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kedua dengan anggota Dewan Direksi, anggota Komisaris lainnya dan/atau pemegang
saham lain.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai
kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Peraturan OJK tentang
penerapan tatakelola BPR, antara lain :
a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan
usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b),
Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan strategis BPR,
d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b),
Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai
kegiatan operasional BPR, kecualiterkait dengan :
1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang
mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari
pejabat auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa
Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :
1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan
perbankan; dan/atau
2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan
usaha BPR:

e.

f.

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan
untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan
tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris adalah
sebagai berikut

G.
fi

.

APU-PPT pada 29 April 2017 di Kaliurang diikutioleh Komisaris (Amirullah)

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOII,IITE
Dalam rangka penerapan tata kelola, Direksi telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan, dengan
susunan sebagai berikut :

Nama Peiabat Eksekutif

SriTiahiati
Rieka Kristanti
Rieka Kristanti

Fungsi
Audit lntern
Kepatuhan
Manaiemen Risiko

Tanqqal Penqanqkatan
1 Pebruari2017
20 Maret2917
1 Aqustus 2017
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