rJ;;i;;. dapat membantu dan memperkokoh
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strategi Perseroan untuk mendukung berkelanjutan. Selama tahun 201'1, Perseroan tidak pemah

memberikan bantuan keuangan dan fasilitas lainnya untuk kepentingan partai politik, namun

Perseroan memberikan bantuan untuk kepentingan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan

hrporate Social Responslb/rty (CSR) dalam acara amal, banluan bencana dan lain sebagainya.
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BAB X
KESIMPULAN UMUM SELF ASESSMENT GCG

Nilai Komposit dari 1'1 (sebelas) faktor penilaian yang terdiri dari :

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung lawab Dewan Komisaris;
b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
d. Penanganan benturan kepentingan;

e. Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
f. Penerapan fungsi audit intem;
g. Penerapan fungsi auditekstern;
h. Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intem;
i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur besar (large exposures);
j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good C,orporate Governance

dan pelaporan internal;

k. Rencana strategis Bank,

setelah dilakukan perhitungan penilaian komposit terhadap pembobotan faktor/kriteria penilaian se/f
assessment pelaksanaan Good Corporate Govemance PT. Bank Sumut Periode 3'l Desember 2011
sebagaimana terlampir berdasarkan Surat Edaran Bank lndonesia Nomor:9/1ZDPNP tanggal 30 Mei
2007 diperoleh nilai komposit 1,475 dengan predikat "Sangat Baik".

Medan, Januari 2012
PT. Bank Sumut

DEWAN l5

M. Lian Datimunthe nD anahar
Komisaris Komisaris

DI EK5I,

Gus lrawan
Direktur Utama

M. Ya a Zenithar
DirekturDirektur

Diaili Azwar
Komisaris Utama


