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DEKLARASI ANTI FRAUD
Dalam rangka  mencegah  terjadinya  kasus-kasus penyimpangan  operasional  pada
bank, yang  dapat  merugikan  nasabah  atau  bank  maka  diperlukan  suatu
peningkatan efektifitas pengendalian internal. Dimana Efektifitas pengendalian fraud
merupakan bentuk penegasan dari Bank dan untuk disadari dan dipahami secara
menyeluruh pada setiap level organisasi Bank bahwa “Fraud” merupakan bentuk tindak
kejahatan dan tindakan yang tidak bermoral  khususnya dalam organisasi perbankan,
dengan kami menyatakan bahwa

1. Dewan Komisaris memastikan pengembangan budaya, kepedulian dan
pengawasan penerapan  kode etik terhadap  pencegahan  fraud untuk seluruh
jenjang organisasi yang dilakukan Direksi dalam  pelaksanaan  kebijakan
strategi  anti fraud  termasuk penyediaan  jalur komunikasi yang memadai untuk
seluruh level organisasi tentang perilaku yang dikategorikan tindakan fraud.

2. Direksi  mengembangkan  budaya,  kepedulian dan penerapan   kode  etik
terhadap pencegahan  fraud pada seluruh jenjang organisasi dan penyediaan
jalur komunikasi yang efektif kepada seluruh jenjang organisasi tentang
perilaku yang termasuk tindakan fraud yang tertuang dalam kebijakan strategi
anti fraud.

3. Direksi  menunjuk  Divisi Audit Intern  sebagai  unit  kerja yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan penerapan strategi anti fraud secara menyeluruh
dan mengevaluasi efektifitas penerapan  dari kebijakan dan strategi yang
ditetapkan.

4. Seluruh pegawai bank pada setiap unit kerja bertanggung  jawab dan
berkewajiban untuk  mendukung  serta  bekerjasama  dalam pelaksanaan
strategi  anti fraud  yang telah ditetapkan.

5. Dengan menandatangani deklarasi ini maka
a. Pengurus dan seluruh pegawai bank tidak akan mentolerir segala

bentuk tindakan fraud (zero tolerance for fraud) dan kejahatan
perbankan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

b. Pengurus dan seluruh pegawai bank berkomitmen untuk  tidak terlibat
secara langsung maupun tidak langsung terhadap tindakan yang di
indikasikan sebagai tindakan fraud dan kejahatan perbankan;

c. Pengurus dan seluruh pegawai bank berkomitmen untuk berperan aktif
dalam mencegah adanya suatu tindakan fraud dan kejahatan perbankan;
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d. Pengurus dan seluruh pegawai bank secara sadar dan bertanggungjawab,
akan menerapkan strategi anti fraud yang sudah ditetapkan  bank dan
selalu menjaga integritas diri demi  kepentingan bank dalam menjaga
kredibilitasnya sebagai lembaga perbankan yang terpercaya


