
BAB I
PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BANK SUMUT

Bank S\JMIJT menyadari bahwa penerapan Tata Kelola merupakan kebutuhan yang mutlak
diperlukan dalam menghadapi risiko dan persaingan bisnis ke depan. Pelaksanaan Tata Kelola secara
konsisfen diyakini akan memperkuat posisi Bank SUMUT dalam menghadapitantangan persaingan
bisnis, meningkatkan efektifitas dan efisiensl dalam 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 (sfakeho/ders) 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:55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember2016 tentang

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 13/SEOJK,0312017 tanggal 17 Maret 2017 tentang

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No, 4lPOJK.3l2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilahn

Tingkat Kesehatan Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14ISEOJK.0312017 tanggal 17 Maret 2017 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 (accountabitity), pertanggungjawaban (responsiblllfy), independensi (independency), dan
kewajaran (fatrness).

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 Industri Perbankan Yang Kuat, dan sejalan dengan Penerapan
BASEL ll pada Pilar lll tentang market decipline yang berkaitan dengan dlsc/osure dan transparency

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 lima sampai sepuluh
tahun kedepan. Arah kebijakan API tersebut dilandasioleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang
sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorolg4
pertumbuhan ekonominasional. . 
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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
kerja 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 retum 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. Transparansi (transparency), 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.
Informasi tersebut juga harus mudah diakses stakeholders sesuai dengan 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
sesuaidengan 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 balancedalam pengelolaan tiank; tIo



b, Memiliki ukuran kinerja alau Key Performance lndicator (KPl) dari semua jajaran berdasarkan
yang disepakati secara konsisten sesuai dengan nilai perusahaaan (corporate values);

c. Sasaran usaha dan strategis; dan
d, Memiliki reward and punishment system,

3, Pertanggungjawaban (responsibilify)yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan
perundang undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Dalam hal ini
bank harus memegang prinsip prudential 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
timbul 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 (FinancialPertormance) 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 shareholders dan sfakeho/ders;
g, Selalu bersaing secara sehat dalam menetapkan harga (price) atau suku bunga dana dan

krediUpembiayaan 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 saflsfacfion) 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
sysfem, non stop seruice transaksi penarikan tunai dan transfer serta fasilitas lainnya berupa fltur
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 (socn/
controlof enveronmenf), pemerintah (eksekutif) dan DPR/DPRD (legislatif) serta otoritaskegulator.
Memperhatikan kondisi pengalaman perbankan masa lalu, sudah menjadi keharusan bagi Bank
Umum baik Konvensional maupunSyariah 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 Transformasi BPD. 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) dan Bank Indonesia (Bl) pada
industri perbankan, Bank juga harus comply terhadap aturan lainnya seperti ketentuan OJK pada
industri Pasar Modaldan Industri Keuangan Non Bank, serta PPATK,

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. Terlaksananya 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 capitalatau 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
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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 implementasiTata 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 assessmenf 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 p/an atas kelemahan penerapan Tata
Kelola.

4, Menyusun laporan pelaksanaan implementasi Tata Kelola.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/P0JK,0312016 tanggal
7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, indikator penilaian dan penerapan
Tata Kelola dalam melakukan se/f assessmenf 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
8, Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
9, Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) 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
Govemance dan pertama kali tahun 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 website 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 2017 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 Repoft) secara transparan dan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Pencapaian tata kelola perusahaan yang baik dilakukan dengan membentuk
organisasi yang menggambarkan garis pertanggung jawaban yang jelas, dengan unsur
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pelaksana tata kelola perusahaan yakni Dewan Komisaris dan Direksi. Shuktur 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 Cufture dengan berorientasi kepada pelaksanaan core bussiness 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 No, 001/D|/DSDM-T}#BS/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Kode Etik
PT, Bank Sumut.

Dalam konteks tersebut, Bank SUMUT telah merumuskan berbagai kebijakan yang
menyangkut etka. 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 perilaku yang ideal yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur yang
diyakini jajaran Bank SUMUT sehingga menjadi budaya kerja. Kode Etik terdiri dan 7 Bab sebagai
berikut:

Berisikan tentang pengertian Kode Etik, maksud dan tujuan serta
manfaat dari Kode Etik.

l- Ketentuan Umum

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

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 Komisaris, Direksidan Pegawai
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

lll - Etika Bisnis



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 oerilaku sebaoai 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
9. 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 eega\ 
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Sedangkan tujuannya adalah :
1. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi perusahaan secara

profesional dan beretika den g an memperhati kan selu ruh 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 lingkungan unit kerja
masing-masing, Untuk itu segenap pimpinan unit memiliki tanggung jawab dalam memberikan
pemahaman penerapan Kode Etik kepada pegawaidi lingkungan 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-forum 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 sesuaidengan 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 Nilaidengan singkatan "Terbaik".

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

E Enerjik (Energetic)
Bersemangat tinggi, disiplin, selalu berpenampilan rapi dan menarik,
Berpikir positif, kreatif dan inovatif untuk kepuasan nasabah.

R Ramah (Gracious)
Bertingkahlaku sopan dan santun
Senantiasa siap membantu dan melayani nasabah

\,,



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

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

I lntegritasTinggi (Hrgh lntegrtty)
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,

\
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BAB II
STRUKTUR TATA KELOLA (GOVERNANCE SIRUCTUREI

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, selambat-lambatnya 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 2017, Bank telah
menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan yaitu tanggal 03 Juni 2017 yang tercantum pada
Akta No. 1 Notaris Mardjunisjah, SH.
RUPS Luar Biasa sebanyak 2 (dua) kaliyaitu :
1. Tanggal 25 Januari 2017 yang tercantum pada Akta No. 57 Notaris Risna Rahmi Arifa, SH

dengan keputusan sebagai berikut :
a, Menetapkan dan mengangkat tuan Tengku Mahmud Jeffry sebagai Direktur Bisnis &

Syariah PT Bank Sumut terhitung sejak tanggal25-01-2017 s,d 30-01-2018
b, Menyetujuidan mengesahkan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk menjadi

anggota Pemegang Saham Baru tahun 2017
c. Menyetujui dan mengesahkan penyempumaan sistem dan prosedur pemilihan dan/atau

penggantian anggota Direksi PT Bank Sumut,
d. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jadwal

Pemilihan dan/atau Penggantian Direktur Pemasaran PT Bank Sumut yang akan berakhir
tanggal 27-06-2017,

2. Tanggal 03 Juni 2017 yang tercantum pada Akta No. 2 Notaris Mardjunisjah,SH dengan
keputusan sebagai berikut :
a, Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris PT Bank Sumut untuk mengesahkan

penerbitan Saham Triwulan l, ll, lll, lV Tahun 2017 dan Triwulan I Tahun 2018 atas
penyetoran modal yang disetor penuh pada triwulan-triwulan tersebut;

b, Menyetujui pola pembagian dividen kepada Pemegang Saham untuk Tahun 2017 \
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c. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan umum (general audit) Bank Sumut Tahun Buku
2017;

d. Menyetujui realisasi/pemanfaatan program CSR Bank Sumut Tahun 2017;
e, Menyetujui memberikan ijin prinsip kepada Direksi PT Bank Sumut untuk melaksanakan

spln-offUnit Usaha Syariah Bank Sumut sebagaisebuah corporate action,
f. Menyetujui Pemberian Fasilitas Dewan Komisaris yang meliputi :

o Fasilitas perumahan dan perabot rumah tangga serta penjagaan keamanan,
o Fasilitas biaya 1 (satu) nomor telepon, air dan listrik rumah tempat tinggal serta 1 (satu)

nomor telepon selular/handphone,
o Fasilitas perawatan kesehatan.

DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/P0JK,0312016 tanggal 7 Desember 2016 tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, 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,

L Jumlah, Komposisi, Kriteria dan IndependensiAnggota Komisaris
Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris
Utama Independen, 1 (satu)orang Komisaris lndependen, 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, kompetensidan reputasi keuangan yang memadai.

Seorang Komisaris Independen (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 ofl lebih dari 1 (satu) tahun,
Selanjutnya yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris Utama secara definitif pada Juni
2016.

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

Seluruh Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua
dengan sesama anggota Komisaris dan atau Direksi lainnya serta tidak merangkap jabatan
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sebagai 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 N0.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 110;
b, Peraturan Bank Indonesia N0,13/271P8U2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank

lndonesia No.11i1lPBl/2009 tentang Bank Umum tanggal 28 Desember 2011',
c, Peraturan Bank Indonesia N0,12123 lPBll2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan

(Fit and Proper Test);
d, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan N0.37/POJK.0312017 tentang Pemanfaatan Tenaga

Kerja Asing dan Program Alih pengetahuan di Sektor Perbankan tanggal 12 Juli2017:
e. Peraturan Bapepam No,lX.l.6 merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK

NcKep-45/PlAl2004 tentang Direksidan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
PBI Nomor 12l23lPBll2010 tentang "Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper fesf)",
POJK No. 27|POJK.03/2016 tentang "Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi pihak Utama
Lembaga Jasa Keuangan", dan SE OJK No. 39/SE0JK.0312016 tentang "Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan bagiCalon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi,
dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank" menyebutkan bahwa calon anggota Dewan
Komisaris wajib lulus fit & proper fesf dan memperoleh persetujuan dari Bank
lndonesia/Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tugas dan fungsidalam 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, kompetensidan reputasi keuangan
yang memadai,

Independensi Dewan Komisaris
Anggota Dewan Komisaris Bank SUMUT telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan
independensi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/P0JK,0312016 tanggal
7 Desember 2016 tentang "Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum" dimana jumlah anggota

f
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Per31 Desember20 Dewan Komisaris terdiri dari:
Nama Jabatan Keterangan

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

Brata Kesuma Komisaris IndependenPeriode 01 Januari2015- 31 Desember 2018

Hendra Arbie Komisaris Periode 04 Juni 2016 - 03 Juni 2020

abel Penilaian dan
Nama Uji Kemampuan danKepatutan Pelaksana Hasil

Rizal Fahlevi Hasibuan 07 Juni 2016 Otoritas Jasa Keuanqan Lulus
Brata Kesuma 26 September 2012 Bank Indonesia Lulus
Hendra Arbie 09 Mei 2016 Otoritas Jasa Keuanqan Lulus

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

mdmasukkan 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 peka
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 dan operasional bank di bidang
perencanaan yang meliputi:
1) Strategi dasar dan program pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan,

Strategi dan Budaya Perusahaan
2) Melakukan review atas pelaksanaan Bisnis Plan tahun berjalan
3) 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 Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) bank
2) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
3) Ketentuan Kualitas Aktiva Produktif (MP)
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.
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2. Komisaris yang membidangi pemasaran meliputi:
a, Penghimpunan Dana
b. Pengalokasian Dana
c. Jasa Perbankan
d. Penyelamatan dan Supervisi Kredit
e. Hukum yang berkaitan dengan perkreditan
f. Perbankan Syariah

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

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 tugastugas Dewan Komisarii
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.

3. Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris
Pemberian remunerasi merupakan kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan
insan perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan
kepadanya. Pemberian remunerasi didasarkan atas pertimbangan 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 Performance

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 Pelormance
lndicators (KPl) secara se/f-assessmenf baik kolektif maupun individuat dengan
menggunakan kriteria penilaian yang telah disetujui bersama oleh anggota Dewan
Komisaris, minimal sekali dalam setanun,

d, RUPS melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolektif maupun individual
berdasarkan capaian Key Pefformance lndicators (KPl) dan realisasi RMT, \
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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
2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Audited 2017. 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 penerapan Tata Kelola sebagaimana yang diatur dalam pasal
64 dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/P0JK.0312016 tanggal
7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum,

Rekomendasi Dewan Komisaris
Dalam hemberikan 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,

Workshop dan seminar yang telah diikuti oleh Dewan Komisaris
Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran melalui
workshop dan seminar secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang
perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun workshop dan seminar yang telah diikuti
oleh Dewan Komisaris PT,Bank Sumut Tahun 2017 sebagai berikut:
1. Two Days Workshop "Strategi Jitu Spin Off UUS Bank Syariah" di Jakarta
2. Workshop "Liquidt$ /ssues & Liquidity Management, Strategi Mengendalikan Liquidity

Mismatch dan Mencegah Krisis Likuiditas", di Bali.
3, Seminar'Penguatan Kualitas Kredit dan Transformasi BPD", di Batam.
4, Training and Workshop "Sharia Banking Trainshop for Executive", di Batam.
5. "Expand Leadeship Program for BoC dan BoD", di Bali.
6. Seminar "Tantangan Transformasi BPD Dalam Rangka Menghadapi Era Digital Banking',

di Manado,
7. Seminar 'Arah Kebijakan dan Pengembangan Slsfem Pembayaran di lndonesia", di

Jakarta,
8, Pertemuan dengan Pengurus Asbanda terkait pemberlakuan POJK N0.56/POJK.03/2016

tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, di Jakarta.
9, Workshop'Optimalisasi Peran Pengawasan dan Pembinaan Dewan Komisaris Dalam

Operasional Bank dan OptmalisasiTugas Komite dan Satuan Pengawasan lnternal Bank",
diJakarta.

10. Workshop 'Kebijakan Remunerasi Berdasarkan POJK No,45/POJK.03/2015 & SE
No.40/SEOJK.03/2016 : Review Kebijakan/Prosedur Srsfem Remunerasi
Mempertajam I mplemenfasi Regu/as i, di Bandung.

11, Seminar "lndonesian & Global Economic Outlook', di Perth.
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12.
13.

14.

15.
16,
17.

18.

Workshop "Penerapan PSAK 71" di Jakarta.
Seminar Nasional "Perkembangan Fintech dan Kesiapan BPD Dalam Memasuki Era
Digital Banking", di Bandung,
Seminar "Penilaian MutualEvaluation Review terhadap Indonesia oleh APG dan Penilaian
Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang & Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di
Indonesia", di Jakarta,
Worskhop Spin Off, di Batam,
Workshop dan Market Update 2018 di Korea Selatan.
Seminar "Peran Dewan Komisaris pada Transformasi BPD di Era Disruptive lnnovation
and Technology'', di Solo,
Two Days Workshop: "Mengukur dan Menentukan Risk Appetite, Risk Tolerance & Rrsk
Limit sesuai Karakteristik Perusahaan Asuransi dan Perbankan (POJK
N0.12IPOJK.0112017, POJK No.67lPOJK.05l2016, POJK N0.69/P0JK,05/2016, POJK
No.73/POJ K.05/201 6, POJK N0.55/P0J K,03/20 1 6', di Jakarta.
2 (Two) Days Workshop "Rencana Brsnis Bank diTahun Politik 2018 bagi Pimpinan Bank
Umum (Bank Swasfa dan Bank Pembangunan Daerah)", di Jakarta,
Workshop "Regulasi OJK-ParametenStrategi Likuiditas Connection The Dot OJK
Regulations, between lnternal Lrquidrty Sfress Testing, Liquidrty Contingency Plan (LCP),
Liquidity Coverage Ratio (LCR), Nef Sfab/e Funding Rafio (NFSR), Recovery Plan (RCP)
and Short Term Borrowing Facilrty', di Jakarta.
Sharing Vision dengan Multipolar, di Jakarta,
2 (Two) Days Workshop "The Future Work : Lending in Distruption and Digital Banking
Decade dan Antisipasl Krisis Sik/us 10 Tahunan', di Jakarta.
Sosra/isasl " Reg ulasi te rkait BU M D', d i J akarta,
Workshop "Remunerasi Berdasarkan POJK N0.45/POJK.03/2015 & SE 0JK
N0.40/SEOJK,03/2016 : Penyusunan & Pengukuran Kinerja Berdasarkan POJK
N0.45/POJK,03/2015 & SE OJK N0.40/SEOJK.03/2016 sesuai Best Practice Perspective",
di Jakarta
Seminar "Penilaian Mutual Evaluation Review terhadap lndonesia oleh APG dan Penilaian
Ris/ko Tindak Pidana Pencucian Uang & Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di
Indonesia", diJakarta
2 (Two) Days Public Workshop "Menyusun Key Pefformance lndicator (KPI) dan
Remunerasi & Nominasi', di Jakarta,
Seminar Nasional"Political Economy Outlook diTahun 2018 - 2019", di Jakarta,
Sharing Vision "eCommerce & Fintech Update 2017 &Trends 2018', di Bandung.
"Markplus Conference 2018 Navigating The Unpredictablps Entreprenurial Marketing-
Financial Agility-Organizational Transformation'i di Jakarta, \
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20.

21.
22.

23.
24.

26.

27.
28.
29.

25.
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6, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

a. Frekwensi Rapat Dewan Komisaris
Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 16 (enam belas) kali
rapat dengan rincian kehadiran sebagai berikut :
Daftar Kehadiran dalam Raoat Internal Dewan Komisaris tahun 20

Nama Jabatan Jumlah Kehadiran

Rizal Fahlevi Hasibuan Komisaris Utama 16

Brata Kesuma Komisaris Independen t o

Hendra Arbie Komisaris 16

b. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
Jurnlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 9 (sembilan) kali rapat

rincian kehadiran masino-masir berikut :
Nama Jabatan Jumlah Kehadiran

Rizal Fahlevi Hasibuan Komisaris Utama o

Brata Kesuma Komisaris Independen 9

Hendra Arbie Komisaris 9

Edie Rizliyanto Direktur Utama 7

Ester Junita Ginting Direktur Pemasaran I

Yulianto Maris Direktur Kepatuhan I

Didi Duharsa Direktur Operasional 8

T.M. Jeffry Direktur Bisnis & Syariah 8

C. DIREKSI

1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi
Jumlah anggota Direksi Bank SUMUT pada tahun 2017 ada 5 (lima) orang yaitu : 1 (satu)
orang Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur Definitif. ,
Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank SUMUT, Seluruh
anggota Direksi telah lulus Fit & Proper lesf tanpa catatan serta telah lulus mengikuti program
sertifikasi manajemen risiko,

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 tidak memiliki kepentingan dalam hal hubungan keuangan,
kepemilikan, dan hubungan keluarga anggota Direksi dan Direksi dengan Komisaris, DirekEi
lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali. I h
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Seluruh anggota Direksi tidak ada memiliki saham melebihi 25%(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 negeri,
Sesuai dengan fungsitugas, wewenang dan tanggung jawab, Direksi tidak pernah memberikan
kuasa umum kepada pihak lain.

*) Direktur Pemasaran berakhir pada tanggal2T Juni2017

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 Penilaian K dan Kenatutan

Independensi Direksi
Direksi tidak 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,

Ia

Per31 Desember2017, Direksi Bank SUMUT. adalah sebaoai berikut:
Nama Jabatan Dasar Pengangkatan

Edie Rizliyanto Direktur Utama Akta No, 18 tanggal06 Maret 2015

Ester Junita Ginting-) Direktur Pemasaran Akta No.71 tanggal 28 Juni 2013

Yulianto Maris Direktur Kepatuhan Akta No, 93 tanggal 30 ianuari 2014

Didi Duharsa Direktur 0perasional Akta No. 18 tanggal06 Maret 2015

Tengku Mahmud Jeffry Direktur Bisnis & Syariah Akta No. 57 tanggal 25 Januari 2017

a lan ls.ema n
Nama Uji Kemampuan dan

Keoatutan
Pelaksana Hasil

Edie Rizliyanto 04 Februari 2015 Otoritas Jasa Keuangan Lulus

Ester Junita Ginting 31 Januari 2013 Bank lndonesia Lulus

Yulianto Maris 30 Desember 2013 Bank lndonesia Lulus

Didi Duharsa 04 Februari 2015 Otoritas Jasa Keuangan Lulus

Tengku Mahmud Jeffry 23 Desember 2017 Otoritas Jasa Keuangan Lulus



4.

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-
HIdPBS/2O15 tanggal 23 September 2015,

Kewenangan dan tanggung jawab Direksi mengelola Bank telah diatur pada AD/RT PT. Bank
Sumut yang tertuang pada Akte Notaris Alina Hanum, SH Nomor: 38 tanggal 16 April 1999
tentang Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara disingkat PT Bank Sumut,
yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik lndonesia Nomor C-8224
HT.01,01,TH 99 tanggal 5 Mei 1999, dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang No,40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No, 5 tanggal 10
Nopember 2008 dibuat oleh H. Manruansyah Nasution, SH, Notaris di Medan dan telah
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-87927.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 20 Nopember 2008 dan telah beberapa kali
mengalami perubahan dan terakhir dirubah dengan Akte No. 57 tanggal 25 Januari 2017 yang
dibuat dihadapan Risna Rahmi Rifa SH, Notaris di Medan yang pelaporannya telah diterima di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor
AHU-AH.01 ,03,0063671 tanggal 13 Februari 2017

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.

Pembidangan Tugas Direksi

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

Bidang tugas Direktur Utama adalah: o
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 RMT 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 RKAT,

5) Mengawasi pengalokasian tugas dan wewenang oleh masing-masing Direktur kepada
Pemimpin 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 
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peraturan yang berlaku,
8) 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 Pefformance 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,

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

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

Penaturan Perundangan-undangan yang berlaku,

b. Direktur Operasional
Direktur Operasional membawahi Satuan Kerja :
1) DivisiAkuntansidan Pajak ;
2) DivisiOperasional;
3) DivisiUmum;
4) DivisiTeknologilnformasi;
5) Seluruh Kantor Cabang Konvensional dan Kantor Cabang Syariah.

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

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

visi, misidan strategi, kebijakan korporasisesuaidengan ketentuan yang berlaku.
3) Merumuskan program kegiatan setiap awal tahun untuk Divisi Operasional, Teknologi

Informasi, Akuntansi dan Pajak, dan Umum yang didasarkan kepada RMT yang telah
disahkan,

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

5) Membangun Sistim lnformasi 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.

8) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target Key Pertormance
lndicators (KPl) dibidang operasional, Umum, Akuntansi dan Pajak serta Teknologi
Informasi,

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,
Melaksanakan fungsi pengadaan barang dan jasa untuk kelancaran operasional bank,
Melaksanakan tugas dan fungsi pemeliharaan dan perawatan atas seluruh harta
kekayaan (aktiva tetap) bank secara baik.
Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip penerapan Tata Kelola ppda
lingkungan Direktur Operasional, \\ A
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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) Divisi Kredit;
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 lingkungan Direktur Bisnis dan Syariah yang diselaraskan

dengan visi, misidan 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 Bisnis dan Syariah setiap awal tahun yang
didasarkan kepada RMT yang telah disahkan.

4) Mengkomunikasikan strategi dan kebijakan serta pemasaran kepada seluruh jajaran
pemasaran.

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 target Key Peformance
lndicators (KPl) yang ditetapkan bagi Direktur Bidang Bisnis dan Syariah.

8) Melakukan Supervisi Kredit/Pembiayaan dalam rangka mengendalikan Non Performing
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 lingkungan Direktur Bisnis dan Syariah.

d. Direktur Pemasaran
Direktur Pemasaran membawahi satuan kerja :
1) DivisiDana dan Jasa;
2) DivisiRitel;
3) DivisiTresuri;
4 )Se|uruhKantorCabangKonvens iona|danKantorCabangSyar iah ' l . ,
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Bidang tugas Direktur Pemasaran adalah :
1) Menetapkan visi, misi di lingkungan Direktur Pemasaran yang diselaraskan dengan

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

dan strategi, kebijakan korporasidengan mempertimbangkan ketentuan dan peraturan
yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga otoritas moneter.

3) Merumuskan program kegiatan Direktur Pemasaran setiap awal tahun yang
didasarkan kepada RMT 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 sesuaidengan 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 lingkungan Direktur Pemasaran.

e. Direktur Kepatuhan
Direktur Kepatuhan membawahisatuan kerja :
1) Divisi Kepatuhan;
2) DivisiManajemenRisiko;
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 & hidang

Quality 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.
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,
Memastikan ketaatan pelaksanaan operasional bank terhadap peraturan perundang
undangan yang berlaku di bidang perbankan.
Mempersiapkan prosedur kepatuhan pada setiap satuan kerja;
Menyesuaikan pedoman intern bank terhadap perubahan peraturan perundangan yang
berlaku,
Melakukan pelatihan serta sosialisasi kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Memastikan ketaatan bank terhadap Komitmen dan rencana kerja yang telah disetujui
oleh Otoritas Jasa Keuangan
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9) Mengadakan rapat-rapat 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, 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 Peiormance lndicators

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

2) Direksi menyusun Key Performance 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 hiwulanan dan laporan tahunan kepada Komisaris baik
secara individu maupun kolektif untuk di evaluasi.

4) Hasilevaluasi Key Pertormance lndicators (KPl)dan RKAT Direksioleh 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 fasilitas lainnya untuk Direksi Bank SUMUT dilimpahkan kepada Dewan
Komisaris.

6. Workshop dan seminar yang telah diikuti oleh Direksi
Seluruh anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk mendukung pembelajaran
secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan
perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, dengan mengikuti
berbagai seminar, workshop, pelatihan dan lainlain. Adapun workshop dan seminar yang telah
diikutioleh Direksi PT.Bank Sumut Tahun 2017 sebagai berikut :
1. Undangan Rapat Pleno Pengurus FKDKP di Jakarta;
2. Pelatihan Communication dan Media Relation For Leader di Batam;
3. Sosialisasi Pelaksanaan Operasi Moneter serta Launching Meeting terkait Pentingnya

Pengelolaan Likuiditas;
4. Undangan Expand Leadership Program For BOD/BOC yang diselenggarakan oleh

Corporate Leadership Development Institute di Hotel Sheraton Bali Kuta Resort di Bali;
5. Negoisasi Penempatan Deposito DAPENBUN di Bank Sumut di Jakarta;
6. Menghadiri Seminar Executive Forum Banking lnfobank di Jakarta; 
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7. Workshop Manajemen Pengawasan Dana Pensiun di Jakarta;
8. Musyawarah Kerja Wilayah FKDKP BPDSI Wilayah Barat di Batam;
9, Training Cyber Crime Mitigation and Litigation di Bali;
10. Pelatihan dan ujian Sertifikasi Treasury Dealer yang diselenggarakan ACI Financial

Market Association Indonesia LSPP di Jakarta;
11. Sosialisasi Kesiapan Penerapan PSAK 71 yang diselenggarakan oleh ASBANDA di

Yogyakarta;
12. Seminar Solusi Treasury untuk BPD dan Training Penggunaan Bloomberg untuk BPD di

Jakarta;
13, Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh OJK di Bali'
14. Pelatihan Manajemen nisilo Perbankan dari BSMR/GAPP London;
15, Seminar Smart City dan Smart Region PT, Lintasarta diJakarta;
16. Seminar FKDKP di Jakarta;
17. Undangan Diseminasi Kebijakan Senjata Pemusnah Massal di Jakarta;
18. Sh-aring Session dan Workshop Good Corporate Govemance (GCG), Risk dan

Compliance (GRC) di Jakarta;
19. Seminar IBEX 2017 dengan Tema Transformasi Industri Perbankan, Jawaban terhadap

Revolusi Teknologi Digital di Jakarta;
20. Pelatihan Potensi Permasalahan Hukum Akibat Hapus Buku Kredit Bermasalah di

Yogyakarta;
21. Penandatanganan dan Penyerahan PKS Turunan antara PT. Asuransi Jasaraharja Putera

dengan PT. Bank Sumut. Annual Report Award 2016, Seminar Peluang dan Tantangan
BPD dalam memasuki Era Digital Banking diJakarta;

22. Benchmarking COB dan COP;
23. Wawancara di Kedutaan Besar Republik Polandia sehubungan Benchmarking Program

SESPIBANK Angkatan ke 67 di Jakarta;
24, Undangan Konsinyering Pedoman dan Rencana Kerja terkait CMO masing-masing BPD

dilanjutkan dengan Rapat pengurus ASBANDA;
25, Benchmarking Program SESPIBANK Angkatan 67 di Hongaria dan Polandia dengan

Penyelenggara dari LPPI;
26. Penyusunan Action Plan Persiapan Penerapan PSAK 71 di Jakarta;
27. Sosialisasi lmplementasi Transaksi Non Tunai di Jakarta;
28. Refreshment Budaya Risiko dalam Operasional Unit Kantor;
29. lmplement Big Data System In Enterprise and Use Big Data For Manager di Bandung;
30. Workshop menyusun Key Performance Indicator (KPl) dan Remunerasi dan Nominasi di

Jakarta;
31. Biomatic Finger Print & Scan mata di Kedubes Jakarta;
32. Pembahasan Shategi lmplementasi Core Switching di Jakarta;
33. Seminar Nasional "Polotocal Economy Outlook diTahun 2018-2019 di Jakarta;
34. Workshop "Spin Off Unit Usaha Syariah" PT Bank Sumut di Batam;
35. Agenda 3rd Counter Terorism Financing Summit di Malaysia;
36, Acara 1st Indonesia lnternasional Microfinance Forum 2017 di Magelang dan Acara

Sosialisasi Edukasi Media 2017 penandatanganan Perjanjian Pinjaman KPR di Makasar;
37. Sosialisasi Pokok-pokok PBI Pelayanan Perizinan Terpadu terkait Hubungan Operasional

Bank umum dengan Bank Indonesia di Jakarta;
38. Undangan VIP Acara The 12th Annual Markplus Conference 2018 di Jakarta;
39. Undangan MLPT-Bank Sumut Technology Update Session di Tangerang;
40, Undangan Penandatangan antara PKS Asuransi Kredit dan Pembiayaan di Jakarta;
41 , Workshop oleh Bank Mandiri di Singapore 2017; \
42. Sosialisasi Regulasi terkait BUMD di Jakarta; \^ t
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43. Workshop Pembiayaan Take Over dan Refinancing Syariah;
44. Sharia Banking Trainshop For Executive;
45. Penerimaan Penghargaan Indonesia GCG Award-lll 2017 dan Acara Biometric di

Kedubes di Jakarta;
46, Seminar lssuance of Sukuk & Debt di Eropa Timur;
47, Workshop "E-Commerce, E-Channel, Fintech Update 2017 and Trends 2017"

7. Penilaian Kinerja Direksi ,
Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara komprehensif, berjenjang, dan berkala.
Penilaian kinerja Direksi adalah sebagai berikut :
a, Direksi menandatangani kontrak manajemen yang berisi Key Pertormance lndicators

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

b, Direksi menyusun Key Performance lndicafors (KPl) yang memuat rencana kerja,
sasaran/target yang akan dicapai dalam satu tahun maupun triwulanan yang merupakan
penjabaran dari kontrak manajemen,

c, Direksi melaporkan realisasi pencapaian target masing-masing Key Pefiormance
lndicators (KPl) dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Komisaris baik
secara individu maupun kolektif untuk di evaluasi,

d, Hasil evaluasi Key Pertormance lndicators (KPl) dan RKAT Direksi oleh Dewan Komisaris
merupakan media penilaian pertanggungjawaban Direksi di RUPS,

L Frekuensi Rapat Direksi

Jumlah rapat Direksi bersama Direksi lainnya yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun
sebanyak 12 (dua belas) kali dengan agenda rapat sebagai berikut :

No Hariffanggal Agenda Rapat

1 Kamis, 26 Januari 1 .

2,

Penyesuaian RBB PT Bank Sumut Tahun 2017-2019 sesuai
dengan rekomendasiOJK
Pembagian Tugas Direksi

2. Kamis, 09 Februari Usulan Re-Organisasi PT Bank Sumut

3, Senin, 06 Maret Re-Organisasi PT Bank Sumut
SK Direksi No. 133/D|r/DSDM/PSDM/S1(2017 tentang Usulan
Mutasidan atau Promosi PegawaiPT Bank Sumut
Usulan Divisi Kredit atas keikutsertaan Bank Sumut dalam
pembiayaan kredit sindikasi proyek pembangunan jalan tol
ruas pejagan Pemalang

1
2

4. Selasa, 25 April Usulan Spin-Off Unit Usaha Syariah yang akan diajukan pada
RUPS PT Bank Sumut
Surat Direktur Utama kepada Direktur Pemasaran
Evaluasi Kinerja Kantor Cabang Koordinator Medan yang
rencananya akan diselenggarakan di Gunung Sitoli Nias

1.

2.
3.

5, Jum'at, 12 Mei Pembagian tugas Direktur Utama sehubungan perjalanan Dinas
ke Luar Negeri

f
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o. Selasa,4 Juli 1 . Pembahasan fasilitas kesehatan dengan COB (Cordination of
Benefit) dan pembagian Bonus
Pembahasan Mekanisme Pemutusan Komite Kredit dan
Pembiayaan
Penerapan Budaya Perusahaan
Pelaksana Sementara Bidang Tugas Direktur Pemasaran

3,
4.

7. Selasa, 5 September Persiapan Rapat Kerja PT Bank Sumut .
Dispensasi terkait Kredit/Pembiayaan
Pengeluaran Biaya terkait pengadaan Barang/Jasa

1.
2.
3.

8. Selasa. 03 Oktober Perayaan Hari Ulang Tahun PT Bank Sumut ke -56 Tahun
Peresmian Bank Sumut KCP, Pulau Tello
Rencana Bisnis Bank (RBB)Tahun 2018

1,
2.
3.

9, S-enin, 23 Oktober Spin Orf Unit Usaha Syariah

10. Jum'at, 17 NopemberPerformance PT Bank Sumut Periode Oktober 2017

11. Jum'at, 15 Desember Evaluasi Penerapan Good Corporate Governace (GCG)
Ketentuan Uang Jasa Pengabdian

1.
2.

12. Rabu.27 Desember Persiapan Pembukaan PT Bank Sumut Kantor Cabang Batam
Persiapan Menjelang Akhir Tahun

1.
2.

Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi sebagai dua organ perusahaan
yang menjalankan aktivitas operasionalsecara 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 lndonesia/Otoritas Jasa Keuangan,
Terlaksananya dengan baik manajemen risiko maupun sistem pengendalian internal,
Tercapainya imbal hasil yang wajar bagi pemegang saham,
Terlindunginya kepenting an stakeholders secara wajar.
Terpenuhinya implementasi GCG.
Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di semua lini
0rganrsasr, 

\
\

2)
3)
4\
5)
6)

I
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D. KELENGKAPAN DAN PELAKSANMN TUGAS KOMITE

'1, Komite Dewan Komisaris

Struktur Organisasi Komite :

@
Hffiffi

a. Komite Audit
Pertama kali ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank SUMUT Nomor :
115/D|R/DSDM-T1(SI(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. 365/D|/DSDM-T1(SK2017 tanggal
12 September 2017.
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.1. 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/Sl(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 untyk
disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). l,
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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 lasil 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.

Program Kerja Komite Audit Termasuk Target Dan Realisasinya

Evaluasi Laporan Pencapaian
Kineria PT Bank Sumut

Januari - Desember 201 7 13 Juni  2017

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

Januari - Desember 2017 23 Januari ,  13 Juni,  14 Juni,4
September, 14 September 2017

Evaluasi Laporan Hasil AuditJanuari - Desember 2017 14 September 2017

Monitoring dan Evaluasi Hasil
Pemeriksaan Divisi Pengawasan
yang dilaksanakan berdasarkan
PMT tahun 2017

Januari - Desember 2017 13 Januari, 14 September 2017

Draft Penyusunan PKAT tahun
2018 Divisi Pengawasan PT. Bank
Sumut

28 Nopember 2017

Evaluasi Penetapan Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit
Laporan Keuangan PT. Bank
Sumut tahun buku 2017

Oktober 2017 13 Jul i ,27 November,2l
Desember 2017

Monitoring dan Evaluasi Progress
Pemeriksaan KAP atas Laporan
Keuangan PT. Bank Sumut dan
Pembahasan Draft Laporan
Keuangan PT. Bank Sumut tahun
buku 2016

Tahun Buku Pemeriksaan
2016

26 Januari,
07 \laret2017



Pembahasan Surat Bank
Indonesia atau Otoritas jasa
Keuanqan (OJK)

Januari - Desember 201 7 23 Januari, 04 September 2017

Evaluasi Penilaian Tingkat
Kesehatan Bank Sumut

Per Semester
2016 -2017

04 September 2017

Evaluasi Laporan Profil Risiko
Tahun 2017

Per triwulan 04 September2017

Evaluasi Konsep Laporan Dewan
Komisaris tentang Pengawasan
Rencana Bisnis Bank Sumut
Semester ll Tahun Buku 2016 dan
Semeser I Tahun Buku 2017,

Per Semester
2016 -2017

' 25 Agustus 2017

Evaluasi Konsep Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris
PT. Bank Sumut

Tahun Buku 2016 30 Mei 2017

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

Januari - Desember 2017 04 September 2017

Pembahasan Se/f Assessmenf
Penerapan Tata Kelola PT Bank
Sumut

Per Semester 2017 04 September 2017

Evaluasi LangkahJangkah
Menurunkan NPL dan
Meningkatkan Kualitas
Perkreditan PT, Bank Sumut

Per Triwulan 13 Januari 2017

Evaluasi Rencana Bisnis Bank Per Triwulan 14 Februari, 22 Juni,
13 Juni 2017

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

Januari - Desember 201 7 13 April, 19 Juni, 20 Junidan
24 November 2017

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 2017 07 Februari, 22lAaret,02 Mei,
14 Juni, 28 Juli, 22 Agustus,
20 September, 25 Oktober,

08 November dan
17 November 2017

i
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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

: Brata Kesuma / Komisaris lndependen
: 1), Tadjuddin / Pihak Independen

2). Effendy Harahap / Pihak lndependen

Nama Jumlah Kehadiran Raoat
Rizal Fahlevi Hasibuan 13
Tadiuddin 13
Effendv Harahao 13
Jumlah rapat selama tahun 2017 13

4ilg
Tadiuddin

Anggota Komite

Komite Pemantau Risiko
Pertama kali ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank SUMUT Nomor :
117lDlR/DSDM-TI(S1(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, 364/D|/DSDM-T1(SI(2017 tanggal
12 September 2017;
Komite Pemantau Risiko memiliki jumlah anggota 3 (tiga) orang, dengan rincian sebagai
berikut :
Ketua
Anggota

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/Dir/Dkep-Kep/Sl(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) Melakukan evaluasi. kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan
pelaksanaan kebijakan tersebut.

3) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajenpn
Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko 

[ ^
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4) 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.

5) Membantu Dewan Komisaris mengevaluasi dan menyetujui permohonan Direks
yang terkait dengan pelaksanaan transaksi yang memerlukan persetujuan
Dewan Komisaris,

6) Menyediakan bahan rujukan dan informasi untuk keperluan Dewan Komisaris
terkait pengelolaan risiko yang dihadapi perusahaan.

7) Membuat rencana kerja tahunan Komite Pemantau risiko yang diselaraskan
dengan rencana kerja tahunan tentang kebijakan manajemen risiko yang
dikelola Direksi

8) Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite pemantau risiko yang
mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat.

9) Melaksanakan tugas lain yag diberikan Dewan Komisaris sepanjang masih
dalam lingkup tugas dewan komisaris berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku,

10) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris,
11) Melaporkan hasil kerja komite kepada Dewan Komisaris.

Program Kerja Komite Pemantau Risiko Termasuk Target Dan Realisasinya

Per Triwulan 2017 24 I'fiarel,
20 September 2017

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

Evaluasi Laporan Pencapaian
Kinerja PT Bank Sumut

Januari - Desember 201 7 13 Juni 2017

Pembahasan Surat Bank
lndonesia atau Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)

Januari - Desember 201 7 23 Januari, 4 September 2017

Monitoring dan Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Umum oleh
Auditor Eksternal dan lnternal
yang berhubungan dengan
manajemen risiko

Januari - Desember 201 7 23 Januari ,  13 Juni,  14 Juni,
4 September,

14 September 2017

Evaluasi Laporan Hasil Audit
Divisi Pengawasan yang
berhubungan dengan risiko,

Januari - Desember 201 7 14 September 2017

Draft penyusunan PKAT tahun
2018 Divisi Pengawasan PT.
Bank Sumut.

Nopember 2017 28 Nopember 2017



Monitoring dan Evaluasi
progress Pemeriksaan KAP
atas Laporan Keuangan PT.
Bank Sumut dan Pembahasan
Draft Laporan Keuangan PT,
Bank Sumut Tahun 2016

Tahun Buku Pemeriksaan
2017

26 Januari. 07 Maret 2017

Evaluasi Penilaian Tingkat
Kesehatan Bank Sumut

Per Semester 2016 - 2017 1B Mei, 04 September 2017

Pembahasan Self Assessment
Tata Kelola PT, Bank Sumut

Per Semester 2017 12 April, 04 September2017

Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan Manajemen Risiko

Per Triwulan 2017 27 April,17 Oktober, 19
Desember 2017

Evaluasi Pelaksanaan Tugas
Komite Manajemen Risiko

Per Semester 2016 -2017 27 April,17 Oktober, 19
Desember 2017

Evaluasi Laporan Profil Risiko
Tahun 2017

Per Triwulan 18 Mei, 04 September 2017

Evaluasi Konsep Laporan
Dewan Komisaris tentang
Pengawasan Rencana Bisnis
Bank Sumut Semester ll
Tahun Buku 2016 dan
Semester I Tahun Buku 2017

Per Semester 2017 25Agustus 2017

Evaluasi Konsep Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris
PT, Bank Sumut

Tahun Buku 2016 30 Mei 2017

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

Januari - Desember 201 7 27 April,18 Mei,04
September 2017

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

Per Triwulan 2017 13 Januari, 14Februari 2017

Evaluasi Rencana Bisnis Bank Per Triwulan 2017 14 Februari, 22 Juni,13
Juni,19 Desember 2017

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

Januari - Desember 2017 13 April, 19 Juni, 20 Juni,24
November 2017
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Monitoring dan evaluasi I Januari - Desember 2017
terhadap persetujuan
perpanjangan pembiayaan,
perjanjian kerjasama dan Surat
Keputusan, Surat Edaran dan
Peraturan Direksi yang
disetujui oleh Dewan
Komisaris,

07 Februari, 22 Maret, 02 Mei,
14 Juni, 28 Juli, 22 Agustus,
20 September, 25 Oktober, 08
November dan 17 November
2017

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

,6u %
,/ Effendv HarahapTadiuddin

Anggota Komite Anggota Komite

Komite Remunerasi dan Nominasi
Pertama kali ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank SUMUT Nomor :
120/DlR/DSDM-TI(SK/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. 256/D|r/DSDM-T1(SK12017 tanggal 07 Juni 201 7;
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)

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 347/Dir/DKep-Kep/Sl(2016 tentang Pedoman Kerja dan Tata T{rtib *

\l

Nama Jumlah Kehadiran Raoat
Brata Kesuma 12
Tadiuddin 12
Effendy Harahap 12
Jumlah rapat selama tahun 2017 12

"  
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Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank SUMUT dengan tugas dan tangung
jawab, antara lain :
1) Remunerasia) 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;

b) Mengevaluasi kebijakan remunerasi Komisaris, Direksi dan
pegawai sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi
kepada Dewan Komisaris mengenai :
(1)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;

a) 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,
b) Memberikan rekomendasi mengenaicalon anggota Dewan

Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk
disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

c) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen
yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite
Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris, \

t'

2) Nominasi

h
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Program Keria Tarqet Realisasi
Pembahasan Penyempurnaan Sistem
dan Prosedur Pemilihan dan/atau
Penggantian Anggota Direksi PT Bank
Sumut

Januari 2017 18 Januari 2017

Pembahasan Draft Jadwal Pemilihan
dan/atau Penggantian Direktur
Pemasaran PT Bank Sumut

Februari 2017 16 Februari 2017

Pembahasan Hak dan Fasilitas
Penqurus PT Bank Sumut

Maret 2017 23 Maret, 02 Junidan
05 Oktober 2017

Pembahasan dan penelitian Berkas
Calon Direktur Pemasaran PT Bank
Sumut

April2017 24 Juli,
14 Agustus 2017

Pembahasan Gaii Direksi Tahun 2017 Mei2017 05 Oktober 2017
Pembahasan Usulan Kenaikan Gaji
Peqawai Tahun 2017

Mei2017 14 Agustus,
05 Oktober 2017

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

Agustus 2017 12 September 2017

Masa Tugas Anggota Komite Pemantau
Risiko PT. Bank Sumut

September 2017 12 September 2017

Program Kerja Komite Remunerasidan NominasiTermasuk Target Dan Realisasinya

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

Ketua Komite

Hendra Arbie
Anggota Komite

'l;
Nama Jumlah Kehadiran Rapat

Brata Kesuma 9
Hendra Arbie 9
Pemimpin Divisi SDM Gx-officiol 9
Jumlah rapat selama tahun 2017 9

4

/7
Brata Kesuma
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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 pengalaman 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 Indepenfn
berjumlah lebih dari51% dadkeseluruhan anggota pada masing-masing Komite, '

lr /t
U

36



A.

BAB III
PRoSES TATA KELOLA (GoyER|VAwCE 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

Per 31 Desember 2017, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak 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 2017, 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 tidak 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 yan g ditandatangan i diatas materai.
Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai
dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau
pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholders).

Dewan Komisaris

Rizal Fahlevi Hasibuan



Dewan Komisaris HubunEan Keuanqan Denqan Keterangan
Direksi Dewan

Komisaris
Pemegang Saham

Penoendali
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Rizal Fahlevi Hasibuan 'v { V

Brata Kesuma { ^/ ./

Hendra Arbie { { ^/

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.

Jabatan ranokao Dewan Komisaris daoat dilihat oada tabel dibawah ini sebaoai berikut :
Nama Jabatan Jabatan pada

Perusahaan /
InstansiLain

Nama
Perusahaan/lnstansi

Lain
Rizal Fahlevi Hasibuan Komisaris Utama Tidak ada Tidak ada

Brata Kesuma Komisaris lndependen Tidak ada Tidak ada

Hendra Arbie Komisaris Direktur Utama PT. Garuda Madju Cipta

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 didalam dan di luar negeridalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap
tahunnya,

Per 31 Desember 2017, 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 25o/o dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
Per 31 Desember 2017, seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Bank
dan Lembaga Keuangan non Bank maupun perusahaan lain. \\,+
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Rincian Kepemilikan Saham Dewan Komisaris adalah sebaqaiberi<ut:
Nama Kepemilikan 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 Ada

Edie Rizliyanto

Ester Junita Ginting

Yulianto Maris

Direksi Hubunqan Keuangan Dengan Keterangan
Direksl Dewan

Komisaris
Pemegang Saham

Penoendali
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

Edie Rizlivanto ./ ./ ^i

Ester Junita Ginting { {
I.{

Yulianto Maris { { {

Didi Duharsa { 1 t /

Tengku Mahmud Jeffry ^/ ^/ ^/

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, ft\
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Jabatan ranqkao Direksi daoat dilihat oada tabeldibawah ini sebaqai berikut
Nama Jabatan Jabatan pada Perusahaan

I Instansi Lain
Nama Perusahaan

llnstansi Lain
Edie Rizliyanto Direktur Utama Tidak Ada Tidak Ada

Ester Junita Ginting Direktur Pemasaran Tidak Ada Tidak Ada

Yulianto Maris Direktur Kepatuhan Tidak Ada Tidak Ada

Didi Duharsa Direktur
0perasional

Tidak Ada Tidak Ada

Tengku Mahmud Jeffry Direktur Bisnis dan
Svariah

Tidak Ada Tidak Ada

PakeUKebijakan Remunerasidan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksidalam 1 tahun
1. Jenis Remunerasidan Fasilitas Lain BagiSeluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

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

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

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Jumlah Diterima dalam 1 Tahun
Direksi DewanKomisaris

Orang Jutaan Rupiah 0rang Jutaan
Rupiah

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

5 25.108 3 9,642

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

a,dapat dimiliki
b,tidak dapat dimiliki 5 37 3 14

Total 5 25.145 3 9.656

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1
tahun

Di atas Rp, 1 miliar s,d. Rp. 2 miliar
Di atas R0.500 iuta s.d. Ro, 1 miliar
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3. Rasio T dan Terendah Dalam Skala
No Kriteria TertinqqiRp) Terendah (Rp) Rasio
1 Gaji Pegawai Tertinggi dan

Terendah
49.426.874 3.477.600 14,21

2 Gaji Direksi Tertinggi dan
Terendah

122.233.735 97.786.988 1,25

3 Gaji Dewan Komisaris Tertinggi
dan Terendah

73.340.241 58.672.193 1,25

ffiiffiKRm ffiffiffiBtrI
4 Gaji Direksi Tertinggi dan

Peoawai Tertinoqi
122.233,735 49.426.874 2,47

4. Share Option
Sampai dengan periode laporan, tidak memiliki share option atau penawaran opsi saham
dalam rangka pemberian kompensasiyang diputuskan dalam RUPS dan/atau Anggaran Dasar
Bank yang ditawarkan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksidan 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, haltersebut 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 krediUpembiayaan khususnya tidak melanggar Batas Maksimum Pemberian
Kredit (BMPK) yang dipersyaratkan oleh regulator;

d, telah melakukan pemantauan dan menindaklanjuti hasil temuan pengawasan pihak
eksternal, terutama Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta otoritas' p.nsrvlffi4

ll-
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lainnya dan melaporkannya secara berkala kepada Bank lndonesia/Otoritas Jasa
Keuangan,

e. Mengoptimalkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan
kegiatan usaha Bank dengan melakukan sosialisasi Budaya Kepatuhan kepada Pimpinan
Seksi Pelayanan Nasabah, Kontrol Intern dan pegawai yang terkait dengan laporan di unit
kerja operasional mengenai Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Tata Kelola, 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. Melakukan penilaian se/f assessment penerapan Tata Kelola internal kepada seluruh unit
kantor operasional dalam rangka mendorong optimalisasi Budaya Kepatuhan di lingkungan
kerja operasional;

h, Melakukan penilaian tingkat kepatuhan unit kerja terhadap kegiatan operasional bank
sesuai ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan POJK No. 46/POJK.0312017 tentang "Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank
Umum", Bank SUMUT memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab langsung
kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Setiap 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:
1. Memenuhipersyaratan lndependen
2. Menguasai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku
Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan.
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:
1, 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 Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan
mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

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

4. Melakukan 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 berlaku.

5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan
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. l'+
f-
,

3.
4.
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1.1. Langkah{angkah 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, Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Divisi Pengawasan melalui Kontrol Intern
Cabang untuk memastikan kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan sesuai 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,

d. Secara berkala melakukan sosialisasi kepada unit kerja mengenai penerapan budaya
- kepatuhan dalam kegiatan operasional guna 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, Pahamidan Patuhi)

Pelaksanaan penerapan fungsi Kepatuhan Bank berjalan secara efektif, hal tersebut dapat
dilihat 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 membawahi bidang Kepatuhan dan bidang Quality Assurance .

c. Direktur Kepatuhan melaporkan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab setiap
bulan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris, dan menyampaikan
Laporan Kepatuhan setiap 6 (enam) bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan
Kepatuhan telah disampaikan pada Semester I dan Semester ll Tahun Buku 2017
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

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 ketentuan dan SOP serta kode

etik perbankan yang sehat,
2) Menerapkan budaya kepatuhan dan risiko serta penerapan Tata Kelola yang baik.
3) Melaksanakan dan menerapkan program APU dan PPT.
4) Meningkatkan efektifitas pengendalian intern.

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 berwenang untuk kemudian disesuaikan dengan peraturan internal bank,
sehingga peraturan yang ada tetap up to date, Selain itu Satuan Kerja Kepatuhan tetap
melakukan peninjauan ulang (reuiew) terhadap Peraturan Perusahaan, SOP, untuk tetap
dikinikan secara berkala dalam periode tertentu 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 mengkomunikasikan Surat Keputusan, Surat Edaran, tup?.

43



t
t

Instruksi, Buku Pedoman, SOP dan kebijakan strategis yang tertuang dalam rencana bisnis
kepada setiap lini organisasi,

1.2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapioleh 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 regulatory 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 Direktur Pemasaran yang kosong sejak Juni

2017 untuk diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku,
b. Mengikutsertakan pejabat/staff yang baru diangkat ujian kompetensi manajemen risiko

dan melakukan himbauan kepada pejabaUstaff 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 operasional,

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

Risiko kepatuhan yang dihadapi Bank pada tahun 2017,yaitu:
1, Direktur Pemasaran masih lowong sejak Juni 2017. Halini perlu diisi untuk pemenuhan

governance structure dalam pelaksanaan penerapan Tata Kelola.
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,
4, Beberapa kesalahan dalam hal pelaporan ke pihak regulator dan eksternal

mengakibatkan terjadinya sanksi denda kepada Bank.
yang
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Untuk memitigasi risiko kepatuhan tersebut diatas, Bank telah melakukan upaya
sebagai berikut :
a. Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi &

Nominasi telah melakukan proses penjaringan Direktur Pemasaran. Dan pada
bulan Januari 2018 telah terpilih Direktur Pemasaran yang baru yaitu Abdi Santosa
Ritonga.

b, Menghimbau dan mendorong unit kerja untuk segera menyelesaikan hasil temuan
yang belum ditindaklanjuti.

c, Melakukan sosialisasi budaya kepatuhan dan budaya risiko kepada unit kerja yang
mencakup tentang pelaporan tepat waktu, fraud dan mengerjakan semua aktivitas
pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

d, Melakukan transfer knowledge dari pejabat petugas pelaporan kepada
pejabaUpegawai lainnya, dalam melakukan mutasi/rotasi memperhatikan
kompetensi petugas pengganti yang menangani pelaporan,

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 berwenang 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 Peraturan Perusahaan,
SOP, untuk tetap dikinikan secara berkala dalam periode tertentu 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 mengkomunikasikan Surat Keputusan, Surat Edaran, Surat Instruksi, Buku
Pedoman, SOP dan kebijakan strategis lainnya yang tertuang dalam rencana bisnis
kepada setiap seluruh lini organisasi.

FungsiAudit Intern
Fungsi Audit Internal 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. I
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Secara lengkap Struktur 0rganisasi Divisi Pengawasan sebagai berikut:

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 inidilakukan 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. Konhol 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 Intern 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|r/DSDM-PSDM/PBS/2016 tanggal 31 Agustus 2016
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 FungsiAudit lntern, berupa :
a) Piagam Internal Audit PT, Bank SUMUT sesuai dengan Peraturan Direksi

No. 001/Dir/DKMR-CQA/PBS/201 1 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 kerla, lnternal Audit Chafter juga berperan dalam penguatan
peran dan tanggung jawab serta dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas{ugas
pengawasan bagi Divisi Pengawasan, oleh karena ilu, lnternal Audit Chafter 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 (rlsk
based auditl I
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lsi dari lnternal Audit Chafter
Bab Mengenai

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

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

Berisikan tentang Struktur, Kedudukan, Fungsi,
Persyaratan Auditor Internal, Wewenang dan
Tanggung jawab Divisi Pengawasan

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 Kepatuhan

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 Pengawasan

Berisikan tentang kode etik dan standar profesi
auditor Divisi Pengawasan.

Bab Vl- Penutup Berisikan tentang aspek penutup dari dokumen
lntemalAudit 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
lntemalAudit Chafter.

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

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
lntemal 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
kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara
langsung.
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d, Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang
diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

e. Menyusun lntemalAudit Chafteruntuk 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.
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 lndonesia/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
keuangan, 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. 
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Bank juga telah melakukan kaji ulang terhadap pelaksanaan SMI oleh pihak eksternal
dan terakhir kali dilakukan untuk periode 01 April 2014 sld 31 Maret 2017 yang dilakukan
oleh MP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali pada tanggal 28 Desember 2017,

Dalam hal pelaksanaan fungsi audit intem, 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/Sl@011 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 Audrf (RBA) atas objek audit yang teknis
pelaksanaannya diatur dalam Sirat Edaran Direksi PT. Bank SUMUT No. O73/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 Ekstemal yang memeriksa laporan keuangan Bank SUMUT tahun buku 2017
ditetapkan 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 pemberijasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas
dilakukan oleh MP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang
Akuntan Publik.

Audit Laporan Keuangan Bank SU MUT tahun 2013, 201 4, 2015, 2016, dan 2017 berturut-turut
dilakukan oleh Akuntan dan Kantor Akuntan Publik
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Audit ekstern terhadap Bank SUMUT untuk tahun buku 31 Desember 2017 dilaksanakan oleh
MP Hendrawinata, Hanny, Erwin dan Sumargo telah memenuhi sekurang - kurangnya aspek:
a. Hendrawinata, Hanny, Erwin dan Sumargo telah mempunyai kapasitas kerja dengan

memiliki beberapa client perusahaan yang diaudit, telah terdaftar sebagai registered
accountant Management & Tax Consu/fanfs lndependent Member of Baker Kenneth Roger
lnternational dan juga telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

b, Telah dituangkan dalam Surat Perjanjian antara KAP Hendrawinata, Hanny, Erwin dan
Sumargo dengan Bank SUMUT Nomor 482/DAP-AklSPy2017 tanggal 30 November 2017.

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

Pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dilaksanakan secara efektif. MP
telah melaksanakan generalaudffterhadap Laporan Keuangan PT, Bank SUMUT,
Laporan Hasil Audit dan Management Lefter telah disampaikan secara tepat waktu kepada
Bank SUMUT sehingga Laporan Publikasi pada surat kabar tidak pernah terlambat untuk
disampaikan kepada 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 2016 yang
memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk auditor ekstern untuk
melaksanakan audit laporan keuangan bank tahun buku 2017, Penunjukan auditor ekstern
yang sama tidak pernah dilakukan lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut.
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 Intern

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
a. Dewan Komisaris telah menyetujuidan 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 bagiseluruh 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 me{adi
pedoman bagiseluruh risktaking unif dalam mengelola risiko. I
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Direksi telah melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi-transaksi yang memerlukan
persetujuan Direksi antara lain dalam bidang kredit melalui loan commitee,
Direksi telah memastikan independensi fungsi Manajemen Risiko dengan membentuk
Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan.
Direksi juga melakukan kaji ulang dalam hal proses Manajemen Risiko sehingga proses
tersebut sesuai dengan kebutuhan terkini.
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 sertifikasi Manajemen Risiko level l, ll, lll, 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 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-limit 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 ldentifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko
Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

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,
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.
Bank melalui Divisi Manajemen Risiko setiap saat melakukan pemantauan terhadap
seluruh risk taking unff sehingga apabila terjadi suatu gejala risiko, dapat segera diambil
tindakan agar dampak kerugian yang ditimbulkan dapat dikendalikanidiminimalisir.
Bank telah memiliki kecukupan dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko yaitu dengan
membuat software Manajemen Risiko Bank SUMUT yang online kepada core banking
system Bank SUMUT dengan menggunakan internal modelyang digunakan oleh seluruh
risk taking unrt 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 tangpn
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Divisi Pengawasan dalam melakukan pengendalian intern pada seluruh unit kerja bank.
c, 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
melaksanakan tugasnya melakukan interaksi yang aktif dengan Direksi dan Satuan Kerja
Audit Intern (Divisi Pengawasan) serta auditor independen.

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

e. Meningkatkan fungsi dual control dalam proses pemberian kredit/pembiayaan dengan
membentuk unit kerja Risiko Kredit sebag ai four eyes principle.

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 ll 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 ll 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 sesuaidengan 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 Baslc 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 ll, .
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,
shuktur permodalan bank yang lebih kuat, meningkatkan standar transparansi dan proses
pengawasan yang bersifat 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 Risjko
yang terintegritasi dengan core banking. Ip/
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F.

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 2017 berpredikat Low to Moderate Risk dengan trend stabil/tetap, hal ini
menunjukkan bahwa inherent risk dari usaha bisnis Bank SUMUT selama periode Desember
tahun 2017 dapat dimitigasi dengan adanya Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)
yang kuat (sfrong).
Dengan profil risiko yang berpredikat Lorv Rls( 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 dimaksud.

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

f. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (related partyl 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 2017 adalah sebagai berikut:

Sektor Persentase
Kredit Usaha Mikro 22.08T0
Kredit Usaha Kecil 16.87 0/o

Kredit Usaha Menenqah 4,89 0/o

Kredit Non UMKM 56,16 %

Jumlah penyediaan dana kepada debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana
untuk posisi3l Desember 2017 memilikirasio sebesar2,260/o dengan rincian sebagaiberikut:

No. Penyedia Dana Jumlah
Debitur Nominal (ribuan Rupiah)

1 . Kepada Pihak Terkait 44 17J51.512
2. Kepada Debitur Inti :

Individu
Grouo

18
o

12

1.018,969,960
299.787.474
719,182.486

/,

53



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
N0.25ISEOJK.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 2017, hal ini terlihat dari pencapaian
laba setelah pajak di atas target yaitu sebesar 115,040/o, dan penghimpunan dana pihak ketiga
di atas target yaitu sebesar 106,60%. Kredit/pembiayaan dengan pencapaian di bawah
rencana sebesar 96,96% hal ini disebabkan melambatnya pertumbuhan perekonomian global.

Rasio keuangan berada pada kondisi yang baik (antara lain : CAR sebesar 15,85%, ROA
sebesar 2,650/o, NIM sebesar 7,440/o dan LDR sebesar 89,140/0, NPL Gross sebesar 4,380/0,
NPL Nett 1,44o/o, BOPO 77,85o/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) Mencapaipertumbuhan 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

Mobil, dan Mini Bank
8) PeningkatanklasifikasiKantor
9) Penambahan jaringan ATM
10) Penambahan fitur-fiturdan pelayanan baru kepada masyarakat.

c. Sedangkan pencapaian/realisasi Bulan Desember tahun 2017 adalah'.
1) CAR 15,85 %
2) NPL Gross 4,380/o
3) NPL Nett 1,440/o
4) RoA 2,65%
5) ROE 22,430/o
6) NtM 7,44%
7) BOPO 77,850/o
8) LDR 89,14%
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9) Laba bersih menjadi Rp. 630.011 juta
10) KrediUpembiayaan sebesar Rp. 20.644.001 juta
11) Dana Pihak Ketiga sebesar Rp. 23.159.004 juta
12) Total asset sebesar Rp, 28.931 ,824 juta

HaLhal 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 fltur ATM
e. Meningkatkan kerjasama dengan pihak eksternal
f. Meningkatkan pelaksanaaan penerapan GCG di setiap unit kerja.
g, Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan secara berkala.

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

IntemalFraud dalam 1
Tahun

Jumlah kasus yanq dilakukan oleh
Penqurus Peqawai Tetao Peqawai Tidak Tetao

Thn
sebelumnya

(2016)

Thn berjalan
(2017)

Thn
sebelumnya

{2016)

Thn
berjalan
Q0171

Thn
sebelumnya

(2016)

Thn
berjalan
(20171

Total fraud Tidak ada Tidak ada 3 7 2 Tidak ada

Telah diselesaikan Tidak ada Tidak ada 2 6 2 Tidak ada

Dalam
penyelesaian
intemalBank

proses
di

Tidak ada Tidak ada Tidak ada 1 Tidak ada Tidak ada

Belum diupayakan
oenvelesaiannva

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Telah ditindaklanjuti
melaluiproses hukum

Tidak ada Tidak ada 1 Tidak ada Tidak ada Tidak ada

I
b,
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Permasalahan Hukum Perdata dan Pidana
Pada umumnya, gugatan yang dilakukan kepada Bank Sumut adalah dari pihak eksternal
(konsumen)

Selama periode tahun laporan telah diajukan permasalahan hukum perdata dan pidana baik
ke Pengadilan dan PTUN sebanyak 21 (dua puluh satu) perkara, yakni :

Permasalahan Hukum Jumlah
Pidana Perdata

Telah selesai (telah memiliki kekuatan hukum yang tetap) 5

Dalam proses penyelesaian 15

Total 20

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

No Perkara Posisi
Bank

SUMUT

Materi Perkara Status Perkara

1 Dodi Hartono dkk Tergugat Gugatan atas ketidakpuasan terhadap
developer

Kasus selesai

2 Sitik Mariani Penggugat Pengajuan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Kasus selesai

3 Hengki lrawan
Gultom

Pemohon
intervensi

Memohon agar masuk sebagai pihak
dengan alasan agunan yang
dipermasalahkan sebagai agunan di
Bank Sumut

Kasus selesai

4 SitiNurhasanah Tergugat Keberatan atas pemblokiran rekening Kasus selesai

5 Ferdinan
Oktavianus S

Tergugat Tuntutan terhadap PHK dan uang pisah
{Mantan Karvawan)

Kasus selesai

2. Perkara yang Masih Proses

Pengajuan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Pengajuan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Keberatan terhadap pinjaman yang
tidak diasuransikan

Keberatan terhadap tidak dapatnya
dicairkan SP2D



5 Dahron Siregar PenggugatPengajuan keberatan atas putusan
BPSK Batu Bara

Proses PN

o Dodi Hartono dkk Tergugat Gugatan atas ketidakpuasan terhadap
developer

Proses PN

7 Aliran Dachi Turut
tergugat

Keberatan terhadap debitur yang
meminjam surat yang bukan merupakan
jaminan di bank

Proses PN

I Kritoforus Suminto Tergugat Keberatan atas surat jaminan Proses PN

q Hartono Tergugat Keberatan atas lelang eksekusi HT Proses PN

10 Lelyana RajagukgukTergugat Keberatan atas perbuatan tergugat
yang tidak bersedia mengosongkan
a0unan

Proses PN

11 Siti-Nurhasanah Tergugat Keberatan atas pemblokiran rekening Proses PN

12 UD. Arqam/Rudi
Azhari, SE

Tergugat Keberatan terhadap lelang HT Proses PN

13 CV. Graha Auto
Karva/SvaifulA

Tergugat Keberatan terhadap lelang HT Proses PN

14 CV. Romi Turut
terlawan

Keberatan terhadap lelang agunan Proses PN

15 Sugiono Tergugat
Intervensi

Keberatan terhadap penerbitan SHM Proses PTUN

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 triliun rupiah)
yang terdiri dari Obligasi lll 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 Back obligasi.

2. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosialdan Kepentingan Politik
Tanggung jawab sosial perusahaan alau Corporate Social 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



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 Socla/ Responsibility) yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No, 187/D|/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 Socia/ Responslbl/lfy) PT, Bank SUMUT. Terkait dengan pemberian dana untuk
kepentingan politik, Bank SUMUT tidak memberikan sumbangan/bantuan dana untuk
kepentingan politik,

Selamq tahun 2017, 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) Bantuan Sembako HUT PEMPROVSU;
2) Bantuan Banjir Sidimpuan;
3) Bantuan Pameran Foto Sekolah Tinggi llmu Komunikasi Pembangunan (STIKP-P);
4) Bantuan Dana perbaikan Kamar Mandi Mesjid SYUKUR Kampung Samosir Julu;
5) Bantuan Dana untuk Mahasiswa yang mengikuti Program Change Maker Summit-Korea

Selatan 2017;
6) Bantuan Indonesia Mengasuh 2.0 Kelas Dewantara;
7) Bantuan kegiatan lkatan Bankir Indonesia Acara Buka Puasa Bersama & Pemberian

Santunan kepada 500 anak yatim sekaligus peluncuran lBl - Bank Competency Center;
Bantuan Paket ldul Fitri PWI Sumut;
Bantuan Paket ldul Fitri PantiAsuhan Muhammadiyah Cabang Medan;
Bantuan Paket Ramadhan Kaum Duafa oleh AJI Medan;
Bantuan Sembako Acara HUT ke-72 Rloleh Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017;
Bantuan PWI-S|WO Sumut mengenang Alm, Muhammad Noor (Wartawan Olahraga
Harian Analisa)
Bantuan Sembako Acara Hari Pahlawan 10 November oleh Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2017;

14) Bantuan Dana untuk Peringatan Hari Disabilitas Internasional Pemprovsu Tahun 2017;
15) Bantuan Dana untuk Korban Banjir Tebing Tinggi;
16) Bantuan HUT Dharmawanita USU ke 18 Kegiatan Sosial ke Sinabung;
17) Bantuan Dana untuk Korban BanjirSerdang Bedagai.

Kegiatan sosial tersebut untuk mendidik karyawan memiliki rasa sosial dan kepedulian
terhadap penderitaan sesama. Kegiatan-kegiatan sosial tersebut dan 1 16 (seratus enam belas)
program data penyaluran dana CSR Tahun 2017 disalurkan melalui Kantor Cabang/Capem
PT Bank SUMUT, 

I
l v l

rfl

8)
e)
10)
11)
12)

13)

I-
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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 dad modal disetor pada Bank, Bank lain,

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

Bank sesuaidengan 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 Direktur Pemasaran yang kosong sejak Juni 2017 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 berlaku.

5, Tidak ditemukan benturan kepentingan selama tahun 2017 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 pendidikan/pelatihan,

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 kep{da .

Otoritas Jasa Keuangan. 
lf 

^
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10,

11.

12,

13,

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 profiljabatan (job profile)
k. Melakukan penilaian GCG pada seluruh unit kerja,

Tindak lanjut hasil pemeriksaan maupun hasil dari Off site audit yang dilakukan SMI 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,

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.

15, 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,

16. Komposisi penyediaan Dana bulan Desember 2017 adalah sebesar 22,080/o kepada Kredit Usaha
Mikro, 16,87% kepada Kredit Usaha Kecil, 4,89o/o kepada Usaha Menengah, dan 56,16% kepada
Kredit Non UMKM.

Bank hansparan 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,

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

20. Cakupan laporan penerapan Tata Kelola lengkap, akurat, kini, dan utuh, telah disampaikan sec{a r
tepat waktu kepada shareholdersesuai ketentuan yang berlaku . b/x

I

14.

17.

18.



21. PT, Bank SUMUT melakukan perlindungan konsumen yaknidengan 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 Center di 14002 yang
dapat diakses 24 jam/hari dan 7 hari/minggu,

22. Rencana Korporasi (corporate p/an) dan Rencana Bisnis Bank (buslness 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 2017,ha|ini terlihatdari pencapaian laba
setelah pajak di atas target yaitu sebesar 115,04%, dan penghimpunan dana pihak ketiga di atas
target yaitu sebesar 106,60%. KrediUpembiayaan dengan pencapaian di bawah rencana sebesar
96,96% hal ini disebabkan melambatnya pertumbuhan perekonomian global,

Ratio keuangan berada pada kondisi yang baik (antara lain :CARsebesar 15,85%, ROAsebesar
2,650/0, NIM sebesar 7,44o/o dan LDR sebesar 89,14%, NPL Gross sebesar 4,38%, NPL Nett
1,440/0, B0P0 77 ,850/o).
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 Penerapan Tata Kelola PT. Bank SUMUT Periode 31 Desember 2017
berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 13/SEOJK .0312017 tanggal 17 I'Aarel2017
berada pada peringkal "2" dengan definisi peringkat yaitu Mencerminkan Manajemen Bank telah
melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum "E!Aih", 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,

Maret 2018

Disetujui oleh,
Dewan Komisaris.

Rizal Fahlevi Hasibuan
Komisaris Utama lndependen
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