Evaluasi Kinerja Komite
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya
Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan
Komisaris telah membentuk 4 (empat) komite yaitu:
1. Komite Audit
2. Komite Remunerasi dan Nominasi
3. Komite Pemantau Risiko
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi
Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Dewan
Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kualitas
informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan auditor eksternal dan
internal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku. Sepanjang tahun 2018, Komite Audit telah menjalankan tugas dan
tanggungjawabnya dengan baik. Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 21 (dua puluh
satu) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain :
1. Usulan nama KAP yang telah melalui prosedur pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku, yang
akan melakukan proses audit Laporan Keuangan Bank Mandiri dan Dana Pensiun Lembaga
Keuangan (DPLK) Bank Mandiri tahun 2018.
2. Memberikan masukan terkait Satuan Kerja Audit Internal maupun KAP yang terpilih.
3. Usulan persetujuan atas RKAP tahun 2019 dan Rencana Bisnis Bank tahun 2019 – 2021 yang
diajukan oleh Direksi.
Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dalam
melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi
terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2018, Komite Remunerasi dan
Nominasi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Remunerasi dan
Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dan menjalankan tugasnya yang antara
lain :
1. Memberikan rekomendasi/usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Bank Mandiri kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Memperoleh dan menganalisa data bakal calon Direksi dari talent pool pejabat satu tingkat di
bawah Direksi serta mengidentifikasi calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat.
3. Mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri
berupa sistem penggajian/honorarium, fasilitas/tunjangan, tantiem, dan seterusnya untuk
tahun 2018.
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Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan dalam melakukan
pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai
agar penerapan manajemen risiko Bank Mandiri tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur
dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank Mandiri tetap dapat terkendali
pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan Bank Mandiri. Sepanjang tahun 2018,
Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite
Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 30 (tiga puluh) kali dan menjalankan tugasnya
yang antara lain:
1. Usulan persetujuan atas permohonan fasilitas kredit dan penyediaan dana kepada Pihak Terkait,
baik yang sifatnya perpanjangan, tambahan, perubahan ataupun pemberian baru.
2. Usulan struktur organisasi Bank Mandiri.
3. Usulan penambahan modal, pelepasan saham, pembubaran (likuidasi) pada Entitas Anak.
4. Reviu usulan susunan pengurus/manajemen pada Entitas Anak.
5. Usulan Update Recovery Plan dan Kebijakan Pengelolaan Entitas Anak.
6. Reviu Risk Dashboard, stress test pengelolaan serta pelaksanaan manajemen risiko di Bank
Mandiri.
7. Reviu permohonan lainnya yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain
usulan melakukan kerjasama Build, Operate, Transfer (BOT) untuk optimalisasi aset Bank
Mandiri.
Komite Tata Kelola Terintergasi memiliki tugas dan tanggung jawab jawab untuk membantu dan
memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas penerapan
Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Bank
Mandiri agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta Pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab Direksi Bank Mandiri. Sepanjang tahun 2018, Komite Tata Kelola Terintergasi telah
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Tata Kelola Terintergasi telah
melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:
1. Tindak Lanjut Hasil Onsite Review OJK.
2. Update Hasil Audit Internal Terintegrasi.
3. Hasil Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
4. Realisasi Rencana Kerja Satuan Kerja Terintegrasi Tahun 2018.
Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komitekomite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2018 komitekomite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif dilihat dari
pencapaian Key Performance Indicator (KPI) masing-masing komite. Informasi pencapaian Key
Performance Indicator (KPI) Komite di Bawah Dewan Komisaris disajikan pada tiap-tiap bagian
Komite Dewan Komisaris.
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