
Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Latar Belakang
Kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat sejalan dengan perkembangan 
teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan berdampak sangat besar 
terhadap risiko yang akan dihadapi oleh Bank, khususnya Risiko Kepatuhan (Compliance 
Risk).

Untuk memitigasi Risiko Kepatuhan terhadap kegiatan usaha Bank, diperlukan berbagai 
upaya baik yang bersifat preventif (ex-ante) maupun kuratif (ex-post), berdasarkan pertim-
bangan tersebut Otoritas Jasa Keuangan menetapkan POJK tentang Pelaksanaan Fungsi 
Kepatuhan Bank Umum.

Fungsi Kepatuhan
Merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (ex-ante) 
untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha 
yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang 
dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Risiko Kepatuhan
Merupakan risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan 
peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
1. Menetapkan ketentuan internal melalui SE MJM perihal Kebijakan Pelaksanaan
 Fungsi Kepatuhan;
2. Mengangkat Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk
 Satuan Kerja Kepatuhan.
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Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; 
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan
 ditetapkan oleh Direksi; 
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun
 ketentuan dan pedoman internal Bank; 
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta
 kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
 Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; 
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil
 Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar
 negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan
 peraturan perundang-undangan; dan 
7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan
1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh
 kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi; 
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap
 Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang
 mengatur 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 ketentuan
 peraturan perundang-undangan; 
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan
 kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai
 dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-
 undangan; 
5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan
 prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
 Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan. 
 


