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PT. BPR INDoMITRAARTHA pERTtwl
Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan,
hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat
kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang
saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang
diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Peraturan OJK tentang penerapan tata kelola,
antara lain
:

a.
b.

c.
d.

Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BpR.
Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan
atau jenjang organisasi.
Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:

1)
2)
3)
e.

f.

g.
h.
#,

i.

Fungsi audit intern (sudah diangkat pada 1 Pebruari 2O1T)
Fungsi manajemen risiko (sudah diangkat pada 1 Agustus 2011)
Fungsikepatuhan (sudah diangkat pada 20 Maret 20tT)

Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor ekstern maupun hasil
pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas
lainnya.
Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara
lain dengan adanya:

1)

pemisahan tugas dan tanggung jawab antara unit kerja yang menangani
pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan

2\

mempersiapkan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.

Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham
dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian
kepada pegawai.
Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada
Dewan Komisaris.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk
meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan
tanggungjawabnya.
Program training dan/atau seminar yang telah dilaksanakan oleh Direksi dalam tahun
2417 adalah sebagai berikut:

Nyimas Yusti Rahmasari (Direktur Utama)

1. Penyusunan

SOP pada tanggal 13 Januari2OlT tempat diSerpong
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