Lampiran C
PENGUMUMAN
Nomor : 500/001/PANSEL_BPR/IV/2019
Tanggal : 5 April 2019
CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

:

Tempat/Tanggal Lahir

:

Agama

:

Alamat

:

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :
a. berkomitmen untuk memetuhi ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam
waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan
ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah
selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
dan/atau
1) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau
lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika / psikotropika, penyelundupan,
kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme,
pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan
hidup, di bidang kelautan dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani
dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain terancam dalam DTL;
d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
e. bukan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum
yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
f. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham,
pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyataka bersalah

menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir
sebelum dicalonkan;
g. tidak mearngkap jabatan sebagai :
1) anggota Dewan Komisaris melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang
berlaku;
2) anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan /atau Bank Umum;
h. bersedai memenuhi ketentuan yang mengatur mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak
memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota
Dewan Komisaris atau anggota Direksi;
i. bersedia memenuhi ketentuan yang mengatur bahwa Komisaris Independen tidak
memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan
keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham
pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak
independen (khusus bagi calon Komisaris Independen);
j. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian
kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses
penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/ reputasi
keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
k. berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
l. bersedia untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta oleh
Otoritas Jasa Keuangan;
m. tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan
yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama
(bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
n. bersedia menerima hasil keputusan penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan
mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian
kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut
dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah,
apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.
….…………………, ………………….2019
Yang membuat pernyataan

Materai 6000

….…………………………….

