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Pendahuluan  

Pelaksanaan Tata kelola/ Good Corporate Governance di PT. BPR Sumber 

Dana Mas dijalankan sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata 

Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK No. 5/SEOJK.03.2016 tentang 

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Tujuan dilakukan 

penyusunan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Sumber Dana Mas ini 

bertujuan agar dapat memberikan informasi kepada stakeholder dan sebagai salah 

satu bentuk penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 

Kegiatan dan perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks telah 

mengakibatkan peningkatan eksposur  risiko bank sehingga untuk saat ini dan 

masa–masa yang akan datang diperlukan peningkatan kinerja bank dan praktek 

penyelenggaraan bisnis perbankan yang sehat dan beretika melalui komitmen dan 

mekanisme yang mampu menjaga kepentingan semua pihak, baik yang memberi 

kepercayaan maupun pihak yang menerima kepercayaan dan menjalankannya. 

Adanya komitmen bersama dari struktur bank dan diformulasikan oleh manajemen 

yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran jangka panjang, strategi serta ukuran 

penilaian kinerjanya diharapkan dapat tercipta pengelolaan bank yang konsisten, 

mengarah kepada pencapaian tujuannya melalui proses penerapan tata kelola 

perusahaan yang baik (good corporate governance) sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di PT. BPR Sumber Dana 

Mas senantiasa diciptakan dan dikembangkan oleh manajemen secara memadai 

yang mengarah pada pengendalian dan peningkatan nilai (value) perusahaan dalam 

rangka mempertahankan eksistensi Bank, antara lain pengaturan hubungan – 

hubungan antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Pegawai 

yang tercermin dari karakteristik pelakunya dalam memproses informasi untuk 

mengukur kinerjanya, termasuk terjadinya check and balance dan keseimbangan 

dalam berbagai dimensi yang sejalan dengan kebijakan kepegawaian yang rasional. 

Guna mengetahui kondisi pencapaian tata kelola perusahaan yang baik, maka 

Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama di dalam perusahaan telah 

secara terbuka menyampaikan hal–hal yang berkaitan dengan pelaksanaan 

tugasnya sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 
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Penerapan tata kelola perusahaan di BPR Sumber Dana Mas mengedepankan 

5 (lima) prinsip penting dalam Good Corporate Governance (GCG) yaitu : 

1. Transparansi (Transparancy) Merupakan keterbukaan dalam mengemukakan 

informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses 

pengambilan keputusan.  

Transparansi harus mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan 

penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat 

diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan 

masyarakat. Transparansi diperlukan agar BPR menjalankan bisnis secara 

obyektif, profesional dan melindungi kepentingan konsumen (nasabah).  

 
Pedoman Pokok Pelaksanaan Transparansi : 

a. Mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan berbagai informasi penting 

yang diperlukan oleh pemangku kepentingan. 

b. Mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan perundang‐ undangan 

yang berlaku, antara lain meliputi tetapi tidak terbatas pada hal‐hal yang 

bertalian dengan visi, misi, nilai‐nilai serta sasaran usaha dan strategi, 

kondisi keuangan, susunan dan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi, 

pemegang saham pengendali, struktur organisasi beserta pejabat eksekutif, 

manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem 

dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting 

yang dapat mempengaruhi kondisi BPR.  

c. Mengambil inisiatif untuk mengungkapkan hal‐hal yang tidak hanya 

disyaratkan oleh peraturan perundang‐undangan, tetapi juga hal‐hal lain 

yang diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, 

nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.  

d. Tidak mengurangi kewajiban melindungi informasi rahasia mengenai BPR 

dan nasabah sesuai dengan peraturan perundang‐undangan serta informasi 

yang dapat mempengaruhi daya saing BPR.  

e. Informasi tersebut secara tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku 

kepentingan.  
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2. Akuntabilitas (Accountability) Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara 

efektif. Akuntabilitas harus mengandung unsur kejelasan fungsi dalam 

organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. BPR sebagai Lembaga 

Kepercayaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan akuntabel kepada stakeholder. Untuk itu BPR harus dikelola 

secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan 

pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas 

dalam pengelolaan BPR merupakan prasyarat yang diperlukan dalam 

mencapai kinerja BPR yang berkesinambungan.  

 
Pedoman Pokok Pelaksanaan Akuntabilitas ;   

a. Menetapkan sasaran usaha jangka panjang dan target usaha jangka pendek 

untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan 

pemangku kepentingan lainnya. 

b. Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan laporan tahunan dan 

pertanggungjawaban keuangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) serta menjelaskan pokok‐pokok isinya kepada pemangku 

kepentingan dan masyarakat pada umumnya.  

c. Menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada 

otoritas jasa keuangan (OJK) dan kepada pemangku kepentingan lainnya 

sesuai ketentuan yang berlaku.   

d. Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing‐masing 

organ, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran 

dibawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai‐nilai perusahaan, sasaran 

usaha dan strategi BPR.  

e. Memastikan bahwa masing‐masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi 

serta seluruh jajaran pimpinan BPR harus membuat pertanggungjawaban 

atas pelaksanaan tugasnya, secara periodik sesuai dengan ketentuan 

internal Bank.  

f. Meyakini bahwa masing‐masing Dewan Komisaris dan Direksi maupun 

seluruh jajaran dibawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung 

jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.  
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g. Memastikan adanya struktur, sistem dan standard operating procedure 

(SOP) yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme check and balance 

dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Bank.  

h. Memiliki ukuran kinerja dan sistem remunerasi bagi masing‐masing anggota 

Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya 

berdasarkan ukuran‐ ukuran yang disepakati dan konsisten dengan visi, misi, 

nilai‐nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank serta memiliki sistem 

penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).  

i. Memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan BPR. 

j. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing‐masing insan 

BPR harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah 

disepakati.    

 
3. Pertanggungjawaban (Responsibility) Merupakan kesesuaian pengelolaan 

BPR dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku dan prinsip‐prinsip 

pengelolaan BPR yang sehat. Responsibilitas harus mengandung unsur 

kepatuhan terhadap peraturan perundang‐ undangan dan ketentuan internal 

BPR serta tanggungjawab BPR terhadap masyarakat dan lingkungan. 

Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan 

usaha dalam jangka panjang.  

 
Pedoman Pokok Pelaksanaan Pertanggungjawaban :    

a. Insan BPR berpegang pada prinsip kehati‐hatian dan menjamin 

dilaksanakannya peraturan perundang‐undangan, anggaran dasar serta 

peraturan internal BPR.  

b. Menafsirkan secara baik ketentuan perundang‐undangan, anggaran dasar 

dan peraturan internal BPR, tidak hanya dari perumusan kata‐kata yang 

tercantum didalamnya, tetapi juga dari latar belakang yang mendasari 

dikeluarkannya peraturan dan ketentuan tersebut.    

c. Menghindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga 

maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat 

pada undang‐ undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional BPR. 

d. Memelihara kelestarian alam melalui kebijakan perkreditan dan kebijakan 
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lain yang mendukung terpeliharanya sumber daya alam.   

e. Bertindak sebagai warga korporasi yang baik melalui tanggung jawab sosial 

dan lingkungan.  

 
4. Independensi (Independency) Merupakan pengelolaan BPR secara 

profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Independensi 

mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan unsur independensi 

tersebut maka BPR harus senantiasa dikelola dengan baik dan independen 

agar masing‐masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya 

tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang 

dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan 

tugas dan tanggungjawabnya.   

 
Pedoman Pokok Pelaksanaan Independensi :  

a. Menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh 

kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh 

atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara 

obyektif.  

b. Melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar, 

peraturan internal BPR dan peraturan perundang‐undangan, tidak saling 

mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang 

lain.   

c. Melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas serta 

standar operasi yang berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersangkutan. 

 
5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) Merupakan keadilan dan kesetaraan 

dalam memenuhi hak‐hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan 

peraturan perundang‐undangan yang berlaku. Kewajaran dan kesetaraan harus 

mengandung unsur perlakukan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai 

dengan proporsinya masing‐masing. Dalam melaksanakan kegiatannya, BPR 

harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen 

dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan 
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kesetaraan dari masing‐masing pihak yang bersangkutan. 

 
Pedoman Pokok Pelaksanaan Kewajaran & Kesetaraan :  

a. Memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada pemangku 

kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada 

Bank.  

b. Memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk 

memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank 

serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan.  

c. Dalam penerimaan pegawai dan pengembangan karir pekerja serta 

pelaksanaan tugas secara profesional, BPR tidak membedakan suku, 

agama, ras, golongan, jenis kelamin (gender) dan kondisi fisik.  

 

Adanya Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta fungsi audit internal 

telah melengkapi fungsi –fungsi yang telah ada guna membantu manajemen dalam 

melaksanakan tata kelola perusahaan secara efisien dan efektif sesuai budaya 

perusahaan.  

 

Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)  

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 

Perihal : 

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi BPR menyebutkan bahwa 

pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri 

(Self Assessment) Tingkat Kesehatan BPR dengan menggunakan  pedoman 

penilaian penerapan tata kelola yang terdiri atas: 

a. Penjelasan Umum Pedoman Penilaian tata Kelola; 

b. Tata cara pengisian kertas kerja penerapan tata kelola; 

c. Kerta kerja penilaian penerapan  tata kelola; dan 

d. Kesimpulan  
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Oleh karena itu dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, 

setiap BPR harus melakukan penilaian sendiri (Self Assessment) secara berkala 

yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu: 

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; 

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 BPR; dan 

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank 

 

Struktur Tata Kelola 

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di BPR 

Sumber Dana Mas telah mencerminkan adanya penerapan prinsip check and 

balance serta sistem pengendalian internal yang baik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CHECK & BALANCE 

RUPS 

DEWAN KOMISARIS DIREKSI 

KOMITE KREDIT  

MANAJEMEN RISIKO 

FUNGSI KEPATUHAN 

AUDIT INTERN 

HUKUM 

PENGENDALIAN INTERNAL 
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Struktur tata kelola PT.BPR Sumber Dana Mas terdiri dari: 

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 

2. Dewan Komisaris; 

3. Direksi; 

4. Komite Eksekutif Direksi, yaitu Komite Kredit  

5. Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Audit Intern, Pengendalian Internal, 

Hukum. 

 
Struktur tata kelola perusahaan tersebut di atas telah menjalankan tugas dan 

tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas, tanggungjawab, serta fungsinya 

masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

I. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance 

1. Pelaksaan Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan hasil Self 

Assessment meliputi 6 (Enam) aspek berikut : 

 

A. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi 

 

a.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi  
 

▪ Jumlah Direksi adalah 2 (Dua) orang  
 

▪ Komposisi Direksi :  

- Direktur Utama : Jonli Tan, SE 

- Direktur  : Dedyansyah, A.Md  

▪ Kriteria Anggota Direksi 

- Jumlah Anggota Direksi Terdiri dari 2 (Dua) Orang, dengan masa 

jabatan selama 5 (lima) Tahun. 

- Seluruh Anggota Direksi BPR bertempat tinggal di kota/ 

Kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama. 

- Seluruh Direksi BPR memiliki kompetensi dan integritas sesuai 

penilaian Otoritas Jasa Keuangan dan telah lulus Fit & Proper 

Test serta pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS 

dan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai berikut: 
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▪ Independensi  

▪ Anggota Direksi  
 

- Mayoritas Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga  atau 

semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota 

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. 

- Direksi tidak menggunakan/melibatkan Konsultan dan penasihat 

perorangan atau Jasa profesional dalam melaksanakan 

pekerjaannya  

- Anggota Direksi tidak sama sekali merangkap jabatan  baik itu 

pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ Lembaga lain (Partai 

Politik Atau Organisasi kemasyarakatan). 

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan 

Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Bank Indonesia, 

Direksi Bank memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan 

Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut : 

 

1. 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 

Nama/ Jabatan Persetujuan RUPS & Hasil Fit and Proper Test dari OJK 

Jonli Tan, SE 

Direktur Utama 

- No.KEP-17/KO.054/2017 Tanggal 01 Juli 2016 tentang Hasil Uji 

(Fit and Proper test) 

- RUPS Pengangkatan Anggota Direksi & Dewan Komisaris, Sabtu/ 

25 Maret 2017, Tempat Ruang D’Patros Cafe -Batam 

Dedyansyah, A.Md - No.KEP-17/KO.054/2017 Tanggal 20 Maret  2017 tentang Hasil Uji 

(Fit and Proper test) 

- RUPS Pengangkatan Anggota Direksi & Dewan Komisaris, Sabtu/ 

25 Maret 2017, Tempat Ruang D’Patros Cafe –Batam 

- Akta Pengunduran Diri No. 09 Tanggal 13 Juli 2019 Notaris Wiwid 

Hanny Saputri, S.H., M.Kn 
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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). 

2. 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 

3. 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. 

4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya 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. 

 
a.2.Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 

▪ Direksi memiliki pedoman dan tata tertib menjalankan pekerjaan 

Direksi yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan 
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ketentuan yang berlaku yang tertuang dalam SK Direksi 

No.012/Dir/SK/XI/2019 tanggal 30 November 2019, sedangkan tugas 

dan tanggungjawab Dewan komisaris tertuang dalam SK Direksi 

No.002/Dir/SK/I/2016 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan 

Komisaris dan Direksi PT.BPR Sumber Dana Mas yang memuat 

tugas pokok, tugas tambahan, wewenang jabatan, tanggung jawab, 

hubungan kerja dengan pihak eksternal/internal, standar operasi dan 

prosedur dengan misi jabatan : 

Jabatan Visi Misi 

 
 
 

Direksi 
 
 

 
 

 
Mewujudkan Bank Perkreditan 
Rakyat yang kompetitif dengan 
rating sehat serta efisien, 
mendukung sektor usaha skala 
mikro dan kecil guna mencapai 
perekonomian yang berbasis 
kerakyatan. 
 
Visi ini diharapkan bisa 
memberikan kontribusi nyata dari 
adanya BPR Sumber Dana Mas 
terhadap pertumbuhan 
perekonomian khususnya 
masyarakat Dabo Singkep dan 
sekitarnya serta masyarakat 
kabupaten lingga pada umumnya. 

 

 

 
Sesuatu yang harus dilaksanakan oleh 
BPR Sumber Dana Massesuai dengan 
Visi Yang ditetapkan agar tujuan 
perusahaan dapat terlaksanakan 
dengan baik.adapun misi dari BPR 
Sumber Dana Mas adalah: 
1. Memberikan pelayanan berkualitas 

kepada nasabah 
2. Meningkatkan peran aktif dalam 

pengembangan usaha mikro dan 
kecil 

3. Memberi kontribusi yang optimal 
kepada pemegang saham 
(shareHolder) 

4. Mengembangkan Sumber Daya 
Manusia yang profesional 

5. Meningkatkan kesejahteraan 
karyawan 

6. Melaksanakan manajemen terbuka 
 

Dewan 
Komisaris 

 

▪ Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Telah sesuai 

ketentuan secara independen dan tidak memberikan kuasa umum, 

tugas dan wewenang kepada 1 (satu) orang pegawai ataupun lebih 

dari 1( satu) orang pegawai BPR. 

▪ Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari 

Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor 

ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau 

hasil pengawasan otoritas lain. 
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▪ Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, 

terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 

▪ Direksi BPR telah menyerahkan pertanggungjawabanya atas 

pelaksanaan tugas Direksi kepada RUPS. 

▪ Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai 

kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. 

▪ Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, 

dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi 

keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima 

keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya 

yang ditetapkan RUPS. 

▪ Tugas Direksi telah mendapatkan peningkatan pengetahuan, 

keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai 

dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan 

peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi 

BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. 

▪ Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib 

kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, 

waktu kerja, dan peraturan rapat. 

▪ Direksi telah menetapkan jenis produk penghimpunan dana 

masyarakat sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan 

yang berlaku yaitu :  

NO JENIS PRODUK SURAT KEPUTUSAN DIREKSI 

1 SIMPANAN  

 - TABUNGAN DANAMAS 

- TABUNGAN DANAMAS PRIMA 

- TABUNGANKU DANAMAS 

- TABUNGAN KARYAWAN DANAMAS 

- DEPOSITO BERJANGKA DANAMAS 

 
NO.014/SK-Dir/XII/2019 

TENTANG  
KETENTUAN BARU PRODUK, BUNGA DAN 

BIAYA 
TANGGAL 09 DESEMBER 2019 

PERUBAHAN DARI: SK NO:  
NO.001/SK-Dir/I/2018 

TANGGAL 02 JANUARI 2018 
 

2 JASA TRANSFER/PENGIRIMAN UANG 
ANTAR BANK 
- UMUM 
- KARYAWAN 
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3 KREDIT 

- KREDIT MODAL KERJA DANAMAS 

(KMK DANAMAS) 

- KREDIT MULTI GUNA DANAMAS 

(KMG DANAMAS) 

- KREDIT PEMILIKAN MOBIL 

DANAMAS (KPM MOBIL DANAMAS) 

- KREDIT PEMILIKAN MOTOR 

DANAMAS (KPM MOTOR 

DANAMAS) 

- KREDIT PEMILIKAN RUMAH & RUKO 

(KPR DANAMAS) 

- PINJAMAN REKENING KORAN (PRK 

DANAMAS) 

- KMK PINJAMAN LANGSUNG ( KMK – 

PL DANAMAS) 

- KREDIT MULTI GUNA-PINJAMAN 

LANGSUNG (KMG-PL) 

- KREDIT TANPA AGUNAN KHUSUS 

NELAYAN (KTA NELAYAN DANAMAS) 

- KREDIT TANPA AGUNAN USAHA 

MIKRO (KTA-USAHA MIKRO 

DANAMAS) 

- KREDIT KHUSUS PENGURUS DANA 

MAS ( KKP DANA MAS) 

- KREDIT KARYAWAN DANA MAS (KKD 

DANA MAS) 

- KREDIT TANPA ANGGUNAN PNS 

(KTA- PNS DANA MAS) 

- KREDIT TANPA ANGGUNAN CPNS 

(KTA- CPNS DANA MAS) 

- KREDIT TANPA ANGGUNAN PTT 

(KTA- PTT DANA MAS) 

NO.014/SK/Dir/XII/2019 
TENTANG 

KETENTUAN BARU PRODUK, BUNGA DAN 
BIAYA 

TANGGAL 09 Desember 2019 
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4 Kredit Tanpa Agunan – Multi Guna Dana 

Mas (KTA-Multi Guna Dana Mas)  

No. 003/SK-Dir/III/2020 
TENTANG 

KETENTUAN BARU PRODUK, BUNGA DAN 
BIAYA Kredit Tanpa Agunan – Multi Guna 

Dana Mas  
TANGGAL 02 Maret 2020 

 

 

▪ Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan 

atau jenjang organisasi. 

▪ Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

Direksi telah membentuk: 

1) Pejabat Eksekutif (PE) Audit Intern; 

Audit Intern (AI) bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan 

internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal BPR. Audit 

Intern 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 BPR. 

2) Pejabat Eksekutif (PE) Kepatuhan & Manajemen Risiko 

PE Kepatuhan (compliance unit) merupakan satuan kerja yang 

independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh 

satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur 

yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. PE Kepatuhan berfungsi 

untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas BPR telah 

memenuhi ketentuan sebagaimana diatur peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha BPR 

dapat diantisipasi lebih dini. PE Kepatuhan melaksanakan Fungsi 

Kepatuhan BPR meliputi tindakan untuk: 
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i. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua 

tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR; 

ii. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh BPR; 

iii. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur 

serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai 

dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; dan 

iv. Memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh 

BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

▪ Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat tetapi belum 

didukung dengan dokumentasi yang memadai, termasuk pengungkapan 

secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta 

dibagikan kepada seluruh Direksi. 

▪ Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan 

berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak 

tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku 

dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan 

pendapat. 

▪ Rapat antar anggota Direksi dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan, 

sedangkan yang menyangkut rutinitas operasional Bank dilaksanakan 

setiap hari kerja, baik koordinasi dengan anggota Direksi maupun Kepala 

Divisi, dan sepanjang tahun 2019 rapat koordinasi Direksi 

diselenggarakan pada : 

Rapat Direksi Tahun 2019 

NO TANGGAL PERSERTA RAPAT MATERI RAPAT 

1 

Kamis, 21 

Februari 2019 

Ruang Direksi 

- Jonli Tan (Direktur Utama) 

- Fenny Andriani (Head 

Marketing) 

- Hendra Saputra ( Monitoring & 

Penagihan) 

 

- Pembahasan mengenai upaya 

penyelesaian kredit 

- Pembahasan tentang persyaratan 

dokumen kredit 

- Pembahasan mengenai pemilahan 

atas kredit bermasalah.   
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2 

Senin, 08 April 

2019 

Ruang Direksi 

- Jonli Tan (Direktur Utama) 

- Rizky Trisna 

 

- Pembahasan mengenai revisi surat 

perjanjian kredit 

- Pembahasan mengenai pemberian 

surat keterangan prona. 

3 

Selasa, 03 

September 2019 

Ruang Direksi 

- Jonli Tan (Direktur Utama) 

- Junaidi (PE Kepatuhan) 

 

- Pembahasan mengenai laporan 

APU PPT 

- Pembahasan Tentang Revisi SOP 

Perkreditan. 

 
Rapat Bulanan Karyawan Tahun 2019 

No Tanggal  Peserta rapat Materi rapat 

1 

Senin, 07 

Januari 2019 

Ruang Direktur  

Utama 

 

- JonliTan (Direktur ) 

- Fenny Andriani (Head 

Marketing) 

- Sri Wahyuni (Analis Kredit) 

- Rizky Trisna (Adm Kredit) 

- Hendra Saputra (Penagihan) 

- Julitasari (AO) 

- Pratiwi Sagita (AO) 

- Maisarah (SDM) 

 

 

- Pembahasan tentang menangani 

NPL  beserta surat peringatan (SP) 

untuk Nasabah yang berstatus 

Colektif (Macet). 

- Pembahasan tentang Beta, meminta 

vendor merevisi kekurangan yang 

telah disampaikan. 

- Pembahasan untuk CS diharapkan 

mengkonfirmasi tanggal jatuh tempo 

deposito sehari sebelumnya, 

membuat produk baru “Deposito 

Merdeka”. 

- Pembahasan tentang pengikatan 

harus disampaikan saldo minimum 

dan biaya adm buku tabungan. 

- Pembahasan untuk AO, membuat 

jadwal keluar AO. 

2 

Senin, 25 Maret 

2019 

Ruang Direktur  

Utama 

 

- JonliTan (Direktur) 

- Masriskidah (PE Audit Intern) 

- Fenny Andriani ( Head 

Marketing) 

- Sri Wahyuni (Analis Kredit) 

- Hendra Saputra (Penagihan) 

 

- Penyelesaian NPL  

- Service perangkat yang ada dikantor 

BPR 

- Survei harga Case HDD External 

Adaptor dan Hardisk 3 Tera. 
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- Bayu Eka Putra (penagihan) 

- Pratiwi Sagita (AO) 

- Lia Lestari (CS) 

- Tengku Junaidi Irawan (IT) 

 

3 

Senin, 29 April 

2019 

Ruang Rapat 

BPR 

 

- JonliTan (Direktur Utama) 

- Fenny Andriani (Head 

Marketing) 

- Masriskidah (PE Audit Intern) 

- Siti Zubaidah (Head 

operasional) 

- Maisarah ( SDM) 

- Junaidi ( PE. Kepatuhan) 

 

- Penjelasan masalah Penyaluran 

Kredit. 

- Mengajukan tambahan karyawan 

untuk posisi lending dan funding. 

- Pembahasan tentang perubahan 

suku bunga Flat/Effektif.  

- Pembahasan Mengenai NPL. 

- Pembahasan Otorisasi Pencairan. 

- Pembahasan tentang biaya listrik. 

- Pembahasan tentang penerimaan 

Reward. 

 

4 

Senin , 06 Mei 

2019 

Ruang Rapat 

BPR 

 

- Fenny Andriani (Head 

Marketing) 

- Pratiwi Sagita (AO) 

- Sri Wahyuni (Analis Kredit) 

- Hendra Saputra (Penagihan) 

- Bayu Eka Putra (Penagihan) 

- Maisarah (SDM) 

 

 

 

- Menyelesaikan kredit macet 

- Penagihan diminta lebih menjaga 

kredit debitur agar tidak masuk 

keposisi macet baik Kol 2,3 maupun 

4. 

- Pencapaian Target Marketing 

- Kerjasama Accoun Officer dengan 

Appraisal. 

5 

Senin, 13 Mei 

2019 

Ruang Direktur  

Utama 

 

- Jonli Tan (Direktur) 

- Fenny andriani (Head 

Marketing) 

- Pratiwi Sagita (AO) 

- Julitasari (AO) 

- Sri Wahyuni (Analis Kredit) 

- Bayu Eka Putra (Penagihan) 

- Henra Saputra (Penagihan) 

- Lia Lestari (CS) 

 

- Menyelesaikan Kredit Bermasalah. 

- Pencapaian Target Marketing 

- Pencapaian Deposito 



       LAPORAN TATA KELOLA  
PT. BPR Sumber Dana Mas  

Tahun 2019 

 

Page 18 
 

 

 

 

6 

Senin, 22 Juli 

2019 

Tempat Ruang 

Rapat BPR 

 

- Jonli Tan (Direktur ) 

- Fenny andriani (Head 

Marketing) 

- Siti zubaidah (Head 

Operasional) 

- Maisarah ( SDM & Umum) 

- Hendra Saputra (Penagihan) 

- Bayu Eka Putra (Penagihan) 

- T. Junaidi Irawan (IT) 

 

 

- Pembahasan mengenai Sistem 

Betasoft 

- Permasalahan pembuatan prona. 

- Pembahasan mengenai asuransi car. 

- Permasalahan tentang telepon 

kantor. 

- Permasalahan tentang Ginset 

Kantor. 

- Pembelian souvenir untuk 

pembukaan tabunganku. 

 

7 

Kamis, 08 

Agustus 2019 

Tempat Ruang 

Rapat BPR 

 

- Jonli Tan (Direktur Utama) 

- Junaidi (PE Kepatuhan) 

- Siti Zubaidah ( Head 

Operational) 

- Fenny Andriani (Head 

Marketing) 

- Rizky Trisna (Adm Kredit) 

- Julitasari (AO) 

- Sri Wahyuni (Analis Kredit) 

 

 

- Pembahasan tentang asuransi Car 

- Pembahasan tentang APU-PPT, 

mengenai pengisian CDD dan EDD. 

- Pembahasan tentang analisa debitur. 

8 

Kamis, 29 

Agustus 2019 

Tempat  Ruang 

Direktur Utama 

 

- Jonli Tan ( Direktur Utama) 

- Fenny andriani ( Head 

Marketing) 

- Sri Wahyuni ( Analis Kredit) 

- Rizky Trisna (Adm Kredit) 

- Julitasari (AO) 

- Hendra Saputra (Penagihan) 

- Bayu Eka Putra (Penagihan) 

- T. Junaidi Irawan (IT) 

 

 

- Membahas kredit bermasalah. 

- Khusus kredit KTA Kum dan KTA 

Nelayan untuk masalah tidak 

melakukan pembayaran minimal 1 

bulan akan dikeluarkan surat 

panggilan. 
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a.3. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah 

▪ Rasio Gaji Terendah dan Tertinggi Per Desember 2019 
 

Tertinggi Terendah

Komisaris Rp13,500,000 

Direktur Utama Rp26,000,000 -

Direktur Rp9,500,000 

3 Pegawai Rp4,800,000 Rp2,050,000        42.7 

2        36.5 

No Jabatan
Gaji (dalam rupiah) perbulan

%

1            -  

 

 

▪ Rasio Gaji Direksi dan Pegawai Tertinggi Per Desember 2019 

      

Keterangan Direksi Pegawai %

Gaji Tertinggi 26,000,000 4,800,000            18.5 

 

 

Keterangan :  

Gaji tersebut diatas adalah gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, 

Direksi dan pegawai per bulan termasuk tunjangan. 

 

a.4. Paket Kebijakan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris Dan Direksi 

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan 

Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap 

lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 

2019 sebesar Rp 421.000.000,  sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura 

(fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, 

transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2019 sebesar Rp 

52.000.000,terlihat pada tabel berikut ini : 

▪ Paket Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Per 
Desember 2019 
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Dan Fasilitas lainnya

Orang Jutaan Rp Orang Jutaan Rp

Remunerasi 1 162,000,000 2 369,000,000

(gaji,bonus,tunjangan rutin dan 

fasilitas lainnya dalam bentuk 

non natura)

Fasilitas lain dalam bentuk natura

(Perumahan,Transportasi,Asuransi

kesehatan,dsb yang*)

a. Dapat dimiliki - -

b. Tidak Dapat dimiliki - 2 52,000,000

TOTAL 162,000,000 421,000,000

Dekom Direksi

Dalam 1 Tahun

*)Dinilai dalam ekivalen Rupiah 

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket 

remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat 

penghasilan sebagai berikut : 

 
 
  

 

 

 

 

 

B. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 
 

b.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Komisaris 

▪ Jumlah Dewan Komisaris  

▪ Jumlah Dewan Komisaris adalah 1 ( satu ) orang.  

▪ Komposisi Dewan Komisaris  

- Komisaris Utama :   - 

- Komisaris   : JJ.Apeth, SH 

▪ Kriteria Anggota Dewan Komisaris 

Jumlah Renumerasi per Orang 

dalam 1 tahun*) 

Jumlah 

Direksi 
Jumlah Komisaris 

Di atas Rp 2 miliar   

Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar   

Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar   

Rp 500 Juta ke Bawah 2 Orang 2 Orang 
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- 1 (Satu) Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di 

Kota/Kabupaten pada Provinsi yang sama. 

- Jumlah Komisaris sebanyak 1 (Satu) orang, belum memenuhi 

ketentuan jumlah minimal dan   tidak melampaui jumlah anggota  

- Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja 

termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. 

- Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang telah lulus Fit 

and proper test dan telah memperoleh persetujuan RUPS yang 

tertuang dalam  Akta Berita Acara (Rapat Umum Pemegang 

Saham) PT. Bank Sumber Dana Mas Daerah Dabo Singkep, 

Kabupaten Lingga Yaitu: 

No Nama/Jabatan Persetujuan RUPS & Hasil Fit and Proper Test dari 
OJK 

1 

 

JJ.Apeth 

Komisaris  

- No.KEP-17/KO.054/2017 tanggal 01 Juli 2017 
Tentang Hasil uji ( Fit And Proper Test ) 

- RUPS Pengangkatan Anggota Direksi & Dewan 
Komisaris, Sabtu/ 25 Maret 2017, Tempat Ruang 
D’Patros Cafe - Batam 

 

▪ Independensi Dewan Komisaris   

− Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota 

Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, 

atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS 

dan/atau Bank Umum. 

− Semua Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga 

sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan 

Komisaris dan/atau Direksi.  

− Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan 

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan 

keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau 

pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 
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b.2.Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

▪ Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat 

kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat 

tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip 

kehati-hatian. 

▪ Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah 

mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan 

strategis BPR. 

▪ Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan 

menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) 

kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan 

Komisaris. 

▪ Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan 

kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana 

kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai 

batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang 

ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka 

melaksanakan fungsi pengawasan. 

▪ Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti 

temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa 

Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain 

dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak 

lanjut temuan. 

▪ Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap 

laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi 

yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak 

lanjut Direksi. 

▪ Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib 

menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris yang senantiasa 

menyesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku 
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dan pedoman yang terbaru tertuang dalam SK Dewan Komisaris 

PT.BPR Sumber Dana Mas No.002/Dir/SK/I/2016, Dabo Singkep 

tanggal 04 Januari 2016.  

 
b.3. Rekomendasi Dewan Komisaris 

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan 

tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut : 

▪ Penghapusan Kredit Macet tahun 2019. 

▪ Persetujuan Biaya RUPS. 

▪ Persetujuan calon Penyedia Jasa Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan 

Dinas Pemimpin PT. BPR Sumber Dana Mas 

▪ Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab 
Direksi. 

▪ Persetujuan Surat Keputusan Pendelegasian Wewenang Direktur  

▪ Persetujuan RKAT tahun 2019 

▪ Persetujuan berbagai penyimpangan dalam operasional dan kredit 

tetapi tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di 

atasnya. 

b.4. Rapat Dewan Komisaris 

▪ Rapat Dewan Komisaris Dalam tahun 2019 diselenggarakan secara 

berkala Sebanyak 4 (empat) kali dan dihadiri secara fisik Dewan 

Komisaris. 

▪ Kehadiran masing – masing anggota dalam rapat Dewan Komisaris : 

o Komisaris Utama :  - 

o Komisaris  : JJ.Apeth, SH 

▪ Rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris tahun 2019: 

o Rapat Anggota Dewan komisaris 

Tanggal Lokasi rapat Peserta rapat Materi rapat 

Senin, 

04 Maret 

2019 

Ruang Rapat 

BPR 

Sumber Dana 

Mas 

- JJ.Apeth (Komisaris Utama) 

- Jonli Tan (Direktur Utama) 

- Fenny Andriani (Head 

Marketing) 

- Pembahasan nasabah 

kolektibilitas 2, 3 dan 4 dan 

upaya penjelasannya 

- Pembahasan penurunan 
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▪ Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat 

strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau 

suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau 

- Hendra Saputra (Monitoring 

dan Penagihan) 

PPAP 

Selasa, 

12 Maret 

2019 

 
 
  

Tempat  Ruang 

Direktur Utama 

- JJ.Apeth (Komisaris Utama) 

- Jonli Tan (Direktur Utama) 

 

− Pembahasan pemenuhan 

tata kelola untuk 

mengajukan calon 

komisaris BPR. 

− Pemantauan pelaksana 

APU PPT dan pengkinian 

data 

Senin,  

06 Mei 

2019 

Ruang Rapat 

BPR Sumber 

Dana Mas 

- JJ.Apeth (Komisaris Utama) 

- Jonli Tan (Direktur Utama) 

- Fenny Andriani (Head 

Marketing) 

Hendra Saputra (Monitoring 

dan Penagihan) 

− Pembahasan tentang 

penyelesaian kenaikan NPL 

− Pembahasan nasabah 

kolektibilitas 2, 3 dan 4 dan 

upaya penjelasannya 

 

Selasa, 

07 Mei 

2019 

Ruang BPR 

Sumber Dana 

Mas 

- JJ.Apeth (Komisaris Utama) 

- Jonli Tan (Direktur Utama) 

- Fenny Andriani (Head 

Marketing) 

- Hendra Saputra (Monitoring 

dan Penagihan) 

- Junaidi (PE Kepatuhan) 

− Pembahasan tentang 

penyelesaian kenaikan NPL 

− Pembahasan nasabah 

kolektibilitas 3 dan 4 dan 

upaya penjelasannya 

 

Kamis, 

04 Juli 

2019 

Ruang BPR 

Sumber Dana 

Mas 

- JJ.Apeth (Komisaris Utama) 

- Jonli Tan (Direktur Utama) 

- Junaidi (PE Kepatuhan) 

− Pembahasan tentang 

pengunduran diri Direktur 

Operasional/ Direktur yang 

membawahi fungsi 

kepatuhan 

− Pembahasan pengajuan 

calon direktur untuk 

Sertifikasi Tingkat Direktur 

1. 

− Pembahasan laporan-

laporan tentang APU PPT 

semester 1 tahun 2019. 
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sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting 

opinion jika terdapat perbedaan pendapat. 

▪ Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat 

dan didokumentasikan dengan baik, termasuk dissenting opinions 

yang terjadi.  

▪ Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota 

Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.  

▪  Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan / atau 

nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan / atau Direksi.  

b.5.  Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR Sumber Dana Mas tidak memiliki 

saham pada PT. BPR Sumber Dana Mas Lembaga Keuangan Bukan 

Bank & Perusahaan lainnya ( didalam Maupun diluar negeri). 

Nama 
Jabatan  

BPR Sumber  

Dana Mas 

Jabatan  

BPR lain 

Jabatan  

Prshn Lain 

PT BPR/ 

Prshn Lain 

Bidang 

Usaha 

JJ.Apeth, SH Komisaris 

Utama 

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Jonli Tan, SE Direktur 

Utama 

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

Dedyansyah, AMd Direktur Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

 

b.6. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan 

Komisaris dan Direksi. 

a. Hubungan Keuangan 

− Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga 

dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan / atau 

Pemegang Saham Pengendali Bank.  

− Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi 

dan reputasi keuangan yang memadai.  

− Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan 
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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.  

− Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima 

keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas 

lainnya yang ditetapkan RUPS.  

b. Hubungan Keluarga 

- Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Sumber Dana Mas tidak 

memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara 

sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham 

Pengendali. 

- Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk 

kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan 

atau mengurangi keuntungan BPR.  

 

 

 

 

Nama 

 

Jabatan 

Hubungan Keluarga dgn Hubungan Keuangan dgn 

Dekom Direksi PSP Dekom Direksi PSP 

Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

Jonli Tan,SE Direktur 

Utama 

 √  √  √  √  √  √ 

Dedyansya, 

AMd 

Direktur  √  √  √  √  √  √ 

 

Nama 

 

Jabatan 

Hubungan Keluarga dgn Hubungan Keuangan dgn 

Dekom Direksi PSP Dekom Direksi PSP 

Y
a 

Td
k 

Y
a 

Tdk Ya Tdk Y
a 

Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

JJ.Apeth, SH Komisaris 
Utama 

 √  √  √  √  √  √ 
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C. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit 
Eksternal  

 

c.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan 
 

▪ PT.BPR Sumber Dana Mas telah membentuk fungsi kepatuhan sebagai 

bukti komitmennya untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Fungsi 

kepatuhan di PT. BPR Sumber Dana Mas merupakan pelaksana dan 

pengelola risiko kepatuhan, yang melakukan tugas pengawasan yang 

bersifat preventif. 

▪ Dalam rangka untuk memastikan ketaatan BPR terhadap peraturan 

perundang – undangan yang berlaku di bidang Perbankan, Perjanjian dan 

Komitmen dengan Otoritas Jasa keuangan untuk mewujudkan 

terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan 

kegiatan usaha BPR, maka BPR telah berupaya menegakkan 

pelaksanaan prinsip kehati – hatian dalam pengelolaan BPR maupun 

risiko kepatuhan dan untuk mencapai hal tersebut telah diterapkan fungsi 

kepatuhan.  

▪ Salah satu anggota Direksi BPR adalah Direktur Non-Bisnis yang 

membawahkan fungsi kepatuhan yang secara umum dan secara khusus, 

yaitu ditugaskan untuk menetapkan langkah – langkah yang diperlukan 

guna memastikan kepatuhan BPR yang dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya dibantu oleh PE Kepatuhan mempunyai peran dan 

tugas yaitu :  

− Mencegah pengambilan kebijakan dan atau keputusan yang 

mengandung unsur pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan 

prinsip kehati – hatian.  

− Menguji rencana / rancangan kebijakan atau keputusan untuk 

memastikan apakah terdapat unsur penyimpangan/pelanggaran 

terhadap ketentuan kehati – hatian.  

− Pengujian oleh PE Kepatuhan meliputi ketaatan pada jiwa dari 

ketentuan kehati - hatian, ada tidaknya rekayasa dalam transaksi – 

transaksi yang akan diputuskan, termasuk risiko kepatuhan yang 

dihadapi maupun potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan 
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dihadapi kedepan.  

- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang 

dari ketentuan yang berlaku termasuk mencegah Direksi dan atau 

Komisaris BPR agar tidak menempuh kebijakan atau menempatkan 

keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

maupun peraturan lainnya sehingga terhindar dari potensi risiko 

kepatuhan yang diperkirakan akan terjadi, dengan menyampaikan 

pendapat atau tindak lanjut . 

- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya 

setiap bulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan 

Komisaris BPR dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan 

jika terdapat kebijakan dan atau keputusan Direksi dan atau Komisaris 

BPR yang mengandung unsur penyimpangan.  

▪ Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip - prinsip kepatuhan 

dengan menerbitkan prosedur kepatuhan berupa peraturan dan ketentuan 

guna pedoman internal, termasuk peraturan dan ketentuan intern BPR 

karena penyesuaian atau perubahan peraturan perundang – undangan 

maupun peraturan Otoritas jasa Keuangan.  

▪ Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur yang membawahkan kepatuhan 

dibantu oleh PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang membantu 

melakukan koordinasi pengelolaan kegiatan dibidang manajemen risiko 

dan kepatuhan serta APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan 

Pendanaan Terorisme) dalam rangka pengawasan terhadap operasional 

bank agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan 

yang berlaku demi meningkatkan kinerja (produktifitas) sesuai visi dan 

misi BPR. 

c.2. Penerapan Fungsi Audit Intern  
 
▪ Laporan yang dibuat oleh PE AI dapat digunakan oleh PE Kepatuhan 

untuk mempertajam tugasnya sehari hari, sedangkan PE AI dapat ikut 

memantau apakah rancangan/rencana kebijaksanaan dan atau 

keputusan yang pengujiannya tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas 
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Jasa Keuangan atau peraturan perundang-undnagan yang berlaku benar-

benar telah dipatuhi oleh jajaran aparat BPR melalui kegiatan audit.  

▪ Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan 

Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Surat 

Edaran Otoritas Jasa Keuangan  No.7/SEOJK.03/2016. Pelaksanaan 

Fungsi Audit Intern Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari PE 

AI (Pejabat Eksekutif Audit Intern) yang merupakan Fungsi kerja yang 

independen terhadap satuan kerja operasional, bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur Utama. 

▪ Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi 

audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem 

dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai 

peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama 

dan Dewan Komisaris. 

▪ Pejabat Eksekutif Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja 

operasional (tidak terlibat/ terkait dengan penghimpunan dan penyaluran 

dana). 

▪ Pejabat Eksekutif Audit Intern telah bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada 

Direktur Utama. 

▪ Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) telah dilaksanakan 

secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, 

penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan 

tindak lanjut hasil audit. 

▪ Pejabat Eksekutif Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan 

pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris 

dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi 

Kepatuhan. 

▪ Pejabat Eksekutif Audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan 

dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada 



       LAPORAN TATA KELOLA  
PT. BPR Sumber Dana Mas  

Tahun 2019 

 

Page 30 
 

penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan 

Otoritas Jasa Keuangan. 

▪ Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit 

Bulanan (Rekap Hasil Audit Harian, dan Mingguan), Audit Tiga Bulanan, 

Audit Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus  yang sesuai dengan 

rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan 

Komisaris. 

▪ Dalam pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPR wajib 

melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas 

Jasa Keuangan. 

▪ fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang 

telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang 

secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan 

masyarakat. 

▪ Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara 

efektif dan efisien. 

 
c.3. Jumlah Penyimpangan Internal (internal Fraud) 

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai 

Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau 

penyalahgunaan kredit di BPR Sumber Dana Mas  selama tahun 2019 adalah 

tidak ada/ Tidak pernah terjadi. 

c.4. Permasalahan Hukum 

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. 

BPR Sumber Dana Mas selama tahun 2019 adalah tidak ada, baik yang 

berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.  

c.5. Fungsi Audit Ekstern 

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013 tentang Transparansi dan 

Publikasi Laporan Bank Perkreditan Rakyat, dan Surat Edaran Bank 
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Indonesia 15/29/DKBU tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan 

Publikasi Bank Perkreditan Rakyat,maka: 

▪ Laporan Keuangan PT. BPR Sumber Dana Mas telah diaudit oleh 

Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, 

serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama 

(due professional care). 

▪ Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR telah menunjuk 

Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta 

memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. 

▪ Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk 

periode audit 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. 

▪ Kantor Akuntan Publik Indarto Waluyo,ditunjuk sebagai auditor PT.BPR 

Sumber Dana Mas untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan 

PT.BPR Sumber Dana Mas untuk tahun buku yang berakhir 31 

Desember 2019, dengan perkiraan imbalan jasa sebesar Rp15.500.000,- 

(tidak termasukPPN). 

▪ Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik 

(KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang 

lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara 

Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. 

▪ KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR tepat waktu dan 

mampu bekerja secara independen. 

▪ Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan 

BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang 

menunjukan permasalahan signifikan yang perlu dilakukan penyelesaian 

segera. 

▪ Cakupan hasil audit paling sedikit telah sesuai dengan ruang lingkup audit 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan 
Keuangan PT.BPR Sumber Dana Mas 
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D. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern 

d.1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. 

• Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian 

secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta 

penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban 

tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal. 

• Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan 

Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan 

menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta 

mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan 

Manajemen Risiko. 

• a). Dewan komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi.  b).Dewan 

komisaris telah mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas 

pelaksanaan  kebijakan Manajemen resiko. c). Dewan Komisaris telah 

mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan 

dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. 

• Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (credit line) yang 

memerlukan persetujuan Direksi. 

• a). Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan 

manajemen risiko secara tertulis.  b). Direksi telah mengevaluasi dan 

memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kantor  
Akuntan 
 Publik 

Drs.Amir 
Hadyi 

Drs.Am
ir Hadyi 

Fachrudin 
& 

Mahyuddin 

Fachrudin 
& 
Mahyuddin 

Fachrudi
n & 

Mahyudd
in 

Achmad,
Rasyid, 

Hisbullah 
& Jerry 

KAP 
Indarto 
Waluyo 

KAP 
Indarto 
Waluyo 

KAP 
Indarto 
Waluyo 

Akuntan  
Publik 

  Nurmayana 
sinaga, 

SE.AK & 
Robert 

Supriyanto, 
SE.MM 

Nurmayan
a sinaga, 
SE.AK & 
Robert 

Supriyanto
, SE.MM 

Nurmaya
na 

sinaga, 
SE.AK & 
Robert 

Supriyan
to, 

SE.MM 

Ibrahim 
& 

Wendra 

Indarto 
Waluyo, 
M.Acc, 

Ak, CPA, 
CA 

Indarto 
Waluyo, 
M.Acc, 

Ak, CPA, 
CA 

Indarto 
Waluyo, 
M.Acc, 

Ak, CPA, 
CA 
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• BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai 

pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai 

ketentuan. 

• BPR telah melakukan proses idenfikasi, pengukuran, pemantauan, dan 

pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material. 

• BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh 

• BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang 

diwajibkan sesuai ketentuan OJK 

• BPR telah memilki sistem informasi  yang memadai yang mampu 

menyediakan data dan informasi yang lengkap,akurat,kini dan utuh. 

• Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada 

seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM melalui 

pelatihan dan sosialisasi mengenai manajemen  risiko. 

• BPR telah menyusun laporan produk  dan telah dilaporkan kepada OJK. 

 

E. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Atau Bmpk 

▪ BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan 

Otoritas Jasa Keuangan. 

▪ BPR secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, 

sistem dan prosedur BMPK sesuai dengan perundang-undangan. 

▪ BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai 

terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, 

debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian 

masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan 

perkreditan BPR. 

▪ Proses pemberian kredit kepada Pihak terkait dan pemberian kredit besar 

telah sesuai dengan ketentuan OJK tentang BMPK dan memperlihatkan 

prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. 

▪ Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau 

pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah 



       LAPORAN TATA KELOLA  
PT. BPR Sumber Dana Mas  

Tahun 2019 

 

Page 34 
 

disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar 

dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan 

tidak pernah terjadi pelanggaran dan pelampauan BMPK maka BPR tidak 

dilaporkan, namun untuk pelaporan lainnya telah dilaporkan. 

▪ Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 

2019 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Rencana Bisnis Bpr 
 

▪ Rencana bisnis BPR Sumber Dana Mas telah disusun oleh Direksi dan 

disetujui oleh Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS. 

▪ Rencana bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham 

dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai 

antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, 

kebijakan, dan prosedur. 

▪ Didalam pengawasan pelaksanaan rencana bisnis BPR Dewan Komisaris 

telah melakukan pengawasan terhadap Rencana Bisnis BPR. 

▪ BPR telah menyampaikan, Rencana Bisnis dan perubahan rencana bisnis 

BPR Kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

▪ Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka 

panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian 

permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan 

Otoritas Jasa Keuangan. 

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PT. BPR Sumber Dana 

Mas senantiasa mengkaji strategi bisnis baik untuk jangka pendek, menengah 

maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa 

     NO Penyediaan Dana 
Jumlah 

debitur Nominal (Jutaan Rp) 

  1 Kepada Pihak Terkait 1  70.276 

   2 

Kepada Debitur Inti :    

           a. Individu 25  5.255.905 

           b. Group -  - 
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Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). 

PT. BPR Sumber Dana Mas Menyusun Rencana strategis Bank dengan mengacu 

kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 tanggal 25 

November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Surat 

Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/SEOJK.03/2016 tanggal 23 Desember 

2016 . Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat. 

 

f.1.Tujuan dan Sasaran 

Visi  

Menjadi bank perkreditan rakyat yang sehat, tangguh dan terpecaya. 

Misi sesuatu yang harus dilaksanakan oleh BPR sumber Dana Mas sesuai 

dengan Visi yang ditetapkan agar tujuan perusahaan dapat terlaksana 

dengan baik.adapun misi dari BPR Sumber Dana Mas adalah: 

1. Memberikan pelayanan berkualitas kepada nasabah 

2. Meningkatkan peran aktif dalam pengembangan usaha mikro dan kecil 

3. Memberi kontribusi yang optimal kepada pemegang saham (shareHolder) 

4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang profesional 

5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan 

6. Melaksanakan manajemen terbuka 
 

Misi ini dilaksanakan agar BPR Sumber Dana Mas mendapat kepercayaan 

dari masyarakat.agar pelaksanaan dalam melayani nasabah selalu baik dan 

berkualitas, BPR sumber Dana Mas mempunyai Motto yaitu” Solusi Untuk 

Kebutuhan Anda”. 

Ekspansi pertumbuhan BPR Sumber Dana Mas akan dilakukan sejalan 

dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking concept) dengan 

memperhatikan kebutuhan likuiditas serta faktor resiko usaha dibidang 

perbankan. 

Pertumbuhan Aktiva di fokuskan kepada usaha mikro dan kecil dengan target 

market adalah sektor perdagangan (khususnya pedagang kecil seperti toko 
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klontong, pedagang ikan, pedagang buah, rumah makan, warung makan kaki 

lima, dll) yang menyebar diseluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Lingga. 

Strategi pengumpulan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan 

deposito, lebih diarahkan kepada sumber dana yang memiliki biaya rendah 

atau tidak menimbulkan resiko likuiditas yang tinggi. Oleh karenya fokus 

pemasaran dari segi pendanaan ditujukan kepada masyarakat lapisan 

menengah dan kecil dimana segment tersebut mempunyai karakteristik 

tertentu. 

Dalam kondisi kompetisi antara perbankan (Baik Bank Umum maupun BPR) 

dalam merai sumber dana yang saat ini sangatlah ketat, PT. BPR Sumber 

Dana Mas akan melakukan penetrasi pasar dengan mempergunakan imbalan 

dan keunggulan serta kualitas layanan yang memudahkan  dan memuaskan 

nasabah. 

Persaingan ini sangatlah dirasakan ditengah gencarnya promosi yang 

dilakukan oleh dunia perbankan. Untuk menembus persaingan tersebut BPR 

Sumber Dana Mas perlu memiliki kemampuan inti yang dapat menumbuhkan 

persepsi masyarakat sebagai sebuah keunggulan nilai dengan karakteristik 

produk BPR yang berbasis pada kualitas pelayanan. 

f.2. Strategi Untuk Mencapai Sasaran 

Dalam memberikan sasaran secara inovatif dan kompetitif, serta 

pelaksanaan manajemen secara profesional, strategi yang diterapkan untuk 

mendukung kegiatan usaha dan mencapai sasaran antara lain: 

1. Profitability  

✓ Fokus terhadap pembiayaan usaha mikro dan kecil yang ada 

dikecamatan dabo singkep dan sekitarnya, namun tidak menutup 

kemungkinan untuk usaha mikro dan kecil yang ada dipulau- pulau 

sekitar seperti daik, penuba, senayang dan pancur. 

✓ Meningkatkan system pengawasan kredit yang berkesinambungan 

dan manajemen risiko untuk meminimalisir terjadinya NPL dan 

memaksimalkan profit. 
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✓ Maintenance terhadap nasabah yang ada terutama nasabah 

funding untuk memperkuat struktur pendanaan dalam rangka 

ekspansi kredit. 

2. Respectability  

✓ Menerapkan system manajemen yang fokus (terarah),tidak 

semata-mata berorientasi kepada profit, tetapi juga 

mengedepankan pelayanan dengan hati, sehingga BPR Sumber 

Dana Mas benar-benar menjadi solusi atas kebutuhan financial 

masyarakat. 

✓ Meningkatkan system rekruitmen dalam rangka meningkatkan 

kualitas  penerimaan SDM baru. 

f.3. Kebijakan Manajemen Dalam Pengembangan Usaha Bank 

Dalam rangka meningkatkan kinerja usaha, manajemen senantiasa 

melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 

✓ Melakukan pemantauan rasio CAR serta berupaya agar rasio tersebut 

selalu berada dalam katagori sehat. 

✓ Melakukan pemantauan terhadap NPL agar tetap diatas wajar. 

✓ Senantiasa berusaha untuk mengambil langkah efisiensi dalam hal 

biaya tanpa mengurangi produktifitas kerja. 

✓ Meningkatkan SDM yang ada melalui pendidikan dan pelatihan. 

✓ Mengembangkan kegiatan usaha dengan memperluas jaringan kantor 
serta pengembangan produk-produk baru. 

✓ Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/ nasabah dengan 
pelayanan secara lebih proaktif. 

pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Sumber 

Dana Mas jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas 

dengan dibarengi untuk menimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat 

sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui 

inisiatif yang diarahkan pada : 
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a) Target Bisnis Tahun  2019 

• Proyeksi pertumbuhan Kredit ditahun 2019 sebesar Rp.16,5 milyar, 

bank  fokus pembiayaan kepada usaha mikro kecil yang ada, seperti 

pedagang pasar, toko-toko kelontong, warung dan rumah makan, 

penjual gerobak dorong, penampung hasil laut, penampung hasil 

perkebunan, industri kecil seperti, usaha kerupuk, usaha roti, dll. 

• Untuk pencapaian target kredit konsumsi tahun 2019, 

- Bank akan fokus dalam rangka meningkatkan portofolio kredit, 

bank akan tetap fokus pada kerjasama dengan instansi 

pemerintah yang ada di Kab. Lingga, melalui kredit untuk 

Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

- Meningkatkan portofolio Dana Pihak Ketiga, Bank akan 

melakukan promosi dalam bentuk spanduk, banner, dan program 

hadiah langsung tanpa di undi. 

- Peningkatan mutu pelayanan yang ada (sevice quality) menuju ke 

pelayanan yang berkualitas, dengan tema “ melayani dengan 

sepenuh hati” 

- Memberikan suku bunga yang bersaing dan keunggulan-

keunggulan lainnya, seperti dalam hal biaya transfer, free biaya 

administrasi tabungan, suku bunga deposito diatas suku bunga 

bank umum, dll 

• Diharapkan dapat Meningkatkan posisi funding dengan mencari 

deposan-deposan baru dan meningkatkan sumber dana murah yaitu 

melalui produk tabungan.dari sisi lending diharapankan marketing 

akan dapat lebih menggali potensi kredit modal kerja dengan tetap 

memperhatikan kualitas pinjaman dan prinsip kehati-hatian. 

• Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama 

deposito berjangka dan tabungan bunga yang kompetitif dengan 

target ; 

- pertumbuhan deposito sebesar Rp 9.1 Milyar  

- tabungan sebesar Rp 3.1 Milyar dan  

- target pertumbuhan ABP Sebesar Rp 4.2 Milyar  
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• Meningkatkan Target Pendapatan operasional Pada Desember 

2019, dengan Proyeksi 4.4 Milyar dari pendapatan operasional 

Desember tahun 2018 

• Target laba untuk diposisi tahun 2019 dengan proyeksi Rp.995.879 

Juta  

• Target pencapaian Total Asset diposisi tahun 2019 dengan proyeksi 

sebesar Rp. 20,2 Milyar di 31 Desember 2019 

• Rasio Tingkat kesehatan Bank diposisi Desember 2019 dengan 

proyeksi sebagai berikut; 

RASIO 

KEUANGAN 

DESEMBER 

2019 

PROYEKSI 

ACUAN BI 

CAR 25,25 >= 12,00 

KAP 3,38 <=10,35 

CR 18,41 >= 4,05 

LDR 86,86 <= 94,75 

ROA 5,08 >= 1,215 

BOPO 77,15 <= 93,52 

ROE 14,56  

NPL 5,00 <= 5,00 

 

• Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada 

peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM. 

• Implementasi GCG untuk kepentingan interen agar memudahkan 

dalam mempersiapkanRUPS. 

• Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan 

berkesinambungan. 

• Secara konsisiten meningkatkan standar pelayanan kepada 

nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk  

seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan 

yang positif. 

b) Realisasi target rencana kerja tahun 2019 

• Pertumbuhan kredit belum terealisasi dengan sesuai target proyeksi 

rencana kerja tahun 2019, realisasi pertumbuhan kredit di posisi 

Desember 2019 sebesar Rp. 14.625 Milyar sebelum PPAP, terdapat 
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kenaikan 0,04% dari realisasi posisi Desember tahun 2018 dengan 

angka Rp. 14.620 Milyar. 

➢ Kredit yang diberikan 

 (dalam ribuan) 

No 
Berdasarkan Jenis Kredit & 

Berdasarkan Kolektibilitas 
Jumlah (Rp) 

a Jenis Kredit:  

 Kredit Modal kerja   5.143.547 

 Kredit Konsumtif   9.612.813 

 Provisi & Adm     (130.769) 

 Jumlah Kredit sebelum PPAP: 14.625.591 

 PPAP    (931.699) 

 Jumlah Kredit Setelah PPAP: 13.693.892 

b Kolektibilitas:  

 Lancar 11.289.075 

 Dalam Perhatian Khusus   2.003.852 

 Kurang Lancar      434.953 

 Diragukan      427.013 

 Macet      601.467 

 Provisi & Adm    (130.769) 

 Jumlah Kredit Sebelum PPAP: 14.625.591 

 PPAP    (931.699) 

 Jumlah kredit Setelah PPAP: 13.693.892 

 

• Realisasi pertumbuhan DPK dana pihak ketiga deposito berjangka 

dan tabungan bunga yang kompetitif Sebagai berikut: 

Laba/Rugi 
Desember 

2019 

Desember 

2018 

% kenaikan/ 

Penurunan 

Pendapatan 4.323.770 4.086.922 5,79 

Beban/biaya 4.257.379 4.291.653 (0,8) 

Laba (Rugi) 

Sebelum Pajak 
32.902 (204.731) - 

Neraca    

Jumlah aset 18.936.089 18.027.860 5,03 

Jumlah Dana 

Pihak Ketiga 
12.646.700 15.072.208 (19,17) 

Tabungan  2.773.340 2.870.580 (3,5) 

Deposito 8.146.700 7.951.700 2,45 
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berjangka 

Antar Bank 

Passiva 
4.500.000 4.250.000 5,88 

 

• Terdapat kenaikan pendapatan operasional diposisi desember tahun 

2019, realisasinya sebesar Rp 4,3 Milyar kenaikan 5.79% dari tahun 

desember 2018 dengan angka Rp 4,0 Milyar. 

• Terdapat penurunan Beban/ Biaya diposisi desember tahun 2019, 

realisasinya Rp.4.257 Milyar penurunan (0.8%) dari tahun 2018 

dengan angka Rp 4.291 Milyar. 

• Pertumbuhan laba diposisi desember tahun 2019, terealisasikan 

sesuai dengan target proyeksi rencana kerja tahun 2018,  

pertumbuhan mengalami lama sebesar Rp 32.902 Juta, terdapat 

kenaikan dari Desember tahun 2018 dengan angka rugi Rp 

(204.731) Juta. 

• Pencapaian Aktiva/Asset diposisi 31 desember 2019, terealisasi 

sesuai target proyeksi rencana kerja tahun 2018, realisasi 

pencapaian Aktiva/ Asset sebesar Rp 18.936 Milyar terdapat 

kenaikan 5,03% dari 31 desember tahun 2018 dengan angka Rp 

18.027 Milyar. 

 

• Pertumbuhan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) diposisi Desember 

2019 sebesar Rp 12.936 Milyar terdapat penurunan (19,17)% dari 

tahun desember 2018 dengan angka sebesar Rp 15.072 Milyar. 

- Pertumbuhan pencapaian deposito diposisi desember tahun 

2019, terealisasi sebesar Rp 8,1 Milyar sesuai dengan target 

proyeksi dan terdapat peningkatan 2,45% dari tahun 

desember 2018 dengan angka sebesar Rp 7,9 Milyar. 

- Untuk pertumbuhan tabungan diposisi desember tahun 2019, 

tidak terealisasi dan tidak sesuai target proyeksi rencana 

kerja tahun 2018, realisasi pencapaian pertumbuhan 

tabungan sebesar Rp. 2,7 Milyar, terdapat penurunan (3,5%) 

dari tahun Desember 2018 dengan angka sebesar Rp 2,8 
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Milyar. 

- Pertumbuhan ABP diposisi desember tahun 2019, terealisasi 

sesuai target proyeksi rencana kerja tahun 2018, realisasi 

pencapaian pertumbuhan ABP sebesar Rp 4,5 Milyar, 

terdapat peningkatan (5,88%) dari desember tahun 2018 

dengan angka sebesar Rp 4,2 Milyar. 

• Realisasi rasio tingkat kesehatan Bank 31 Desember tahun 2019 

sebagai berikut; 

RASIO 

KEUANGAN 

DESEMBER 2018 

REALISASI 
ACUAN BI 

CAR 30,27 >= 12,00 

KAP 7,68 <=10,35 

CR 19,12 >= 4,05 

LDR 80,68 <= 94,75 

ROA 0,18 >= 1,215 

BOPO 98,46 <= 93,52 

ROE (4,21)  

NPL 10,12 <= 5,00 

 

• Selama rentang waktu Desember 2018 s.d Desember 2019 

pencapaian usaha bank dari sisi pendapatan selama tahun 2019 

mengalami peningkatan sebesar 5,79% jika dibandingkan tahun 

2018, dan dari sisi beban selama tahun 2019 mengalami penurunan 

(0,8%) jika dibandingkan tahun 2018. 

• Untuk rasio NPL yang tidak sehat 10,12%, akan diupayakan 

semaksimal mungkin melakukan penagihan secara intensif dan 

persuasive.  

 

G. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan 

 

Informasi kondisi keuangan PT. BPR Sumber Dana Mas  telah dituangkan 

secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, di antaranya sebagai 

berikut: 
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g.1.Transparansi kondisi keuangan 

a. LaporanTahunan, antara lain mencakup: 

▪ Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik 

dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 

Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan 

disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta 

permulaan dari tahun komparatif terawal. 

▪ BPR Telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit 

memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik 

atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek 

transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai 

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

▪ Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas 

kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan 

dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh 

anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. 

 

 

b. Laporan Keuangan publikasi Triwulan 

▪ PT. BPR Sumber Dana Mas telah menyusun dan mengumumkan 

Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan dengan materi paling 

sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan 

pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh  1  

(Satu)  anggota  Direksi  PT. BPR Sumber Dana Mas. 

▪ Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT.BPR Sumber Dana Mas 

mempublikasikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dalam format 

Laporan Bulanan setiap bulannya dalam format sesuai dengan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 

▪ Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan dalam 2 (dua) 

surat kabar, yaitu 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang 

mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat PT. 

BPR Sumber Dana Mas. 
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g.2. Transparansi Kondisi Non-Keuangan 

▪ BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan 

yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai 

ketentuan termasuk SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan 

yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. 

▪ Mempublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non-

keuangan kepada stakeholders, antara lain Laporan Keuangan 

Berkala, Pelaporan Rutin BMPK kepada Bank Indonesia. 

▪ Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan 

laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian 

pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. 

H. Penanganan Benturan Kepentingan 

▪ Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan 

Pejabat Eksekutif BPR dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan 

BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan 

benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya. Benturan 

kepentingan dimaksud adalah jika terjadi perbedaan antara kepentingan 

ekonomi BPR dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota 

Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif BPR dan atau pihak 

terkait dengan BPR, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak–pihak 

tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku serta pemberian suku 

bunga tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Apabila 

keputusan tetap harus diambil, maka harus mengutamakan kepentingan 

ekonomi BPR dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan 

BPR. 

▪ Dalam hal BPR mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan 

kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka BPR akan diwakili oleh 

anggota Direksi lainnya dan dalam hal BPR mempunyai kepentingan yang 

bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam 

hal ini BPR diwakili oleh Komisaris.  
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▪ Dalam tahun 2019 tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan 

atau mengurangi keuntungan BPR. Tidak terdapat transaksi yang 

mengandung benturan kepentingan, BPR mampu menghindari transaksi 

yang mengandung potennsi benturan kepentingan. 

 

I. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good 

Corporate Governance. Pt Bpr Sumber Dana Mas Periode Desember 

2019 

 

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG BPR Sumber Dana Mas, 

ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG BPR sumber Dana Mas 

memperoleh peringkat 2 (dua) atau “baik”. Adapun dasar pertimbangannya 

adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

secara umum telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini : 
 

No Aspek yang dinilai Bobot Nilai 

1 Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab 

Direksi 
20.00% 0,34 

2 Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab  

Dewan Komisaris 
15.00% 0,24 

3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas 

Komite 

00.00% 
- 

4 Penanganan Benturan Kepentingan 10.00% 0,15 

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 10.00% 0,28 

6 Penerapan Fungsi Audit Intern 10.00% 0,20 

7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 2.50% 0,04 

8 Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan 

Pengendalian Intern 
10.00% 0,26 

9 Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait 

(Related Party) dan Debitur Besar (Large 

Eksposure) BMPK 

7.50% 0,13 

10 Rencana Bisnis Strategis Bank 7.50% 0,15 

11 Transparansi KondisiKeuangan dan Non 

Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan 

Internal 

7.50% 0,18 

 Nilai Komposit  100% 1,97 

 Predikat Komposit Baik 
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RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT 

SELF ASSESMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

PT.BPR SUMBER DANA MAS PERIODE DESEMBER 2018 

 

Nilai Komposit Predikat Komposit 

1.0 ≤ Nilai Komposit < 1.8 Sangat Baik 

1.8 ≤ Nilai komposit < 2.6 Baik 

2.6 ≤ Nilai Komposit < 3.4 Cukup Baik 

3.4 ≤ Nilai Komposit < 4.2 Kurang Baik 

4.2 ≤ Nilai Komposit < 5 Tidak Baik 

 

No Aspek yang Dinilai Bobot Peringkat Nilai Catatan 

1 
Pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawab Direksi 

20.00
% 

1 0,34 

Direksi bertanggung jawab penuh atas 
pelaksanaan kepengurusan Bank sesuai 
Anggaran Dasar Bank, ketentuan dan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

2 
Pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawab  Dewan 
Komisaris 

15.00
% 

1 0,24 
Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris 
telah memenuhi prinsip-prinsip GCG dan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3 
Kelengkapan dan 
Pelaksanaan Tugas Komite 

00.00
% 

- - −  

4 
Penanganan Benturan 
Kepentingan 

10.00
% 

1 0,15 

Bank memiliki pedoman penanganan 
benturan kepentingan dan tidak terdapat 
benturan kepentingan yang merugikan atau 
mengurangi keuntungan Bank. 

5 
Penerapan Fungsi Kepatuhan 
Bank 

10.00
% 

3 0,28 

Pelaksanaan tugas dan independensi 
Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan 
dan PE Kepatuhan belum  berjalan secara 
efektif                                                                                     

6 Penerapan Fungsi Audit Intern 
10.00

% 
2 0,20 

PEAI menjalankan fungsinya secara 
independen dan obyektif 

7 
Penerapan Fungsi Audit 
Ekstern 

2.50
% 

1 0,04 
Penerapan Akuntan Publik dilakukan secara 
independen 

8 
Penerapan Fungsi Manajemen 
Risiko dan Pengendalian 
Intern 

10.00
% 

3 0,26 

Bank memiliki kebijakan dan prosedur 
penetapan limit risiko yang mencerminkan 
profil risiko sesuai kondisi yang sebenarnya 
dalam sistem pengendalian intern yang 
menyeluruh 

9 

Penyediaan Dana kepada 
Pihak Terkait (Related Party) 
dan Debitur Besar (Large 
Eksposure) BMPK 

7.50
% 

1 0,13 

Bank telah memiliki kebijakan, sistem, 
prosedur tertulis yang lengkap untuk 
penyediaan dana kepada pihak terkait dan 
penyediaan dana besar 

10 Rencana Bisnis Strategis Bank 
7.50
% 

2 0,15 

Rencana Bisnis Bank disusun realistis 
sesuai tema usaha, visi dan misi Bank 
dengan berpedoman Otoritas Jasa 
Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia 
serta seluruh faktor eksternal /internal, 
prinsip kehati hatian dan azas perbankan 
yang sehat 

11 

Transparansi 
KondisiKeuangan dan Non 
Keuangan Bank, Laporan 
GCG dan laporan Internal 

7.50
% 

2 0,18 

Bank transparan menyampaikan informasi 
keuangan kepada publik, menyediakan data 
dan informasi dengan efektif, termasuk 
cakupan laporan GCG yang lengkap 

 Nilai Komposit 100 
% 

 1.97 
 

 

 Prediksi Komposit   Baik  




