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PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
JL. MERBABU N0.48 TELP.(0276) 321003 BOYOLALI 57311

PERATURAN DAEIL\H KABLIPATEN BOYOLALI
NOMOR 4 I.AHUN2003 

TETVrAISG

PERLTSAHAAN DAERAH BANKPe^KREDltain RAKYAT BANKPASAR
KABl PAILN BOYOIjALI

DENGAN RAHMAT Tl IHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLAIvL

Meiiimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupateii Daerah Tingkat H Boyolali 
Nofflor 10 Tahun 1995 tentang Pei-usaliaaii Daerali Bank 
Perkreditan Rakyat Kabupalen Boyolali dipandang tidak sesuai lagi 
dengan keadaan sekai ang;

b. bahwa untuk pengembangan Penis ah aan Daerah Bank Perkreditan 
RakN’at milik Pemerintah Kabiipaten Boyolali, perlu menjamtn
kelangsungannya; .

c. bahw'a untiik menjamin agar PD, BPR Bank Pasar milik Pemerintah 
kabupalen Boyolali menjadi bank yang berkategori sehat, perlu 
memenuhi menienuhi Capital, Activa, Management, Earning, dan 

Liquiditas (C*AMEL) bank;
d. baliwa berdasaikan pertimbangan hunif a dan b, maka perlu 

ditet^kan dengan Peraturan Daerah.

Meiigingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah daerah Kabupalen Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengali (ReritaNegaiaTahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Penisahaan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2387);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembai'an Negaia Taliun 1992 Nomor 30. Tambatian Lembaiaii 
Negara Nomor 3472), scbagaimana telah diubah dengan Undang 
undang Nomor 10 Taliun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negai a Nomor 3790);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintalian 
Daerah (Lembaran Negara Taliun 1999 Nomor 60, Tambahan 
I^embaran Negara Negara 3839);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
(Lembaian Negaia I’aliim 1999 Nomor 66, Tambalian Lombaian 
Negaia Nomor 3843);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penmbangan 
Keuangan Antara Pemeriritali Pusaf dan Daerah (lembaran Negara 
Tahun" 1999 Nomor 72, Tambahan Lambaran Negara Nomor 
3848);
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7. Uiidimq niidoiia Nomor 'Ijilnm 1999 tentang I’enyelenegara 
Neu:-iia Yaiig Btrsih dmi Rebas Korupsi, Kolusi dmi Nfpolisine 
(Lcmbunm Ncgiira Taliiiii 1999 Nomor 75, Tambalian Lcmbtiran 
NegaraNomor 3581);

8. Peraluran Pemerintah Nomor 25 Taliim 1999 tentang Pencabutan 
Izin Usalia, Pembubaran daji Likuklasi Bank (I^mbaian Negai'a 
Taliun 1999 Nomor 52, Tambalian Lembaran Negara Nomor 3831);

9. Perahimn Pemerintah Nomor 30 Tahim 1999 tentang Pencabutan 
Perahiran Pemerintah Nomor 71 Tainm 1992 tentang Bank 
Pcrkreditan Ral<\’at (Lembaran Nogaia Talmn 1999 Nomor 63, 
Tambalian Lembaran Negai a Nomot 3862);

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Taliim 1999 tentang Teknik 
Penyiisuiian Peraturan Penjiid<mg-uiidangaii dan Beiiluk Rancangan 
Undang-imdang, Rancangan Pcratirran Pemerintah d?in Keputusan 
Presiden (Lembai'nn Negara Tahim 1999 Nomor 70).

Dengan ]iersctiijiian

DP:\\7VN Pl'TOVAKlLAN UA10rAT DAICKAII KABUl’ATTQV BO YO KALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOIALI 
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH RANK PEtLEREDD AN 
RAKiTAT RANKP.ASAR KABUPATEN BOYOKALL

BABI
KEJENiUAN UMUM 

Pasal 1

Dalani Peraluran Daerali ini yang diniaksud dengan:
1. Daerali adalali Kabupaten Boyolali.
2. Dewan Penvaldlan Ralcyat Daerali yang selanjiitnya disinglmt 

DPPxD adalah Dewan Perwakilan Ralwat Daerah Kabupaten 
Boyolali.

3. Bupati adalah Bupali Boyolali.
4. W^il Bupati adalali Wakil Bupati Boyolali.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah 

Otonomyang lain sebagai BadanEJjsekutif Daerah.
6. Perusaliaan Daerali Bank Perlcreditan Rak^?al Banic Pasar 

Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut PD BPR Bank Pasar 
adalali Perusaliaan Daerali yang bergerak di bidimg peibaiikan, 
yang selunih modalnya menipakan kekayaan Daerah yang 
dipisahkan.

7. Dewan Pegawas adalali Dewan Pengawas Perusaliaaii Diierali Banlc 
Perh’editan Rakj’at Bank Pasai* Kalnipaten Boyolali.

8. Direksi adalah Direksi Penisaliaan Daerali Banl: PerlTcditan Rak^mt 
Bank Pa.snr Kabupaten Boyolali.

9. Pengunis adalah Dewan Pengawas dan Direksi Penisahaan Daerah 
Bank Perkroditaii Raks'at Banlc Pasar Kabupaten Boyolali.

10. Pegawai adidah Pegawai Penisaliaan Daerali Bank Perkreditan 
Rak>rat Bank Pasar Kabupaten Boyolali.



liABH
NAMA, BENTUTv DAN TE2VIPAT KEDUDXJKAN

Pasal2
(1) PD BPR didirikan dengan nama PD. BPR Bank Pasar Kabupaten 

Boyolali.
(2) PD BPR Bank Pasar mempakan badan usalia milik daerah yang 

berbentuk Penisahan Daerah yang dalam melaksanakan tugas, 
fungsi dan usahanya di bidang perbankaa

Pasal3
PD BPR Bank Pasar berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten BoyolaJi.

Pasal 4
PD BPR Bank Pasar membuka Cabang, Cabang Pembantu, Kantor 
Kas atan Unit Pelayanan di wilayah Kabupaten Boyolali sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HABin
AZAS DANTLUUAN 

Pasal 5
PD BPR Bank Pasar dalam mslakukan usahanya berazaskan 
demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6
Tujuan PD BPR Bank Pasar adalali untuk membantu dan mendorong 
pertiimbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang 
serta sebagai salah satu sarana untiilc meningkatkan sumber 
pendapatan daerali dalam ran.gka memperbaiki taraf hidup masyarakat 
di Daerali.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal?
PD BPR Bank Pasar mempunyai tugas mengembangkan 
perekonomian dan menggeraklcan pembangunan daerah melalui 
kegiatan Bank Perkreditan Rak^^at, sebagai sumber pendapatan asli 
Daerali dan mempakan salali satu kelengkapan otonomi Daerali.

Pasal 8
PD BPR Bank Pasar mempunyai flingsi sebagai berikut:
a. mengliimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabmigan dan 

deposito berjan.gka;
b. memberikan kredit dan melalcsanakan pembinaan khususnya 

terhadap pengusaha kecil dan menengah;
c. melaksanakan kerja sama antar PD BPR Bank Pasar dan dengan 

lembaga perbankan atau keuaiigan lainnya;
d. nienjalanican usalia perbankan lainnya, sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan penindang-undangan yang berlaku;



e. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia 
(SBI), deposito berjangka. Sertifikat deposito dan atan tabungan 
pada bank lain.

BAB V 
MODAL 

Pasal 9

(1) Modal dasar PD BPR Bank Pasar ditetapkan sebesar 
Rp. 15.000.000.000,00 (limabelaa milyar lupiali).

(2) Untuk memenulii modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Pemerintali Daerali menambali modal yang disetor secai’a bertaliaj^ 
yang besamya ditetapkan dengan Keputiisan Bupati yang tel all 
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sesiiai dengan kemampuan keuangan daerali dan alaii dari sumber 
keuangan lainnya yang sah paling sedikit Rp. 750.000.000 (tujuli 
ratus lima pululi juta rupiali) setiap tahun dalam kunin waktu 10 
(sepuluh) tahun.

(3) Modal PD BPR Bank Pasar menipakan kekayaan Daerah yang 
dipisalikan.

BAB VI
PENGimiS DANPEGAWAI 

Bag! an I&satii 
Dewan Pei^awas

Paragraf 1
Syarat-syarat Pengargliatan 

Pasal 10
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas hams memenulii

persyaratan sebagai berikut:
a tidak termasuk dalam daflar orang tercela dibidang perbankan 

sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
b. berpendidikan paling rendali SarjanaMuda/D.3;
c. berpengalaman paling sedildt 2 (dua) taliun dibidang keuangan 

/perbankan;
d. lulus test kepatutan dan kelayakan yang diadakan oleh Bank 

Indonesia dan yang bersangkutan memiliki integrita.s antara 
lain:
1) .memiliki aklilaq dan moral yang baik;
2) .mematulii peraturan penindang-undangan yang berlaku.

e. mampu dan bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan 
usahaPD BPR Bank Pasar secara sehat;

f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat 
keterangan dai i dokter pemerintali.

g. Warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di vvilayah 
Kabupaten Boyolali.

(2) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjadi Ketua / Anggota
Dewan Pegawas.

Pasal 11
(1) anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga

dengan:



a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungaa sebagai 
oraiig tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara 
termasiik ipar dan suami /

b. anggota Direksi dalam hubimgan sebagai orang tua, anak dan 
suami / istri;

c. Biipati dan Wakil Bupati dalam hubimgan sebagai orang tna, 
anak dan suami / istri.

(2) Anggota Dewan Pengaw'as tidak boleh mempunyai kepentingan 
pribadi baik langsung maupun tidak langsimg pada PD BPR Bank 
Pasar ntnn badan hukum / perorangan yang diberi kredit oleh PD 
BPR Bank Pasar.

(3) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai anggota 
Direksi pada Bank Lain.

(4) Anggota Dewan Pengawas dapat merangkap jabatan sebagai 
anggota Dewan Pengawas paling banyak parla 3 (tiga) Bank 
Perki'editan Rakj'at lainnya.

Paragraf 2
R'oses rtngangkatan Dewan Pengawas 

Pasal 12
(1) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas 3 (tiga) orang, salali 

seorang ditimjuk sebagai Ketua
(2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati imtiik masa 

jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 
setelali masa jabatan berakliir sepanjang memenulii persyaratan.

(3) Sebelum Keputusan Bupati tentang Pengangkalan Anggota Dewan 
Pengawas ditetapkan, terlebih daliulu dimintakan persetujuan Bank 
Indonesia.

(4) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
dilainpiri keteran.gan / identitas calon aiiggota Dewan Pengawas

bersan.ekutan sebagai berikut:
a Surat Keterangan Bupati tentang tidak adanya hubimgan 

keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(l);
b. Surat keterangan lolos butuh dari instansi / lembaga dimana 

yang bersangkutan bekerja, apabila calon anggota Dew'an 
Pengawas berasal dari luar Pemerintali Daerah atau PD BPR 
Bank Pasar;

c. Daflar rivvayat hidup lengliap yang memuat pendidikan dan 
pengalaman kerja;

d. Daflar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari instansi 
yang bersangkutan atau keterangan dari instansi calon Dewan 
Pengawas yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, 
kejujuran dan kepemimpinan.

(5) Apabila calon anggota Dewran Pengawas yang dimintakan 
persetujuan kepada Bank Indonesia ditolak, maka Bupati 
niengajukan calon lain dengan persyaratan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 10^ Pasal 11 dan Wsal 12 ayat (4).

(6) Setelah menerima persetujuan dari Bank Indonesia, maka Bupati 
segera menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan 
Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 13
(1) Sebelum menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas dilantik dan 

diambil sumpah jabatan oleh Bupati.



(2) Pelantikan dan pengainbilan sumpah jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuli) hari 
eejak ditetapkarmya Kepiitiisan Bupati tentang Pcngangkatan 
Anggota Dewan Pengawas.

Pa sal 14
Laporan penganglcatan anggota Dewan Pengawas waj ib disampaikan 
oleh Biipati kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepiiluh) hari 
setelah pengangkatan.

Pasal 15
(1) Proses pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati 

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan 
Pengawas yang lamaberaldiir.

(2) Apabila sampai dengan beraklumya masa jabatan Dewan 
Pengawas yang lama, proses pengangkatan dewan Pengawas yang 
baru belum selesai, maka Bupati menunjuk pejabat Dewan 
Pengawas untukjangina walctu paling lama 3 (tiga) bulan.

Para^raf 3
Tugas, Ring si, Wbwcnang dan Tanggin^ Jawab Dewan Pengawas

Pasal 16
Dewan Pengawas inempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, 
melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD 
BPR Bank Pasar.

Pasal 17
(1) Pengawasan yang dilalmkan Dewan Pengawas mengandung 

pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara 
penyelenggaraan tugas Direksi.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meinpakan 
pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan 
dari instansi pengawasan di luar PD BPR Bank Pasar.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan 
dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam 
pelaksanaan tugas.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan 
dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelanssiingan PD BPR 
Bank Pasar.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ini dapat 
dilaksanakan secara:
a periodik sesuai jadiial yang telah ditentiikan; 
b. insidentil atau sevvaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Pasal 18
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
Dewan Pengawas mempunyai fiingsi:
a penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPP. Bank 

Pasar;
b. pelaksanaan pengawasan atas pengunisan PD BPR Bank Pasar;
c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR Bank 

Pa.sar;
d. pembinaan dan pengembangan PD BPR Bank Pasar.



Pasal 19
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
Devvan Pengawas mempimyai wewenang :
a menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank 

Pasar kepadaBupati untuk mendapatkan persetujuan;
b. meneliti neraca dan perhitungan laba/nigi yang disampaikan kepada 

Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak 

diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD 
BPR Bank Pasar;

d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang 
berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Bank 
Pasar,

e. mengusulkan penganglcatan dan pembcrhentian sementara anggota 
Direksi kepadaBupati dengan disertai alasan-alasannya;

f menunjulc seorang atau beberapa alili untuk melaksanakan tugas 
tertentu.

Pasal 20
(1) Dewan Pengawaa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan

wewenangnya bertanggungjawabkepadaBupati.
(2) Pertanggungjawaban Dewfui Pengawas dilalaiknn secara tertiilis

yang ditandatangani oleh Kefua Dewan Pengawas.

Pasal 21
(1) Ketua Dewan Pengawas mempimyai tu.gas:

a memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
b. men>usun program kerja pelalcsanaan tugasnya sesuai 

kebijaksanaan yang telali ditetapkan oleh Bupati;
c. memimpin rapat Dewan Pengawas;
d. menetapkan pembagian tugas pai-a anggota Dewan Pengaw'as;
e. membina dan meningkalkan tugas para anggota Dewan 

Pengawas;
(2) Anggota Dewan Pengawas mempimyai tugas;

a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melal^sanakan 
tugasnya menunit pembidangaimya yang telali ditetapkan oleh 
Ketua Dewan Pengawas;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua 
Dewan Pengawas.

Paragraf 4
Rapat Dewan Ftiigawas

Pasal 22
(1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21, Dewan Pengawas sewaktu- 
vvaktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan 
Pengawas.

(2) Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Ketua 
Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan 
Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekiimng- 
kuranfmya lebili dari separoh anggota Dewan Pengawas.



(3) Keputusan rapat seba*aimana dimaksud dalani ayat (1) ditetapkan 
atas dasar prinsip musyawarah dan mufakal.

(4) Apabila dalam rapat sebagaimana dimal<sud dalam ayat (3), tidalc 
diperoleh kata miifakat maka pemimpin rapat menunda rapat 
tersebut paling lama 3 (tiga) hari.

(5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dapat 
dilaloikan paling banyak 2(dua)kali.

(6) Apabila setelah ditunda 2 (dua) kali sebagaimana dimal^sud dalam 
ayat (5), masih behim dapat kata mufakat, maka keputusan diambil 
oleh Ketua Dewan Pengawas setelali berkonsultasi dengan Bupati 
dan memperhalikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal23
(1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat 

dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) taliun atas 
undangan Ketua Dewan Pengawas.

(2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat dilaksanakaji 
sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan 
Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Paragraf 5
Laj»ran Dewan Per^awas 

Pasal 24
Dewan Pengawas hams memberikan laporan secara berkala/periodik 
kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan 
tugasnya sekui'ang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dengan 
tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 6
Staf AWi dan Sekretariat Dewan Pei^awas 

Pasal 25
Apabila dipandang perlu Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang 
alili atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu atas beban anggaran 
PD BPR Bank Pasar.

Pasal 26
(1) Apabila dipandang perlu, Dewan Pengawas dapat membentuk 

Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas atas beban 
anggaran PD BPR Banl< Pasar dengan persetujuan Bupati.

(2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seki'etariat yang diangkat 
dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

(3) Kepala Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2), bukan anggota Dewan Pengawas.

(4) Kepala dan staf Sekretariat Dewan Pengawas diangkat dari pejabat 
Pemerintali Daerali dan atau pegawai PD BPR Bank Pasar sesuai 
dengan kebutulian.

(5) Tugas Sekretariat Dewan Pengawus ditetapkan oleh Bupati.



Paragraf 7
Petrijerhentian Ai^ota Dewan Pei^awas 

Pasal 27
(1) AnggotaDewan Pengawas berhenti karena; 

a masajabatannya beraklilr;
b. meninggal dunia

(2) AnggotaDewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bnpati karena: 
a permintaan sendiri;
b. alih tugaa / jabataii diluar wilayali Kabupaten Bos;olali PD. BPR 

Bank Pasar,
c. melaknkan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Pasar;
d. melakiikan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan 

kcpentingan Daerah atau Negara;
e. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkiitan tidak dapat 

melaksanakan tugasnya secara waj ar.

Pasal 28
(1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 aval (2) hiiruf c, d dan e 
diberhentikan sementara

(2) Bupati memberitahukan secara tertiilis pemberhentian
sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (!)» kepada yang 
bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 29
(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bupati harus sudah 
melakukan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas 
untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau
direhabilitasi kembali.

(2) Apabila dalam walctu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Bupati belum melalcsanakan rapat, maka pemberhentian sementara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) batal demi hukum 
dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana 
mestinya

(3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka 
yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan 
dalam rapat.

(4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30
(1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan paling lambat 15 

(lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang 
Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada 
Bupati.

(2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimaiwa pemiohonan 
keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati hanis 
sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan 
keberatan dimaksud.
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(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2), telah lewat dan Bupali belum mengambii keputusan 
terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), maka keberatan dianggap diterima dan Keputusan Bupati 
tentang Pemberhentian batal demi hukum, seita yang bersangkutan 
melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal31
Setiap pemberhentian anggota Dewan Pengawas 
dilaporkan/diberitflliukan kepadaBank Indonesia.

wajib

Bagian kediia 
Direksi 

Paragraf 1
Syarat—syarat Pengangkatan 

Pasal 32
Yang dapat diandmt menjadi anggota Direksi adalah Warga Negara
Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. sekurang-km*angnya berpendidikan setingkal Diploma JB. atau 

Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana Lengkap (SI) di bidang 
Ekonomi, Keiiangan, Perbankan atau Hukum;

c. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan;, sekiirang- 
kurangnya 2 (dua) tahun dalam operasionaJ perbankan di bidang 
pendanaan dan atau perkreditan;

d. mempum'ai aldilak dan moral yang baik;
e. tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan 

sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bani; Indonesia;
f mematuhi peraturan perundang - undangan yang berlaku;
g. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan us alia PD BPR 

Bank Pasar secara sehag
h. dafiar penilaian prestasi kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata- 

rata baik atau keterangan dari instansi calon Direksi yang 
meliputi loyalita.s, disiplin, tan.ggung jawab, kejujuran dan 
kepemimpinan;

i. paling tinggi iisia 52 (lima puluh dua) taliun;
j. lulus tes yang diadakan oleh Bank Indonesia

Paragraf 2
Proses PengangUatan 

Pasal 33
(1) Anggota Direksi diutamakan dari PD BPPv. BankPasar.
(2) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD BPR. 

Bank Pasar.

Pasal 34
(1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan: 

a Anggota Direksi lainya dalam hubungan sebagai orang tua 
termasuk meitua, anak tennasuk menantu, sandai’a kandung 
termasuk ipar dan suami / istri;

b. Dewan pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan 
suami / istri;
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c. BupJiti daii Wakil Bupati dal am hiibimgan sebagai orang tua, 
anak dan suami / istri.

(2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan eebagai anggota 
Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, 
penisaliaan atau l&mbaga lairmya.

(3) Direksi dilarang memberikan kuasa umimi kepada piliak lain 
yang niengalcibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa balas.

(4) Anggota Direksi tidak boleh mempimyai kepentingan pribadi baik 
secara langsung maiipun tidak langsung pada PD BPPv. Banlc Pasar 
atau bad an hukum / perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR 
Bank Pasai-.

Pasal 35
(1) PD BPR Bank Pasar dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 

paling sedikit 2 (dua) orang Direktur yang sal all seorang 
di antai'any a menj abat D ireidur Utama

(2) Direksi beitanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan 
Pengawas.

(3) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas 
untuk masa jabatan paling lama 4 (empat ) tahun dan ds^iat 
diangkat kembali setelali masa jabatannya berakliir sepanjang 
memenulii persyai'atan.

(4) Sebelum Keputusan Bupati tentang Pengangl<atan Anggota 
Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan persetujuan 
kepada Bank Indonesia

(5) Pennohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
dilampiri keterangan / identitas calon anggota Direksi yang 
bersangkiitan sebagai berikut:
a, Burat keterangan Bupati tentang tidak adanya hubungan 

keluarga sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 34 ayat (1) 
Perahiran Daerali ini;
saii’a! keterangan lolos butuli dari instansi / lembaga dimana 
yang bersangkiitan bekerja^ apabila calon anggota Direksi 
berasal dari luar Pemerintah Daerah atau PD BPPv Bank 
Pasai”
dallar riwayat hidup lengl<ap yang memuat pendidikan dan 
pengalaman kerja;
daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dari instansi 
yang bersangkiitan atau keterangan dari instansi calon Direksi 
yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggiing jawab, kejujuran 
dan kepeminipinan.

(6) Apabila usulan Bupati ditolak oleh Bank Indonesia, Bupati 
mengajukau calon lain dengan persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 danPasal 34.

(7) Bupati setelali menerima persetujuan dari Bank Indonesia segera 
menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota 
Direksi.

b.

d

e.

Pasal 36
(1) Sebelum menjalanlcan Ingas aniggota Direksi dilantik dan diambil 

siimpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh 
Bupati.
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(2) Pelantikan dan pengambiian sumpali jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam ayal (1), dilakukan paling lama 7 (tujuli) hari 
Bejalv ditetapkannya Fleputusan Bupati tentang pengangkatan 
anggotaDereksi.

Pasal 37
Laporan pengangkatan Direksi wajib disampaikan oleh Bupati kepada 
Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh ) hari setelah pengangkatan

Pasal 38
(1) Proses pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh Bupati paling lama 

3 (tiga) bulan eebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama 
berakhir.

(2) Apabtla sampai berakliirnya masa jabatan Direksi, proses 
pengangkatan Direksi bam belum selesai , Bupati dapat menunjuk 
/ menganglmt anggota Direksi yang lama atau seorang pegawai 
sebagai pejabat sementara anggota Direksi sampai dengan 
dilantiknya pejabat Direksi yang definitif atau mituk jangka 
waldu paling lama 1 (satu) taliim.

(3) Pengangkatan penjabat sementara anggota Direksi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), lidak dilakukan pelantikan dan 
pengambiian sumpahjabatan.

Paragraf 3
Ficxzsi, dan Tanggung j awab Direksi

Pasal 39
(1) Direksi mempimyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, 

menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan 
pengawasan selunih kegiatan operasional PD BPR Bank Pasar.

(2) Direksi mempalton satu kesatuan kepemimpinan yang kolektif

Pasal 40
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (1), Direksi mempunyai fungsi:
a pelaksanaan manajemen PD BPR Bank Pasar berdasarkan 

kebijaksanaan umum yang telali ditetapkan;
b. penet£^an kebijaksanaan untul< melaksanakan pengumsan dan 

pengelolaan PD BPR Bank Pasar berdasarkan kebijaksanaan umum 
yang telah ditetapkan;

c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan 
Anggaian PD BPR Bank Pasar melalui Dewan Pengawas yang 
meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, 
perlaeditan, keuangan, kepegavvaian, umum dan pengawasan untuk 
raendapatkan pengesahan;

d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha 
berkala dan kegiatan PD BPR Bank Pasar tiop-tiap 3 (tiga) bulan 
sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;

e. men>'usiin dan men^jampaikan laporan tahunan yang terdiri dari 
Neraca dan Perhitungan Laba/mgi PD BPR Bank Pasar kepada 
Bupati melalaui Dewan Pengawas.
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Pasal 41
Direksi mempimyai wevvenang:
a mengunis kekayaan PD BPR Bank Pasan
b. mengangkat dan memberhentikan Pegav*rai berdasarkan perahiran 

kepegawaian yang ditetq^kan oleh Direksi setelali mendapalkan 
pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati;

c. nienetapkan susiman organisasi dan tata kerja PD BPPv Banic Pasar 
setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan 
persetujuan Bupati;

d. mewakili PD BPR Bank Pasar di dalani dan di luar pengadilan;
e. apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang atan lebih untuk 

mewakili PD BPR Bank Pasar, untuk kepentingan sebagaimana 
dimaksudhunifd;

f membuka Kantor Cabang atau Pelayanan Kas berdasarkan 
peratui'an penmdang - undangan yang berlaku;

g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau 
melepaskan hak atas bai'ang milik PD BPR Bank Pasar berdasarkan 
pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati;

h. menggadaikan barang-barang milik PD BPR Bank Pasar 
berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan 
Bupati.

Pasal 42
(1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fimgsi dan wewenangnya 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
(2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimal^sud dalam ayat 

(1), dilakukan secara tertulis ditandatangani oleh Direktur Utama 
dan Direktur.

Pasal 43
(1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanann 

dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan 
pembinaan dan pengendalian atas unit kerja di bawalinya

(2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan 
pengendalian atas unit kerja di bawahnya,

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan 
yang diatur dalam Peraturan Direksi.

(4) Apabila semna anggota Direksi terpaksa tidalc berada di 
temi>at/berhal>ingan> maka Ketua Dewan Pengawas segera 
menunjuk seoraiig atau 2 (dua) orang pejabat di bawali Direksi 
yang senior sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituan.gkan 
dalani Keputusan Dewan Pengawas.

(5) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain
dalam upaya pengembangan PD BPR. Bank Pasar.

Paragraf 4 
Rapat Direksi

Pasal 44
(1) Rapat Direksi PD BPR Bank Pasai* diselenggni'akan secai*a periodlk 

minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.
(2) Direktur Utama memimpin rapat Direksi.
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Riragraf 5
rtmberlKntian Ai^ota Direksi 

Pasa! 45
(1) An.ggota Direksi berhenti karena: 

a masajabatanyaberakliir;
b. meninggal dunia

(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena; 
a permintaan sendiri;
b. melakukan tindakmi yang merugikan PD BPR Bank Pasar;
c. melakukan tindakan atan bersikap yang bertentangan dengan 

kepentingan daerali atau negai-a;
d. sesiiatu hal yang mengakibatkan yang bersanglaitan tidal; dapat 

melaksanakan tugasnya secara vvajar.

Pasal 46
(1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana 

diraaksiid dalam Pasal 45 ayat (2) hunif b dan c ataii dalam 
keadaan sebagaimana dimaksiid hunif d, diberhentikan sementara 
oleh Bupati atas usul Dewan Pengavvas.

(2) Bupati memberitaliukan secara tertulis pemberhentian sementara 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada yang bersangkutan 
disertai alasan-alasannya.

Pasal 47

(1) Paling lambal 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Dewan Pengawas 
hams sudah melaloikan sidang yang dihadiri oleh anecota Direksi 
untuk menetapkan aj^akah yang bersangkutan diberhentikan atau 
direhabilitasi kembali.

(2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Dewan Pengawas behim melakukan persidangan, maka Keputusan 
Pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang 
bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya

(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
anggota Direksi tidak hadir mica yang bersangkutan dian.ggap 
menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

(4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi menipakan 
tindak pidana yang telah mempunyai kekualan hukum yang tetap„ 
maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 48
(1) Anggota Direksi yang diberhentikan, paling lambat 15 (limabelas) 

hari sejak diterimanya Kepuhisan Bupati tentang Pemberhentian 
dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.

(2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya pengajuan keberatan 
Bupati hams sudah mengambil keputusan apakali menerima atau 
menolak pengajuan keberatan dimaksud.

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) telah lewat dan Bupati belum mengambil keputusan
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terhadap pengajuan keberataii, maka keberatan dianggap diterima, 
dan Keputusan Bupali tentang Pemberhentian balal demi hukum 
seta yang bersangkutan melaloanakan tugas kembali sobagaimana 
mestinya

Pasal 49
Setiap penganglvatan dan pemberhentian anggota Direksi vvajib 
dilaporkan / diberitahnkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Bank 
Indonesia

Bagian Ketiga
Pegawai

Pasal 50
(1) Pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji 

berkala, pemberian pengliai'gaan, penjalulian dtsiplin dan 
pemindalian serta pemberhentian pegawai ditetapkan o!eh Direksi 
sesuai dengan peratiiran kspegawaian yang telah mendapat 
persetujuan dari Bupati.

(2) PCetentuan pokok kepegawaian PD BPR Bank Pasar ditetapkan 
dengan ICeputusan Direksi setelali mendai^atkan peiiimbangan 
Dewan Pengawas dan persetujuan Bupali.

Bagian Kcenpat
Hak, Pengaliasilan dan Dsngliargaan 

Paragraf 1
Hak, Penghasilan dan Pei^wrgaan Etewan FViigawas

Pasal 51
(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan 

honorarium yang besamya:
a. Ketua Dewan Pengawas setinggi-tingginya 40 % (empat puluh 

perseratus) dari pengliasilan Direktur Utama;
b. Anggota Dewan Pengawas setinggi-tingginya 80 % dari 

honorai’imn Ketua Dewan Pengawas.
(2) Setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas 

mendapatkan uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba 
sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari taliun sebelum masa 
jabatan setinggi-tingginya sebesai' 40% (empatpululi perseratus) 
dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan 
seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimal<sud dalam ayat 
(1) hurufadanb.

(3) Bagi Ketua dan An.ggota Dewan Pengawas yang diberhentikan 
dengan honnat sebelum masa jabatannya berakliir mendapatkan 
uang jasa pengabdiannya dengan syarat telah menjalankan 
tugasnya selama minimal 1 (satu) tahim dan besamya uang jasa 
pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya 
beilugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.

(4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapatkan pembagian 
jasa produksi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1)-
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ParagraT 2
Hak, Perchasilan dan Fbngliargaan Direksi 

Pasal 52
(1) AnggotaDireksi karenajabatannya diberikan gaji meliputi:

a. Direktur Utama menerima gaji pokok setinggi-tingginya 2,5 
(dua setengali) kali gaji pokok tertinggi pegawai;

b. Direktur menerima gaji pokok 80% (delapan puliih perseratus) 
dari gaji pokok yang diterima Direktur Utama

(2) Anggota Direksi mendapatkan fasilitas:
a perawatan kesehatan yang layak tennasuli istri dan anak sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh direksi sesuai dengan 
kemampuan PD BPPv Bank Pasar,

b. nimah dinas leng!<ap dengan perabotan yang standar atau 
pengganti sewa nimali sesuai dengan kemampuan PD BPR 
Bank Pasar,

c. kendai'aan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank 
Pasar,

d. penghasilan lainnya benipa tunjangan-tunjangan yang lazim 
diberikan sesuai dengan kemampuan PD BPPv Bank Pasar.

(3) Anggota Direksi mempcroleh jasa produksi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku pada PD BPR Banlc 
Pasar.

(4) Pelaksanaan pemberian penglia.silan dan fasilita.s sebagaimana 
dimalcsud daJam ayat (1) dan ayat (2), harus didasarkan atas 
ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium untui: Dewan 
Pengawas dan Direksi, gaji pegawai dan beaya tenaga kerja 
lainnya tidak boleh melebihi 30')o (tigapuluh perseratus) dari total 
pendapatan atau 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya 
berdasai'kan reaJisasi taliun ai'iggaran yang lalu.

Pasa! 53
(1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti yang pelalcsanaannya diatur 

sebagiii berikut:
a cuti taliunan diberikan selama 12 (duabelas) hari kerja; 
b. cuti/cuti panjang diberikan selama 2 (dua) bulan imtuk setiap 

akhir masa jabatan Direksi;
d. apabila karena alasan dinas cuti panjang tidak dapat dijalankan 

kepada Direksi yang tidak dapat melaksanakaji cuti besar 
dimaksud diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 
(dua) kali gaji bulan terakliir.

(2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), tetap diberikan pengliasilan penuh dari PD BPP^ 
Banlv Pasar.

Pasal 54
(1) Setiap akhir masa jabatan anggota Direksi mendapatkan uang jasa 

sebesar 5 % (lima perseratu.s) dari laba sebelum dipotong pajalc 
setelali diaudit dari taliun sebelum akhir masa Jabatannya itu 
dengan perbaiidingan Direktur mendapat 80% (delapan pululi 
perseratus) dari Direktur Utama,

(2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa 
jabatannya berakhir mendapatkan uang ja.sa pengabdiaimya
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sebagaimana dimaksud dal am ayat (1) Pasal ini de-ngan &yarat 
telali menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun dengan 
perhitungan lamanya bcrtugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% 
(lima perseratus) dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit 
clari talimi sebelum tugasnya berakliir.

(3) Bagi Anggota Direksi yang berasal dari PD BPR Bank Pasar 
apabila dikemiidian hari tidak menjabat sebagai Direksi kepadanya 
tetsp menjadi pegawai PD BPR Banlc Pasar dengan pangkat sesuai 
ketentuan peratiiran yang berlalm.

bl4B vn
DANA ITQVSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA 

Pasal 55
(1) PD BPP. Bank Pasar wajib mengadakan dana pensiun daii 

tunjangan hari tua bagi Direksi dan pegawai, yang merupakan 
kekayaan PD BPR Bank Pasar yang dipisalikan.

(2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimalisud dalam 
ayat (1), bersumber dari:
a iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan pegawai;
b. bagtan daid dana kesejaliteraan pegawai.;
c. usalia - us alia lain yang syali.

RABVffl
RENO\NA KERJA DAN ANGGARAN PEND.\PAT.\N DAN 

BEI.ANIAPDBFR

Pasal 56
(1) Paling lambat 1 (satu) bulan tahun bulm berakhir, Direksi 

menyampakan rencana kerja tahun an dan anggaran PD BPR Banl< 
Pasal- kepadaDewan Pengaw’as untuk mendapalkan pengesaliaiL

(2) Apabila sampai pennulaan taliun buku Dew'an Pengawas tidak 
mengemukakan keberatan, maka rencana kerja tahiman dan 
anggaran PD.BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), dinyatakan berlaku.

(3) Setiap perubalian rencana kerja taliunan dan anggaran PD BPR 
Bank Pasar yang teijadi dalam taliun buku yang bersangkutan 
hanis mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

(4) Rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank Pasar yang 
telali menda{)at pengesalian oleh Dewan Pengawas disampaikan 
kepada Bupati dengan tembusan Bank Indonesia.

BAB IX
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 57
(1) Tahun buku PD. BPPv Bank Pasar adalah tahun takwim.
(2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhimya tahun buku 

Direksi menyampaikan perhitungan tahiman yang terdiri dari 
neraca dan perhitungan laba/rugi yang telali diaudit atan diperiksa 
oleh akuntan publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan 
kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
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(3) Neraca dan perhitungan laba/nigi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), ditanda tangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas atau 
seorang Anegota.

(4) Neraca dan perhitungan l3ba/mgi yang disahkan oleh Bupati 
memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan 
Pengawas.

(5) Direksi wajib membual laporan tahunan tentang perkembangan 
usaha PD BPR Bank Pasar untuk mendapat pengesahan Bupati dan 
setelah memperoleh pengesahan selanjutnya disnmpaikan kepada 
Menteri Dalam Negeri dan Bank Lidonesia.

(6) Direksi wajib mengumiunkan neraca dan perhitungan laba/rugi 
taliunan yang telali disalikan pada papan pengumuman PD BPR 
Bank Pasar.

BABX
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN UiBA 15EFLSIH

Pasal 58
(1) Laba PD BPR Bank Pasar yang telah disahkan oleh Bupati setelah 

dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagi berikut:
a. bagian laba untuk daerali ; 45 % (empat pululi lima perseratus);
b. cadangan umum : 15 % (lima betas perseratus);
c. cadangan tujuan : 15 % (limabelas perseratus);
d. dana kesejahteraa pegaw'ai : 10 % (sepuluh perseratus);
e. jasaproduksi ! 15 % (limabelas perseratus).

(2) Bagian laba untuk daerali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf a dianggarkan dalam syot penerimaan anggai’an pendapatan 
dan belanja daerah taliiin anggaran berikutnya.

(3) Dana kesejahteraan pegawai sebagaimana. dimalxsud dalam ayat (1) 
huruf d antai’a lain untuk dana pensiun bagi Direksi dan Pegawai 
sertauntuk perumalian pegawai, sosial dan sejenisnya

(4) Penggunaan Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf e penggunaannya untuk pemberian jasa pengunis dan 
pegawai, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan 
Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

Pasal 59
Setiap cadangan yang diadakan PD BPR Bank Pasar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 58, hams jelas dan nyata dalam neraca atau 
laporan keuangan PD BPR Bank Pasar.

BABXn
TANGGUNG JAWAB DAN KETENTUAN GANTIRUGI

Paso! 60
(1) Anggota Direksi dan atau Pegawai yang dengan sengaja maupiin 

tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kemgian bagi 
PD BPR Bank Pasar, yang bersangkutan wajib mengganti kemgian 
dimaksud.

(2) Tata cai’a penyelesaian ganti mgi sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), iatur oleli Bupati sesuai pemudang-undangan yang 
berlaku.
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BABXn 
KERJASAMA 

Pasal 61
PD BPR Bank Pasar dapat melalaikan kerja sama dengan perbanlian, 
lembaga keiiangan at mi lembaga laiimya dalam usaha peningtcatan 
modal, manajemen, profesionalisme perbankan.

RABXra 
PEMBENAAN 

Pasal 62
(1) Bupali melakukan pembinaan terhadap PD BPR Bank Pasai’.
(2) Dalam rntdakaikan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) Bupati dibantu oleh Wakil Bupati
(3) Pembina eebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi hal-hal 

sebagai berikut:
a. mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Anggota Dewan 

Pengawas;
b. mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi;
c. menetapkan honorarium Ketua dan Anggota Dewan Pengawas;
d. menetapkan gaji dan penghasilan lain bagi AnggotaDireksi;
e. mengesalikan rencana kerj a dan anggaron;
£ mengesalikan la})oran taliiman yang terdiri dai’i neraca dan 

perhitungan laba/nigi;
g. mengupayakan peningkatan modal;
h. mengupayakan peningkatan sumber daya Iain;
i. hal -hal lain dalam rangka peningkatan PD BPR Bank Pasar 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63
Bupati dan Wakil Bupali sebagai pembina PD BPR Baiik Pasar 
menerima honorarium yang besamya ditentukan dalam Rencana 
Anggai’an Pendapatan dan Belanja Taliunan yaiig ditetapkan setiap 
tahun.

BABXT\7
PEMBUR4RAN

Pasal 64
(1) Bupati membentuk Tim likuidasi PD. BPR. Bank Pasar setelah 

mendapatkan persetujuan Bank Indonesia,
(2) Pernbubaran PD BPR Bank Pasai' sebagimana dimal^sud dalam 

ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerali
(3) Apabila PD BPR Bank Pasai- dibubarkan, hutang dan kewajiban 

keuangan dibayar dari harta kekayaan PD BPR Bank Pasar dan 
sisa lebihdairang menjadi mi I ik/tanggungj avvab Daerah.

Pasal 65

(1) Bupati menyelesaikan status kepegaw^aian Direksi dan Pegawai PD 
BPR Bank Pasai’ yang dibubai’kaa

(2) Pernbubaran PD BPR Bank Pasar dilaporkan oleh Bupati kepada 
Menteri Dalam Negeri dan Bank Indonesia
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BAB XV'
KETEINllJAN PEJtALIHAN 

Pasa) 66

(1) Semua kekaj'aan/asset lermasuk hutang piutang PD BPR Bank 
Pasar yang telah ada sebelum berlakunya Peratui'an Daerali ini 
menjadi kekayaan/’a^eet PD BPR Bank Pasar berdasaikan 
Peraturan Daerah ini.

(2) Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang telah ada tetap 
menjadi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai sampai dengan 
berakliir masa jabatann^'a atau diadakan penyesuaian berdasaikan 
Peraturan Daerah ini.

BAB XV7!
KETE3NTUAN PENimJP 

Pasai 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku. maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 10 Tahim 1995 tentang 
Perusaliaaii Daerah Bank Perkieditan Rakyat Kabupaten Daerali 
Tinj^at II Boyolali dinyatakaii tidak berlaku.

Pasa! 68
Hal-hai yang behmi diatur dalani Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Bupati.

Pasai 69
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya meinerintalikan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lenibai’an Daerali 
Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
Pada tanggal 8 Juli 2003

BUPATI YOL4U

dr. H. D RJJANTA
Diundangkan di Boyolali 
Pada tanggal 8 Juli 2003 

SEKRETARIS DAERiVH 
KABUPATKN BOYOLAU

Drs.BAMB.ANG SOETBIXJO
lAmbtiia Lftama IV'Licfy'a 

NIP. 010 056 240

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2003 NOMOR 6 SERI E

TELAH DITELlTi ! 
BAG.HUKUM & ORGH ’



PEISJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABLIPATEN BOYOLALI 
NOMOR U TAHUN2003

TENTANG

PAS AR KABUPATEN BOYOLALI 

1. PET^UELASAN UMOVl

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, hasil penisahaan Daerah 
menipakan salaJi satu sumber pendapatan asli Daerah, sehingga perlu 
ditin^aflcan kemampuamya agar keberadaannya mampu berkompetisi tiengan 
lembaga-lembaga keuaiigan lainnya yang sejenis.

Dalam raiigka meningkatkan kinerja PD.BPR Bank Pasar, telali ditetapkan 
berbagai ketentuan peraturan penmdangan yang berlaku yang mengatiir tentang 
Penisahaan Daerah Bank Perkreditan, sehingga ketentiian yang mengatiir 
keberadaan PD.BPR Bank Pasar perlu disesuaikan. Ketentuan-ketentuan 
tersebut adalali:
1. Keputusai^ Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Taliun 1999 tentang 

Kepengunisan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Kepuhisan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahiin 2000 tentang 

Pengelolaan Perusaliaan Daerali Bank Perkreditan Rakyat;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Taliun 2000 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata KerjaPerusaliaanDaerali Bank Perkreditan Rakyat;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi 

dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan P.akyat;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Taliun 2000 tentang Pegavvai 

Perusaliaan Daerah Bank Perkreditan Rakj'at;
6. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tentang Bank 

Perkreditan Ralcyat;
Salah satu peningkafan keraampuan PD. BPR. Bank Pasar adalah dengan 

peningkatan struktur permodalan, agar mampu memberikan pelayanan 
pennintaan kebutulian keuangan masyaralcat, terutama seldor usaha kecil dan 
menengah, sehingga kebutulian dana masyarakat senantiasa tersedia dan 
kondisi modal minimum terpenuhi dan dalam keadaan sehat.

Disainping itu fiingsi-fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap 
menajemen PD.BPR. Bank Pasai' hams diterapkan sesuai kebutulian 
masyarakat dalam rangka pelayanan prima

Baliwa sehubungan hal tersebut di atas perlu mengatur Perusahaan Daerali 
Bank Perlo-editan Rakyat Bank Pasar Kabiipaten Boyolali dengan Peraturan 
Daerah.

n. PENJELASAN PASAL DEVII VASAL

Pa.sal 1 

Aigka 1

Cukup jela.s



Anglia 2 

Ciikiip jelas 

Angka 3

Cukup jelas 

y\ngka 4

Cukup jelas 

Angica 5

Culciip jelas 

Angka 6

Pengertian modal PD. BPR. Bank Pasai* merupal^an kekayaan daerali 
yang dipisalikan baliwa modal yang disetor ke PD. BPR Bank Pasar 
meldui .\PBD, selanjutnya begitu modal itu direalisasikan ke Bank 
maka kekayaan benipa modal sudah terpisah dari kekayaan Pemerintah 
Daerah dan beralih menjadi kekayaan PD. BPR Bank Pa.sar

Angl<a 7

Culciip jelas

Angka 8

Culoip jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas 

Pasal 3

Cukup jelas 

Pasal 4

Cukup Jelas 

Pasal 5

Bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian setiap kegiatan usaha 
banl;, disamping berpedomaii pada capital, carakter, collateral, capasity, dan



condition of economic, jusa berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Hal ini 
penting asar bisa memelihara dan meningkaikan tingkat kesehalan Bank 
sesuai dongan kctenUian Banl^ Indonesia yaimi faldor modaf aktiva, 
produktif, management. Earning dan likiiiditas serta aspek lain yang 
berhubungan dengan usaliaBank.

Pasal 6

Cuhip jelas

Pasal 7

Culmp jelas

Pasal 8

Cukmp jelas

Pastil 9

Ayat (1)

Bahvva Modal dasar/Modal siidah disetor penuh, agar Perusahaan Daerah 
Banlc Pasar Kabiipaten Boyolali mampii bersaing imtiik mencapai Bank 
yang sehat sesuai denganpenilaian tingkat kesehatan Bank, yakni faktor 
CAMEL yang didalamnya sudali tennasuk modal.

Ayat (2)

Cukiip jelas

Ayat (3)

Ciilaip jela.s

Pasal 10

Ciikaip jelas 

Pasal 11

Culmp jelas 

Pasal 12

Cukiip jela.s 

Pasal 13

Cuhip jelas 

Pasal 14

Cukiip jelas



Pasal 15

Culajp jelas 

Pasal 16

Cukup jelas 

Pasal 17

Cukup jelas 

Pasal 18

Ciikup jelas 

Pasal 19

Cukiip jelas 

Pasal 20

Cukup jelas 

Pasal 21

Cukiip jelas 

Pasal 22

Cukup jelas 

Pasal 23

Culaip jelas 

Pasal 24

Cukiip jelas 

Pasal 25

Cukup jelas 

Pasal 26

Cukup jelas 

Pasal 27

Ayat (1)



Culoip jelas 

Ayat (2) 

huruf a

Cukup jelas 

hunif b

Cukup jelas 

hunjf c

Cuiaip jelas 

huruf d

Cukup jelas 

huruf e

Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan ^vajar, karena dalara 
menjalankan tugasnya merangkap jabatan.

Pasal 28

Cukup jelas 

Pasal 29

Cukup jelas 

Pasal 30

Cukup jelas 

Pasal 31

Culaip jelas 

Pasal 32

Cukup jelas 

Pasal 33

Cukup jelas 

Pasal 34

Cukup jelas



Pasfil 35

Cukiip jelas 

Pasal 36

Cukup jelas 

Pasal 37

Culcup jelns 

Pasal 38

Culcup jelas 

Pasal 39

Cukup jelas 

Pasal 40

Cukup jelas 

Pasal 41

Cukup jelas 

Pasal 42

Cukup jelas 

Pasal 43

Cukup jelas 

Pasal 44

Cukup jelas 

Pasal 45

Cukup jelas 

Pasal 46

Cukup jelas 

Pasal 47

Cukup jelas 

Pasal 48

Cukup jelas •



Pasal 49

Ciikup jclas 

Pasal 50

Ciikup jelas 

Pasal 51

Ciikiip jelas 

Pasal 52

Cukup jelas 

Pasal 53

Cukup jelas 

Pasal 54

Cukup jelas 

Pasal 55

Ayat (1)

Bahwa penyediaan dana pensiun dan tunjangan hari tua dianggarkan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR Bank Pasar, 
sehingga setelah dana tersebut direalisasikan dari kas perusahaan, 
maka saat itii pula terpisah dari kekayaan PD. BPBanl^ Pasar 
Kabupalen Boyolali.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas 

Pasal 57

Cukup j el a.s 

Pasal 58

Culaip jelas 

Pasal 60

Cukup jelas



V 1-

Pasal 61

Kcrja sama yang dilaluikan oleh PD BPR Bank Pasar terscbut hams 
mendapat persetiijuan dari Devvan Pengawas dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 62

Cukiip jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukiip jelas

Pasal 65

Ciikup jelas

Pasal 66

Cukiip jelas

Pasal 67

Culcup jelas

Pasal 68

Cuknpjelas

Pasal 69

Cuknpjelas
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