Selamat sore rekan-rekan Sentra Kredit WJK..
Menindaklajuti Surat Wilayah Jakarta Kota dan Memo Divisi ERM sebagai berikut.:
1.
2.

3.
4.

Surat Wilayah Jakarta Kota No. WJK/5.1/4022 Tanggal 24 September 2013 Perihal Updating
Industry Risk Rating (IRR) Tahun 2014
Surat Wilayah Jakarta Kota No. WJK/5.1/4023 Tanggal 24 September 2013 Perihal
Permintaan Data Rasio keuangan Coverage (DSC) dalam rangka Review Standar Rasio
keuangan dan Industry Risk Rating (IRR) Pada Tahun 2014
Memo no.ERM/2/0790 tanggal 29 Agustus 2013 (terkait pengisian kuesioner untuk review
IRR 2014
Memo no.ERM/2/0822 tanggal 06 September 2013 (terkait permintaan data DSC untuk
review standar rasio keuangan atas arahan/disposisi CBRO pada saat review IRR tahun 2013)

Batas waktu pengisian kuesioner IRR dan penyampaian data DSC paling lambat Jum’at tgl.
25 Oktober 2013.
Sampai dengan hari ini Rabu tanggal 23 Oktober 2013, masih banyak Unit dan petugas kredit yang
belum menyampaikan data DSC maupun mengisi kuesioner IRR dimaksud.
Untuk kuesioner :
Pengisian kuesioner dilakukan oleh segenap petugas kredit baik pejabat pemutus maupun bukan
pemutus kredit (CA, RM, PPM, pejabat pemutus maupun bukan).
Kuesioner ONLINE dapat diakses di BNI Forum tanggal 30 Agustus 2013 dengan judul
file“Updating Data dalam rangka Review Industry Risk Rating (IRR) Tahun 2014”.
Sebelum mengisi kuesioner, mohon diperhatikan petunjuk pengisian dan pengiriman kuesioner.
Untuk data DSC :
Digunakan untuk review standar rasio keuangan tahun 2014.
Sesuai arahan CBRO pada saat review standar rasio keuangan tahun 2013 lalu, ERM diminta untuk
mengkaji penggunaan Debt Service Coverage (DSC) sebagai salah satu rasio disamping rasio
keuangan lainnya yang telah berjalan (11 rasio untuk segmen Korporasi-Menengah dan 6 rasio
segmen Kecil).
Sehubungan 2 hal tersebut di atas, mohon perhatian, kerjasama dan bantuannya untuk mendesak
Unit/petugas kredit di bawah penyeliaan Bapak/Ibu untuk dapat SEGERA :
1. Mengisi kuesioner IRR dimaksud (masing-masing petugas kredit mohon dapat mengisi minimal
3 kuesioner dengan 3 bidang usaha yang berbeda).
2. Menyampaikan data DSC sesuai format yang diminta.
Mengingat hasil pengisian kuesioner dan data DSC tersebut SANGAT kami butuhkan untuk review
IRR dan standar rasio keuangan tahun 2014, dan selanjutnya akan digunakan untukUPDATING
PARAMETER pada SISTEM IRS ONLINE.

Terlampir kami sampaikan rekap Unit yang telah menyampaikan data DSC dan mengisi kuesioner
IRR.
Penjelasan rekap Unit :
1. Kolom “Data DSC” : apabila tercantum kata “ok”, Unit dimaksud telah menyampaikan data
DSC
2. Kolom “JCA”, “JRM”, “OTR”’ “PPM” adalah jumlah petugas CA, RM, lainnya
(pemimpin/penyelia Unit), dan PPM, yang telah mengisi kuesioner IRR
3. Kolom “Kues” adalah jumlah kuesioner yang telah disampaikan kepada kami
4. Kolom “JML” adalah total jumlah JCA + JRM + OTR yang telah mengisi kuesioner IRR.
Unit Wilayah Jakarta Kota yang sudah lengkap mengisi kuesioner tersebut baru SKM Jakarta
Gunung Sahari, sedangkan yang lainnya belum mengisi kuesioner tersebut.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan bantuan dan kerjasama Saudara dan segenap
pegawai dibawah supervisinya untuk mengisi kuesioner tersebut.
Apabila ada pertanyaan mengenai kuesioner IRR tersebut, dapat menghubungi :
- Sdr. Dian Novita Aryanti – Telp. 021 5728033. Voip 70 000 8033. HP. 08122814558
- Sdri. Yulia Puspita Dewi – Telp. 021 5728667. Voip 70 000 8667
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

