
 

 

DAFTAR ISIAN 
CALON ANGGOTA DIREKSI 

PT. BPRS MOJO ARTHO KOTA MOJOKERTO (PERSERODA) 

MASA JABATAN 2021 - 2026 

 
NO PERTANYAAN JAWABAN/PENJELASAN 

1. Identitas Calon yang diajukan: 

Nama lengkap  

Nama lain (apabila ada)  

Tempat, tanggal lahir 

(dd/mm/yyyy) 

 

Alamat sesuai KTP  

Alamat domisili  

NPWP  

2. Pihak yang mengusulkan 

pencalonan Saudara sebagai  
anggota Direksi. 

 

3. Hubungan Saudara dengan pihak 

yang mengusulkan pencalonan 

Saudara sebagai anggota  
anggota Direksi. 

 

4. Perusahaan-perusahaan yang 

pernah dan sedang Saudara miliki 

(termasuk bank) baik secara 

sendiri-sendiri atau secara 

bersama-sama dan besarnya 
kepemilikan Saudara. 

 

5. Apakah Saudara atau perusahaan 

Saudara (termasuk bank) pernah 

ditolak permohonan izinnya di 

bidang perbankan/lembaga jasa 

keuangan oleh pihak yang 

berwenang di Indonesia atau di 
negara lain? 

 

6. Apakah Saudara memiliki 

perusahaan (termasuk bank) yang 

pernah dinyatakan  pailit, 

dibekukan/dibatalkan/dicabut 

oleh pihak  yang berwenang di 
Indonesia atau negara lainnya? 

 

7. Apakah perusahaan (termasuk 

bank) yang pernah Saudara miliki 

atau perusahaan (termasuk bank) 

dimana Saudara pernah bekerja, 

pernah gagal memenuhi 

kewajiban kepada pihak lain 

berdasarkan hukum di Indonesia 
atau negara lain? 

 

8. Apakah perusahaan Saudara 

(termasuk bank) yang pernah dan 

sedang Saudara miliki, pernah 

atau         sedang        mempunyai 
pinjaman yang telah jatuh  tempo 

 

 
 

 



 

 

 dan bermasalah? 

Jelaskan secara rinci. 

 

9. Apakah Saudara sendiri atau 

dalam asosiasi, perusahaan 

(termasuk bank) Saudara atau 

kelompok usaha Saudara, pernah 

dipublikasikan atau menjadi 

obyek investigasi pihak 

berwenang terkait dengan tindak 

pidana dan/atau tindakan tercela 
lain di bidang keuangan? 

 

10. Apakah Saudara pernah bekerja 

di perusahaan (termasuk bank) 

yang pernah atau sedang 

mempunyai pinjaman yang telah 

jatuh tempo dan bermasalah? 

Uraikan jabatan, tanggungjawab 

dan kewajiban Saudara pada 

perusahaan (termasuk bank) 
tersebut. 

 

11. Pernahkah  permohonan 

pencalonan Saudara sebagai 

pengurus di  bidang 

perbankan/lembaga jasa 

keuangan lainnya ditolak oleh 

pihak      yang      berwenang     di 
Indonesia atau di negara lain? 

 

12. Apakah Saudara mempunyai 

pinjaman yang telah jatuh tempo 

dan bermasalah baik secara 

sendiri-sendiri atau secara 
bersama-sama? 

 

13. Apakah Saudara pernah bekerja 

di perusahaan (termasuk bank) 

yang pernah dinyatakan pailit 

atau telah dinyatakan dicabut ijin 

usahanya atau ditutup oleh pihak 

yang berwenang di Indonesia atau 

negara lainnya? Uraikan jabatan, 

tanggungjawab dan kewajiban 

Saudara pada perusahaan 
(termasuk bank) tersebut. 

 

14. Apakah Saudara pernah diminta 

untuk berhenti bekerja, 

diberhentikan, dikenakan 

tindakan disiplin/sanksi oleh 

perusahaan atau dikenakan 

sanksi larangan untuk 
menjalankan profesi Saudara? 

 

15. Pernahkah Saudara  mengikuti 

ujian Sertifikasi Perbankan? 

Apabila pernah, pada level apa 
dan memperoleh predikat apa ? 

 

16. Apakah Saudara  memiliki 

hubungan  dengan PSP dan 

 

 

 



 

 pengurus lain (hubungan 
keluarga,   keuangan, 
kepengurusan, kepemilikan)? 

 

17. Jelaskan pemahaman Saudara 

terhadap peraturan perundang- 

undangan  perbankan, 

diantaranya kegiatan usaha dan 

produk bank, ketentuan 

prudential (seperti BMPD, KPMM, 

Kualitas Aset, dan Manajemen 

Risiko), kelembagaan, 

kepengurusan, kepemilikan, 

Tingkat Kesehatan Bank, self- 
regulatory banking dan lainnya. 

 

18. Jelaskan visi, misi dan strategi 

Saudara yang akan diterapkan 

untuk mengembangkan BPRS ke 

depan termasuk alternatif 

penyelesaian terhadap 

permasalahan yang dihadapi 
BPRS. 

 

19. Bagaimana komitmen Saudara 

terhadap pengembangan 

operasional BPRS yang sehat, 

penerapan prinsip kehati-hatian 

di bidang perbankan dan tata 

kelola serta ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan 

yang berlaku? 
Jelaskan. 

 

20. Bagaimana komitmen Saudara 

terhadap pengembangan usaha di 

Indonesia di masa mendatang 

serta bagaimana peran Saudara 

dalam meningkatkan kontribusi 

BPRS terhadap pengembangan 

usaha dan perekonomian pada 

umumnya? 
Jelaskan. 

 

21. Jelaskan strategi dan proses 

bisnis BPRS sesuai Rencana 

Bisnis Bank dan peranan 
Saudara. 

 

22. Jelaskan mengenai kondisi BPRS 

terkait business size, segmentasi 

dan peta permasalahan BPRS 

serta rencana rekomendasi 
perbaikan. 

 

23. Jelaskan: 

a. Tugas, fungsi dan tanggung 

jawab posisi yang akan dijabat 

Saudara. 

b. Pelaksanaan prinsip-prinsip 
tata kelola pada seluruh 
tingkatan organisasi BPRS. 
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24. Jelaskan pengalaman Saudara 

dalam bidang kepatuhan. 

Bagaimana Saudara memastikan 

bahwa kebijakan, ketentuan, 

sistem dan prosedur serta 

kegiatan usaha BPRS sesuai 

dengan  ketentuan  regulator  dan 
ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku? Jelaskan. (khusus 
Direktur    yang  membawahkan 
fungsi Kepatuhan) 

 

25. Jelaskan visi dan misi Saudara 
dalam menyikapi permasalahan 

internal dan eksternal dari 

strategi bisnis BPRS (tergantung 
fokus bisnis dari BPRS). 

 

26. Jelaskan motivasi dan komitmen 

dalam pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab pada posisi yang 
akan Saudara jabat. 

 

27. Jelaskan kesesuaian kompetensi 

dan pengalaman kerja Saudara 

dalam menjalankan tugas pada 
posisi yang akan Saudara jabat. 

 

28. Apakah Saudara memiliki prestasi 

di bidang perbankan/lembaga 

jasa keuangan lainnya? 
Jika Ya, jelaskan. 

 

29. Apakah Saudara memiliki 

kompetensi khusus/spesifik yang 

akan memberikan kontribusi 

positif bagi BPRS? 
Jika Ya, jelaskan. 

 

30. Jelaskan bentuk independensi 
Saudara terhadap PSP? Jelaskan. 
(khusus       Direktur       Utama, 
Direktur  yang membawahkan 
fungsi Kepatuhan, Komisaris 
Independen) 

 

31. Jelaskan bagaimana Saudara 

akan meningkatkan pengetahuan 

perbankan Indonesia mengingat 

Saudara belum pernah bekerja di 

perbankan Indonesia? 
(Khusus yang belum pernah 
bekerja di perbankan Indonesia) 

 

32. Jelaskan apabila terdapat 

informasi lain yang dapat 

dijadikan pertimbangan Otoritas 

Jasa Keuangan dalam memproses 
permohonan Saudara: 
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Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa : 

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak 

dan kewajiban saya selaku Direksi sebagaimana diatur dalam 
ketentuan yang berlaku. 

2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat. 

3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam 

waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi  

yang signifikan. 

4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka 

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri 

sebagai Dewan Komisaris/Direksi bank. 

 

Nama kota, .............. 

 

Tandatangan… .... (bermeterai) 

 

Nama/jabatan………… 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


