
Kertas Kerja Pemeriksaan 
Satuan Pengawas Intern PD BPR BKPD/BP/LPK Kabupaten Tasikmalaya. 
Bidang SIMPANAN 
 
No Aspek Yang Diperiksa Hasil Temuan 

(disertai bukti) 
Tindak Lanjut Rekomendasi 

01. Menerima setoran di luar kantor tidak 
menggunakan tanda setoran yang telah 
ditetapkan. 

   

02. Terlambat mengajukan hak klaim kepada 
pihak asuransi.  

   

03. Tidak memeriksa identitas dan atau 
mencocokkan tanda tangan nasabah serta 
persyaratan lainnya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

   

04. Mengijinkan orang yang tidak berhak tanpa 
disertai surat kuasa untuk menarik 
simpanan nasabah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

   

05. Terlambat membuku setoran nasabah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

   

06. Tidak meminta data nasabah dan tidak 
meminta nasabah mengisi sumber dana 
sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah. 

   

07. Tidak memeriksa identitas dan atau 
mencocokkan tanda tangan nasabah serta 
persyaratan lainnya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, baik pada saat 
pembukaan rekening, transaksi maupun 
penutupan rekening. 

   

08. Melakukan penggantian buku tabungan 
tidak sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku 

   

09. Menyalahgunakan setoran simpanan.    
10. Merekayasa dan atau menyalahgunakan 

tanda setoran dan atau tanda penarikan 
simpanan nasabah untuk kepentingan 
pribadi dan atau orang lain. 

   

11. Menyalahgunakan hadiah / bunga 
simpanan yang seharusnya menjadi hak 
nasabah. 

   

12. Melakukan pungutan yang tidak sah 
kepada nasabah.  

   

13. Menyalahgunakan dana simpanan 
nasabah  

   

14. Menyalahgunakan kewenangan pemberian 
tarif bunga / porsi bagi hasil simpanan 

   

15. Merekayasa dana yang tidak berbunga 
untuk memperoleh bunga guna 
kepentingan pribadi dan atau pihak lain. 

   

16. Menyalahgunakan rekening simpanan pasif 
dan atau telah ditutup. 

   

17. Melakukan overbooking rekening simpanan 
tanpa didukung dokumen sumber yang 
sah. 

   

18. Merekayasa saldo rekening simpanan 
tanpa didukung dokumen sumber dan atau 
bukti pembukuan yang sah. 

   

19. Menyalahgunakan dana pengembangan 
produk dan atau dana promosi. 

   

20. Meminta imbalan berkaitan dengan 
pekerjaan untuk kepentingan pribadi dan 
atau pihak lain. 

   

21. Menerima uang atau yang disetarakan, 
hadiah atau pemberian berkaitan dengan 
pekerjaan di bidang Simpanan. 
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22. Membuka rekening simpanan fiktif.    
23. Tidak tertib dalam mengelola register 

blanko formulir tabungan dan deposito. 
   

24. Tidak tertib dalam pengisian formulir 
tabungan dan atau deposito baru. 

   

25. Tidak terdapat copy identitas nasabah 
didalam file data penabung dan atau 
deposan. 

   

26. Tidak melaksanakan peraturan tentang 
KYC (prinsip mengenal nasabah) dengan 
benar. 

   

27 Mengeluarkan kwitansi fiktif seolah-olah 
membayar komisi/insentif setoran deposito 
baru/perpanjangan. 

   

 
TANGGAL PEMERIKSAAN  

UNIT KERJA YANG DIPERIKSA  

Nama Pemeriksa  

dan Tanda Tangan 

 

 


