BANKiBISNIS

PENDAHULUAN

Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya
bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan. Dalam kaitan ini diperlukan
komitmen dari top management dan seluruh jajaran organisasi, diantaranya melalui
pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).
Dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia , khususnya dalam Pasal 33 Peraturan Bank Indonesia nomor
8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank
Umum, maka dibuat Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Bisnis
Internasional yang dipergunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan
tugas Anggota Direksi PT. Bank Bisnis Internasional.
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Bisnis Internasional secara garis
besar meliputi :
A. Pengaturan Etika Kerja
B. Waktu Kerja
C. Pengaturan Rapat.
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MATERI PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA

A. PENGATURAN ETIKA KERJA

1.

Setiap Anggota Direksi harus bekerja sebaik-baiknya serta wajib dengan
itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan
dan pengembangan usaha PT. Bank Bisnis Internasional.

2.

Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab melaksanakan tugas sesuai
pembagian tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam Anggaran
Dasar PT. Bank Bisnis Internasional dan oleh Dewan Komisaris.

3.

Setiap Anggota Direksi dalam menjalankan tugas harus berlandaskan
Piagam Kode Etik Direksi PT. Bank Bisnis Internasional.

4.

Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila
yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

5.

Keputusan Direksi yang telah dicapai melalui quorum, baik dalam rapat
Direksi maupun melalui edaran, menjadi tanggung jawab bersama dan
kolegial.

6.

Setiap Anggota Direksi dalam menjalankan tugas harus berpedoman pada
ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan Pemerintah, Bank Indonesia, dan
otoritas pengawas baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan dan
ketentuan lainnya.

7.

Setiap Anggota Direksi dalam menjalankan tugas pengelolaan PT Bank
Bisnis Internasional harus berpedoman kepada prinsip kehati-hatian.

8.

Setiap Anggota Direksi mempunyai kesetaraan dalam tanggung jawab yang
ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku dan dengan
demikian mempunyai kesetaraan dalam memperoleh hak berupa gaji dan
kompensasi lainnya dari PT Bank Bisnis Internasional sebagai badan usaha
yang berbentuk badan hukum.

9.

Setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Bank harus dibicarakan dalam
Rapat Direksi.
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10.

Setiap Anggota Direksi dalam menjalankan tugas harus memiliki kompetensi
dan integritas yang baik.

11.

Setiap Anggota Direksi harus dapat bekerja sebaik-baiknya dan wajib
mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bank Bisnis Internasional dan peraturan
perundangan yang berlaku.

12.

Setiap Anggota Direksi harus menyadari pentingnya pelaksanaan prinsip
Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan Bank pada
seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

13.

Segala keputusan Direksi yang diambil berdasarkan Pedoman dan Tata
Tertib Kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab secara kolegial dari
seluruh Anggota Direksi.
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B. WAKTU KERJA

Waktu kerja Direksi ditetapkan sebagai berikut :
1.

Hari kerja Anggota Direksi PT Bank Bisnis Internasional adalah setiap hari
kerja bank, sebagaimana ditentukan Pemerintah dan atau Bank Indonesia.

2.

Waktu kerja dan jam kerja dari Anggota Direksi adalah hari Senin sampai
dengan hari Jumat, dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB
dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00
WIB.

3.

Bagi Anggota Direksi yang memeluk Agama Islam yang akan melaksanakan
ibadah sholat Jumat diberikan kesempatan mengunakan waktu istirahat
sesuai perubahan jadual ibadah sholat Jumat.

4.

Dalam melaksanakan tugas dan tangung jawabnya sebagai Anggota Direksi,
jam kerja dapat melampui dan menyimpang dari waktu kerja yang ditetapkan
dalam angka B2, dengan tetap menyediakan waktu yang cukup guna
penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

5.

Pengaturan waktu kerja Anggota Direksi harus memperhatikan ketentuan
Pemerintah serta memperhatikan ketentuan waktu cuti yang ditetapkan PT.
Bank Bisnis Internasional.
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C. PENGATURAN RAPAT

1.

Penyelenggaraan Rapat Direksi diatur dengan memperhatikan ketentuan
penyelenggaraan

rapat

sesuai

Anggaran

Dasar

PT.

Bank

Bisnis

Internasional..
2.

Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dan apabila Presiden Direktur
berhalangan, rapat dipimpin oleh salah satu Anggota Direksi.

3.

Dalam hal Rapat Direksi membahas hal-hal yang menyangkut bidang tugas
Direktur bidang lainnya, maka pimpinan rapat dapat diserahkan kepada
Direktur Bidang terkait.

4.

Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.

5.

Rapat Direksi dilaksanakan secara berkala sesuai pengaturan yang
ditetapkan Presiden Direktur guna membahas hal-hal yang penting serta
strategis yang menyangkut usaha Bank.

6.

Dalam hal terdapat hal yang bersifat mendesak, maka Direksi dapat
mengadakan rapat sewaktu-waktu.

7.

Penyelenggaraan Rapat Direksi harus dibuatkan Risalah Rapat yang berisi :
7.1. Agenda Rapat
7.2. Hasil pembahasan dan Keputusan Rapat .

8.

Perbedaan pendapat/dissenting opinions yang terjadi dalam Rapat Direksi
sebagaimana dimaksud dalam C2, wajib dicantumkan secara jelas dalam
Risalah Rapat beserta alasan dan dasar perbedaan pendapat tersebut.

Bandung, 02 Januari 2008

PT. Bank Bisnis Internasional

Presiden Komisaris

