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LAPORAN TAHUNAN 2011 

 

 

I. TENTANG BANK OF CHINA LIMITED 

 

Bank of China didirikan secara formal pada bulan Februari 1912 berdasarkan 

persetujuan Dr. Sun Yat Sen. Dari tahun 1912 sampai tahun 1949, Bank berperan 

sebagai bank sentral, international exchange bank dan specialized foreign trade 

bank bagi negara dan berkomitmen untuk melayani masyarakat dan meningkatkan 

industri keuangan nasional dan mencapai perkembangan yang signifikan dalam 

berbagai area operasional bisnis melalui manajemen yang berprinsip kehati-hatian 

serta aktifitas pembaharuan yang progresif. Setelah berdirinya Republik Rakyat 

China, Bank of China ditunjuk pemerintah menjadi specialized foreign exchange dan 

foreign trade bank dan memberikan kontribusi yang substansial pada perkembangan 

perdagangan dengan pihak asing dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 

1994 Bank of China bertransformasi dari bank yang mengkhususkan diri pada foreign 

exchange dan foreign trade menjadi Bank Umum milik pemerintah; diikuti dengan 

terpilihnya sebagai Pilot Bank dalam kampanye reformasi joint stock pada bank 

komersial milik pemerintah di tahun 2003. Bank of China Limited terbentuk pada 

bulan Agustus 2004, tercatat pada Hong Kong Stock Exchange dan Shanghai Stock 

Exchange masing-masing pada bulan Juni dan Juli 2006; dan menjadi bank komersial 

pertama yang tercatat dengan saham ganda A dan H. 

 

Sebagai bank yang paling internasional dan paling terdiversifikasi di China, Bank of 

China menyediakan cakupan pelayanan finansial yang luas kepada nasabah di 

Mainland China, Hong Kong, Macau dan 32 negara lain di dunia. BOC terlibat dalam 

kegiatan perbankan  komersial yang meliputi corporate banking, personal banking 

dan bisnis financial market. BOC International Holdings Limited, salah satu anak 

perusahaan penuh milik BOC juga melakukan kegiatan investment banking. Bisnis 

asuransi dijalankan melalui Bank of China Group Insurance Co.,Ltd, dan anak 

perusahaan serta asosiasinya. Bisnis fund management dilakukan melalui 



                 
 
                Bank of China – Jakarta Branch  

 3/38  

kepemilikan saham pada Bank of China Investment Management Co., Ltd, dan bisnis 

investasi langsung manajemen investasi melalui BOCG Investment yang juga 

merupakan salah satu anak perusahaan penuh miliknya. BOC Aviation Private Limited 

bertanggung jawab dalam bisnis penyewaan pesawat.   

 

Bank of China menjunjung tinggi semangat ”meraih keunggulan” sepanjang 

sejarahnya yang hampir mencapai seratus tahun. Dengan penghormatan yang sangat 

tinggi kepada negara melalui spiritnya, integritas sebagai tulang punggung, reformasi 

dan inovasi sebagai jalurnya untuk menuju masa depan dan para pemuka sebagai 

pemandu prinsip-prinsipnya, Bank of China telah membangun citra yang sangat baik 

yang dikenal dan diakuai secara luas oleh industri keuangan dan nasabahnya. Dengan 

peluang historik yang sekarang timbul, Bank of China akan secara aktif 

mempromosikan perkembangan inovasi, transformasi dan lintas batas dan tetap akan 

fokus pada tujuan strategis untuk menjadi sebuah grup perbankan multinasional 

yang terkemuka. 

 
Strategi Pengembangan 

 

Nilai Utama 

Meraih keunggulan — integritas, kinerja, tanggung jawab, inovasi dan harmoni 

 

Tujuan Strategis 

Menjadi grup perbankan multinasional yang terkemuka, yang membawa 

pertumbuhan dan keunggulan. 

 

Penempatan Posisi Strategis  

Menjadi grup perbankan multinasional dengan platform bisnis lintas batas yang 

terdiversifikasi dan terintegrasi, berdasarkan bisnis utama perbankan komersil. 

 

Rencana Kerja Tahun 2012 

Untuk meneruskan tradisi yang telah berumur satu abad, Bank akan terus mengikuti 

rencana pengembangan strategis, mengimplementasikan prinsip-prinsip 
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“streamlining structure, scaling up, managing risks and sharpening competitiveness”, 

dan mempromosikan pengembangan inovasi, transformasi dan lintas batas innovative, 

transformative and cross-border untuk mencapai pertumbuhan yang seimbang dan 

stabil. Melalui pembentukan system pelayanan global yang mengacu pada nasabah, 

pasar dan teknologi, Bank akan memperbaiki pelayanan yang ditawarkan dan 

meningkatkan kinerja untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi yang riil, dan 

bergerak cepat menuju target untuk menjadi grup perbankan multinasional yang 

terkemuka. 

 

Pemegang Saham Utama - Central Huijin Investment Ltd. 

Pemegang saham mayoritas Bank of China Limited, Central Huijin Investment Ltd. 

(“Huijin”) adalah merupakan perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh negara dan 

didirikan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat China. Berdiri 

pada tanggal 16 Desember 2003, Huijin memilki modal tercatat sebesar RMB552.117 

M dan modal disetor sebesar RMB552.117 M. Kuasa hukum yang mewakilinya adalah 

Mr. LOU Jiwei. 

 

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (China Investment Corporation), Huijin 

menanamkan investasi permodalan pada institusi-institusi finansial utama, 

sebagaimana diamanatkan oleh Kongres. Atas nama negara, Huijin memiliki hak dan 

menjalankan kewajiban sebagai investor, sesuai dengan Undang-Undang, dengan 

mengarahkan tujuan pada memelihara dan menghargai asset-aset financial negara. 

Huijin tidak terlibat dalam kegiatan bisnis lainnya. 
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Struktur Pemegang Saham 

 

Posisi per akhir Desember 2011, pemegang saham utama Bank Of China Limited 

adalah sebagai berikut: 
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Struktur Organisasi 

 

Name    Age Gender Position     

XIAO Gang   53 Male  Chairman  

LI Lihui    59 Male  Vice Chairman and President 

LI Zaohang   56 Male  Executive Director and Executive  

Vice President 

WANG Yongli   47 Male  Executive Director and  Executive  

Vice President 

CAI Haoyi   57 Male  Non-executive Director 

SUN Zhijun   56 Female  Non-executive Director 

LIU Lina   56 Female  Non-executive Director 

JIANG Yansong  48 Female   Non-executive Director 

ZHANG Xiangdong  54 Male  Non-executive Director 

ZHANG Qi   39 Male  Non-executive Director 

Anthony F NEOH  65 Male  Independent Non-executive Director 

Alberto TOGNI   73 Male  Independent Non-executive Director 

HUANG Shizhong  49 Male  Independent Non-executive Director 

HUANG Danhan  62 Female   Independent Non-executive Director 

CHOW Man Yiu, Paul  65 Male   Independent Non-executive Director 

Jackson P. TAI   61 Male   Independent Non-executive Director 

LI Jun    55 Male   Chairman of the Board of Supervisors 

WANG Xueqiang  54 Male  Supervisor 

LIU Wanming   53 Male  Supervisor 

DENG Zhiying   52 Male  Employee Supervisor 

LI Chunyu   52 Male  Employee Supervisor 

MEI Xiangbao   62 Male  External Supervisor 

BAO Guoming   60  Male  External Supervisor 

BAI Jingming   50 Male  External Supervisor 

ZHANG Lin   55 Female  Secretary of Party Discipline Committee 

CHEN Siqing   51 Male  Executive Vice President 

ZHU Shumin   51 Male  Executive Vice President 

YUE Yi    55 Male  Executive Vice President 

CHIM Wai Kin   51 Male  Chief Credit Officer 

LIU Yanfen   58 Male  Chief Audit Officer 

ZHANG Bingxun  62 Male  Secretary to the Board of Directors 
 
 
Notes: 
 
1. During the reporting period, no Director, Supervisor or senior management member held any shares of the Bank. 
2. The information listed in the above table pertains to the incumbent Directors, Supervisors and senior management members. 
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II. TENTANG BANK OF CHINA LIMITED CABANG JAKARTA 
 

Bank Of China Limited Cabang Jakarta (“BOC Jakarta”) beroperasi secara komersil di 

Indonesia sejak tahun 1938 dan diberi ijin oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia 

untuk beroperasi sebagai bank di Jakarta pada 11 November 1955 (keputusan no. 

249642/UM II). Namun, dikarenakan situasi sosial dan politik, BOC Jakarta 

menghentikan operasinya pada tahun 1964. 

 

Dengan adanya peningkatan signifikan pada hubungan bilateral antara RI dan RRC 

pada bidang keuangan, perdagangan dan investasi, BOC Jakarta diaktifkan kembali 

berdasarkan Surat Gubernur Bank Indonesia No. 5/1/KEP.GBI/2003 tertanggal 13 

Januari 2003 mengenai ijin mengaktifkan kembali Kantor Cabang dari Bank Of China 

di Jakarta.  

BOC Jakarta kembali berkiprah di arena perbankan Indonesia setelah absen selama 

hampir 40 tahun.  

 

Pada bulan Oktober 2004, seiring dengan perubahan nama pada kantor pusat, BOC 

Jakarta juga mengubah namanya dari “Kantor Cabang Bank of China” menjadi 

“Kantor Cabang Bank Of China Limited”; “Bank Of China Jakarta Branch” menjadi 

“Bank Of China Limited Jakarta Branch”. Perubahan nama ini telah disetujui oleh 

Bank Indonesia melalui Surat Gubernur Bank Indonesia No. 6/77/KEP.GBI/2004 

tertanggal 14 Oktober 2004. 

 

Saat ini BOC Jakarta telah memiliki 7 kantor cabang pembantu yakni: BOC Surabaya - 

Intiland, BOC Surabaya – Bukit Darmo, BOC Mangga Dua, BOC The East, BOC CBD 

Pluit, BOC Kelapa Gading dan BOC Melawai. Dengan adanya kantor-kantor cabang 

pembantu tersebut, maka jaringan kegiatan perbankan BOC Jakarta semakin luas, 

dan diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama bidang 

usaha mikro, kecil dan menengah. BOC Jakarta akan terus menambah jumlah kantor-

kantor cabang pembantu secara bertahap setiap tahun seiring dengan perkembangan 

bisnisnya di Indonesia. 
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Kinerja Bisnis Bank 

 

Kegiatan utama BOC Jakarta adalah melakukan kegiatan operasional perbankan 

khususnya pada bidang retail banking dan trade financing, serta penyaluran kredit. 

Total aset BOC Jakarta per 31 Desember 2011 sebesar Rp11,235,012,296 R, 

meningkat dari posisi  31 Desember 2010 sebesar Rp5,826,826,458 R, 31 Desember 

2009 sebesar Rp Rp3,947,571,242 R dan posisi 31 Desember 2008 sebesar 

Rp2,487,304,485 R.  

 

Dengan adanya kantor-kantor cabang pembantu, BOC Jakarta kini sudah bisa 

menjangkau pasar yang lebih luas dan mulai memasuki kegiatan penyediaan dana 

kepada usaha mikro, kecil dan menengah. 
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Zhang Min, CEO 

Chong Kim Hoo, Deputy CEO 

Zhang Yidong, Assistant CEO 

Olivia Tutuarima, Compliance Director 

MANAJEMEN 
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A. Perkembangan Usaha Bank: 

 

1. Ikhtisar Keuangan  

             (dalam jutaan Rp) 

No. RASIO (%) 2011 2010 % 

I. Neraca      

  Total Asset 11,235,012 5,826,826 192.82  

 Giro pada bank lain 1,548,804 591,287 261.94  

  Penempatan pada BI 455,572 346,007 131.67  

  Penempatan pada bank lain 428,391 466,611 91.81  

 SBI 88,829 24,488 362.75  

 Wesel Ekspor 898,387 198,944 451.58  

 Kredit 7,005,275 4,042,307 173.30  

 Dana pihak ketiga 5,327,315 2,641,134 201.71  

  Dana dari kantor pusat 4,763,659 2,821,311 168.85  

II. Laba/Rugi     

  Pendapatan operasional 352,056 198,996 176.92  

  Beban operasional 65,882 58,524 112.57  

  Laba operasional 168,447 82,819 203.39  

 Pajak penghasilan 57,122 28,692 199.09  

 Laba (Rugi) bersih 111,325 54,127 205.67  
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2. Cost of Funds 

TABEL TINGKAT SUKU BUNGA RATA-RATA – KURS UTAMA 

2011 2010 
No.   

IDR USD IDR USD 

I. Aktiva       

  Penempatan pada Bank lain 5.41% 2.82% 6.29% 0.47% 

  Penempatan pada BI & SBI   5.08% - 5.57% - 

 Efek-Efek 6.76% - 6.20% - 

  Wesel ekspor  - 2.81%  - 2.01% 

  Pinjaman yang diberikan 9.53% 2.95% 8.63% 2.76% 

          

II. Kewajiban       

  Simpanan nasabah 4.26% 0.74% 3.51% 0.25% 

  Simpanan dari bank lain:       

 - Giro 0.00% 0.33% - 0.22% 

 - Simpanan 6.22% 0.75% 6.18% 0.86% 

 

3. Rasio Keuangan 

TABEL PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN 

No. RASIO (%) 2010 2009 

I. Permodalan     

  1.CAR tanpa memperhitungkan     

     risiko pasar 30.05% 32.77% 

  2.CAR dengan memperhitungkan     

     risiko pasar 29.95% 32.74% 

 3. CAR dengan memperhitungkan    
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    risiko kredit, pasar & operasional 28,81% 32,28% 

II. Kualitas Aktiva      

  1. Aset produktif bermasalah & asset 0.00% 0.00% 

     non produktif bermasalah thd total   

     asset produktif & non produktif   

  2. Aset produktif bermasalah thf 0.00% 0.00% 

      asset produktif     

  3. Cadangan kerugian penurunan nilai 0.16%  0.15% 

      asset keuangan thd aset produktif     

  5. NPL gross 0.00% 0.00% 

  6. NPL net 0.00% 0.00% 

III. Rentabilitas     

  1. ROA 2.07% 1.73% 

  2. ROE 7.64% 3.76% 

  3. NIM 2.04% 1.42% 

  4. BOPO 55.05% 59.60% 

IV. Likuiditas     

      LDR 132.03% 153.80% 

V. Kepatuhan (Compliance)     

  1.a. Persentase Pelanggaran BMPK 0.00% 0.00% 

     b. Persentase Pelampauan BMPK 0.00% 0.00% 

  2. GWM  Rupiah - utama 8.01% 5.15% 

     USD 8.34% 1.04% 

   Rupiah - sekunder 3.31% 77.14% 

 3. PDN (keseluruhan) 1.41% 0,50% 



                 
 
                Bank of China – Jakarta Branch  

 13/38  

B. Sasaran, Strategi dan Kebijakan Manajemen: 

 

Visi: 

Memberikan pertumbuhan dan keunggulan, untuk menjadi salah satu bank asing 

terbaik yang mendapatkan rasa hormat dari nasabah, kepercayaan publik dan 

pengakuan dari lembaga regulasi. 

 

Misi: 

Untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan sehat, menyediakan produk-

produk yang inovatif dan jasa yang dapat dipercaya, dan juga memberikan kontribusi 

yang lebih besar untuk perkembangan ekonomi Indonesia melalui pembentukan 

suatu tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan 

melaksanakan nilai-nilai perusahaan. 

 

Arah Kebijakan Bank: 

Kebijakan Bank akan ditujukan untuk memperoleh keunggulan melalui kredibilitas, 

kinerja, tanggung jawab, inovasi, dan harmoni. 

 

Langkah-Langkah Strategis Yang Akan Ditempuh Bank 

Sasaran strategis: 

1) Pertumbuhan berkelanjutan 

2) Pelayanan dan produk yang unggul 

3) Pengawasan internal yang tegas 

4) Reputasi yang baik, kedudukan kredit, dan tanggung jawab sosial 

 

Metode strategis: 

- Memperkuat bisnis utama, melakukan diferensiasi untuk aspek-aspek kunci, 

meningkatkan kualitas dari produk dan pelayanan bank secara terus menerus, 

mengembangkan alternatif delivery channels untuk meningkatkan kenyamanan 

dan akses untuk nasabah, membangun hubungan dengan klien, memastikan 

adanya efisiensi dan mempertahankan pelayanan.  

- Meningkatkan pendapatan dengan menekankan peningkatan pendapatan non-
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bunga dengan menambahkan produk yang ditawarkan. Sejalan dengan prinsip 

dari “customer-centric”, Bank menawarkan produk yang disesuaikan dengan 

kebutuhan nasabah untuk memenuhi kebutuhan yang beragam dari berbagai klien 

dengan melakukan pemasaran yang proaktif dan budaya market-oriented.  

- Meningkatkan kualitas aset dan memperkuat manajemen risiko. Bank akan selalu 

mengikuti petunjuk dan peraturan dari Bank Indonesia dalam hubungannya 

dengan manajemen risiko. 

- Mendapatkan keuntungan dari hubungan bank dengan Kantor Pusat, cabang-

cabang di China dan luar negeri, untuk mendapatkan kesempatan dan kerjasama. 

Hal ini diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah akan 

kebutuhan perbankan yang bervariasi untuk meningkatkan pendapatan dan 

melaksanakan cost synergies. 

- Mendapatkan keuntungan dari hubungan bisnis dengan proyek-proyek 

infrastruktur PLN–, untuk melakukan berbagai kegiatan bisnis seperti: bank 

garansi, keagenan, remittances, trade financing, kredit dan dana pihak ketiga. 

- Meningkatkan service channel dengan membuka kantor cabang dan 

mengeksplorasi kemungkinan untuk menginvestasikan modal pada bank lokal dan 

juga dengan mengadakan bisnis kartu seperti kartu debit (ATM) dan ATM. 

- Meningkatkan produk dan pelayanan baru dalam rangka untuk mengakomodir 

kebutuhan nasabah. 

- Meningkatkan bisnis kredit kepada UMKM melalui kantor-kantor cabang pembantu 

yang baru. 

 

C. Laporan Manajemen 

 

1. Struktur Organisasi 

Manajemen BOC terdiri dari Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive 

Officer, Assistant Chief Executive Officer dan Compliance Director. Terdapat 5 

Group yakni IT dan Accounting, Corporate Banking, Retail Banking, Operation 

dan Corporate Support, serta 3 departemen independent yakni Legal & 

Compliance, Risk Management dan Internal Audit. 

(Untuk lengkapnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi di halaman xx) 
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2. Aktivitas Utama 

Aktivitas utama BOC Jakarta adalah pada bidang Retail Banking, Trade Finance 

dan Kredit. 

Saat ini BOC Jakarta telah memiliki berbagai macam produk perbankan yang 

dapat ditawarkan kepada nasabahnya. Selain produk konvensional, BOC Jakarta 

juga menawarkan produk internet banking (BOC Net), Debit Card (Master Card 

dan China Union Pay) dan kini tengah mempersiapkan peluncuran produk-

produk baru berbasis kartu lainnya seperti kartu kredit. 

 

3. Teknologi Informasi 

Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bank dilakukan oleh Pihak Penyedia Jasa 

Teknologi Informasi di luar negeri (IT off shoring) yakni BOC IT Center yang 

terletak di Hong Kong; Bank juga memiliki DRC yang juga terletak di Hong Kong 

sebagai sarana untuk back-up seluruh kegiatan penyelenggaraan Teknologi 

Informasi. 

 

Bank menggunakan system BOC 2000 sebagai core banking system, Merva untuk 

transaksi remittance dan OFAC sebagai aplikasi daftar hitam nasabah. 

 

4. Jenis Produk dan Jasa Yang Ditawarkan  

a. Bisnis Corporate Banking 

- Trade settlement 

1) Import Trade Settlement:  

� Import Letter of Credit 

Cakupan bisnis:  

- Menerbitkan berbagai type L/C seperti: Sight Payment Credits, 

Deferred Payment Credits, Acceptance Credits, Negotiation 

Credits, Transferable Credits, Confirmed Credits, Revolving 

Credits, Reciprocal Credits dan Back-to-Back Credits 

 



                 
 
                Bank of China – Jakarta Branch  

 16/38  

- Menyediakan transaksi-transaksi seperti issue L/C, amend L/C, 

receive and examine documents, payment, 

acceptance/dishonor, assist the importer in investigating the 

exporter’s credit status, preparation of goods dan liner 

inquiry.  

� Inward Collection  

Berdasarkan entrustment dari koresponden bank asing, sesuai 

dengan instruksi yang diterima, Bank akan menagih 

pembayaran dari importer dan meneruskan dokumen komersial 

terkait kepada importer. 

Ada 2 tipe inward collection. Berdasarkan D/P terms, dimana 

dokumen import diserahkan kepada importir atas pembayaran. 

Berdasarkan D/A terms, dokumen diserahkan kepada importir 

atas acceptance. 

        

2) Export Trade Settlement:  

 

� Export Letter of Credit 

Serangkaian pelayanan disediakan kepada eksportir oleh Bank di 

negara eksportir setelah menerima L/C dari issuing bank, 

termasuk advising L/C, mengambil dan memeriksa dokumen, 

presentasi, reimbursement, dll. 

Export L/C meliputi memeriksa keaslian dari export L/C dan 

mengamandemen L/C, advising kepada eksportir domestik; 

transfer L/C, memeriksa dokumen transport yang diserahkan oleh 

eksportir dan presentasi dokumen; melaksanakan trade financing 

seperti negotiating, bill purchase, discounting atas permintaan 

nasabah; inquiry, urging, recourse short payment & interest, by-

sending documents; check the credit of importer.     
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� Export Collection: 

Menerima entrustment oleh eksportir, maka Bank, dengan 

dokumen finasial dan komersial yang disampaikan oleh eksportir, 

melakukan penagihan pembayaran dari importer melalui bank 

koresponden di luar negeri atau melalui cabang lainnya. 

Export collection dapat diklasifikasikan dalam 2 tipe yakni 

documents against payment (D/P) dan documents against 

acceptance (D/A).  

      

3) Letter of Guarantee 

Letter of guarantee (LG) merupakan sebuah kewajiban tertulis yang 

dibuat oleh garantor atas permintaan pemohon, menggaransi bahwa 

pemohon akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak 

yang ditandatangani antara pemohon dan penerima. 

LG sudah lama merupakan produk kompetitif dari Bank of China. 

Dalam tahun-tahun silam, seiring dengan pesatnya pertumbuhan 

ekonomi China dan integrasinya dalam perekonomian dunia setelah 

perjanjian WTO, tercatat bahwa terdapat kenaikan permintaan LG 

dari nasabah China dan juga asing, yang begitu besar mempengaruhi 

ekspansi transaksi LG pada Bank. 

BOC memiliki kelebihan yang sangat jelas dalam bisnis LG ini, yakni 

dalam aspek-aspek seperti: jaringan cabang yang luas baik lokal 

maupun luar negeri dan bank koresponden; kredibilitas yang tinggi di 

mata internasional; tim LG yang tangguh; pengalaman selama 

beberapa dekade dalam menangani transaksi LG; manajemen 

operasional yang sehat dan sistim yang baik untuk mengontrol risiko; 

berbagai macam produk LG.  

BOC dapat memuaskan kebutuhan nasabah akan berbagai jenis 

produk LG, dan menawarkan service yang berkualitas dan efisien.  
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4) Local  L/C  

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, penggunaan local L/C 

dianjurkan bagi domestic settlements. BOC juga sangat aktif dalam 

menangani local L/C. BOC Jakarta dapat menyediakan pelayanan 

berikut (yang terkait dengan local L/C) sepert issuance, advice, 

documents checking, negotiation & discount, dll. 

 

- Trade finance 

1) Import Trade Finance: 

� Import Bill Advance 

Import bill advance adalah sejenis pendanaan jangka pendek yang 

ditawarkan oleh Bank kepada importir sesuai dengan 

permintaannya berdasarkan penerimaan bills atas letter of credit 

dan import collection items; 

Berdasarkan metode settlement yang fundamental, import bill 

advance dapat diklasifikasikan dalam import collection bill 

advance dan import bill advance under the letter of credit. 

 

� Shipping Guarantee 

Shipping guarantee adalah garansi tertulis yang ditandatangani 

oleh Bank dan diterbitkan kepada importir untuk mengambil 

barang dari perusahaan pelayaran apabila kedatangan cargo 

sebelum dokumen shipping. 

 

2) Export Trade Finance:  

� Export Bill Purchase 

Pembiayaan money in transit yang disuplai oleh Bank dengan 

export bill sebagai jaminan setelah menyerahkan barang dan 

memperlihatkan dokumen yang diminta oleh letter of credit atau 

kontrak. 
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Bisnis export bill purchase meliputi cakupan berikut: pembelian 

export bill berdasarkan letter of credit dan pembelian export bill 

purchase berdasarkan documentary collection. 

 

- Kredit 

1) Term Loan 

Kredit ini diperuntukan untuk pembelian properti dan/atau aktiva 

tetap lainnya atau investasi. Pembayaran pokok dan bunga dilakukan 

secara bulanan, kwartalan atau setengah tahunan sesuai dengan 

frekuensi aliran kas yang dihasilkan debitur. Maksimum jangka waktu 

untuk Term Loan adalah selama 5 (lima) tahun. 

 

2) Syndication Loan 

Syndication Loan biasanya melibatkan sekelompok kreditur. Sejumlah 

bank dan non-bank financial institutions memberikan kredit kepada 

debitur berdasarkan sebuah perjanjian kredit bersama. Bank of China  

dapat berpartisipasi dalam syndication loan ini sebagai lead manager, 

underwriter atau partisipan. 

 

3) Demand Loan 

Berdasarkan revolving facility peminjam dapat mencairkan dana 

dengan mempergunakan promissory notes dalam jangka waktu 

berlakunya fasilitas kredit yang biasanya 1 tahun, sepanjang masih 

dalam limit yang disetujui. Tujuan dari kredit ini biasanya untuk 

membiayai arus kas / modal kerja jangka pendek. Peminjam harus 

mengisi form yang disediakan Bank setidaknya 1 hari sebelum 

pencairan. Demand loan akan ditinjau kembali setiap tahun. 

 

4) Overdraft 

Overdraft adalah pemberian dana jangka pendek yang diberikan 

kepada peminjam melalui rekening giro pada Bank. Overdraft juga 

dapat disebut revolving credit sepanjang saldo outstanding (pokok 
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dan bunga) masih berada dalam limit overdraft yang disetujui. 

Peminjam diharuskan membayar bunga secara bulanan. Penghitungan 

bunga dilakukan secara harian. Limit overdraft akan ditinjau kembali 

setiap tahun. 

 

- Factoring / assignement of Account Receivable 

Penjual / supplier / klien mengajukan jaminan berupa piutang / account 

receivable kepada Bank (factor) dan pembeli merupakan debitur yang 

akan melakukan pembayaran kepada Bank atas receivable tersebut. 

    

b. Bisnis Retail Banking 

- Simpanan 

1) Deposito 

Keistimewaan: 

o Suku bunga yang kompetitif 

o Tersedia Dalam kurs Indonesia Rupiah (IDR)，United States Dollars 

(USD) dan China Yuan (CNY). 

o Persyaratan yang fleksibel 

o Tidak dikenai biaya pemeliharaan rekening 

o Tidak perlu mengisi form pembukaan rekening, apabila sudah 

memiliki rekening pada Bank.  

 

1) Tabungan 

Keistimewaan: 

o Mudah dan nyaman 

o Suku bunga yang kompetitif 

o Fasilitas joint account 

o Frekuensi pengambilan dan deposit yang tidak terbatas 

o Biaya pemeliharaan rekening yang rendah 

 

3) Rekening Giro 
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Keistimewaan: 

o Suku bunga yang kompetitif 

o Tersedia dalam kurs  Indonesia Rupiah (IDR), United States Dollars 

(USD) dan China Yuan (CNY). 

o Fasilitas joint account 

 

- Penukaran Mata Uang 

BOC menawarkan sebuah pilihan yang komprehensif dari produk yang 

inovatif dan pelayanan konsultasi kepada nasabah; mulai dari pertukaran 

mata uang asing yang paling sederhana sampai dengan customized multi-

currency hedging dan strategi-strategi yield-enhancing. Kami dapat 

memberikan kepada nasabah up-to–date market intelligence, saran 

bagaimana mengelola risiko penukaran mata uang dan saran mengenai 

bagaimana mengelola risiko foreign exchange dan melakukan deal pada 

waktu yang tepat selama trading day. 

 

- Transaksi Forward 

BOC menawarkan transaksi / kontrak pembelian atau penjualan valuta 

asing terhadap valuta (asing) lainnya pada tanggal valuta asing di masa 

yang akan datang dengan rate / harga yang ditentukan sekarang (pada 

tanggal kontrak) 

 

- Transaksi SWAP Mata Uang  

BOC Menawarkan transaksi / kontrak umum membeli atau menjual valuta 

asing terhadap valuta (asing) lainnya pada tanggal valuta tertentu 

sekaligus dengan perjanjian untuk menjual atau membeli kembali pada 

tanggal valuta berbeda di masa yang akan datang, dengan harga yang 

ditentukan pada tanggal kontrak. Kedua transaksi tersebut dilaksanakan 

sekaligus dan dengan counterpary yang sama. 

  

- Remittance 

1) Outward Remittance 
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Service remittance secara global oleh BOC Jakarta dapat diandalkan, 

terhubung secara global, nyaman dan memiliki harga yang kompetitif. 

Dengan lebih dari 12,000 kantor dan jaringan koresponden yang luas 

yang mencakup seluruh dunia, BOC Jakarta dapat menawarkan 

pelayanan remittance yang tercepat dan paling bisa diandalkan.  

Penggunaan sistem SWIFT yang paling canggih dan terpercaya 

membuat Bank kami dapat memberikan pelayanan transfer dengan 

cara yang lebih cepat, lebih fleksibel dan aman. Untuk remittance 

dalam wilayah Asia, terutama ke Mainland China dan Hong Kong, dana 

dapat diterima oleh bank penerima /agen dalam hari yang sama. 

 

2) CNY Exchange Pre-Settlement Remittance 

Kami menyediakan pelayanan khusus untuk memenuhi kebutuhan 

penerima yang ingin mendapatkan pembayaran dalam mata uang CNY 

bukannya USD. 

Kami mempergunakan current exchange rate yang ditetapkan oleh 

kantor pusat dan mengatur pembayaran dalam mata uang CNY, 

sehingga penerima mendapatkan pembayarannya di dalam mata uang 

CNY. 

 

3) Inward Remittance 

Jaringan koresponden global kami memberikan peluang kepada semua 

inward remittance dari manapun untuk bisa sampai ke rekening 

penerima secara cepat dan aman. Untuk remittances yang bernilai 

besar, Bank kami akan menginformasikan via telepon kepada nasabah, 

sehingga nasabah dapat mengatur dananya pada waktu yang tepat. 

 

4) Travelers Cheque 

Bank of China menyediakan pelayanan pembelian dan collection atas 

Travelers Cheque dengan harga yang sangat kompetitif. 
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- Internet Banking 

Produk yang dikenal dengan BOC-Net ini mempermudah nasabah untuk 

melakukan transaksi perbankan tanpa harus mengunjungi Bank.  Nasabah 

dapat melakukan pengecekan saldo, transfer, remittance, penukaran 

mata uang dan sebagainya melalui internet. 

 

- Debit Card 

Bank menawarkan produk Kartu Debit / ATM yang dapat berlogo Master 

Card dan China UnionPay (CUP). Adapun Debit Card CUP dapat dipakai di 

China dan dapat mengambil mata uang RMB pada mesin ATM CUP. Untuk 

penggunaan di Indonesia, Bank bekerjasama dengan ATM Bersama. 

 

 

c. Bisnis Financial Institution 

- TT Bridge of USD Remittance to China (termasuk Hong Kong)  

Transaksi ini adalah sebuah bisnis tradisional yang kami sediakan kepada 

financial institutions. Remittance melalui Bank of China akan 

dilaksanakan  secara langsung dari Indonesia ke China tanpa melalui USA 

inter-transfer. Hal ini untuk mengatasi perbedaan waktu antara USA dan 

Asia. TT bridge of USD remittances membuat waktu pengiriman lebih 

cepat dan akurat. 

 

- TT Bridge of Personal CNY Exchange Pre-Settlement Service 

Pelayanan TT bridge of Personal CNY Exchange Pre-Settlement service 

adalah sebuah bisnis baru yang kami sediakan untuk financial institutions 

dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar yang disebabkan oleh 

meningkatnya apresiasi akan mata uang Chinese Yuan. Bank-bank agen 

dapat mengirimkan MT 103 dalam US Dollar seperti biasanya dan Bank of 

China akan melakukan penukaran ke mata uang Chinese Yuan dan 

menyampaikan pembayaran tersebut ke bank penerima.  
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5. Jaringan Kantor 

 

Cabang Jakarta 

Tamara Centre Suite 101，102 & 201  

Jl. Jend Sudirman Kav.24  

Jakarta 12920, Indonesia 

 

General Line   : 021-5205502  

Free Toll Hot-line  : 800-1-995566                                 

Customer Service  : 021-5205502-127                       

Corporate Banking Fax No. : 021-5201113                                   

Retail Banking Fax No. : 021-5207572                    

SWIFT CODE   : BKCHIDJA                                    

 

Cabang Pembantu Surabaya 

Intiland Tower (Formerly known as Wisma Dharmala)  

Suite No.15  Floor 1  

JI. Panglima Sudirman 101-103  

Surabaya 60271, Indonesia 

 

General Line   : 031-5359988  

Fax No.    : 031-5359977 

Customer Service  : 031-5359988--102                       

SWIFT CODE   : BKCHIDJA           

 

Cabang Pembantu Mangga Dua 

Mangga Dua Square Blok H 07 

Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 
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Jakarta Utara 14430, Indonesia 

General Line   : 021-62310195  

Fax No.    : 021-62310196 

Customer Service  : 021-62310195--108                       

SWIFT CODE   : BKCHIDJA           

 

Cabang Pembantu The East Building  

The East Building 1st Floor Unit 03 

Jl. Lingkar Kuningan,  

Kompleks Mega Kuningan Kav. E3.2 

Jakarta Selatan, Indonesia 

General Line   : 021-57958586  

Fax No.    : 021-57958589 

Customer Service  : 021-57958586--108                       

SWIFT CODE   : BKCHIDJA           

 

 

Cabang Pembantu Kelapa Gading  

Jl. Boulevard Barat Raya I Kav. 23-24 

Ruko Kelapa Gading Square  

Kelapa Gading 

Jakarta Utara, Indonesia 

General Line   : 021-45870488  

Fax No.    : 021-45870477 

Customer Service  : 021-45870488                  

SWIFT CODE   : BKCHIDJA      

 

Cabang Pembantu CBD Pluit  

Kawasan CBD Pluit Ruko S-12 

Jl. Pluit Selatan Raya No. 1 

Jakarta Utara 14440, Indonesia 

General Line   : 021-66672966  
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Fax No.    : 021-66672658 

Customer Service  : 021-66672966--005                       

SWIFT CODE   : BKCHIDJA                

                          

Cabang Pembantu Melawai  

Jl. Melawai Raya No.67-68 

Jakarta Selatan 12160, Indonesia 

General Line   : 021-72790856  

Fax No.    : 021-72790870 

SWIFT CODE   : BKCHIDJA                

 

 

Struktur Organisasi  

 

Struktur organisasi kantor cabang per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai 

berikut:   
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Chief Executive Officer 

Asset Liability Management Committee Risk Management & Internal Control Committee Credit Evaluation Committee 

Compliance Director Assistant Chief Executive Officer 

 
Deputy Chief Executive Officer 
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Approved by:  Zhang Min 

   CEO Indonesia 



                 
 
                Bank of China – Jakarta Branch  

 28/38  

III. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 
 

1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Manajemen: 

a) Karena BOC Jakarta adalah kantor cabang bank asing, maka tidak terdapat 

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Pimpinan kantor (Manajemen) terdiri 

dari Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officer, Assistant Chief 

Executive Officer dan Compliance Director; 

b) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk: 

- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance 

dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang 

organisasi; 

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Manajemen serta memberi nasihat kepada Manajemen; 

- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan 

strategis Bank. 

Bagi Bank of China Jakarta, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 

dilakukan langsung oleh Head Office (tidak terdapat regional office) dengan 

metode matrix monitoring manajemen, oleh Overseas Business Management 

Department dan semua departemen yang terkait dengan departemen yang 

ada di cabang Jakarta. 

 

2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite di kantor pusat kami dapat 

dilihat pada Laporan Tahunan 2011 Bank of China Limited (terlampir). 

 

Pada BOC Limited – Kantor Pusat, terdapat 5 komite yakni: 

 

1. Strategic development Committee (Komite Pengembangan Strategis) 

- Terdiri dari 10 anggota yakni chairman BOD, 1 direktur eksekutif, 6 

direktur non-eksekutif dan 2 direktur non-eksekutif independen. 

- Mengadakan rapat dalam tahun 2011 sebanyak 3 kali, dengan tingkat 

kehadiran rata-rata 100% 
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- Telah melakukan review atas (antara lain): amandemen kebijakan 

dividen bank,  rencana distribusi profit tahun 2010, peraturan 

mengenai proses penilaian kecukupan modal interen, laporan 

kemajuan proyek Bank Desa, serta rencana bisnis bank dan keuangan 

Bank tahun 2012. 

 

2. Audit Committee (Komite Audit) 

- Terdiri dari 8 anggota yakni 2 direktur non-eksekutif dan 6 direktur 

non-eksekutif independent. 

- Mengadakan rapat dalam tahun 2011 sebanyak 5 kali, dengan tingkat 

kehadiran rata-rata 100% 

- Telah melakukan review atas (antara lain) laporan keuangan, laporan 

self assessment atas kontrol interen, rencana audit yang terintegrasi, 

laporan atas implementasi awal “Internal Control Assessment 

Standards of Bank of China”, laporan kasus-kasus fraud terkait dengan 

Bank selama tahun 2010, penunjukkan/cakupan/rencana/fee auditor 

eksteren untuk tahun 2012, ringkasan hasil kerja audit interen tahun 

2010, revisi kebijakan seleksi/rotasi/pemberhentian auditor eksteren 

Bank of China (edisi 2011) dan implementasi kebijakan dan prosedur 

untuk pemilihan auditor eksteren.  

- Selain itu, komite juga menyetujui beberapa proposal seperti rencana 

dan budget audit interen, prioritas audit internal Bank of China untuk 

tahun 2012. Juga memonitor secara terus menerus kemajuan kerja 

terkait dengan implementasi New Basel Accord dab Basic Standard 

for Enterprise Internal Control. 

 

3. Risk Policy Committee (Komite Kebijakan Risiko) 

- Terdiri dari 7 anggota yakni 1 direktur eksekutif, 2 direktur non-

eksekutif, dan 4 direktur non-eksekutif independen 

- Mengadakan rapat dalam tahun 2011 sebanyak 6 kali, dengan tingkat 

kehadiran rata-rata 100%. 
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- Telah melakukan review dan menyetujui laporan proposal 

kwantifikasi risk apetite, rencana implementasi standar regulasi baru 

dari CBRC oleh Bank, kebikan manajemen risiko, kebijakan penilaian 

untuk instrument keuangan pada nilai yang wajar, prosedur 

manajemen risiko negara dan limit risiko negara yang terkait, risiko 

pasar, hasil penilaian risiko yang material bagi Bank di tahun 2012, 

serta proposal kredit yang nilainya melebihi batas otorisasi 

persetujuan oleh manajemen senior.  

- Sebagai tambahan, Komite ini memberikan perhatian secara konstan 

terhadap isu-isu hangat, termasuk investasi surat berharga Bank dan 

kredit kepada LGFVs, respon terhadap kondisi ekonomi dan keuangan 

global, penyesuaian kebijakan-kebijakan makro dan peraturan-

peraturan baru pemerintah.  

- Anggota Komita berperan penting dalam memberikan opinion dan 

rekomendasi untuk lebih meningkatkan dan memperluas mekanisme 

risk governance serta pencegahan dan kontrol risiko yang efektif. 

- Selain itu, Komite Kebijakan Risiko juga menilai implementasi New 

Basel Capital Accord dan laporan-laporan manajemen konsolidasi. 

 

4. Personnel and Remuneration Committee (Komite Personil dan Remunerasi)  

- Terdiri dari 6 anggota yakni 2 direktur non-eksekutif, 4 direktur non-

eksekutif independen 

- Mengadakan rapat dalam tahun 2011 sebanyak 7 kali, dengan tingkat 

kehadiran rata-rata 97% 

- Telah membantu BOD dalam melakukan review atas proposal of 

performance evaluation dan rencana distribusi remunerasi bagi 

Chairman of the BOD/the President/Chairman of Board of 

Supervisors/Supervisors/Management Members untuk tahun 2010, 

target pencapaian group tahun 2011, target pencapaian bagi 

Chairman of BOD/the President/Management Members di tahun 2011, 

penilaian manajemen terhadap praktek remunerasi yang sehat bagi 

Bank of China Limited, proposal atas nominasi dan penunjukkan Chief 
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Credit Officer dan Chief Audit Officer, direksi, proposal penunjukkan 

direktur eksekutif Bank dan proposal penyesuaian terhadap 

keanggotaan badan komite-komite. 

- Komite juga melakukan review atas rencana distribusi remunerasi 

kepada Chairman of the Board of Supervisors dan the supervisors 

untuk tahun 2010. 

- Dalam tahun 2011, Komite ini melakukan tugasnya dengan baik dalam 

proses seleksi dan nominasi dewan direktur. 

 

5. Connected Transaction Control Committee (Komite Pengontrol Transaksi 

dengan Pihak Terkait) 

- Terdiri dari 7 anggota yakni 1 direktur eksekutif dan 6 direktur non-

eksekutif  independen 

- Mengadakan rapat dalam tahun 2011 sebanyak 4 kali, dengan tingkat 

kehadiran rata-rata 97% 

- Telah melakukan diskusi dan menyetujui beberapa proposal seperti 

termasuk surat representasi Bank atas kelanjutan Connected 

Transaction di tahun 2010 dan the Measures of Bank of China Limited 

for Administration of Connected Transactions (Edisi 2011); 

melakukan review atas beberapa proposal sebagai laporan atas 

pedoman implementasi Connected Transaction yang terbitkan oleh 

SSE serta laporan hasil kerja manajemen Connected Transaction 

ditahun 2011. 

 

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite terkait dengan cabang luar negeri 

diantaranya BOC Jakarta, dilakukan secara matrix monitoring management, 

yakni melalui departemen-departemen yang terkait langsung, juga melalui 

Overseas Business Management Department yang bertugas untuk mangatur dan 

memantau kinerja cabang-cabang Bank di luar negeri. 

 

3) Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern  

a. Fungsi kepatuhan  
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Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan 

otoritas yang berwenang tergolong baik; walaupun terdapat beberapa 

pelanggaran kecil yang disebabkan oleh human error namun tidak bersifat 

material dan telah diselesaikan. 

Pejabat kepatuhan menjalankan tugasnya secara independen dan efektif. 

Pedoman kerja dan sistem prosedur yang terkini dari seluruh jenjang 

organisasi telah tersedia, dan terus dilengkapi/ditingkatkan sesuai dengan 

kebutuhan Bank. 

 

b. Fungsi audit intern 

Pelaksanaan fungsi audit interen berjalan cukup efektif dan memenuhi 

pedoman interen serta sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan 

dalam SPFAIB, namun masih terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat 

diatasi.  

Internal auditor cukup independen dan obyektif dalam melaksanakan 

tugasnya melakukan pemeriksaan pada aspek-aspek perbankan dan 

membuat laporan rutin kepada Manajemen, kantor pusat dan Bank Indonesia. 

c. Fungsi audit ekstern 

Berdasarkan instruksi dari kantor pusat, Bank menunjuk PWC Coopers 

sebagai akuntan publik yang melaksanakan audit laporan keuangan. 

Penugasan tersebut telah memperhatikan aspek-aspek kapasitas KAP yang 

ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standard 

professional serta komunikasi antara BI dengan KAP tersebut. 

KAP yang ditunjuk telah melaksanakan audit atas laporan keuangan dengan 

efektif dan menghasilkan laporan yang berkualitas. 

 

4) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. 

Pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Bank, meliputi: 

- Pengawasan aktif Manajemen secara umum cukup efektif. Risk Manajemen 

Officer membuat profil risiko secara kwartalan dan membahasnya dalam 

komite manajemen risiko. 
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- Kebijakan, prosedur dan penetapan limit, pelaporan, sistem informasi 

manajemen risiko dan monitor atas resiko telah dibuat/dilaksanakan dengan 

baik dan cukup menunjang pelaksanaan kebijakan manajemen risiko untuk 

memelihara kondisi internal Bank yang sehat. 

- Walaupun terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan pengendalian 

interen, namun segera dilakukan tindakan korektif sehingga tidak 

mengakibatkan kerugian yang signifikan pada Bank. 

 

5) Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana 

besar (large exposure) 

Jumlah 
No. Penyediaan Dana 

Debitur 
Nominal 

(milyar Rp) 

1. Kepada Pihak Terkait 1 1.2 

2. Kepada Debitur Inti:   

 a. Individu 0 0 

 b. Group 10 5,952,092 

 

Pada posisi akhir tahun 2011, tidak ada pelanggaran dan pelampauan BMPK. 

 

6)  Rencana strategis Bank. 

Bank of China Jakarta telah menyusun Rencana Bisnis Bank dengan 

memperhatikan sebagian besar faktor eksternal dan faktor internal serta 

memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. 

Tidak terdapat revisi atas Rencana Bisnis Bank tahun 2011. 

 

7) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum di ungkap 

dalam laporan lainnya. 

N/A 

 

8) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan 

Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau 

Pemegang Saham Pengendali Bank. 



                 
 
                Bank of China – Jakarta Branch  

 34/38  

 N/A 

 

9) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Manajemen: 

Paket/kebijakan remunerasi bagi Manajemen: 

Jumlah Diterima dlm 1 Tahun 

Manajemen 
Jenis Remunerasi dan Fasilitas 

Lain 
Orang Jutaan Rp 

Remunerasi (gaji, bonus, 

tunjangan rutin, tantiem, dan 

fasilitas lainnya dalam bentuk 

natura) 

 

4 4,693 

 

Fasilitas lain dalam bentuk 

natura (perumahan, 

transportasi, asuransi 

kesehatan yang  *): 

a. dapat dimiliki 

b. tidak dapat dimiliki 

 

4 3,402 

 

 

Paket remunerasi Manajemen dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam 

kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut: 

              (satuan orang) 

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 

tahun *) 

Jumlah Manajemen 

Di atas Rp 2 miliar 1 

Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar 0 

Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milliar 3 

Rp 500 juta ke bawah  

    *) yang diterima secara tunai 
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10) Shares option 

  N/A 

 

11) rasio gaji tertinggi dan terendah 

a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 22 

b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 2 

c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 0 (N/A) 

d) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 1 : 2.4 

 

12)    Frekuensi rapat Dewan Komisaris 

N/A 

 

13)    Jumlah penyimpangan internal (internal fraud) 

Tidak terdapat penyimpangan internal dalam tahun 2011.  

 

14) Permasalahan hukum 

Tidak terdapat permasalahan hukum dalam tahun 2011. 

 

15) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan 

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan dalam 

tahun 2011. 

 

16)     buy back shares dan buy back obligasi Bank 

N/A 

 

17)   Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode 

pelaporan 

N/A 

 

18) Bank telah melakukan Self Assessment atas pelaksanaan Good Corporate 

Governance dan mendapatkan nilai komposit sebesar 2.30 (terlampir). 
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Jakarta, Mei 2011 
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