
BAB I
PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BANK SUMUT

Bank SUMUT menyadaribahwa penerapan Tata Kelola merupakan kebutuhan yang mutlak
diperlukan dalam menghadapi risiko dan persaingan bisnis ke depan, Pelaksanaan Tata Kelola secara
konsisfen diyakiniakan memperkuat posisi Bank SUMUT dalam menghadapitantangan persaingan
bisnls, meningkatkan efektifitas dan efisiensidalam mengelola sumber daya, memaksimalkan nilai

perusahaan dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan kepercayaan para stakeholders sehingga
Bank SUMUT dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan.

A. Pendahuluan

Tata Kelola merupakan serangkaian mekanisme yang merefleksikan suatu struktur
pengelolaan perusahaan yang menetapkan distribusi hak dan tanggung jawab diantara berbagai
partisipan pada perusahaan, termasuk para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Manajer,
Karyawan, dan pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) lainnya. Tata Kelola juga menegaskan
filosofi bahwa pengelolaan perusahaan merupakan amanah dari berdirinya perusahaan dan oleh
karenanya semua pihak harus berpikir dan bertindak untuk kepentingan terbaik perusahaan.

Seiring dengan tuntutan penerapan Tata Kelola pada sektor perbankan, Otoritas Jasa
Keuangan menerbitkan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan
Tata Kelola bagi Bank Umum melalui :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55iP0JK.0312016 tanggal 7 Desember 2016 tentang

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 15/1S/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan

Good Corporate Governancebagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No, 4lPOJK,3l2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian

Tingkat Kesehatan Bank Umum;
4. Surat Edaran Bank lndonesia Nomor: 13/24|DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian

Tingkat Kesehatan Bank Umum;

Peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan implementasi Tata Kelola pada industri
perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 3 (tiga) pilar yaitu Governance Structure, Governance
Process dan Governance Outcome dengan 5 (lima) prinsip dasar yakni keterbukaan (transparency),
akuntabilitas (accountabilify), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan
kewajaran (farrness).

Tujuan dari pada penerapan Tata Kelola ini pada awalnya merupakan langkah dalam
mewujudkan program restrukturisasi perbankan sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (APl)
pada Pilar lV, yakni menciptakan lndustri Perbankan Yang Kuat, dan sejalan dengan Penerapan
BASEL fl pada Pilar lll tentang marketdecipline yang berkaitan dengan disc/osure dantransparency

Roadmap Arsitektur Perbankan Indonesia (APl) yang diluncurkan pada tanggal 9 Januari 2004
merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan
memberikan arah, bentuk, dan tatanan Industri Perbankan untuk rentang waktu l ima sampai sepuluh
tahun kedepan. Arah kebijakan API tersebut dilandasioleh visi mencapaisuatu sistem perbankan yang
sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional.

$0v



Penerapan Tata Kelola dapat memberikan kontribusi yang strategis dalam menciptakan iklim
bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing serta sangat efektif menghindari
penyimpangan-penyimpangan dan pencegahan terhadap fraud dan penyalahgunaan kewenangan,

Pokok-pokok pelaksanaan Tata Kelola diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan
kerla yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal
dan auditor eksternal; penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan
dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; rencana strategis bank; dan transparasi kondisi
keuangan dan non keuangan,

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik saat ini sangat diperlukan agar perusahaan dapat
meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan perusahaan dengan 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 diharapkan dapat menjamin
pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan dan pada akhirnya dapat meningkatkan
kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terhadap perusahaan. Tata Kelola
merupakan konsep yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring
kinerja manajemen, dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan
berlandaskan pada kerangka peraturan. Tata Kelola diajukan untuk tercapainya pengelolaan
perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan, Bila hal ini diterapkan
dengan baik, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat seiring dengan
transparansi pengelolaan perusahaan yang semakin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.

Sistem Tata Kelola memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor, agar
mereka yakin untuk memperoleh return alas investasinya. Tata Kelola juga membantu menciptakan
lingkungan kondusif sehingga terciptanya pertumbuhan yang efisien dan susfainable di sektor korporat.
Tata Kelola 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 menjawab tantangan persaingan dan perubahan tersebut. Oleh karena itu
Bank senantiasa berupaya meningkatkan suatu Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dengan mengacu
best practices serta mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun
ketentuan dan peraturan otoritas regulator lainnya.

Dalam implementasinya Bank harus menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yaitu :
1. Transparansiltransparency), 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.
Informasitersebut juga harus mudah diakses stakeholders sesuaidengan haknya,

2. Akuntabilitas (accountabilitylyaitu 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, Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta harus dapat memahami perannya
dalam pelaksanaan Tata Kelola. Selain itu, bank harus memastikan :
a. Ada tidaknya check and balance dalam pengelolaan Bank;
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b. Memiliki ukuran kinerja atau Key Peformance lndicator (KPl) dari semua jajaran berdasarkan
yang disepakati secara konsisten sesuai dengan nilai perusah aaan (corporate values)',

c, Sasaran usaha dan strategis; dan
d. Memiliki reward and punishmenf sysfem.

3, Pertanggungjawaban (responsibilify)yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan
perund-ang undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Dalam hal ini
bank harus memegang prinsip prudentiat banking practices. Prinsip tersebut dijalankan sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga kelangsungan
usaha secara berkesinambungan. Disamping itu, Bank harus mampu bertindak sebagai good

corporate citizen (perusahaan yang baik),
4. lndependensi (independency) 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 interest).

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

timbui berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana bank
harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan
kewajaran (equal treatment). Namun, bank juga perlu memberikan kesempatan kepada
stakeholders untuk memberikan masukan bagi kepentingan bank, serta memiliki akses terhadap
informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Ada beberapa pertimbangan strategis dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik,
yaitu :
1. Bank adalah sebagai lembaga kepercayaan;

Untuk mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah dan Masyarakat, bank harus :
a, Memiliki Kinerja Keuangan (FinancialPeformance) yang baik;
b. Memiliki Tingkat Kesehatan Bank Yang Baik;
c, Memiliki Kecukupan Modal diatas ketentuan minimum dan Profil Risiko secara komposit

Rendah;
d. Dapat menjaga kerahasiaan Nasabah penyimpan dan simpanannya serta rahasia Perusahaan;
e. Keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada Publik berkaitan dengan produk dan

aktivitas baru Bank;
f, Menjaga kepentingan shareholdersdan sfakeho/ders;
g. Selalu bersaing secara sehat dalam menetapkan harga (price) atau suku bunga dana dan

kredit/pembiayaan serta melaksanakan etika bisnis industri perbankan dengan baik;
h, Mengendalikan risiko reputasi agar dapat mencegah persepsi negatif kepada Bank sekaligus

menjaga Pencitraan bagi Bank;
i. Memiliki Sumber Daya Manusia yang handal, profesional, integritas yang tinggi, serta akhlak

dan moralyang baik.
j, Menerapkan Tata Kelola Perusahaan secara konsisten dan berkelanjutan;
k. Meningkatkan dan atau mempertahankan kualitas mutu pelayanan secara konsisten dan

berkelanjutan.

2. Bank merupakan pelayanan publik;

Sebagai pelayanan publik Bank senantiasa harus dapat Memberikan Pelayanan Terbaik kepada
nasabahnya, kepuasan nasabah (customer safisfacfion) agar dapat terjaga dengan baik dalam arti
kata mampu memberikan pelayanan melebihi harapan pelanggan, Bank juga memberikan fasilitas
kenyamanan bagi nasabahnya berupa sarana dan prasarana, ketepatan waktu transaksi, on-line
sysiem, non stop seruice transaksi penarikan tunai dan transfer serta fasilitas lainnya berupa fitur
pembayaran, Cash Deposite Machine pada ATM'
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Sesuai fungsinya dalam melaksanakan intermediasi yakni menghimpun dana masyarakat dan
menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan, Bank senantiasa
harus dapat membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah
disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat.
Bank juga sebagai agent of developmenf disegala sektor usaha dan bisnis dengan menerapkan
prinsip kehati-hatian (prudential banking)
Objek pelayanan publik yang bergerak disektor jasa keuangan seperti perbankan, selalu mendapat
perhatian lebih dari masyarakat dalam bentuk pengendalian sosial di sektor keuangan (social
controlof enveronmenf), pemerintah (eksekutif) dan DPR/DPRD (legislatif) serta otoritas/regulator,
Memperhatikan kondisi pengalaman perbankan masa lalu, sudah menjadi keharusan bagi Bank
Umum baik Konvensional maupun Syariah untuk menerapkan Tata Kelola Yang Baik,

Bank sebagai objek pelayanan publik berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan aktivitas
kegiatan usaha di sektor 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",
sejalan dengan program BPD Reglonal Champion Untuk mewujudkan program tersebut harus
dilandasi dengan Penerapan Tata Kelola, sehingga dalam pelaksanaannya Bank tidak melanggar
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku maupun etika bisnis dalam industri perbankan,
Disamping menerapkan aturan-aturan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia
(Bl), Bank juga harus comply terhadap aturan lainnya seperti ketentuan BAPEPAM - LK dan
Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka perkuatan kelembagaan menuju regional champion, Bank dengan status Bank
Devisa akan memperkuat permodalan untuk mendukung ekspansi usaha serta perluasan jaringan
kantor, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya,

Bank sangat menyadari besarnya manfaat penerapan Tata Kelola tersebut, antara lain :
Mewujudkan visi, misi, dan strategi perusahaan;
Meningkatkan kinerja perusahaan ;
Meningkatnya nilai pemegang saham (shareholders value)',
Meningkatkan kredibilitas perusahaan secara profesional;
Terlaksananya pengendalian intern secara efektif;
Patuh terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

g. Meningkatkan nilai etika perusahaan;
h, Meningkatkan budaya perusahaan (corporate culture) dan budaya risiko (risk culture)',
i, Tedaksananya pengelolaan usaha secara efisien dan efektif;
j , Terlaksananya pengambilan keputusan dan kebijakan yang lebih baik;
k. Tumbuhnya keyakinan dan kepercayaan dari shareholders maupun stakeholders terhadap

perusahaan;
l. Meningkatkan rating Bank oleh lembaga pemeringkat independen,
m, Dapat memberikan cost of capital atau capital charge yang lebih murah.

B. Pelaksanaan lmplementasiTata Kelola di Bank SUMUT
lmplementasi Tata Kelola merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan

tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan semakin meningkat, Penerapan Tata Kelola
merupakan proses jangka panjang yang memberikan hasil berupa sustainable value.
lmplementasi Tata Kelola sebagai sebuah sistem melalui proses intern yang melibatkan Dewan
Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai. Sejak diterapkannya Tata Kelola, Bank SUMUT mengalami

a.
b .
c,
d .
e.
f.



perubahan yang lebih baik, terutama dengan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
hingga dapat bekerja lebih efisien, efektif, kompetitif dan profesional didukung oleh budaya dan etos
kerja yang mumpuni,

Pada prinsipnya pelaksanaan penerapan Tata Kelola di Bank SUMUT berjalan dengan baik
dan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai pada setiap kegiatan dengan
tujuan untuk melindungi kepentingan bank, shareholders dan sfakeho/ders.

Mekanisme pelaksanaan implementasi Tata Kelola dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu :
1. Mengidentifikasi indikator/kriteria penilaian yang akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan

penerapan Tata Kelola secara keseluruhan.
2. Melakukan se/f assessmenl pelaksanaan penerapan Tata Kelola termasuk perhitungan penilaian

komposit.
3. Melakukan evaluasi atas hasil se/f assessmenf pelaksanaan penerapan Tata Kelola dan menyusun

laporan kesimpulan umum se/f assessment dan action plan alas kelemahan penerapan Tata
Kelola.

4. Menyusun laporan pelaksanaan implementasi Tata Kelola,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/P0JK,03/2016 tanggal
7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, indikator penilaian dan penerapan
Tata Kelola dalam melakukan se/f assessment adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
4, Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
B, Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
9, Penyediaan dana kepada pihak terkait (related pady) dan penyediaan dana besar (large

exposure)
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan

pelaporan internal
11. Rencana strategis Bank,

Bank SUMUT juga telah beberapa kali menyampaikan Laporan Pelaksanaan Good Corporate
Governance dan pertama kalitahun 2007 yang dikirimkan secara terpisah dari Laporan Tahunan Bank
SUMUT yaitu kepada para pemegang saham (shareholders), Otoritas Jasa Keuangan, YLKI, Lembaga
pemeringkat di Indonesia, Asosiasi Bank-Bank di Indonesia, LPPI, 2 (dua) lembaga penelitian bidang
ekonomi dan keuangan serta 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan dan menampilkan laporan
tersebut dalam websrfe 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 sampai dengan tahun 2016 yang
ditampilkan dalam laporan tahunan maupun website Bank SUMUT,

Selain itu, dalam hal transparansi penyampaian laporan informasi kinerja keuangan, Bank
SUMUT telah menyajikan informasi kinerja keuangan mengenai kegiatan operasional bank yang
secara berkala setiap triwulan dan disampaikan kepada stakeholders melalui surat kabar yang cukup
informatif, maupun dalam buku Laporan Tahunan (Annual Report) secara transparan dan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku,

Pencapaian tata kelola perusahaan yang baik dilakukan dengan membentuk struktur
organisasi yang menggambarkan garis pertanggung jawaban yang jelas, dengan unsur utama
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pelaksana tata kelola perusahaan yakni Dewan Komisaris dan Direksi, Struktur organisasi ini nantinya
akan lebih menekankan pada aspek pengawasan, kepatuhan, pelayanan, pemasaran,
efektivitas/efisiensi melalui penerapan Tata Kelola yang baik, Manajemen Risiko, Risk Culture, dan
Corporate Culture dengan berorientasi kepada pelaksanaan core bussrness utama Bank SUMUT
sebagai lembaga profesional penghimpun dan penyalur dana,

C, Pelaksanaan Kode Etik Bank SUMUT

Bank SUMUT menyadari sepenuhnya bahwa hubungan yang baik dengan pemangku
kepentingan dan peningkatan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang hanya dapat dicapai
melalui integritas bisnis dalam setiap aktivitas bisnis Perusahaan sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Direksi N0.001/Di/DSDM-TK/PBS/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Kode Etik
PT. Bank Sumut.

Dalam konteks tersebut, Bank SUMUT telah merumuskan berbagai kebijakan yang
menyangkut etika. Bank SUMUT mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan
segenap aktivitas bisnisnya sesuai dengan visi, misi, dan budaya yang dimiliki melalui implementasi
Kode Etik. Kode Etik merupakan pedoman tertulis yang merupakan panduan nilai-nilaietika/moralyang
dituntut dari segenap individu yang berhubungan dengan bisnis dan pola perilaku sesuai dengan
budaya Bank SUMUT.

Kode Etik berisikan komitmen perusahaan kepada berbagai pihak yang berkepentingan
sebagai perwujudan dari etika bisnis dan etika kerja bagi Insan Bank SUMUT. Sebagai sebuah etika
perilaku, diharapkan tercipta pedlaku yang ideal yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur yang
diyakini jajaran Bank SUMUT sehingga menjadi budaya kerja, Kode Etik terdiri dari 7 Bab sebagai
berikut :

hL

vl,

Bab Keterangan

l- Ketentuan Umum Berisikan tentang pengertian Kode Etik, maksud dan tujuan serta
manfaat dari Kode Etik.

l l -  Sistem Ni la i Berisikan tentang tata nilai yang dimiliki oleh Bank SUMUT, visi dan
misi serta sasaran dan strateqi

l l l  - Etika Bisnis Berisikan tentang ruang lingkup dari etika bisnis serta komitmen Bank
SUMUT terhadap para stakeholders.
Terdapat 13 stakeholders yang menjadi bagian dari cakupan etika
bisnis sebagai berikut:
1. Pemegang Saham
2. Dewan Komisads, Direksi dan Peqawai
3, Nasabah
4. Pemasok/Rekanan/Mitra Usaha Strategis
5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)dan PPATK
6. Pemerintah
7. Pesaing
8. Auditor
9. Masyarakat/Lingkungan
10. Media Massa, LSM dan Ormas
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11.
12.
13.

Serikat Pekerja
Legislatif
Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian

lV - Etika Kerja Berisikan tentang ruang lingkup etika kerja, sikap dasar insan/individu,
perilaku pegawai di dalam dan diluar perusahaan, perilaku sebagai
atasan serta perilaku sebaqai bawahan,

V -Komitmen Atas Hal-hal
Khusus

Berisikan hal-hal terkait sebagai berikut:
1. Pengelolaan catatan, dokumen dan informasi
2. Melindungi Informasi Rahasia
3. Kewajiban Pengamanan Harta Perusahaan
4. Perdagangan Informasioleh Orang Dalam
5. BenturanKepentingan
6. Hubungan Keluarga
7 . Kegiatan Politik dan organisasi
8. Jamuan Bisnis
L Hadiah/cinderamata, donasi, komisi, suap dan Gratifikasi

Vl Komitmen Atas
Penegakan Kode Etik

Berisikan hal-hal terkait pemantauan pelaksanaan Kode Etik,
pelaporan pelanggaran Kode Etik serta sanksi terhadap pelanggaran
Kode Etik.

Vll- Penutup Berisikan hal - hal sebagai berikut :
1. Upaya perusahaan untuk mewujudkan penerapan good

corporate governance yang bertujuan untuk meningkatkan nilai
pemegang saham dengan memperhatikan keseimbangan
hubungan dengan stakeholders.

2. Mendorong berlangsungnya perilaku-perilaku etis individu dan
dalam menyikapi masalah etika yang timbul dalam aktivitas
sehari-hari dan memberikan arah bagi seluruh individu untuk
mencapai standar etika yang tertinggi dalam berusaha,

3. Mewujudkan komitmen penerapan pedoman ini, setiap individu
wajib menandatangani pernyataan kepatuhan atas pedoman ini
dan dioerbaruhi setiap tahun,

Dalam pelaksanaannya pengurus dan seluruh pegawai Bank SUMUT tetap harus mematuhi
Kode Etik 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 alih daya
(outsourcing) disetiap unit kerja dengan melakukan sosialisasi.

Maksud penyusunan Kode Etik ini adalah untuk:
1. 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 menentukan sikap pada saat menghadapi keadaan yang
dilematis.

2. Sebagai kriteria dalam menilai apakah setiap individu telah berperilaku sesuai dengan yang
diinginkan perusahaan atau menyimpang dari peraturan tersebut, dan implementasi Kode Etik
baik kepatuhan ataupun ketidakpatuhannya menjadi salah satu aspek penilaian kinerja pegawai.



Sedangkan tujuannya adalah :
1. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi perusahaan secara

profesional dan beretika dengan memperhatikan seluruh stakeholders.
2. Mengurangi risiko terjadinya konflik kepentingan maupun tuntutan hukum pada perusahaan akibat

kelalaian yang dilakukan oleh individu didalam perusahaan,
3. Dalam jangka panjang akan mendorong perbaikan layanan mutu produk, pengelolaan harta

(sumber daya dan asset) perusahaan serta pengembangan nilai perusahaan, menuju peningkatan
reputasi dan image perusahaan.

4. Mengembangkan hubungan yang baik antara Perusahaan dan individu dengan stakeholder
berlandaskan prinsip-prinsip Tata Kelola dan penerapan etika perusahaan.

Kode Etik Bank SUMUT berlaku bagi segenap Insan Bank SUMUT mulai dari Dewan
Komisaris, Direksi, karyawan dan individu lain yang terkait dengan bisnis Bank SUMUT. Keberhasilan
penerapan Kode Etik merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di l ingkungan unit kerja
masing-masing. Untuk itu segenap pimpinan unit memiliki tanggung jawab dalam memberikan
pemahaman penerapan Kode Etik kepada pegawaidi l ingkungan unit kerja masing masing.

Setiap insan Bank SUMUT memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan penerapan Kode
Etik dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk tanggung jawab insan Bank SUMUT adalah
menyangkut kesediaan insan Bank SUMUT untuk melaporkan setiap tindakan pegawai lain atau rekan
kerja yang diyakini merupakan suatu pelanggaran Kode Etik dan menyampaikan setiap fakta
penyimpangan yang diketahuinya melalui mekanisme Whistleblowing Sysfem yang merupakan bagian
dari Strategi Anti Fraud.

Bank SUMUT senantiasa terus mengingatkan kepada segenap Insan Bank SUMUT mengenai
Kode Etik melalui pelatihan, pelaksanaan induction untuk karyawan baru serta pengingatan melalui
forum{orum pelatihan yang melibatkan pihak eksternal,

Bank SUMUT memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran Pedoman
Kode Etik, Bentuk pelanggaran yang dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta
sanksinya berpedoman pada Anggaran Dasar bank dan keputusan RUPS. Sedangkan pengenaan
sanksiterhadap pegawai dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku,

Nilai-nilai Bank SUMUT
Dalam kaitan dengan Kode Etik, Bank SUMUT memiliki nilai-nilai Perusahaan yang menjiwai
implementasi Kode Etik yang terbagi dalam Tujuh Nilai dengan singkatan "Terbaik".

T Terpercay a (Trustworthy)
Bersikap jujur, handal dan dapat dipercaya.
Memiliki karakter dan etika yang baik.

f - -tr tnerjlK \Energeuc)
Bersemangat tinggi, disiplin, selalu berpenampilan rapi dan menarik.
Berpikir positif, kreatif dan inovatif untuk kepuasan nasabah,

R Ramah (Gracious)
Bertingkahlaku sopan dan santun
Senantiasa siao membantu dan melavani nasabah



B Bersahab at (Friendly)
Memperhatikan dan menjaga hubungan dengan nasabah.
Memberikan solusi yang paling menguntungkan.

A Aman (Peaceful)
Menjaga rahasia perusahaan dan nasabah sesuai ketentuan,
Menjamin kecepatan iayanan yang memuaskan dan tidak melakukan kesalahan dalam transaksi

I lntegritasTinggi (H/gh t ntegrity)
Bertaqwa kepada Tuhan YME dan menjalankan ajaran agama,
Berakhlak mulia, jujur, menjunjung kode etik profesi dan memiliki Visi untuk maju,

K Komitmen (Commitment)
Senantiasa menepati janji yang telah diucapkan.
Bertanggung jawab atas seluruh tugas, pekerjaan, dan tindakan,

N
rl't



BAB II
STRUKTUR TATA KELOLA (GOVERNATVCE STRUCTURq

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
RUPS adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan
memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil
keputusan penting berkenaan dengan bisnis dan operasional Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan badan tertinggi dalam struktur
PT. Bank Sumut. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui laporan tahunan, penunjukan
dan/atau penunjukan kembali para anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penunjukan dan/atau
penunjukan kembali Auditor Eksternal dan tugas-tugas lain.

Pelaksanaan RUPS
Dalam Anggaran Dasar Bank SUMUT , RUPS dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
1. RUPS Tahunan, yang diselenggarakan setiap tahun, selambatlambatnya 6 (enam) bulan

setelah tahun buku berakhir, dan
2. RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap kali apabila dianggap perlu oleh Direksi atas

permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari pemegang saham.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan usaha perusahaan jangka
panjang. RUPS dan atau pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi
dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk
menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan.

Proses pengumuman dan pemanggilan RUPS dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa (RUPS LB). Pada tahun 2016, Bank telah
menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sebanyak 1 (satu) kali
yaitu tanggal 06 Juni 2016 dengan keputusan sebagai berikut :
1, Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris PT. Bank Sumut untuk mengesahkan

penerbitan Saham Triwulan l, l l , l l l ,  lV Tahun 2016 dan Triwulan I Tahun 2017 atas penyetoran
modal yang disetor penuh pada triwulan-triwulan tersebut;

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
untuk pemeriksaan umum (general audit) Bank Sumut Tahun Buku 20'16;

3, Dana CSR PT. Bank Sumut:
4. Pembayaran uang jasa pengabdian Komisaris Utama PT, Bank Sumut yang telah berakhir

pada tanggal 30 Juni 2015;
5, Pengesahan Pemerintah Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Utara untuk menjadi

pemegang saham baru pada tahun 2016.

B. DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas,
Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan
pengawasan terhadap kebijakan Pengurus dan jalannya Kepengurusan Perseroan oleh Direksi
serta memastikan operasional perusahaan telah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,



1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Komisaris
Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris
Utama Independen, 1 (satu)orang Komisaris Independen, 1 (satu)orang Komisaris.

Seluruh anggota Komisaris berdomisili di wilayah kerja 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
memperhatikan pertimbangan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu,

Penggantian dan atau pengangkatan tersebut telah memperhatikan rekomendasi Komite
Remunerasi dan Nominasi.
Seluruh Komisaris telah lulus Fit and Proper tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan
dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mengindikasikan bahwa setiap Komisaris memiliki
integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Seorang Komisaris lndependen (Bp, Rizal Fahlevi Hasibuan) berasal dari mantan anggota
Direksi pada Juni 2000 - Januari 2003 kemudian definitif sebagai Komisaris Independen pada
Juni 2012 sehingga telah menjalani masa tunggu (cooling off) lebih dari 1 (satu) tahun.

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

Seluruh Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua
dengan sesama anggota Komisaris dan atau Direksi lainnya serta tidak merangkap jabatan
sebigai Direksi, Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank lain maupun pada 1 (satu)
lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
Dengan demikian seluruh anggota Dewan Komisaris Bank SUMUT telah memenuhi
persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan-peraturan, sebagai
berikut :
a. Undang-undang No, 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 10;

b. Peraturan Bank Indonesia No,1111lPBll2009 tentang Bank Umum pasal2T',

c. Peraturan Bank Indonesia No.12123 lP]ll2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan
(Fit and Proper Test);

d. Peraturan Bank Indonesia No,9/8/P8U2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan

Program Alih pengetahuan;
e. Peraturan Bapepam No.lX,l.6 merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK

No.Kep-45/PM/2004 tentang Direksidan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.



Per31 Desember2016, si Dewan Komisaris terdiridari:
Nama Jabatan Keterangan

Rizal Fahlevi HasibuanKomisaris Utama Periode 07 Juni 2016 - 06 Juni 2020

Brata Kesuma Komisaris IndependenPeriode 01 Januari 2015 - 31 Desember 2018

Hendra Arbie Komisaris Periode 04 Juni 2016- 03 Juni 2020

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
PBI Nomor 12l23lPBll2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper fesf)
menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib lulus fit & proper fesf dan
memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan
tugas dan fungsi dalam jabatannya.
Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper tanpa catatan dan telah
mendapat persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, yang mengindikasikan
bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan
yang memadai.

abel Penilaian Kema dan
Nama Uji Kemampuan dan

Kepatutan
Pelaksana Hasi l

Rizal Fahlevi Hasibuan 06 Juni 201 2 Bank lndonesia Lulus

Brata Kesuma 26 September 2012 Bank lndonesia Lulus

Hendra Arbie Tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan Lulus

Independensi Dewan Komisaris
Anggota Dewan Komisaris Bank SUMUT telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan
independensi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.0312016 tanggal
7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dimana jumlah anggota
Dewan Komisaris Bank SUMUT saat ini adalah 3 (tiga) orang.

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan
anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau
hubungan'dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam hal mengawasi
kebijakan Direksi terhadap operasional bank secara umum yang mengacu kepada rencana
bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan,
serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.



Secara rinci, tugas Dewan Komisaris yang berhubungan dengan pengawasan adalah :
a. Memastikan bahwa manajemen dalam mengembangkan rencana dan strategi bisnis, telah

memasukkan didalamnya rencana kerja untuk pengelolaan risiko dan pengendalian
internal secara efektif.

b. Memastikan bahwa manajemen secara konsisten membangun dan mengembangkan
budaya perusahaan (corporate culture) yang mendorong karyawan tanggap dan per<a
terhadap adanya risiko (termasuk risiko baru).

c, Mengembangkan Komite Audit (komposisi, tanggung jawab dan efektifitas) yang andal
dalam bisnis, regulasi, auditing, corporate (financial) repofting,dan corporated governance
untuk mendukung tugas Komisaris.

d. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan
perencanaan yang meliputi:
1) Strategi dasar dan program pelaksanaan Visi,

dan operasional bank di bidang

Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan,
Strategi dan Budaya Perusahaan
Melakukan review atas pelaksanaan Bisnis Plan tahun berjalan
Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan bank (perbandingan realisasi
dengan anggaran)

4) Strategi perusahaan dalam bidang operasional maupun manajemen strategi usaha
e. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan operasional bank di Bidang Kepatuhan

yang meliputi pengawasan atas:
1) Ketentuan Batas MaksimalPemberian Kredit (BMPK) bank
2) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
3) Ketentuan Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
4) Ketentuan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
5) Ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM)
6) Pelaksanaan Pedoman Tata Kerja dan Sistim Pelaporan Direktur Kepatuhan

f, 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 intern
b, Perencanaan dan pengembangan
c, Kepatuhan (compliance)
d. Manajemen risiko,

2, Komisaris yang membidangi pemasaran meliputi:
Penghimpunan Dana
Pengalokasian Dana
Jasa Perbankan
Penyelamatan dan Supervisi Kredit
Hukum yang berkaitan dengan perkreditan
Perbankan Syariah

3. Komisaris yang membidangi Umum:
Sumber Daya manusia
Umum
Administrasi Keuangan
Teknologi Informasi
Hukum yang tidak berkaitan dengan perkreditan

2)
3)

a.
b.

d .
A

f,

a ,
b ,
c,
d .
p



Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam
melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan
Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan
tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab
dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi, Tanggung jawab tersebut juga
berlaku bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun,

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 Tata Kelola tersebut, Dewan Komisaris telah
membentuk Komite Audit, Komite 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.

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 kinerja dan tanggung jawab
individual, serta level jabatan yang dilakukan secara transparan sehingga dapat memotivasi
dalam mencapai tujuan perusahaan.

Proses penetapan dan pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris Bank SUMUT adalah
sebagai berikut :
a. Dewan Komisaris menandatangani kontrak manajemen yang berisi Key Peiormance

lndicators (KPl) dan sasaran/target yang akan dicapai selama masa jabatannya, sebelum
ditetapkan pengangkatannya sebagai Dewan Komisaris perusahaan,

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

c. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Key Peformance
lndicators (KPl) secara se/f-assessmenf baik kolektif maupun individual dengan
menggunakan kriteria penilaian yang telah disetujui bersama oleh anggota Dewan
Komisaris, minimal sekali dalam setahun,

d. RUPS melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolektif maupun individual
berdasarkan capaian Key Pertormance lndicators (KPl) dan realisasi RKAT.

Dalam hal penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara kolektif oleh Pemegang
Saham dan secara se/f-assesmenf penerapan Tata Kelola. Maka penilaian dimaksud dilakukan
dalam RUPS Tahunan tentang Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Bank SUMUT tahun
2016 dan' Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Audited 2016. Dewan Komisaris
dievaluasi melalui hasil pengawasan dalam pencapaian target kinerja yang tercantum dalam
Rencana Bisnis Bank (RBB), antara lain mencakup target kinerja operasional terutama dalam
aspek penghimpunan dana dan penempatan dana, target usaha yang tercermin dalam laba
dan efisiensi, serta pelaksanaan tata kelola.

Penilaian lainnya dilakukan berdasarkan kriteria Penilaian Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan
Komisaris dalam se/f-assesmenf pelaksanaan GCG sebagaimana yang diatur dalam pasal 64
dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:55/POJK.03/2016 tanggal
7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum,



Rekomendasi Dewan Komisaris
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
Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dan hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran
Dasar Bank,

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

a. Frekwensi Rapat Dewan Komisaris
Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 28 (dua puluh
delapan) kali rapat dengan rincian kehadiran sebagai berikut :
Daftar Kehadiran dalam Raoat Interrral Dewan Komisaris tahun 2016

Nama Jabatan Jumlah Kehadiran

Rizal Fahlevi Hasibuan Komisaris Utama 1 6  * \

Rizal Fahlevi Hasibuan Komisads lndeoenden 13

Brata Kesuma Komisaris lndeoenden 28

Hendra Arbie Komisaris 16 *)

-) Bp. Rizal Fahlevi Hasibuan diangkat menjadi Komisaris Utama terhitung tanggal
07 Juni 2016 sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat No, 25 tanggal
29 Juni 2016 oleh Notaris Rahmi Arifa, SH.

**) Bp.Hendra Arbie diangkat menjadi Komisaris terhitung tanggal 04 Juni 2016 sesuai
dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Utara dengan disingkat PT. Bank Sumut No. 2
tanggal 04 Juni 2016 oleh Notaris Risna RahmiArifa, SH

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 16 (enam belas) kali

b.

b9rr

t denqan rincian kehadiran masinq-masinq anqqota sebaqai b€rrikU
Nama Jabatan Jumlah Kehadiran

Rizal Fahlevi Hasibuan Komisaris Utama 10

Rizal Fahlevi Hasibuan Komisaris Indeoenden o

Brata Kesuma Komisaris Indeoenden t o

Hendra Arbie Komisaris 10

Edie Rizliyanto Direktur Utama 1 6

Ester Junita Ginting Direktur Pemasaran B

Yulianto Maris Direktur Kepatuhan 1 A

Didi Duharsa Direktur Operasional 13

15 *i



Frekwensi Rapat Direksi dan atau Dewan Komisaris dengan Direksi
1. Jumlah rapat Direksi dengan Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu)

tahun sebanyak '16 kali
2. Jumlah rapat Direksi bersama Direksi lainnya yang diselenggarakan dalam I (satu)

tahun sebanvak24 kali.

C. DIREKSI

1, Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi
Jumlah anggota Direksi Bank SUMUT pada tahun 2015 ada 4 (empat) orang yaitu : 1 (satu)
orang Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur Definitif.
Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank SUMUT. Seluruh
anggota Direksi telah lulus Fit & Proper Iesf tanpa catatan serta telah lulus mengikuti program
sertifikasi manajemen risiko,

Penggantian dan atau Pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite
Remunerasi dan Nominasi, tertuang dalam Akte Notaris Risma Rahmi Arifa Nomor :
'18 tanggal 06 Maret 2015 dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. Bank SUMUT.

Semua anggota Direksi memiliki kompetensi, integritas dan reputasi baik serta sebagian besar
telah berpengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif,
Seluruh Direksi tidak merangkap Jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif
pada bank dan Perusahaan atau Lembaga Keuangan bukan Bank.

Seluruh anggota Direksi t idak 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 tidak ada memiliki saham melebihi 25o/o (dua puluh lima persen) dari
modal atau lebih dari modal disetor pada lembaga keuangan bukan Bank maupun perusahaan
lainnya yang berkedudukan di dalam maupun diluar neger,.
Sesuai dengan fungsi tugas, wewenang dan tanggung jawab, Direksi t idak pernah memberikan
kuasa umum kepada pihak lain,

31 Desember 20Per 31 Desember 2016 keanqqotaan llireksitsank SUMU l, adalah sebagai berit<ut:
Nama Jabatan Dasar Pengangkatan

Edie Riz,liyanto Direktur Utama Akta No, 1B tanggal06 Maret 2015

Ester Junita Ginting Direktur Pemasaran Akta No, 71 tanggal 28 Juni 2013

Yulianto Maris Direktur Keoatuhan Akta No. 93 tanggal 30 Januari 2014

Didi Duharsa Direktur Operasional Akta No, 1B tanggal 06 Maret 2015

h9v/1 6  '



Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

PBI Nomor 12l23lPBll2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper fesf)
menyebutkan bahwa calon anggota Direksi wajib lulus fit & proper fesf dan memperoleh
persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tugas dan
fungsi dalam jabatannya.

Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and Proper tanpa catatan dan telah mendapat
persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, yang mengindikasikan bahwa setiap
anggota Direksi memiliki integritas, kompetensidan reputasi keuangan yang memadai.

Tabel Penil dan Kenatutaa aran lf.ema n (lan n
Nama Pelaksana llasil

Edie Rizliyanto Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuansan Lulus

Ester Junita Gintins Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuansan Lulus

Yulianto Maris Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuansan Lulus

Didi Duharsa Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuansan Lulus

Independensi Direksi
Direksi t idak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau
hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota
Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
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 sebagaimana diatur dalam Tata
Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT, Bank SUMUT No, 006/D|/SP-
Hk/PBS/2O15 tanggal 23 September 2015,

Kewenangan dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Bank SUMUT telah diatur dalam
AD/ART PT, Bank SUMUT yang tertuang dalam Akte Notaris Alina Hanum, SH No. 38 tanggal
16 April 1999 dan terakhir Akte Penegasan Notaris H, Manruansyah Nasution ,SH Nomor 05
tanggal 10 Nopember 2008 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan
HakAzasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-87927.AH.01,02 tahun 2008 tanggal 20
Nopember 2008 dan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan
Akta No, 18 tanggal 06 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, SH Notaris di
Medan dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
dengan No. AHU-0032452,AH.01 ,1 1 tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015.

Pada prinsipnya Direksi telah melaksanakan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank
pada seluruh jenjang organisasi.
Direksi tidak menggunakan jasa profesional dan penasehat perorangan sebagai konsultan,
kecuali untuk yang bersifat khusus.
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4. Pembidangan Tugas Direksi

a. Direktur Utama
Direktur Utama adalah kordinator pelaksanaan tugas Direksi dan membawahi langsung
Sekretaris Perusahaan, Divisi Perencanaan dan Divisi Pengawasan (SKAI), Divisi Sumber
Daya Manusia serta seluruh Kantor Cabang Konvensional dan Kantor Cabang Syariah.

Bidang tugas Direktur Utama adalah:
1) Membawahi dan menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas antar

Direktur serta melakukan pembinaan pengendalian operasional Bank,
2) Menetapkan struktur organisasi perusahaan lengkap dengan rincian tugasnya setelah

mendapat persetujuan dan atau pengesahan dari Dewan Komisaris atau Pemegang
Saham,

3) Mengkoordinir penyusunan RKAT dan rencana-rencana lainnya untuk disampaikan
kepada Komisaris dan RUPS.

4) Mengkoordinir pelaksanaan program kegiatan Direktur Kepatuhan, Operasional, Bisnis
dan Syariah, dan Pemasaran yang dijabarkan dari RMT,

5) Mengawasi pengalokasian tugas dan wewenang oleh masing-masing Direktur kepada
Pemimoin Divisi.

6) Menetapkan anggaran biaya untuk Divisi Pengawasan, Divisi Perencanaan, Divisi
Sumber Daya Manusia dan Sekretaris Perusahaan dalam rencana anggaran tahunan,

7) Mengendalikan program kegiatan dibidang Pengawasan Umum, Bidang Pengawasan
Teknologi Sistim Informasi dan Bidang Pengawasan Kredit, dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku.

B) Mengadakan serta memimpin rapat Direksi secara berkala, untuk mengevaluasi
pelaksanaan program kegiatan masing-masing Divisi, Cabang Utama dan Cabang.

9) Mengkoordinir Direksi melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target
Key Performance lndicafors (KPl) serta merumuskan tindakan perbaikan yang
diperlukan,

10) Mengkoordinir pembuatan laporan manajemen triwulan, semesteran dan tahunan yang
akan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

1 1) Mengkoordinir pemantauan terhadap implementasi Penerapan Tata Kelola,
12) Memimpin, mengkoordinasikan serta mengawasi Divisi dan Cabang sesuai dengan

bidangnya
13) Menjalankan tugastugas lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS dan

Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku,

b, Direktur Operasional
Direktur Operasional membawahi Satuan Kerja :
1) Di\risiAkuntansidan Pajak ;
2) Divisi Operasional;
3) Divisi Umum;
4) DivisiTeknologi Informasi;
5) Seluruh Kantor Cabang Konvensional dan Kantor Cabang Syariah,

Bidang tugas Direktur Operasional adalah :
1) Menetapkan visi, misi di l ingkungan Direktur Operasional yang diselaraskan dengan

visi, misi dan strategi perusahaan.
2) Menetapkan strategi dan kebijakan Direktur Operasional yang diselaraskan dengan

visi, misi dan strategi, kebijakan korporasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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3) Merumuskan program kegiatan setiap awal tahun untuk Divisi Operasional, Teknologi
Informasi, Akuntansi dan Pajak, dan Umum yang didasarkan kepada RKAT yang telah
disahkan,

4) Merumuskan dan menyusun kebijakan tentang Sistem Prosedur Operasional,
Treasury Operational dan Trade Seftlement serla Payment Center sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku,

5) Membangun Sistim Informasi Manajemen yang baik yang dilatar belakangi Teknologi
Informasi yang mendukung,

6) Menyusun sistim dan prosedur pengelolaan administrasi keuangan dan Pajak yang
baik, handaldan tahan uji, dengan mempedomani ketentuan yang berlaku,

7) Mengadakan rapat-rapat internal secara berkala dilingkungan Direktorat operasional
untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatannya.

B) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target Key Peiormance
lndicators (KPl) dibidang operasional, Umum, Akuntansi dan Pajak serta Teknologi
lnformasi,

9) Menjalankan arahan dari Direktur Utama, Komisaris dan RUPS dan menindaklanjuti
temuan hasil audit Divisi Pengawasan dan Auditor Ekstern yang berkaitan dengan
dibidang operasional, Umum, Akuntansi dan Pajak serta Teknologi Informasi,

10) Melaksanakan fungsi pengadaan barang dan jasa untuk kelancaran operasional bank.
11) Melaksanakan tugas dan fungsi pemeliharaan dan perawatan atas seluruh harta

kekayaan (aktiva tetap) bank secara baik.
12) Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip penerapan Tata Kelola pada

lingkungan Direktur Operasional,
13) Menjalankan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar,

keputusan RUPS dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

c. Direktur Bisnis dan Syariah
Direktur Bisnis dan Syariah membawahi satuan kerja :
1) DivisiKredit;
2) Divisi Penyelamatan Kredit;
3) Divisi Risiko Kredit;
4) Unit Usaha Syariah;
5) Seluruh Kantor Cabang Konvensional dan Kantor Cabang Syariah,

Bidang tugas Direktur Bisnis dan Syariah adalah :
1) Menetapkan visi, misi di l ingkungan Direktur Bisnis dan Syariah yang diselaraskan

dengan visi, misi dan strategi perusahaan.
2) Menetapkan strategi dan kebijakan pemasaran yang diselaraskan dengan visi, misi

dan strategi, kebijakan korporasi dengan mempertimbangkan ketentuan dan peraturan
yahg dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga otoritas moneter,

3) Merumuskan program kegiatan Direktur Bisnis dan Syariah setiap awal tahun yang
didasarkan kepada RKAT yang telah disahkan.

4) Mengkomunikasikan strategi dan kebijakan serta pemasaran kepada seluruh jajaran
0emasaran,

5) Melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan dibidang Penghimpunan Dana,
Pengalokasian Dana, Jasa Perbankan dan Bidang Penyelamatan dan Supervisi Kredit,
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

6) Mengkoordinasikan dan mensupervisi kegiatan divisi-divisi dibawah Direktur Bisnis dan
Syariah.

7) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian larget Key Pefformance
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lndicators (KPl) yang ditetapkan bagi Direktur Bidang Bisnis dan Syariah,
B) Melakukan Supervisi Kredit/Pembiayaan dalam rangka mengendalikan Non Pertorming

Loan (NPL)dan Non Performing Financing (NPF)
9) Merumuskan dan menyusun kebijakan Penghimpunan Dana sesuai dengan kelaziman

perbankan dengan mempedomani peraturan dan perundang-undangan dan ketentuan
yang berlaku,

10) Menyusun Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan Bank (KPPB) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dan menyampaikannya kepada
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan,

11) Menyusun kebijakan pengembangan di bidang Produk dan Jasa Perbankan sesuai
dengan kelaziman perbankan dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku
dan prinsip kehati-hatian.

12) Melaksanakan dan mengendalikan Usaha Syariah yang meliputi Supervisi
Pembiayaan, Operasional dan Treasury Syariah,

13) Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance
di l ingkungan Direktur Bisnis dan Syariah.

d. Direktur Pemasaran
Direktur Pemasaran membawahi satuan kerja :
1) Divisi Dana dan Jasa;
2) Divisi Ritel;
3) DivisiTresuri;
4) Seluruh Kantor Cabang Konvensional dan Kantor Cabang Syariah,

Bidang tugas Direktur Pemasaran adalah :
1) Menetapkan visi, misi di l ingkungan Direktur Pemasaran yang diselaraskan dengan

visi, misi dan strategi perusahaan.
2) Menetapkan strategi dan kebijakan pemasaran yang diselaraskan dengan visi, misi
. dan strategi, kebijakan korporasi dengan mempertimbangkan ketentuan dan peraturan

yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga otoritas moneter,
3) Merumuskan program kegiatan Direktur Pemasaran setiap awal tahun yang

didasarkan kepada RKAT yang telah disahkan.
4) Mengkomunikasikan strategi dan kebijakan serta pemasaran kepada seluruh jajaran

pemasaran.
5) Mengkoordinasikan dan mensupervisi kegiatan divisi-divisi dibawah Direktur

Pemasaran.
6) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target Key Pertormance

lndicators (KPl) yang ditetapkan bagi Direktur Bidang Pemasaran.
7) Mengadakan rapat internal Direktur Pemasaran secara berkala guna membahas

masalah-masalah dibidang Pemasaran.
8) Merumuskan dan menyusun kebijakan Penghimpunan Dana sesuai dengan kelaziman

perbankan dengan mempedomani peraturan dan perundang-undangan dan ketentuan
yang berlaku.

9) Menyusun kebijakan pengembangan di bidang Produk dan Jasa Perbankan sesuai
dengan kelaziman perbankan dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku
dan prinsip kehati-hatian.

10) Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance
di l ingkungan Direktur Pemasaran,



e. Direktur Kepatuhan
Direktur Kepatuhan membawahi satuan kerja :
1) Divisi Kepatuhan;
2) Divisi Manajemen Risiko;
3) Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
4) Seluruh Kantor Cabang Konvensional dan Kantor Cabang Syariah.

Bidang tugas Direktur Kepatuhan adalah :
1) Menetapkan rencana strategis bank dan program dalam bidang kepatuhan & bidang

Qualtty Assurance, Manajemen Risiko serta Anti Pencucian uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme,

2) Melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan Divisi yang telah dirumuskan
meliputi bidang kepatuhan, Manajemen Risiko, serta Anti Pencucian uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme,

3) Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan
keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h, Bank
Indonesia) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

4) Memastikan ketaatan pelaksanaan operasional bank terhadap peraturan perundang
undangan yang berlaku di bidang perbankan.

5) Mempersiapkan prosedur kepatuhan pada setiap satuan kerja;
6) Menyesuaikan pedoman intern bank terhadap perubahan peraturan perundangan yang

berlaku.
7) Melakukan pelatihan serta sosialisasi kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
8) Memastikan ketaatan bank terhadap perjanjian rekapitalisasi, Komitmen dan rencana

kerja yang telah disetujuioleh Otoritas Jasa Keuangan
9) Mengadakan rapafrapat internal secara berkala dilingkungan jajaran Direktur

Kepatuhan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatannya.
10) Melaksanakan upaya pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia melalui upaya

pendidikan, pelatihan, merit system, career pafh, mutasi, sistem evaluasi dan cara
lainnya menuju Sumber Daya Manusia yang profesional, jujur, berdedikasi dan
bermotivasi tinggi.

11) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target Key Performance
lndicators (KPl)di Bidang Kepatuhan, Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia serta
Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme,

12) Menjalankan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang
berlaku.

5. Mekanisme Penetapan Remunerasi Direksi
Gaji dan tunjangan Direksi mengacu kepada evaluasi kinerja yang dilakukan secara
komprehensif, berjenjang, dan berkala. Proses penetapan gaji dan tunjangan Direksi adalah
sebagai berikut :
1) Direksi menandatangani kontrak manajemen yang berisi Key Performance lndicators

(KPl) dan sasaran/target yang akan dicapai selama masa jabatannya, sebelum ditetapkan
pengangkatannya sebagai Direksi perusahaan.

2) Direksi menyusun Key Pertormance lndicafors (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 Performance
lndicators (KPl) dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Komisaris baik
secara individu maupun kolektif untuk di evaluasi.



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

5) Dewan Komisaris melalui Komite Remunerasi dan Nominasi mereview sistem remunerasi
Direksi sebelum disampaikan kepada RUPS untuk ditetapkan.

Sesuai dengan Akta Nomor 57 Tanggal 18 Nopember Tahun 2000 ditetapkan bahwa
wewenang untuk menetapkan peraturan tentang pemberian penghasilan, penghargaan, jasa
pengabdian, dan fasil i tas lainnya untuk Direksi Bank SUMUT dil impahkan kepada Dewan
Komisaris.

6, Penilaian Kinerja Direksi
Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara komprehensif, berjenjang, dan berkala.
Penilaian kinerja Direksi adalah sebagai berikut :
1) Direksi menandatangani kontrak manajemen yang berisi Key Peformance lndicators

(KPl) dan sasaran/target yang akan dicapai selama masa jabatannya, sebelum ditetapkan
pengangkatannya sebagai Direksi perusahaan.

2) Direksi menyusun Key Peformance lndicafors (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 Pertormance
lndicators (KPl) dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Komisaris baik
secara individu maupun kolektif untuk di evaluasi.

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

7, Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi sebagai dua organ perusahaan
yang menjalankan aktivitas operasional secara harian adalah berbeda. Tugas utama Dewan
Komisaris pada intinya adalah sebagai pengawas dan pemberi saran, sementara itu tugas
utama Direksi adalah melaksanakan keputusan RUPS, arahan dari Dewan Komisaris serta
mengelola operasional perusahan. Namun demikian, keduanya harus senantiasa
berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dan kesinambungan usaha
perusahaan dalam jangka panjang.
Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan check and balances untuk
kemajuan dan kesehatan Bank. Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya
masing-masing bertanggung jawab atas kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang.
Hal initercermin pada:
1) Terpeliharanya kesehatan Bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kriteria yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
2) Terlaksananya dengan baik manajemen risiko maupun sistem pengendalian internal.
3) Tercapainya imbal hasil yang wajar bagi pemegang saham.
4) Terlindunginya kepentingan stakeholders secara wajar.
5) TerpenuhinyaimplementasiGCG.
6) Tedaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di semua lini

organisasi.



D. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAANTUGASKOMITE

1. Komite Dewan Komisaris

Komite Audit
Pertama kali ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank SUMUT Nomor :
11s/DlR/DSDM-T1(S[(2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pembentukan Komite Audit
PT, Bank SUMUT dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Surat
Keputusan Direksi PT. Bank SUMUT No. 202lDir/DSDM-Tl(SK/2016 tanggal
23 September 2016.
Komite Audit memilikijumlah anggota 3 (tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut :
Ketua : Rizal Fahlevi Hasibuan /Komisaris Utama Independen
Anggota : 1). Tadjuddin/Pihak Independen

2). Effendy Harahap/Pihak Independen

a.l. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit :
Sebagaimana fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Komite-komite tersebut
bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang tugas dan tanggung jawabnya
diatur dalam suatu pedoman sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan
Direksi Nomor 345/Dir/DKep-Kep/SK/2016 tentang Piagam Komite Audit PT. Bank
SUMUT dengan tugas dan tangung jawab sebagai berikut :
1) Tugas Komite Audit

a) Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan
pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam
rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses
pelaporan keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :
(1) Memantau pelaksanaan tugas SKAI (Satuan Kerja Audit Intern)

sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak
memenuhi standar,' 

(2) Menilai kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik
dengan Standar Profesional Akuntan Publik.

(3) Menilai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang
berlaku seperti Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi
Perbankan lndonesia.

(4) Memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan
SKAI, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Regulator, guna
memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris,

b) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk
disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).



c) Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan
terhadap informasi yang dikeluarkan perusahaan, termasuk brosur, laporan
keuangan berkala, proyeksi/forecasf dan informasi keuangan yang
disampaikan kepada pemegang saham.

d) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris,
termasuk mendorong penerapan Good Corporate Governance.

e) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan keputusan
rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat
Direksi,

0 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang
masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang bedaku.

2) Tanggung Jawab Komite Audit
a) Memberikan hasil analisis, penilaian, dan rekomendasi atas hal-hal yang

menjadi perhatian Dewan Komisaris dalam bidang pengawasan.
b) Membuat laporan secara berkala berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
c) Melaksanakan penilaian kinerja mandiri Komite Audit (Se/f Assessmenf) baik

kolektif maupun individual.
d) Menjaga kerahasiaan dokumen dan data/informasi perusahaan,

ram Komite Audit Termasuk Ta Dan Realisas
Program Kerja Target Realisasi

Evaluasi Laporan Pencapaian
Kineria PT, Bank Sumut

Januari - Desember 2016 03 Mei 2016

Monitoring Tindak lanjut Hasil
Pemeriksaan Umum oleh Auditor
eksternal dan internal.

Januari - Desember 2016 23 Februari, 24l,Aarel,31 Maret,
20 Juli. 15 November 2016

Evaluasi Laooran Hasil Audit
Divisi Pengawasan

Januari - Desember 201 6 23 Februari, 24 Maret, 17 Mei,
20 September, 04 Oktober,

15 November2016
Monitoring dan Evaluasi Hasil
Pemeriksaan Divisi Pengawasan
yang dilaksanakan berdasarkan
PKAT tahun 2016

Januari - Desember 2016 23 Februari 2016

Draft Penyusunan PKAT tahun
20'17 Divisi Pengawasan PT, Bank
Sumut "'

November 2016 27 Desember 2016

Evaluasi Penetapan Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit
Laporan Keuangan PT. Bank
Sumut tahun buku 2016

Oktober 2016 02 Aqustus 2016

Monitoring dan Evaluasi Progress
Pemeriksaan KAP atas Laporan
Keuangan PT, Bank Sumut dan
Pembahasan Draft Laporan
Keuangan PT. Bank Sumut tahun
buku 2015

Tahun Buku Pemeriksaan
2015

12 Januari, 1 7 Februari,
14 Maret 2016

I
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Pembahasan Surat Bank
Indonesia atau Otoritas iasa
Keuanoan (OJK)

Januari - Desember 2016 5 Januari. 29 Februari 2016

Evaluasi Penilaian Tingkat
Kesehatan Bank Sumut

Per Semester
2015 -2016

1 1 Januari 2016

Evaluasi Laporan Profil Risiko
Tahun 2016

Per triwulan 11 Januari, 05 April,
13  Ju l i2016

Evaluasi Konsep Laporan Dewan
Komisaris tentang Pengawasan
Rencana Bisnis Bank Sumut
Semester ll Tahun Buku 2015 dan
Semeser I Tahun Buku 20'16,

Per Semester
2015 - 2016

'16 Februari, 23 Agustus, 15
September 2016

Evaluasi Konsep Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris
PT, Bank Sumut

Tahun Buku 2015 31 Mei 2016

Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Tugas dan
Tanggung Jawab Direktur
Kepatuhan PT, Bank Sumut.

Januari - Desember 2016 05 Januari, 11 April,
20 September,

15 November 2016

Pembahasan Se/f Assessmenf
GCG PT, Bank Sumut

Per Semester 2016 18 Januari, 21 Maret,
11 Apri l  2016

Evaluasi Langkah-langkah
Menurunkan NPL dan
Meningkatkan Kualitas
Perkreditan PT, Bank Sumut

Per Triwulan 3'l Maret. 04 Oktober 2016

Evaluasi Rencana Bisnis Bank Per Triwulan 03 Mei, 29 Juni, 04 Oktober,
30 November 2016

Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan
GCG dan Manajemen Risiko pada
Kantor-Kantor Cabano PT. Bank
Sumut

Februari- Oktober 2016 28 Juli, 03 Agustus dan
15 Agustus 2016

Monitoring dan Evaluasi terhadap
persetujuan perpanjangan
pembiayaan, laporan pelaksanaan
pokok-pokok hasil audit, perjanjian
kerjasama, Surat Keputusan,
Surat Edaran dan Peraturan
Direksi yang disetujui oleh Dewan
Komisaris

Januari - Desember 2016 05 Januari ,  11 Januari ,  21
Januari, 01 Februari, 16
Februari, 22 Februari, 29
Februari, 10 Maret, 1'l Maret,05
April, 03 Mei, 11 April, 26 April,
18 Mei, 26 Jul i ,  9 Agustus, 19
Oktober 2016

I



Nama Jumlah Kehadiran Rapat
Rizal Fahlevi Hasibuan 14
Tadiuddin 13
Effendy Harahap 13
Jumlah raoat selama tahun 2016 14

a,2. Frekwensi Rapat Komite Audit:
Komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas
pertemuan antar anggota atau dengan unit kerja
dibawah ini :

secara efektif dan melakukan
terkait sebagaimana tersebut

Rizal Fahlevi Hasibuan
Ketua Komite

Anggota Komite

berikut :
Ketua
Anggota

>

Tadjuddin
Anggota Komite

Komite Pemantau Risiko
Pertama kali ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT, Bank SUMUT Nomor :
'l 17lDlR/DSDM-TK/SI(2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pembentukan Komite Pemantau
Risiko PT. Bank SUMUT dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan
Surat Keputusan Direksi PT, Bank SUMUT No, 201/D|/DSDM-TK/SK/2016 tanggal
23 September 2016;
Komite Pemantau Risiko memiliki jumlah anggota 3 (tiga) orang, dengan rincian sebagai

: Brata Kesuma / Komisaris Independen
: 1). Tadjuddin / Pihak Independen

2), Effendy Harahap / Pihak Independen

b.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko :
Sebagaimana fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Komite-komite tersebut
bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang tugas dan tanggung jawabnya
diatur dalam suatu pedoman sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan
Direksi Nomor 346/Di/Dkep-Kep/SK/2016 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko
PT. Bank SUMUT dengan tugas dan tangung jawab, meliputi:
1) Melakukan evaluasi rencana kebijakan dan strategi manajemen risiko yang

komprehensif sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas
usaha serta kemampuan Bank yag diajukan oleh Direksi kepada Dewan
Komisaris untuk mendapat persetujuan,



2)

3)

4)

5)

6)

7)

B)

q'\

Melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan
pelaksanaan kebijakan tersebut,
Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen
Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko,
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang perbaikan atau
penyempurnaan yang perlu dilakukan Direksi sesuai hasil evaluasi kesesuaian
antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
Membantu Dewan Komisaris mengevaluasi dan menyetujui permohonan Direks
yang terkait dengan pelaksanaan transaksi yang memerlukan persetujuan
Dewan Komisaris.
Menyediakan bahan rujukan dan informasi untuk keperluan Dewan Komisaris
terkait pengelolaan risiko yang dihadapi perusahaan,
Membuat rencana kerja tahunan Komite Pemantau risiko yang diselaraskan
dengan rencana kerja tahunan tentang kebijakan manajemen risiko yang
dikelola Direksi
Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite pemantau risiko yang
mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat.
Melaksanakan tugas lain yag diberikan Dewan Komisaris sepanjang masih
dalam lingkup tugas dewan komisaris berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku,
Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris,
Melaporkan hasil kerja komite kepada Dewan Komisaris.

10)
11)

27 ',':

fl,

v

ram Komite Pemantau Risiko Termasuk Dan
Program Kerja Target Realisasi

Evaluasi Langkah-langkah
Mitigasi Risiko Kredit dan
Risiko Operasional PT. Bank
Sumut,

Per Triwulan 2016 24 \Aarel,
20 Seotember 20'16

Evaluasi Laporan Pencapaian
Kinerja PT. Bank Sumut

Januari - Desember 2016 03 Mei 2016

Pembahasan Surat Bank
Indonesia atau Otoritas Jasa
Keuanqan (OJK)

Januari - Desember 201 6 05 Januari,
29 Februari 2016

Monitoring dan Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Umum oleh
Auditor Eksternal dan Internal
yang berhubungan dengan
manaiemen risiko

Januari - Desember 2016 23 Februari, 24 Maret, 31
Maret, 20 Juli, 15 November
201 6

Evaluasi Laporan Hasil Audit
Divisi Pengawasan yang
berhubungan dengan risiko.

Januari - Desember 2016 23 Februari, 24 \Aaret,17 Mei,
20 September, 04 Oktober, 15
November 2016

Draft penyusunan PKAT tahun
2017 Divisi Pengawasan PT.
Bank Sumut.

Nopember 2016 27 Desember 2016



Monitoring dan Evaluasi
progress Pemeriksaan MP
atas Laporan Keuangan PT,
Bank Sumut dan Pembahasan
Draft Laporan Keuangan PT,
Bank Sumut Tahun 2015

Tahun Buku Pemeriksaan
2015

12 Januari, 17 Februari, 14
Maret 2016

Evaluasi Penilaian Tingkat
Kesehatan Bank Sumut

Per Semester 2015 - 2016 11 Januari, 9 Februari, 9
Agustus 2016

Pembahasan Self Assessmenl
GCG PT. Bank Sumut

Per Semester 2016 18 Januari, 21 Maret,
11 Apri l  2016

Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan Manajemen Risiko

Per Triwulan 2016 09 Februari, 11 April, 09
Agustus, 1 5 November 2016

Evaluasi Pelaksanaan Tugas
Komite Manajemen Risiko

Per Semester 2015 - 2016 09 Februari, 09 Agustus, 15
November 201 6

Evaluasi Laporan Profil Risiko
Tahun 201 6

Per Triwulan 11 Januari, 05 April,
13 Juli, 09 Agustus, 8
November 2016

Evaluasi Konsep Laporan
Dewan Komisaris tentang
Pengawasan Rencana Bisnis
Bank Sumut Semester ll
Tahun Buku 2015 dan
Semester I Tahun Buku 2016

Per Semester 2016 16 Februari, 23 Agustus, 15
September 2016

Evaluasi Konsep Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris
PT, Bank Sumut

Tahun Buku 2015 31 Mei 2016

Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Tugas dan
Tanggung Jawab Direktur
Keoatuhan PT. Bank Sumut

Januari - Desember 201 6 05 Januari, 11 April, 09
Agustus, 20 September, 15

November 201 6

Evaluasi .. Langkah-langkah
Menurunkan NPL dan
Meningkatkan Kualitas
Perkreditan PT, Bank Sumut.

Per Triwulan 2016 31 Maret, 23 Agustus, 04
Oktober 2016

Evaluasi Rencana Bisnis Bank Per Triwulan 2016 03 Mei, 29 Juni, 04 Oktober,
30 November 20'16

Evaluasi Kinerja dan
Pelaksanaan GCG dan
Manajemen Risiko pada
Kantor-Kantor Cabang PT.
Bank Sumut

Februari - Oktober 2016 28 Juli, 09 Agustus, 15
Agustus 2016

N
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Monitoring
terhadap

dan evaluasi
persetujuan

Januari - Desember 201 6 05 Januari ,  11 Januari ,  21
Januari, 01 Februari, 16
Februari, 22 Februari, 29
Februari, 10 Maret, 11 Maret,
05 April, 11 April, 26 April, 03
Mei ,  1B Mei ,  26 Ju l i ,09
Agustus, 19 Oktober 2016

perpanjangan pembiayaan,
perjanjian kerjasama dan Surat
Keputusan, Surat Edaran dan
Peraturan Direksi yang
disetujui oleh Dewan
Komisaris.

Nama Jumlah Kehadiran Rapat
Brata Kesuma 16
Tadiuddin I J

Effendy Harahap 15
Jumlah rapat selama tahun 2016 16

b,2. Frekwensi Rapat Komite Pemantau Risiko
Komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas secara
pertemuan antar anggota atau dengan unit kerja terkait
dibawah ini :

efektif dan melakukan
sebagaimana tersebut

Komite Remunerasi dan Nominasi
Pertama kali ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank SUMUT Nomor :
120/DlR/DSDM-TK/S1(2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pembentukan Komite
Remunerasi dan Nominasi PT, Bank SUMUT dan telah beberapa kali mengalami
perubahan, terakhir dengan Surat Keputusan Direksi PT, Bank SUMUT
No. 152|D|/DSDM-TK/SK12016 tanggal 30 Juni 20'16;
Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki jumlah anggota 3 (tiga) orang, dengan rincian
sebagai berikut :
Ketua : Brata Kesuma / Komisaris Independen
Anggota : 1), Hendra Arbie / Komisaris

2). Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia (ex-officio)

h9
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c.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi :
Sebagaimana fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Komite-komite tersebut
bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang tugas dan tanggung jawabnya
diatur dalam suatu pedoman sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan
Direksi Nomor 34TlDrlDKep-Kep/SK/2016 tentang Pedoman Kerja dan Tata Tertib
Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank SUMUT dengan tugas dan tangung
jawab, antara lain :

1) Remunerasi a)

b)

Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
(pemberian kompensasi berupa gaji, tunjangan-tunjangan,
tabungan hari tua, fasilitas kenderaan dan rumah,
bonus/insentif) untuk memastikan bahwa kebijakan
remunerasi paling kurang harus memperhatikan :
(1)Penerapan manajemen risiko yang efektif, kecukupan

dan penguatan permodalan Bank termasuk kebutuhan
likuiditas jangka pendek dan jangka panjang;

(2)Kinerja, potensi pendapatan di masa yang akan datang
dan kestabilan keuangan termasuk pemenuhan
cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

(3) Prestasi kerja individual, dimaksudkan agar tercapai
kesetaraan antara hasil kerja individual dengan imbalan
yang diterima oleh individu yang bersangkutan;

(4)Kewajaran dengan peer group (kesetaraan jabatan
pada intern Bank dan pada beberapa bank sejenis); dan

(5)Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang
Bank;

Mengevaluasi kebijakan remunerasi Komisaris, Direksi dan
pegawai sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi
kepada Dewan Komisaris mengenai :
('l)Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan

Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum
Pemegang Saham;

(2)Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan
Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan
kepada Direksi;

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
mengenai :
(1)Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota

Dewan Komisaris;
(2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses

Nominasi ;  dan
(3)Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan Komisaris,
Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan
Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk
disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen
yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite
Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris,

2) Nominasi a)

b)

c)



Proqram Keria Tarqet Realisasi
Pembahasan Calon Anggota Dewan
Komisaris PT. Bank Sumut

Januari 20'16 17 Februari, 01 Maret
2016

Pembahasan Penghasilan Bulanan
Dewan Pengawas Syariah PT, Bank
Sumut

Februari2016 01 Februari, 20 Juli
2016

Pembahasan Gaji Direksi Tahun 20'l 6 Februari2016 17 Novemper, 29
November 2016

Pembahasan Usulan Kenaikan Gaii
Peqawai Tahun 2016

Februari 2016 22 Agustus, 16
November 2016

Pembahasan dan Penelitian Berkas
Calon Direktur Bisnis dan Syariah
PT, Bank Sumut

Februari 2016 20 Juli, 01 Desember
2016

Masa Tugas Anggota Komite Audit dan
Komite Pemantau Risiko PT, Bank
Sumut

Aoustus 2016 06 Seotember 2016

Masa Tugas Anggota Komite Pemantau
Risiko PT. Bank Sumut

September 2016 06 September 2016

Pembahasan Struktur Organisasi
PT, Bank Sumut

Agustus 2016 1 1 Oktober 2016

Pembahasan Peraturan Perusahaan
tentanq Ketenaqakeriaan

Juni 2016 1 1 Oktober 2016

Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Termasuk Target Dan Realisasinya

c.2. Frekwensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi :
Komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas secara efektif dan melakukan pertemuan
antar anggota atau dengan unit kerja terkait sebagaimana tersebut dibawah ini :

Brata Kesuma
Ketua Komite

N

1l

Nama Jumlah Kehadiran Rapat
Rizal Fahlevi Hasibuan 2
Brata Kesuma 12
Hendra Arbie 9
Pemimpin Divisi SDM @x-officio) t2
Jumlah rapat selama tahun 2016 12

%

Anggota Komite

3 1



Tugas komite pada dasarnya membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pemantauan,
evaluasi, dan memberikan rekomendasi,

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 p'engalaman dan keahlian dibidang keuangan atau akuntansi dan atau dibidang
perbankan. Selain itu, seluruh anggota komite diikutsertakan dalam berbagai program
pendidikan, pelatihan, maupun workshop sesuai dengan bidang keahliannya,

Independensi Anggota Komite :
Jumlah anggota Komite, yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen
berjumlah lebih dari 51% dari keseluruhan anggota pada masing-masing Komite.

bx
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A,

BAB III
PROSES TATA KELOLA (GoyERNANCE PROCESS)

Kepemilikan Saham, Hubungan Kepengurusan, Hubungan Keuangan, Hubungan Keluarga
dan Hubungan Bank dengan Dewan Komisaris dan Direksi.

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Bank SUMUT mewajibkan anggota dewan Komisaris dan Direksi untuk mengungkapkan
kepemilikan sahamnya, baik pada Bank SUMUT maupun pada bank dan perusahaan lain,
yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui
setiap tahunnya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas
materai.

Per 31 Desember 2016, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi t idak memiliki saham
pada Bank SUMUT, Terkait dengan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi pada
Bank, Lembaga Keuangan non Bank dan Perusahaan Lain menurut ketentuan Bank
Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi baik secara sendiri-
sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25o/o dari modal disetor pada
suatu perusahaan lain. Per 31 Desember 2016, seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak
memiliki saham pada Bank dan Lembaga Keuangan non Bank maupun perusahaan lain,

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

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi t idak memiliki hubungan keuangan dengan
anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali
terakhir (ultimate shareholders), khusus untuk Komisaris Independen dilengkapi dengan
pernyataan yang ditandatangani diatas materai.
Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi t idak memiliki hubungan keluarga sampai
dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau
pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholders).

Dewan Komisaris



Dewan Komisaris

Rizal Fahlevi Hasibuan

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris,
Direksi atau pejabat eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan,
atau anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi
pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank
SUMUT.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Bank SUMUT mewajibkan anggota dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan
sahamnya, baik pada Bank SUMUT maupun pada bank dan perusahaan lain, yang
berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap
tahunnya,

Per 31 Desember 2016, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Bank
SUMUT, Terkait dengan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada Bank, Lembaga
Keuangan non Bank dan Perusahaan Lain menurut ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa
Keuangan, anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang
memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
Per 31 Desember 2016, seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Bank
dan Lembaga Keuangan non Bank maupun perusahaan lain.

abatan ranokao Dewan Komisaris dapat dilihat tabeldibawah ini sebaqai berikut :
Nama Jabatan Jabatan pada

Perusahaan /
Instansi Lain

Nama
Perusahaan/lnstansi

Lain
Rizal Fahlevi HasibuanKomisaris Utama Tidak ada fidak ada

Brata Kesuma Komisaris lndeoenden Tidak ada Tidak ada

Hendra Arbie Komisaris Tidak ada Tidak ada



Rincian Keoemilikan Saham dewan Komisaris adalah sebaoai beril:ut
Nama Keoemilikan Saham

Bank
SUMUT

Bank Lain Lembaga
Keuangan
Non Bank

Perusahaan
Lain

Keterangan

Rizal Fahlevi Hasibuan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Brata Kesuma Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Hendra Arbie Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Edie Rizliyanto

Ester Junita Gintins

Yulianto Maris

Direksi Hubunqan Keuanqan Denqan Keterangan
Direksi Dewan

Komisaris
Pemegang Saham

Penuendali
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Edie Rizliyanto ^/

Ester Junita Gintins

Yulianto Maris

Didi Duharsa

5, Rangkap Jabatan Direksi
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau
Pejabat Eksekutif pada Bank, lembaga keuangan non bank atau perusahaan lain yang
berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Hal ini dinyatakan dalam suatu laporan yang harus
diperbaharui setiap tahunnya,



Jabatan ranqkap Direksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebaqai berikut
Nama Jabatan Jabatan pada Perusahaan

/ Instansi Lain
Nama Perusahaan

/lnstansi Lain
Edie Rizliyanto Direktur Utama Tidak Ada Tidak Ada

Ester Junita Ginting Direktur Pemasaran Tidak Ada Tidak Ada

Yulianto Maris Direktur Keoatuhan Tidak Ada Tidak Ada

Didi Duharsa Direktur Ooerasional Tidak Ada Tidak Ada

PakeUKebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam 1 tahun
1. Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain BagiSeluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
tersebut ditetapkan oleh RUPS, namun kewenangannya dilimpahkan kepada Dewan
Komisaris.

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima remunerasi dalam
1 (satu)tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan

Jenis Remunerasi dan Fasil itas Lain Jumlah Diterima dalam 1 Tahun
Dewan Komisaris Direksi

Orang Jutaan Rupiah 0rang Jutaan
Rupiah

1 , Remunerasi (gaji, bonus,
tunjangan rutin, tantiem, dan
fasilitas lainnya dalam bentuk non-
natura)

4 5,803 + 17,805

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

a,dapat dimiliki
b.tidak dapat dimiliki 4 221

Total o 5.803 R 18.026

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1
tahun

Jumlah Direksi Jumlah Komisaris

Diatas Ro. 2 miliar 4 z
Di atas Rp, 1 miliar s.d. Rp, 2 miliar
Di atas Rp. 500 iuta s,d, Rp. 1 miliar 1
Rp 500 iuta ke bawah

N
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3, Rasio dan Terendah Dalam Skala Perband n
No Kriteria Tertinqqi (Rp) Terendah (Rp) Rasio (%)
1 Gaji Pegawai Tertinggi dan

Terendah
27.332.599 2.240.000 12,20

I Gaji Direksi Tertinggi dan
Terendah

1 13,705.800 90.964,640 1,25

J Gaji Dewan Komisaris Tertinggi
dan Terendah

68.223.480 54.578.784 1,25

4 Gaji Direksi Tertinggi dan
Peoawai Tertinooi

1 13,705.800 27.332.599 4,16

4, Share Option
Sampai dengan periode laporan, tidak memiliki share option atau penawaran opsi saham
dalam rangka pemberian kompensasi yang diputuskan dalam RUPS dan/atau Anggaran Dasar
Bank yang ditawarkan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank,

Penanganan Benturan Kepentingan
1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif

Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan
Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya,
Benturan kepentingan dimaksud antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi
Bank dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi
maupun Pejabat Eksekutif bank dan atau pihak terkait dengan Bank, 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 Bank dan
menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Bank.

2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang
mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib
mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan,

3, Selama periode tahun laporan tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan
baik kepada Pengurus, Pejabat Eksekutif dan Pejabat Operasional Bank,

Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern
1. Fungsi Kepatuhan

Kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah
dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa Bank :
a. 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 lain-lain melalui
pengujian kepatuhan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

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

c. melakukan penilaian kepatuhan dan prinsip kehati-hatian dalam rencana pemberian
fasilitas krediVpembiayaan khususnya tidak melanggar Batas Maksimum Pemberian
Kredit (BMPK) yang dipersyaratkan oleh regulator;

d, telah melakukan pemantauan dan menindaklanjuti hasil temuan Bank Indonesia/Otoritas
Jasa Keuangan sesuai komitmen dengan rata-rata penyelesaian per Desember 2016
sebesar 75,10% dan juga telah melaporkannya secara berkala kepada Bank

c.

D.

I
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Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
e. Mengoptimalkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan

kegiitan usaha Bank dengan melakukan sosialisasi Budaya Kepatuhan kepada Pimpinan
Seksi Pelayanan Nasabah, Kontrol Intern dan pegawai yang terkait dengan laporan di unit
kerja opeiasional mengenai Fungsi Kepatuhan dan Good Corporate Governance,
pengaduan Konsumen dan Pemahaman beberapa Peraturan penting terkait Sanksi bagi
Bank;

f, Melakukan penilaian dalam bentuk compliance checklist terhadap kesiapan operasional
dalam pembukaan/relokasi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu dan
peningkatan status Kantor cabang Pembantu menjadi Kantor cabang;

g, Melak[kan penilaian se/f assessment Good Corporate Governance internal kepada
seluruh unit kantor operasional dalam rangka mendorong optimalisasi Budaya Kepatuhan
di lingkungan kerja oPerasional;
Mem-onitoi terhadap pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian komitmen regulator dengan
bank kepada satuan kerja terkait;
Telah melakukan penilaian terhadap tingkat kepatuhan unit kerja terhadap implementasi
ketentuan yang berlaku.

j. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kontrol Intern Cabang melalui Divisi Pengawasan' 
melakukan pemantauan secara berkala mengenai kepatuhan dalam melaksanakan SOP
pada unit kerja,

k. Menerapkan reward dan punishmenf dalam melaksanakan kegiatan operasional pada

seluruhlenjang organisasi agar seluruh pegawai terpacu bekerja sesuai SOP'

Bank SUMUT memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab langsung kepada
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. SetrgO pengangkatan dan/atau
pemberhentian- Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Bank SUMUT mengacu kepada Kebijakan
kepatuhan Bank SUMUT dan dilaporkan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan
dengan kriteria sebagai berikut:
L MemenuhipersyaratanIndependen
2. Menguasai ketehtuan Bank indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan.
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya

Kepatuhan (comPliance culture)'

Tugas dan Tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan di Kantor Pusat dalam kaitannya dengan
pelaksanaan Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut:
i. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada

seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi'
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko

Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank lndonesia/Otoritas Jasa Keuangan
mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum'

3, Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan,
sistem maupun piosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku,

4. Metikukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan
kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan
ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
yang bedaku,

S. Meti1u1an upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan

b^4,
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prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank
Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6, Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan,

1.1. Langkah-langkah Mewujudkan Budaya Kepatuhan
Upaya dan strategi dalam mewujudkan budaya kepatuhan, Direktur yang membawahkan
fungsi kepatuhan menetapkan langkah - langkah sebagai berikut :
a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai dan calon pegawai Bank SUMUT

mengenai fungsi kepatuhan dan kewajiban dalam melaksanakan budaya kepatuhan
pada unit kerja,

b, Berkoordinasi dengan Kontrol Internal Cabang dalam melakukan pemantauan secara
berkala mengenai kepatuhan dalam melaksanakan SOP pada unit kerja,

c, Menerapkan reward dan punishmenf 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 melekat menjadi budaya kepatuhan,

d. Secara berkala melakukan sosialisasi kepada unit kerja mengenai penerapan budaya
kepatuhan dalam kegiatan operasionalguna memitigasi risiko kepatuhan Bank.

e, Senantiasa menghimbau unit kerja agar memahami pentingnya budaya kepatuhan,
baik melalui surat maupun sosialisasi langsung ke pegawai terkait aturan-aturan yang
ada slogan 3P (Pelajari, Pahami dan Patuhi)

Pelaksanaan penerapan fungsi Kepatuhan Bank berjalan secara efektif, hal tersebut dapat
dil ihat dari :
a, Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan fungsi tugasnya tetap melakukan

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

b, Untuk membantu tugas-tugas Direktur Kepatuhan, Bank telah membentuk Satuan
Kerja Kepatuhan yang membawah bidang Kepatuhan dan bidang Qualtty Assurance .

c, Direktur Kepatuhan tetap melaporkan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab setiap
bulan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris, dan melaporkan
Laporan Kepatuhan setiap 6 (enam) bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan
Kepatuhan Semester ldan Semester l l  Tahun Buku 2016 sesuai dengan ketentuan
yang bedaku.

d. 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 :
1) Melaksanakan kegiatan usaha Bank berdasarkan SOP dan kode etik perbankan

"'yang sehat.
2) Membudayakan risiko dan GCG.
3) Melaksanakan dan menerapkan APU dan PPT,
4) Meningkatkan efektifitas pengendalian intern,
5) Memberikan krediUpembiayaan dengan berdasarkan kepada azas-azas

perkreditan/pembiayaan yang sehat

Pedoman kerja, sistem, dan prosedur kerja telah tersedia dan lengkap pada seluruh unit
kantor Bank, Direktur Kepatuhan melalui Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko
selalu memantau peraturan dan atau perundangan yang terbaru yang dikeluarkan oleh pihak
yang benruenang untuk kemudian disesuaikan dengan peraturan internal bank, sehingga
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peraturan yang ada tetap up to date. Selain itu Satuan Kerja Kepatuhan tetap melakukan
peninjauan ulang (review) terhadap Pedoman Perusahaan, SOP, dan sistem dan prosedur
lainnya untuk tetap dikinikan minimal 2 (dua) tahun sekali atau dengan frekuensi yang lebih
tinggi sesuai dengan kebutuhan serta disampaikan secara lengkap dan menyeluruh pada
seluruh jenjang organisasi. Dalam penyampaian kebijakan dimaksud, Direksi tetap
mengkomunikasikannya yang dituangkan dalam Surat Keputusan, Surat Edaran, Surat
Instruksi, Buku Pedoman, SOP dan kebijakan strategis yang tertuang dalam rencana bisnis
kepada setiap lini organisasi,

1,2, Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, yaitu :
a. Sejalan dengan Road Map Basel ll, BIS (Bank for lnternational Settlemenfs) telah

mengeluarkan panduan tentang Compliance dan Compliance Function in Bank dan
mendefenisikan risiko kepatuhan sebagai risiko hukum atau regulatonJ sanctions,
kerugian financial yang material, atau kehilangan reputasi bank sebagai akibat dari
kegagalan bank mematuhi hukum, pengaturan, aturan Standar Operasional atau Kode
Etik,

b. Pada pelaksanaannya, risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait dengan
peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit
dan risiko lain yang terkait (KPMM, KAP, CKPN, BMPK, PDN).

c. Dalam mengelola risiko kepatuhan mempedomani Penerapan Manajemen Risiko
PT. Bank Sumut, yaitu melakukan :
1) ldentifikasi Risiko Kepatuhan
2) Pengukuran Risiko Kepatuhan
3) Pemantauan Risiko Kepatuhan
4) Pengendalian Risiko Kepatuhan
5) Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepatuhan

1.3. Mitigasi Risiko Kepatuhan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. RUPS telah mengagendakan pencalonan anggota Direktur Bisnis dan Syariah yang

masih lowong untuk diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
b, Mengikutsertakan pejabat/staff yang baru diangkat ujian kompetensi manajemen risiko

dan melakukan himbauan kepada pejabat/staff yang tidak lulus untuk mengikuti ujian
ulangan dengan beban biaya pribadi.

c. Meminta kepada unit kerja terkait sebagai auditee agar segera memenuhi komitmen
kepada Otoritas Jasa Keuangan,

d, Sosialisasi kepada unit kerja untuk mematuhi ketentuan dan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku.

e. Melakukan pelatihan dan pendidikan atau sosialisasi berkaitan dengan bidang tugas di
unit ooerasional,

f, Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya budaya kepatuhan pada unit kerja,
g. Menyusun compliance checklist pada masing-masing unit kerja.
h. Menyempurnakan struktur organisasi dan profil jabatan (job profile)
i, Melakukan penilaian GCG pada seluruh unit kerja,
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Risiko kepatuhan yang dihadapi Bank pada tahun 2016, yaitu :
1. Direktur Bisnis dan Syariah Bank masih kosong. Hal ini perlu diisi untuk pemenuhan

governance structure dalam pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance.
2. Komitmen bank dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagian besar sudah ditindaklanjuti

namun masih terdapat beberapa komitmen yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti,
3, Adanya beberapa pelanggaran ketidakpatuhan bank terhadap kewajiban pelaporan,

fraud dan Standar Operasional Prosedur.

1.4. Kesesuaian Pedoman Kerja, Sistem dan Prosedur
Pedoman kerja, sistem, dan prosedur kerja telah tersedia dan lengkap pada seluruh unit
kantor Bank, Direktur Kepatuhan melalui Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja
Manajemen Risiko selalu memantau peraturan dan atau perundangan yang terbaru yang
dikeluarkan oleh pihak yang benruenang untuk kemudian disesuaikan dengan peraturan
internal bank, sehingga peraturan yang ada tetap up to date. Selain itu Satuan Kerja
Kepatuhan tetap melakukan peninjauan ulang (review) terhadap Pedoman Perusahaan,
SOP, dan sistem dan prosedur lainnya untuk tetap dikinikan minimal 2 (dua) tahun sekali
atau dengan frekuensi yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan serta disampaikan
secara lengkap dan menyeluruh pada seluruh jenjang organisasi. Dalam penyampaian
kebijakan dimaksud, Direksi tetap mengkomunikasikannya yang dituangkan dalam Surat
Keputusan, Surat Edaran, Surat Instruksi, Buku Pedoman, SOP dan kebijakan strategis
yang tertuang dalam rencana bisnis kepada setiap lini organisasi.

2, FungsiAudit Intern
Fungsi Audit lnternal di Bank SUMUT dijalankan oleh Divisi Pengawasan. Divisi Pengawasan
dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi Pengawasan yang diangkat dan diberhentikan oleh
Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Divisi Pengawasan menjalankan fungsi
Audit Intern di Bank SUMUT, Divisi Pengawasan merupakan unit kerja independen yang
dipimpin oleh seorang Pemimpin yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
dan memiliki jalur komunikasi langsung dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris, Divisi
Pengawasan memiliki akses yang tidak terbatas terhadap aktivitas Bank SUMUT,

Secara lengkap Struktur Organisasi Divisi Pengawasan sebagai berikut:

r

Pemimnin Divisi

Bidang Pengawasan
Wilavah II

Bidang Pengawasan TIBidang Pengawasan
Wilayah I

Kontrol Intern



Pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko kepatuhan dipantau dan dimonitor oleh Divisi
Pengawasan/Kontrol Intern Cabang dengan cara pemantauan terhadap kepatuhan operasional
sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direksi, Pengawasan
dengan cara ini dilakukan secara bertingkat yaitu :
a, Direktur Utama melalui Divisi Pengawasan melakukan pemantauan terhadap seluruh unit

kerja dengan cara melakukan audit secara periodik kepada seluruh unit kerja Bank Sumut.
b. Divisi Pengawasan dalam melakukan pemeriksaan dibantu petugas Kontrol Intern pada

seluruh Kantor Cabang, Kontrol Intern bertugas untuk melakukan pemeriksaan harian
pada unit kerjanya masing-masing dimana hasil pemeriksaannya disampaikan kepada
Pimpinan Unit dengan tembusan Divisi Pengawasan.

Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan secara efektif, sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan FungsiAudit lntern Bank (SPFAIB) dimana :
1) Direksi telah menciptakan struktur pengendalian intern Bank melalui :

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

Peraturan Bank Sumut No, 003/D|/DSDM-PSDM/PBS/2016 tanggal 31 Agustus 20'16
tentang Struktur Organisasi Bank SUMUT.

2) Dengan adanya perubahan struktur organisasi tersebut, maka Kontrol Intern pada Kantor
Cabang berada di bawah Divisi Pengawasan yang merupakan perpanjangan tangan 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 Intern, berupa :
a) Piagam Internal Audit PT. Bank SUMUT sesuai dengan Peraturan Direksi

No. 001/D|/DKMR-CQA/PBS/2011 tanggal 24 Juni 2011.
b) Panduan audit intern sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No, 026/D|R/DPP-

PP/St(2005

2.1. lnternal Audit Charter
Divisi Pengawasan memiliki pedoman kerja berupa lnternal Audit Charter.
Selain sebagai pedoman kerja, lnternal Audit Chafter juga berperan dalam penguatan
peran dan tanggung jawab serta dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas
pengawasan bagi Divisi Pengawasan, oleh karena ilu, lnternal Audit Charter juga
disebarluaskan agar diketahui oleh seluruh karyawan dan pihak lain yang terkait sehingga
terjalin saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan Visi, Misi, dan
Tujuan Perseroan. Pelaksanaan Audit Internal di Bank SUMUT berbasiskan risiko (risk
based audit]r

lsi dari lnternal Audit Chafter
Bab Menqenai

Bab | - Pendahuluan Berisikan latar belakang, arti penting, tujuan &
manfaat, visi & misi Divisi Pengawasan

Bab ll - Struktur, Kedudukan, Fungsi,
Persyaratan Auditor Internal,
Wewenang dan Tanggung jawab
Divisi Pengawasan

Berisikan tentang Struktur, Kedudukan, Fungsi,
Persyaratan Auditor Internal, Wewenang dan
Tanggung jawab Divisi Pengawasan
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Bab lll Hubungan Kerja Divisi
Pengawasan dengan Beberapa Pihak

Berisikan tentang hubungan divisi pengawasan
dengan:
a, Auditee
b. Auditor Eksternal
c. Komite Audit
d. Manajemen
e. Direktur Keoatuhan

Bab lV- Dukungan, Tanggung Jawab
dan Wewenang Manajemen

Berisikan tentang dukungan, tanggung jawab
dan wewenang Manajemen

Bab V - Kode Etik dan Standar
Profesi Auditor Divisi Penqawasan

Berisikan tentang kode etik dan standar profesi
auditor Divisi Pengawasan.

Bab Vl - Penutup Berisikan tentang aspek penutup dari dokumen
lnternal Audit Chafter

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, selain mematuhi Kode Etik Perseroan yang
berlaku secara umum, SPI juga memiliki Kode Etik Auditor yang tercantum di dalam
lnternal Audit Chafter.

Kelembagaan SKAI / Divisi Pengawasan, independen terhadap satuan kerja operasional
dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

2.2. Tugas dan Tanggung jawab Divisi Pengawasan
Divisi Pengawasan berperan memastikan dan memberikan konsultansi yang independen
dan obyektif bagi manajemen sehingga dapat mendorong penciptaan nilai tambah dan
memperbaiki operasional bisnis, Tugas dan tanggung jawab Divisi Pengawasan sesuai
lnternal Audit Chafter meliputi :
a. Membantu Direktur Utama dan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara

menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun
pemantauan hasil audit.

b. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi
pengunaan sumber daya dan dana.

c, Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan
kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak
lan!sung.

d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang
diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

e. Menyusu n lnternal Audit Chafter untuk disampaikan pada direktur utama dan komisaris
untuk mendapat persetujuan,

f, Menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur sebagaimana diatur
dalam ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

g, Menyusun Program kerja Audit Tahunan (PKAT) termasuk anggarannya serta
pelaksanaan, penilaian, pelaporan dan monitoring atas tindak lanjut hasil pemeriksaan.

h, Mempertanggungjawabkan kegiatannya secara berkala kepada Direktur Utama.
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i. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Komisaris dengan tembusan
kepada Direktur Kepatuhan,

j. Melakukan pengujian kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern untuk
membantu pencegahan fraud.

k, Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko serta
memberikan saran perbaikan,

L Mengkaji ulang penilaian risiko sebelum dilaporkan pada Bank Indonesia/Otoritas Jasa
Keuangan.

m, Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses
tata kelola,

n. Memantau dan melaporkan tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh Bank
lndonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan Eksternal auditor,

o, Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuagan,
akuntasi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan
kegiatan lainnya,

p. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang
diperiksa pada semua tingkatan manajemen,

q, Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur
Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

r, Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang
telah disarankan.

s. Bertemu dengan komite audit.
t. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang

dilakukannya.
u. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan,

Lingkup kerja audit terbagi menjadi Bidang Umum, Bidang Teknologi Informasi, dan
Bidang Kredit. Bidang Umum dilakukan untuk menguji dan memastikan pelaksanaan
operasional pada Bidang Umum telah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang
berlaku, serta mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul. Bidang Teknologi Informasi
dilakukan untuk menguji dan memastikan pelaksanaan operasional pada Bidang
Teknologi Informasi telah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku serta
mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul. Bidang Kredit dilakukan untuk menguji dan
memastikan pelaksanaan operasional pada Bidang Kredit telah sesuai dengan pedoman
dan ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul.

Bank juga telah melakukan kaji ulang terhadap pelaksanaan SKAI oleh pihak eksternal
dan terakhirkali dilakukan untuk periode 01 April 2011 sld 31 Maret 2014yang dilakukan
oleh KAP Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil pada tanggal I - 20 Maret 2015.

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/SK/2011 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.



Bank SUMUT sudah menerapkan Risk Based Audlf (RBA) atas objek audit yang teknis
pelaksanaannya diatur dalam Sirat Edaran Direksi PT, Bank SUMUT No. 073/Dir/DPg-
PTI/SE/2011 tanggal 24 Nopember 2011 Hal Petunjuk Teknis Penilaian Risk Rating
Auditee atas Unit Operasional sehingga setiap proses audit dilakukan berdasarkan profil
risiko pada unit kerja tersebut.

FungsiAudit Ekstern
Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perseroan dilakukan dengan
melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik,
Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan Bank SUMUT tahun buku 2016
ditetaokan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan
Komite Audit, Proses pemilihannya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang
dan jasa yang berlaku.

Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk
tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan, Dalam penggunaan Auditor
Eksternal, Bank SUMUT mengacu pada ketentuan dari Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia N0.20 Tahun 2015 tanggal 3 April 2015 tentang Praktik Akuntan Publik Pasal 11
yang menyebutkan bahwa pemberi jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas
dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (l ima) tahun buku berturutturut dan oleh seorang
Akuntan Publik.

Audit Laooran Keuanoan Bank SUMUT tahun 2011,2012,2013,2014,2015 dan 2016
rut-turut dilakukan oleh Akuntan dan Kantor Akuntan Publikl\At'

2011 Hendrawinata Eddy & Siddharta

2012 Doli, Bambang, Sudarmaji & Dadang (dbs&d)

2013 Doli, Bambang, Sudarmaji & Dadang (dbs&d)

2014 Doli, Bambang, Sudarmaji & Dadang (dbs&d)

2015 Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (dbsd&a)

2016 Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (dbsd&a)

berturut-turut dilakukan oleh Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebaqai berikut :

Audit ekstern terhadao Bank SUMUT untuk tahun buku 31 Desember 2016 dilaksanakan oleh
KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (dbsd&a) telah memenuhi sekurang -
kurangnya aspek :
a. KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (dbsd&a) telah mempunyai kapasitas kerja

dengan memiliki beberapa client perusahaan yang diaudit, telah terdaftar sebagai registered
public accountant, bekerjasama dengan BKR lnternational yang berkantor pusat di New
York, USA, dan juga telah terdaftar pada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

b. Telah dituangkan dalam Surat Perjanjian antara KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang
& Ali (dbsd&a) dengan Bank SUMUT Nomor 128/Dir/DAP-Ak/SPj/2016 tanggal
14 Desember 2016.



KAP tersebut dalam melaksanakan auditnya telah berdasarkan Standar Profesional Akuntan
Publik yang disusun oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (lAPl),

Pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (MP) telah dilaksanakan secara efektif, KAP
telah melaksanakan generalaudif terhadap Laporan Keuangan PT. Bank SUMUT.
Laporan Hasil Audit dan Management Leffer telah disampaikan secara tepat waktu kepada
Bank SUMUT sehingga Laporan Publikasi pada surat kabar tidak pernah terlambat untuk
disampaikan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pemeriksa
Keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, KAP yang ditunjuk telah melaksanakan audit secara
independen berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang disusun oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia (lAPl), Selain itu penunjukan Kantor Akuntan Publik sudah sesuai
dengan peraturan yang ditetapkan yaitu berdasarkan Hasil RUPS tahun buku 2015 yang
memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk auditor ekstern untuk
melaksanakan audit laporan keuangan bank tahun buku 2016. Penunjukan auditor ekstern
yang sama tidak pernah dilakukan lebih dari 5 (lima) tahun berturulturut.
Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut telah memperhatikan
rekomendasi Komite Audit dan telah sesuai dengan proses pengadaan barang dan jasa.

Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian lntern

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
a. Dewan Komisaris telah menyetujui 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 tuntutan
GCG yang bertanggung jawab untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris
mengenai isu-isu manajemen risiko, mengevaluasi kinerja manajemen risiko dan sistem
pengawasan intern, serta 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-ketentuan berupa Buku Pedoman Perusahaan dan Surat Edaran yang menjadi
pedoman bagi seluruh risk taking unit dalam mengelola risiko.

h, 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 bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan.

j, Direksi juga melakukan kaji ulang dalam hal proses Manajemen Risiko sehingga proses
tersebut sesuai dengan kebutuhan terkini.
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k. Direksi secara terus-menerus meningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait
dengan materi manajemen risiko dengan mengikutsertakan pegawai/pejabat bank dalam
berbagai macam pendidikan yang berhubungan dengan manajemen risiko antara lain
ujian sertif ikasi Manajemen Risiko level l, l l , l l l ,  lV, dan V dengan hasil yang memuaskan.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Limit
a. Bank telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan menyangkut pelaksanaan manajemen

risiko, antara lain Buku Pedoman Manajemen Risiko yang telah disempurnakan
sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan,
Buku Pedoman Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme Di Lingkungan PT. Bank SUMUT, Buku Pedoman Perusahaan
Treasuri, Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan, dan lain sebagainya.

b. Bank telah menentukan limit-l imit dalam melakukan transaksi sehari-hari sesuai dengan
tanggung jawabnya masing-masing, antara lain batasan wewenang dalam memberikan
kredit/pembiayaan, batasan wewenang dalam menyimpan uang tunai, batasan wewenang
dalam melakukan fiat bayar, batasan wewenang dalam melakukan transaksi pasar uang,
batasan wewenang jumlah uang pada mesin ATM, dan sebagainya yang berfungsi
sebagai risk controlsysfem dalam kegiatan operasional sehari-hari,

Kecukupan Proses ldentif ikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko
Serta Sistem lnformasi Manajemen Risiko
a. Bank telah memiliki kecukupan proses identifikasi risiko dengan cara mengidentifikasi

laporan risk 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 beserta kerugian yang mungkin ditimbulkan
sehingga dapat ditentukan action plan yang sesuai apabila kejadian tersebut terjadi,

c, Bank melalui Divisi Manajemen Risiko setiap saat melakukan pemantauan terhadap
seluruh risk taking unif sehingga apabila terjadi suatu gejala risiko, dapat segera diambil
t indakan 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 online kepada core banking
sysfem Bank SUMUT dengan menggunakan internal modelyang digunakan oleh seluruh
risk taking unlf 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 software dimaksud,

4. Sistem Pengendalian Intern.
Bank telah memiliki buku pedoman mengenai Satuan Kerja Audit Intern dan piagam audit
(audit charter) sebagai pedoman Divisi Pengawasan untuk melakukan pemeriksaan
internal.
Kontrol Intern yang merupakan bagian dari Divisi Pengawasan telah ditempatkan di
seluruh unit kerja operasional yang bersifat independen sebagai perpanjangan tangan
Divisi Pengawasan dalam melakukan pengendalian intern pada seluruh unit kerja bank.
Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit yang bertugas untuk melakukan
pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta melakukan
pemantauan terhadap tindaklanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan
pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite ini dalam

a.

b.



melaksanakan tugasnya melakukan interaksi yang aktif dengan Direksi dan Satuan Kerja
Audit Intern (Divisi Pengawasan) serta auditor independen.

d, Disamping Satuan Kerja Audit Intern (Divisi Pengawasan) sistem pengendalian intern juga
diperkuat dengan pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen
Risiko,

Profil Risiko
Layaknya sebuah bank, Bank SUMUT dalam menjalankan bisnisnya selalu diperhadapkan
dengan risiko-risiko tertentu antara lain risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar dan risiko
likuiditas. Untuk mengantisipasi risiko-risiko 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,
Piranti-piranti tersebut mengatur mengenai setiap aktivitas perbankan yang dijalankan harus
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga potensi risiko atas setiap kegiatan
usaha akan dapat diminimalisir sekecil mungkin,
lmplementasi Basel l l  pada perbankan Indonesia menerapkan 3 (tiga) pilar utama yaitu
Minimum Capital Requiremenf (Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum), Superuisory Review
Process (Proses Review Pengawas) dan Market Discipline (Disiplin Pasar). Pemenuhan atas
ketentuan-ketentuan minimum yang diharuskan oleh Komite Basel l l  melalui Bank
Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan seperti Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum dengan
memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional telah diterapkan oleh
Bank SUMUT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pendekatan dalam hal perhitungan risiko yang akan digunakan dalam tahap awal adalah
pendekatan yang paling sederhana yaitu Sfandardized Approach untuk perhitungan risiko
kredit dan risiko pasar serta Basrc lndicator Approach untuk perhitungan risiko operasional.
Dalam pelaksanaannya ke depan Bank SUMUT selanjutnya dapat beralih ke pendekatan yang
lebih maju setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dalam
hal perhitungan risiko-risiko tersebut.
Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan memberikan kebebasan bagi Bank untuk memilih
pendekatan yang lebih maju sepanjang memenuhi berbagai persyaratan kualitatif dan
kuantitatif sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Basel l l ,
Bagi Bank SUMUT penerapan Basel ll tersebut dapat memperkuat kestabilan sistem keuangan
dengan jalan mendorong penerapan Manajemen Risiko yang sehat dan perhitungan
kebutuhan modal yang lebih akurat.
Penerapan Manajemen Risiko pada PT. Bank SUMUT diharapkan akan meningkatkan tata
kelola perusahaan (Good Corporate Govenance), alokasi permodalan yang lebih ekonomis,
struktur permodalan bank yang lebih kuat, meningkatkan standar transparansi dan proses
pengawasan yang bersifal forward looking,
Sebagai pendukung lainnya untuk dapat terlaksananya Penerapan Manajemen Risiko sesuai
dengan Basel ll, Bank SUMUT telah membenahi Sistem Operasional Prosedur ke arah yang
lebih baik dan juga didukung oleh berbagai aspek lainnya yaitu kesiapan Sumber Daya
Manusia dan kesiapan Sistem Teknologi Informasi serta system informasi Manajemen Risiko
yang terintegritasi dengan core banking.
Pengungkapan Profil Risiko Bank SUMUT adalah merupakan gambaran secara keseluruhan
terhadap risiko yang melekat (inherent risk) pada aktivitas dan kegiatan fungsional Bank dan
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, Secara agregat profil risiko Bank SUMUT untuk posisi
31 Desember 2016 berpredikat Low to Moderate Risk dengan trend stabil/tetap, hal ini
menunjukkan bahwa inherent risk dari usaha bisnis Bank SUMUT selama periode Desember
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F.

tahun 2016 dapat dimitigasi dengan adanya Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)
yang kuat (sfrong),
Dengan profil risiko yang berpredikat Low Risk, dapat dipastikan Bank SUMUT akan semakin
mampu berkiprah serta bersaing dalam melaksanakan kegiatan bisnis sehari-hari dan akan
tetap menjadi Bank andalan yang memberikan pelayanan terbaik dengan jalan menerapkan
prinsip-prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko serta risk culture secara
komprehensif, Disamping itu, dengan penilaian Profil Risiko yang rendah akan memberikan
kontribusi positif dalam penilaian tingkat kesehatan Bank berbasis risiko (risk based bank
rating) karena penilaian Profil Risiko termasuk salah satu faktor dalam menentukan tingkat
kesehatan dirnaksud,

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Partyl dan Penyediaan Dana Besar (Large
Exposurel, Rencana Stratejik Bank, dan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non
Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya,

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

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 Procedure (SOP), Surat Keputusan, dan Surat Edaran Direksi.

Dalam rangka penyediaan dana dimaksud, Bank SUMUT tidak pernah melanggar dan/atau
pelanggaran BMPK sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa
Keuangan,
Bank SUMUT memperhatikan kemampuan permodalan dalam penyediaan dana kepada pihak
terkait dan debitur besar, Sesuai visi Bank yaitu memberdayakan perekonomian daerah, maka
fokus penyaluran dana adalah sektor UMKM, sehingga komposisi penyediaan dana bulan
Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Sektor Persentase
Kredit Usaha Mikro 18,89  %
Kredit Usaha Kecil 20.86%
Kredit Usaha Menenoah 5,58 %
Kredit Non UMKM 54,67 %

Jumlah penyediaan dana
untuk oosisi 31 Desember

kepada debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana
20'16 memiliki rasio sebesar 3,36 % dengan rincian sebagai berikut:

No. Penvedia Dana Jumlah
Debitur Nominal (iutaan Rupiah)

1 Keoada Pihak Terkait
2. Kepada Debitur Inti :

lndividu
Grouo

21
10
11

656.562
106,743
549.819



2. Rencana Stratejik Bank
Rencana strategis Bank telah disusun secara komprehensif dan terukur dengan
memperhatikan seluruh faktor-faktor internal dan eksternal serta memperhatikan prinsip kehati-
hatian.

Rencana Bisnis Bank (RBB) disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris sesuai
dengan POJK No. 6/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Surat Edaran OJK
No,25|SEOJK,03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum, Rencana
Bisnis disusun sesuai dengan visi dan misi serta strategi bank dengan memperhatikan seluruh
faktor eksternal dan faktor internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pencapaian rencana bisnis baik pada posisi Desember 2016, hal ini terl ihat dad pencapaian
laba sebelum pajak di atas target yaitu sebesar 111,73o/0, dan penghimpunan dana pihak
ketiga di atas target yaitu sebesar 100,22%. Kredit/pembiayaan dengan pencapaian di bawah
rencana sebesar 93,60% hal ini disebabkan melambatnya pertumbuhan perekonomian global.

Ratio keuangan berada pada kondisi yang baik (antara lain:CAR sebesar 16,42%, ROA
sebesar 2,750/0, NIM sebesar7,90% dan LDR sebesar 93,90%, NPL Gross sebesar 4,720/o).
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa bank masih memiliki modal yang cukup dan
berpotensi memberikan penghasilan yang wajar serta mampu menjaga likuiditas dengan baik.

Data mengenai target jangka panjang dan jangka pendek Bank SUMUT :
a, Target jangka panjang Bank SUMUT :

1) Mencapai pertumbuhan yang wajar
2) Perbaikan tingkat kualitas asset, ROA, ROE, dan CAR
3) Meningkatkan tingkat kesehatan bank yang sehat.

b, Target jangka pendek Bank SUMUT
1) Peningkatan Total asset.
2) Peningkatan kredit termasuk piutang pembayaran syariah
3) Peningkatan DPK
4) Peningkatan Laba sebelum pajak
5) Perbaikan kualitas kredit
6) Meningkatkan Tingkat kesehatan Bank
7) Pembukaan jaringan kantor baru berupa Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, Kas

Mobi l ,  dan Mini  Bank
8) Peningkatan klasifikasi Kantor
9) Penambahan jaringan ATM
10) Penambahan fitur-fitur dan pelayanan baru kepada masyarakat.

c. Sedangkan pencapaian/realisasi Bulan Desember tahun 2016 adalah :
1) CAR 16,420/o
2) NPL Gross 4,72o/o
3) ROA 2,75%
4) ROE 24,920/o
5) NtM 7,90%
6) BOPO 79,49%
7) LDR 93,90%
8) Laba bersih menjadi Rp. 586.303 juta
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9) Kredit/pembiayaan sebesar Rp. 19.534,952 juta
10) Dana Pihak Ketiga sebesar Rp. 20,803.982 juta
1 1) Total asset sebesar Rp, 26.172.905 luta

Hal-hal yang dilakukan oleh Bank SUMUT untuk mencapai target dimaksud antara lain
adalah :
a. Melakukan diversifikasi produk
b. Peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga
c, Menyalurkan kredit / pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian
d. Melakukan pengembangan produk dan fitur ATM
e. Meningkatkan kerjasama dengan pihak eksternal
f, Meningkatkan pelaksanaaan penerapan GCG di setiap unit kerja,

3, Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam
Laporan Lainnya.
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank mengacu dan tunduk pada
ketentuan dan peraturan perbankan yang berlaku, dengan memperhatikan dan menerapkan
prinsip kehati - hatian melalui prinsip mengenal nasabah maupun pengelolaan risiko
operasional, risiko hukum dan risiko reputasi sesuai peraturan dan pedoman yang telah
dimiliki Bank.

Bank telah mengungkapkan kondisi keuangan dan non keuangan secara lengkap dalam
Laporan Publikasidan Laporan Tahunan maupun laporan lainnya,

G. Jumlah Penyimpangan lnternal dan Permasalahan Hukum Perdata dan Pidana yang
Dihadapi.

1. Jumlah Penyimpangan Internal

lnternal Fraud dalam 1
Tahun

Jumlah kasus yang dilakukan oleh
Penqurus PeqawaiTetap Peoawai Tidak Tetap

Thn
sebelumnya

(2015)

Thn
berjalan
(201 6)

Thn
sebelumnya

(201 5)

Thn
berjalan
(2016)

Thn
sebelumnya

(2015)

Thn
berjalan
(201 6)

Totalfraud 4 4

Telah diselesaikan 4 4

Dalam proses
penyelesaian'di internal
Bank
Belum diupayakan
penyelesaiannya
Telah ditindaklanjuti
melalui proses hukum

I
tt



2. Permasalahan Hukum Perdata dan Pidana
Selama periode tahun laporan telah diajukan permasalahan hukum perdata dan pidana baik
ke Pengadilan dan PTUN sebanyak 9 (sembilan) perkara, yakni :

Secara ringkas perkara-perkara tersebut sebagai berikut :
1, Perkara yang selesai

Permasalahan Hukum Jumlah
Pidana Perdata TUN

Telah selesai (telah memiliki kekuatan hukum yang tetap) 7

Dalam proses penyelesaian 39 1

Total 40 1

No Perkara Posisi
Bank

SUMUT

MateriPerkara Status Perkara

1 CV. Internusa Multi
Era/Hendra A Bosar

Tergugat Keberatan atas lelang eksekusi HT Perkara digugurkan
Kasus selesai

z CV. Surya Pratama
Haltatif

Tergugat Perbuatan Bank Sumut sebagai
perbuatan melawan hukum

Proses PN
Gugatan dicabut
Kasus selesai

J Kalimat Tergugat Keberatan atas lelang eksekusi HT Kasus selesai

4 CV. Ponselindo/Ali
Dermawan

Tergugat Meminta pengembalian jaminan hutang
karena pengurusan hak tidak kunjung
selesai

Proses PN
Telah tercapai perdamaian
tgl, 7 April 2016
Kasus selesai

Leginem Penggugat Pengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Kasus selesai

Masry Ady Penggugat Pengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Kasus selesai

I Sitik Mariani Penggugat Pengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Kasus selesai

2. Perkarayanq Masih Prosesfa
No Perkara Posisi

Bank
SUMUT

MateriPerkara Status Perkara

1 Dodi Zeuri
Manurung

PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses MA

L Rustam Tambunan PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses MA

Bakti, SH PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN. Kisaran



4 Paringgonan
Nasution

PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Memori Kasasi belum diterima
Bank Sumut

Svafruddin lsmail PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses MA

o Arwinsya Ginting PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

7 Diran PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

B Fachrur Rozi PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

q Sitik Mariani PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

10 Sri Ulina Sitepu PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

11 P. Seven Apri H PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

12 Hotman Samosir PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

13 RatiAritonang PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

14 Jamal Nasution PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

15 Josner Munthe PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

16 Muhammad Taufik PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

1 7 H. Sofyan Nasution PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

1B Aminah Turut
Tergugat

Pengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

19 Pendi Tanjung Turut
Tergugat

Pengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

zv Megawati Br.
Tambu

PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

z l Zulpikar PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

22 Basir PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

23 Udin Tanjung PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN



24 Buyung Rizal
Sitorus

PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

25 Baginda lmom Hrp PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

26 Rahalim Nasution PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

27 Zulfikar Husni PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

28 Siska Marlina PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

ZY lrwan Siregar PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

30 Mura Siregar PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

31 Suwarno PenggugatPengaduan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

32 KhoirulAmin S PenggugatPengaduan keberatan aias putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

CV. Paulima Tergugat
Intervensi

Keberatan terhadap penerbitan SHM
yang menjadi agunan di Bank Sumut

Proses PTUN

.)A CV. Asri lndah A
Eko Handoko

Tergugal Keberatan terhadap lelang HT Proses PN

35 CV. Enzo Multi Tergugat Keberatan terhadap jual beli tanah yang
sampai saat ini belum di bayar

Proses PN

36 CV, Surya Pratama
Haltatif

Tergugal Perbuatan Bank Sumut sebagai
oerbuatan melawan hukum

Proses PN

J I CV. Glamour Motor
Godang M

Tergugal Tuntutan terhadap pelunasan
pembayaran atas pembelian tanah

Proses PN

38 CV, Glamour Motor
Godang M

Tergugat Tuntutan terhadap pelunasan
pembayaran atas pembelian tanah

Proses PN

39 Danvin Panjaitan Tergugat Gugatan terhadap sengketa tanah Proses PN

40 Desiartawaty Tergugat Gugatan untuk meminta hutang
merupakan tanggung jawab bersama-
sama

Proses PN



H. Buy Back Share dan Buy Back Obligasi dan Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan
Politik.

1. Buy Back Share dan Buy Back Obligasi Bank
Sampai dengan akhir periode tahun laporan tidak ada saham yang ditawarkan kepada Publik.
Bank SUMUT telah menerbitkan obligasi sebesar Rp. 1.000.000,000.000,- (satu tril iun rupiah)
yang terdiri dari Obligasi ll l Tahun 2011 dengan jumlah pokok sebesar Rp.600.000.000.000,-
(enam ratus miliar rupiah) yang telah jatuh tempo dan dilakukan pelunasan pada tanggal
7 Juli 2016 dan Obligasi Subordinasi I Tahun 2011 dengan jumlah pokok sebesar
Rp, 400.000.000,000,- (empat ratus miliar rupiah) yang baru akan jatuh tempo pada tanggal
7 Juli 2018 yang akan datang. Sampai dengan saat ini Bank SUMUT belum memiliki rencana
untuk melakukan Buy Backobligasi,

2. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kepentingan Politik
Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporafe Socia/ Resposibility (CSR) merupakan
bagian dari program perseroan yang merupakan komitmen perseroan pada pembangunan
ekonomi berkelanjutan, Terlebih perseroan sebagai Bank Pembangunan Daerah yang
sebagian kreditnya disalurkan untuk usaha kecil dan menengah hal ini juga bertujuan untuk
mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan
pembangunan melalui perluasan lapangan kerja. Dalam rangka mempertahankan
kesinambungan usaha perusahaan, Perseroan tidak hanya mengedepankan laba, tetapi juga
Perseroan turut peduli terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan yang diimplementasikan
tidak terbatas terhadap kegiatan - kegiatan sosial, bantuan korban bencana alam tetapi juga
tanggung jawab terhadap pelestarian seni budaya serta upaya - upaya pembinaan melalui
kemitraan untuk meningkatkan kemampuan para pengusaha kecil dan koperasi agar menjadi
tangguh dan mandiri dalam mengelola pengembangan usaha, Perseroan menyadari
sepenuhnya kepercayaan dan dukungan masyarakat selama ini merupakan salah satu faktor
yang membuat Perseroan berkembang seperti sekarang ini, maka sudah sewajarnya
Perseroan sangat peduli kepada masyarakat, dan Perseroan yakin dengan aktivitas sosial
yang dilakukan akan lebih meningkatkan kepercayaan - kepercayaan masyarakat yang pada
akhirnya dapat mendukung aktivitas bisnis Perseroan serta dapat membantu dan
memperkokoh strategi Perseroan untuk mendukung berkelanjutan,

Bank telah memiliki ketentuan mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
(Corporate Socia/ Responsibi/ify) yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No, 187/Di/SP-
PR/SI(2014 tanggal 1 Oktober 2014, dan Surat Edaran Direksi No, 052/D|r/SP-PR/SE/2014
tanggal 1 Oktober 2014 hal Petunjuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
(Corporate Socra/ Responsibility) PT, Bank SUMUT, Terkait dengan pemberian dana untuk
kepentingqn politik, Bank SUMUT tidak memberikan sumbangan/bantuan dana untuk
kepentingan politik.
Selama tahun 2016, PT, Bank Sumut telah melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bertujuan
untuk memupuk kepedulian dan komitmen seluruh Manajemen dan pegawai Bank Sumut
terhadap tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan, antara lain :
1) Pengadaan buku fiksi anak dan alat bermain anak;
2) Bantuan Sound System dan Pakaian Tarian Adat Jawa;
3) Perbaikan lantaijembatan Desa Siopat Bahal Kec, Pahae Jahe;
4) Pengadaan Mobil pick up mini dump 3 unit dan peralatan kebersihan (Covered);
5) Pengadaan teratak dan kursi BKMT Kecamatan se Kab. Tapanuli Selatan;
6) Pembangunan pelataran, mushollah dan kamar mandi PKL di Pangururan Kab, Tapanuli

Selatan:
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7)
8)
e)
10)
11)
12)
13)

Rehabilitasi fasilitas keagamaan (Tahap 1 );
Pembangunan MCK Mesjid Nurul Qobi;
Bantuan beasiswa kurang mampu tingkat SD, SMP, SMA Kab. Simalungun;
Pembangunan rumah dinas pendeta ONKP ResortTeluk Dalam;
Rehabilitasi gedung gereja BNKP Jemaat Hilisataro Resort 08 (pembangunan toileWVC);
Pengadaan bangku dan sarana ibadat gereja Katolik;
Aksi penanaman pohon dalam rangka penghijauan lingkungan pendidikan kawasan
Danau Toba;

14) Bantuan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada anggota IKADI SUMUT;
15) Pengadaan perahu karet 480 Armada Rescue;
16) Bantuan renovasi, pengecatan, mobiler dan kelengkapan alat kantor pada gedung dakwah

PD, Muhammadiyah Kab, Langkat;
17) Pemeliharaan jalan lingkungan Kel, Bulian Kec, Bajenis
18) Pengadaan LPJU Lingkungan;
19) Bantuan budidaya bawang merah kepada Kelompok Tanidi Kota Tebing Tinggi;
20) Pengadaan sarana pendukung puskesmas keliling untuk pasar tradisional dan masyarakat

di posyandu;
21) Bantuan pengadaan bahan pakaian batik guru Kab, Toba Samosir;
22) Bantuan laptop untuk mahasiswa/i kurang mampu;
23) Pembangunan kamarmandi Masjid NurAn-Nahdy Bintang Sembilan Sibabangun;
24) Pembanguan Masjid Mar Ali Pandan;
25) Pembangunan gereja HKBP Asrama Adian Lestari Kecamatan Sarudik;
26) Bantuan dana perlengkapan gereja Gpdl Jemaat Pandan;
27) Banguan dana fasilitasi konservasi jenis tanaman dan Satwa dad Bahaya Kepunahan di

Pantai Sorkam;
28) Pengadaan gudang pengolahan fermentasi dan Laboratorium, Mesin Pencacah Makanan

Ternlk serta pengolahan Biogas Taman Agro Inovasi KODAM l/BB sebagai sarana dan
media pembelajaran dalam hal penataan Lingkungan Hidup dan Pencapaian Ketahanan
Pangan;

29) Pengadaan mobil klinik kelil ing;
30) Bantuan kenderaan Operasional USU;
31) Bantuan iuran kepada Tenaga Kerja Sektor Bukan Penerima Upah pada BPJS

Ketenagakerjaan;
32) Bantuan biaya pendidikan untuk anak-anak TMD Berprestasi di lingkungan Bank Sumut;
33) Pembangunan MCK Sekolah;
34) Pembuatan Taman bermain Anak;
35) Pembangunan ruang UKS tingkat SD;
36) Bantuan benih padi kepada kelompok tani;
37) Pengadaan alat-alat Marching Bank;
38) pembuatan sumur bor, pemasangan kanopi dan pengecatan Mesjid Agung Kab. Karo;
39) Pengadaan alat kesehatan Vein Review Felx pada RSUD Kab. Padang Lawas;
40) Bantuan pembangunan gedung Majelis Ta'lim Kab. Padang Lawas;
41) Bantuan pembangunan dan Renovasi Mesjid Al-Kautsar Desa Sibuhuan;
42) Bantuan pembangunan Sarana dan prasarana penunjang pendidikan;
43) Pembelian sound system untuk Mesjid Kab. Padang Lawas;
44) Pengadaan payung pantai;
45) Fasilitas Sarana penerangan;
46) Pengadaan sampan untuk mencari kerang;
47) Rehabilitasi rumah tidak layak huni;
48) Bantuan pengadaan bahan pakaian batik guru sekolah kab. Toba Samosir;
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49) Pengadaan mobil pick up Mini Dump 3 unit dan peralatan kebersihan;
50) Pembangunan Musholla SMP N 1 Sibolga;
51) Pembangunan Mesjid diBandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing Pinang Sori;
52) Pengadaan mini combine Harvester dan hand tractor;
53) Pengadaan perlengkapan anak berkebutuhan khusus dan perlengkapan Mesjid;
54) Pemasangan paving blok pada halaman Masjid Raya Mawar Kel, Ujung Padang Kec,

Padang Sidimpuan Selatan;
55) Lanjutan pemasangan lampu sorot pada Mesjid Al-Abror.

Kegiatan sosial tersebut untuk mendidik karyawan memiliki rasa sosial dan kepedulian
terhadap penderitaan sesama, Kegiatan-kegiatan sosial tersebut disalurkan melalui Kantor
Cabang/Capem PT. Bank SUMUT,
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BAB IV
GOVERNANCE OUTCOME

Governance outcome bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan
stakeholders yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan
struktur dan infrastruktur tata kelola bank,
Sehingga diperoleh outcome sebagai berikut :
1. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah mengungkapkan berbagai aspek

transparansi dengan baik yang berhubungan dengan :
a. kepemilikan saham 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank, Bank lain,

Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lainnya,
b. hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan dan hubungan dengan

Bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan,
c, Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak pernah mengambil atau menerima

keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditetapkan
RUPS.

d, Shares option yang dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi.

2. RUPS telah mengagendakan pencalonan anggota Direktur Bisnis dan Syariah untuk diproses
sesuai dengan mekanisme yang berlaku,

3, Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak pernah melanggar
ketentuan/perundangan yang berlaku dan tetap menjaga kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

4. Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan
fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang bedaku,

5, Tidak ditemukan benturan kepentingan selama tahun 2016 di PT, Bank Sumut ,

6, Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan Dewan Komisaris
dan Direktur Utama,

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

8. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan kepada seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam
sertifikasi perbankan dan/atau pend id ikan/pelatih an.

L Satuan kerja kepatuhan meminimalkan risiko kepatuhan dengan :
a. Menguji ketentuan-ketentuan yang akan diterbitkan dari unit kerja terkait.
b. Menerbitkan Ketentuan Kepatuhan bagi unit kerja;
c, Melakukan pemantauan ketentuan;
d. Melakukan pengelolaan risiko kepatuhan;
e. Meminta kepada unit kerja terkait sebagai auditee agar segera memenuhi komitmen kepada

Otoritas Jasa Keuanoan.
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10.

11.

f, Sosialisasi kepada unit kerja untuk mematuhi ketentuan dan Standar Operasional Prosedur
yang berlaku.

g, Melakukan pelatihan dan pendidikan atau sosialisasi berkaitan dengan bidang tugas di unit
operasional,

h, Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya budaya kepatuhan pada unit kerja,
i. Menyusun compliance checklist pada masing-masing unit kerja,
j. Menyempurnakan struktur organisasi dan profil jabatan (job profile)
k, Melakukan penilaian GCG pada seluruh unit kerja,

Tindak lanjut hasil pemeriksaan maupun hasil dari Off site audit yang dilakukan SKAI tetap
dilakukan secara terus menerus oleh auditee sehingga perbaikan kesalahan tidak hanya sample
audit sehingga walaupun terjadi temuan berulang tetapi tidak signifikan.

Laporan Hasil Audit dan Management Letter menggambarkan kondisi keuangan Bank telah sesuai
dengan Standar Akuntansi yang berlaku dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Sumut
sehingga Laporan Publikasi pada surat kabar tidak pernah terlambat. Selain itu laporan tersebut
juga telah disampaikan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu,

12. Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan,
kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.

Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap
pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, Secara berkala Manajemen
mengkomunikasikan hasil pengawasan yang telah dilakukan kepada Satuan Kerja Manajemen
Risiko sehingga Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat melakukan review terhadap kebijakan
manajemen risiko dan pelaksanaannya pada unit kerja operasional,

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

Dalam kegiatan operasionalnya, Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian serta
memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku dalam hal penyediaan dana kepada
pihak terkait sehingga tidak pernah terjadi pelanggaran dan pelampauan BMPK,

Komposisi penyediaan Dana bulan Desember 2016 adalah sebesar 18,89% kepada Kredit Usaha
Mikro,20,86% kepada Kredit Usaha Kecil,5,5B% kepada Usaha Menengah, dan54,670/o kepada
Kredit Non UMKM,

Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik
melalui homepage dan media yang memadai.

Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat,
kini, dan utuh,

Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan
nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan secara
memadai.

Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini, dan utuh, telah disampaikan secara
tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.

13.

14.

15 .
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17.
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21. PT, Bank SUMUT melakukan perlindungan konsumen yakni dengan tidak melakukan penyebaran
data pribadi kepada pihak lain dan untuk memudahkan nasabah dalam mengakses informasi
produk Bank Sumut telah menyediakan layanan informasi Bank Sumut Call Centerdi '14002 yang
dapat diakses 24 jamlhari dan 7 hari/minggu.

22. Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (busrness p/an) disusun realistis
dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian dan azas
perbankan yang sehat.

23. Pencapaian rencana bisnis baik pada posisi Desember 2016, hal ini terlihat dari pencapaian laba
sebelum pajak di atas target yaitu sebesar 111,730/0, dan penghimpunan dana pihak ketiga di atas
target yaitu sebesar 100,220/0. Kreditipembiayaan dengan pencapaian di bawah rencana sebesar
93,60% hal ini disebabkan melambatnya pertumbuhan perekonomian global.
Ratio keuangan berada pada kondisi yang baik (antara lain :CAR sebesar 16,420/0, ROA sebesar
2,750/0, NIM sebesar7,90o/o dan LDR sebesar 93,90%, NPL Gross sebesar 4,72%).
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa bank masih memiliki modal yang cukup dan
berpotensi memberikan penghasilan yang wajar serta mampu menjaga likuiditas dengan baik.

setelah dilakukan perhitungan penilaian komposit terhadap pembobotan faktor/kriteria penilaian se/f
assessmenf pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank SUMUT Periode 31 Desember 2016
berdasarkan Surat Edaran Bank lndonesia Nomor: 15/1S/DPNP tanggal 29 April 2013 berada pada
peringkat "2" dengan definisi peringkat yaitu Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan
penerapan Good Corporate Governance yang secara umum "&if,",Hal ini tercermin dari pemenuhan
yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan
dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut
kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Medan, Maret 2017

Yulianto Maris
Direktur

Rizal Fahlevi Hasibuan
Komisaris Utama lndeoenden

n/(fi Bank sumut

Esier Junita Ginting
Direktur

Disetujuioleh,
Dewan Komisaris,

Brata Kesuma
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