
PERATUR{N DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 9 TAHUN 2OO7

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang: a' bahwa untu^k mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkanpelavanan perbankan 
. 
kepada rury"rut"t- d6;;i;k*;;gkatan pengeroraanPerusahaan Daerah Kabujaten na"tut yang berjerak di uiiung perbankan:

bl4i1i{,iir,ix!,:,,"f 
HH?.H?u,.#"L?;lrill;f 1,"i:ffi ;,J:i,i:maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tat,rn 20oi tentangPerusahaan Dae'ah Bank perkreditan Rakyat Bank pasar Kabupaten Bantul

I tebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5Tahun 20tJ2 tentaLrg perubahan peraturan Daerah rauupat", Bantur Nomor 13t Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank perkr"aita, Rakyat Bank pasar

' c' bahwa berdasarkan perti:nbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banful tentang p*ruhuun Daerah Bankperkreciitan Rakyat Bank Bantul;

Mengingat: .1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerahKabupaten Dalam Lingkungan, Daerah_^rstimew"a yogyakarta (Berita Negara' 
Republik Indonesia tang[al g Agustus 1950);

,2. Undang-Unaan! Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Negara Republik Indonesr'a Tahun I962 Nomor
Republik Indonesia Nomor )3g7);

' ' 3' Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tarndahan Lernbaran N.gu.u Republik
Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telatr diubah dengan U;;;g-U.dang Nomorl0 Tahun 1998 (Lembaran iega.u Republit 

-indonesL 
Tahun l-99g Nomo r lg2,

Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 3790);

I 4' Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (r,"-ii* N.gou Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor T|,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

5' Undang-Undang Nomor 17 Nomor 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran
Itgry Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tanriahan LJmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor q2g6);

Perusahaan Daerah (Lembaran
10, Tambahan L,embaran Negara



I

6' Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a355);

' ? ' Undang-Undani Nomor l0 Tahun 2oo4 tentang pembentukan peraruran

!:rydTg-trndangau (l,ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43g9);

8' Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerint ahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia iuhu, 2004 Nomo r l25^Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 terrtang penetapan peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2-O0S tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeiah Menjadi' Undang-undalB_ (Lembaran Negara Republik Indoiesia Republik Indonesia Tahun' 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran N.guru Republik Inionesia Nomor 4a%);

9' Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
lemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaia Republik"Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Refublik Indonesia Nomor
4a3D;

i0. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-Undang 1950 Nomor 72,73,14 dan 15 (Berita Negara Republik Ildonesia
tanggal 14 Agustus 1950);

ll'Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara-Republik Indonesia Tahun ZOOS Noio r 14l,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457g);

12. Peraturan Presiden Nomor l.Tahun 2007 tentang Fengesahan, pengundangan, dan
Penyebarluasan Peraturan perundang_Undangan;

13. Perattlran Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang pengeiolaan Bank
Perkreditan Rakyat Milik pemerintah Daerah;

14- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8l26lPBI/2006 tentang Bank perkreditan Rakyat;

DE,ANpERwAKrrlii'ff1,:JiT'ilffi ffll'ffi BU,ArENBANrur.
dan

>

Menetapk$ :

BUPATI BANTUL

I\4EMUTUSKAN:

PERATURAN DAER{H TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan- Daerah ini yang dimaksuC dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupatcn Bantul;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

Daerah;



I
I

;

'!+- Ferrmhaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul yang selanjutnya disebut Bank Bantul
edzlah bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang
@isahkary

5- Pengurus adalfi Dewan Pengawas dan Direksi Bank Bantul;
6. f,)ewan Pengawas 4dalah newanlPengawas Bank Bantul;
7- Direksi adalah Direksi Bank Bantul;
t Pegawai adalah PegaWai tetap Bank Bantul;

. BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

(I) Pemsahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bantul berd6sarkan peraturan
Daerah ini diubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul.

:

' i (2) Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul adalah Bank Bantul.
I

i pasal 3:l
Bank Bantirl berkedudukan di Ibukota Kabupaten Bantul.

pasal 4

(1) Bank Bantul dapat membuka Kantor Kas atau Kantor Cabang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Pembukaan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Direksi
berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas, dan penegasan dari Bank Indonesia.

(3) $mtukaan ,(antor Cabang sebagaimana dimaksud pdda ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas, setelah mendapatkan persetujuan Bupati dan
Bank Indonesia.

BAB III
ORGAN

Pasal 5

Organ Bank Bantu1 terdiri atas Bupati, Dewan Pengawas dan Direksi
I
It Pasal 6

(1) Susunan Organisasi dantatakerja Bank Bantul dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi
dengan persetquan Dewan Pengawas.

(2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja Bank Bantul disertai dengan rincian tugas dan fungsi
masing-masing unsur organisasi.

BAB IV
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 7

Bank Bantul dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prirrsip kehati-hatian.

Pasal 8

Pembentukan Banli Bantul bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan
pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam
rangka meningkatkaa taraf hidup masyarakat di daerah melalui pelayanan perbankan.

/
I

l



-i+ 
EFIr-vai tr4gas rnengernbangkan perekonomian, menggerakkan pembangunan daerah,fiicagemamtemistinan,tbugui,ulahsatusumberpenaapatanasli.daerahdanmerupakan

HttFp*r pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 10

M gatrtul mempunyai flrngsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui :!- pemghimpunan dana;
b. penyaluran dana.

Pasal I I

Bank Bantul menjalankan usaha-usaha :

a' menghimpun dana dari masyarakat.dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungandan/atau bentuk lain yang dipersamakan; E-

b. memberikan kredit;

:. melaksanakan pembinaa. teriradap pengusaha mikro kecil;d' menempatkan dananyadalam beniuk .Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikatdeposito dan/atau simpanan pada bank lain;
e' melakukan kerja sama antar bank perkreditan rakyatmilik daerah dan dengan lembaga perbankan
- atau leq6aga keuangan lainnya; dan
f' menjalahkan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

I

-BAB VI
- > i MODAT.

Pasal l2

(1) Modal dasar Bank Bantul ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(2) untuk memenuhi modal dasar sebagairnana dimaksud padaayat(l), pemerintah Daerah menambahmodal disetor yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengankemampuan keuangan Daerah.

(3) Modal Bank Bantul merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB V
TI.ilGAS, FUNGSI DAN USA]]A

Pasal 9

Bupati memggang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atauDewan Pen{awas.

Pasal 14

(1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham Bank Bantul.

(2) Bupati.dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah Daerah untukmewakilinya. sebagai pemegang saham.

(3) Pejabat yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan rnengenai :a- perubahan anggaran dasar;
b. perubahan jumlah modal;
c- pengalihan asset tetap;

BAB VII
KEWENANGAN BUPATI
i Pasal 13



d.
e-

f.
ab-
lL

penggunaan laba;
investasi dan pembiayaan jangku panjang;
kerj asama dengan b$ p+;dit"" .uilyit daerah,lain;
pengesahan rencana kerja dan -ggu.un tuhunan; dan 

'

nofsatunean, peleburar, p.ogu-bilarihan dan pembubaran Bank Bantul.
I
I BAB VIII

DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu

Kedudukan
Pasal 15

ffi l;:::mff['#T.XlixJ,pawasan operasional Bank Bantur yang dal am m enj al ankan

, 
Bagian Kedua

Tugas, Fungsi,Wew-enang dan Tanggung jawab
pasal 16

Dewan Pengawas mem.punyai fugas merretapkan kebijaksanaan runum, melaksanakan pengawasan,pengendalian dan pembinaan ter.hadap Bank B^antul. 
-- J-^^

. pasal 17

(l) Pengawasan' pengendalian dan pembrlaan yang dilakukan oreh Dewan pengawas mengandungpengertian pengawasan, pengendalian dan pembiir* i"rt uoup cara penyel enggaraantugas Direksi.I
(2) Pengawdsan yang dimaks}d p.dr.:Il_ql .*rr.?\an pengawasan kedaram ranpa mengurangikewdnangan pengawasan dari instansr pcngawasan di luar Bank Bantul.

(3IPhgiwasan sebagaimana cimaksurl pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara periodik dan atauinsidentil.

(4) Pengendalian dan pembinaan sebagairaana dimaksu d, pada ayat (1) dilakukan dalam bentukpetunjuk dan pengaraha, kepada oircksi daram -"r"r.r"*tan tugas.

Pasal 18

HH,melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, pewan pengawas mempunyai

a penyusunan tata carapengawasan pengeloraan Bank Bantul;b. pelaksanaan'pengawasan atas pengurusan Bank Bantul;
:. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan euJ'nurtrt;d. pembinaan dal nen3emb*g6 Bank Bantul. -- -l

I 
pasal 19

Dewan Pengafuas mempunyai wewenang :a' memberikan pengesahan teftadap t"i"*u kerja tahunan dan anggaran Bank Bantul;b' memberikan persetujuan lgfr"iup rupo*-r."rd; tahunan yang terdiri atas neraca danperhitungatr laba/rugi yang disampaikanDireksi untuf mendapat pengesahan Bupati;c' memberikan pprtimbangan dan saran" uait Jiminta m;;* tidak kepada Bupati untuk perbaikan- dan pengembairgan Bank Baotul;
d' meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan danpengelolaan pank Bantul ;

mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati;menunjuk seorang atau beberapa ahli ,ntuk melaksanakin audit dan atau melakukan perbuatanhukum t-e-rtentu apabila dipandang perlu;
memberikan persetujuan terhadayl .rrroon organisasi dan tata kerja Bank Banlul:

f.

ob.



h-
L
j.

an usulan calon Direksi Rank Bantul kepada Bupati
mnberikan pertimbangan terhadap pembukaan Kantor Kas dan
rnernbqikao pers etuj uan terhadap penghapu sbukuan as set B ank

Kantor Cabang;
Bantul.

Pasal 20
I

P:cbagiad tugas dan wewenang antara Ketua dan Anggota Dewan pengawas ditetapkan denganfepwra' f etua De.wan Pengawas.

Bagian Ketiga
Rapat.,Rapat Dewan pengawas

Pasal 21

(l) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat sekurang-
kmangnya 4 (empat) kali dalam I (satu) tahun.

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada avat (l) dipimpin oleh Ketua Dewan pengawas arau anggota
yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawa.s dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurui{nyu
lebih dari % (setengah) anggota Deu,an pengawas.

(3) Rapat sebagairnana dimaksud pada a1'at (1) untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar
musl'awarah dan mufakat.

(4) Apabila rapat tidzrk diperoleh kata sepakat pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.

(5) PenundaPn rapat sebagaimana dimaksud oada ayat (4) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
l

(6) 
-O{am 

hal setelah ditunda 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum diperoleh
kata mufakat, keputusan diambil oleh Ke-tuiDewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati

- lan memperhatikan pendapat para anggota Dewan pengawas.

'
I

(1) Rapat antara Dewan Pengawas dan Direksi dapat dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1

(satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.

(2) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu
atas nndangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasa|22

Bagian Keempat
Laporan Dewan Pengawas

Pasal23

(1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada
Ind6nesia mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit 6 (enam) bulan

Bupati dan Bank
dan tembusannya

disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.' t' i
I

B) Dewan Fengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya
Indonesia.

apabila diminta oleh Bank

Bagian Kelima
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal24

t) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas
atas biaya Bank Bantul yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.

) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas tidak boleh berasal dari pegawai Bank Bantul.



(3) Pemircntukan Sekretariat l)erryan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan
menryertimfangkan efuiensi perrbial-aan Bank Banrul.

Bagian Keenam
Proses Pengangkatan Dewan pengawas

Pasal 25

(l) Denan Fengawas dai paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, salah
seorzmg diautaranya diang&d sebagai kehra De,wan pengawas.

f2)DenEa Pengawc rlizngkrt rlan oleh Bupati untuk masa jabatan paling larna 3 (tiga) tahun dans*ehh rrmsajahdao bersttir depat diangkat kembali.

(i) Pengaste Dere Pengatas ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dariFemiryia Rm* Infuesia setempat.

(,+) Sdehm ffitFrmfrrt tugas Dewan Perrgawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati,
E trtE he're 7 (&duh) hari sejak ditetapkannya keputusan Bupati tentang pengangkatan anggotaIko h5F..as

{srY? ryEh{-'r Dewan Pengawas, dilaporkan kepada Pemimpin Bank lndonesia setempat,l+.-trnbqra l0 (sepuluh) hari setelah pengangkaian.

Pasal 26

IiI) L@ dg'Fat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk.r{z*srakrn tugas dengan memenuhi persyaratan :

e+ m"'mliki integritas;
h. miliki kompetensi t ,^ -

- * c.rr.rrriliki reputasi keuangan;ya tru"t termasuk dalam aaftar otang tercela di bidang perbankan sesuai ketentuan ya.g clitctapkan
Bank hdonesia.

{4 ABP{a D'qw-an Pepgawas diutainakan bertenrpat tinggal di wilayah kerja Bank Bantul.

(3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Inclonesia sebelum diangkat
drn mend duki jabatannya.

Pasal2T

(t) Fersyaratan integritas sebagaimaria dinaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi :

a- oremiliki akhlak dan moral yang baik;
b- memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank Bantul yang sehat;
d. 'sehatfasmani dan rohani.

l

(2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal26ayat (1) huruf b meliputi :

a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai;
b. memi.liki pengalaman di bidang perbankan;
c. memenuhi penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

(3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 ayat (1) huruf c meliputi :

a. tidak termasuk dalam daftar nasabah kredit macet;
b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu ilfi-ujtufr"" sebelumnya.



Pasal 28

{t) gnsgora Desrm Fengarv:as d,arang mempunyai hubu4gan dengan :a 'nggota Peagauras lainnya aaram'rruturg;"r"tug"io.urg 
tua termasuk meflua, anak,nreoetu- rrr kadrmg/tiri termasuk ipar, au"n-s*mi /istri;t 

ffi-_ 
r'urutg* r.t.gui or*g-til" anat, suami/istri, meftLra, menanru dan

{'a e:n DcTe Pengawa-s tidak boleh 
T"Tpr?yli kepentingan pribadi, baik jangsung maupun

f,n1hrg 
paaa 

-oant gantut,-atuu badan ;;k;;;".orangan yang diberr treiit "j; Bili

o'm"ffi:ilil.H't":x,#,ii;fi:*u"ojabatansebagaiDewanPengawaspa1ing

I

'"Hffi:,ff)1?ffi#i;T--*angkap jabatan sebagai anggota Direksi pada bank

i t'asa129

{l) Proses pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati paring lambat 3 (tiga) buianseberum masa jabatan anggota D"w;, pengawas yang lama berakhir.

(2) Apabila sampai,dengan berakhirnya masa jabata. Dewan pengawas, proses pengangkatan Dewa.-#-JtffitIfr*$tij:fr::[:"i ,,uku a,puii -*,";,t p.,3-"uut 6J;;i",sawas untuk jangka

(3) Buptri fidak boreh menjabat sebagai ketua dan/atau anggota Dewan pengawas;
I

- > : pemberhenti":ffi5TH**pengawas
Pasal 30

(l) Arygota Dewan pengawas berhenti karena :

1 masa jabatannya berakhir;
b- menii6ggal dunia.

ry2) Anggota Dewan pengawas diberhentikan oreh Bupati karena :it_ perrnintaan sendiri;
b" melaktrkan tindakan yang merugikan Bank Bantulc- melakukan tidakan atau bersGp yang tettentaogao dTqT kepentingan daerah atau negara;d- 

ffi* 
hal vang mengakibatkan i*iu*r*gtit."iia"r. biJ -;i;i;;an tusasnya secara

pasal 31

(l) Anggota Dewan Pengaw-as yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal30 ayat (2) huruf b, 
", 

a aiuert eitit* ."-"ntara oleh Bupati.

'" il'011#;Tffi'#:Hff,"#i,','#:i":;,5L'l#"sementara sebagaimana dimaksud pad,a ayat

p asal32

1) selambat-lapbatnya i.(ytu) bulan-sejak pemberhentian sementara, Bupati harus sudah melakukan

:lfff,.r,ffiChgffi ru,;lrm:1ffi j,lp;;;;ffi ;ilmenetapkanapakahyangbersangkutan



(2) Apabila dalam waktu sebagaimana dinaksud oada ayat (1) Bupati belum rnelaksanakan sidang-
maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksui daiam pasal 31 ayat (1) batal demi hukum
dan yang bersaugkutan mclaksanakan tugas kembali s'ebagaimana mestinya.

(3) Apabila dalam sidang sebagaimena pacia ayat (l), Anggota Dewan pengawas tidak hadir tanpa
alasan yang sall maka yang bersangkutan dianggap miie.ima keputusan" yang ditetapkan dalam
sidang.

(4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

(t) g?:y* Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak(ffiFnya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan tertulis kepaaa
BEFflti,

ED Sermbat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya keberatan, Bupati harus sudah mengambilLqpnrsan appkah menerirta atau menolak permoho#n keberatan dimaksud.

t-@usan telhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati ientang pemberhentian batalfuni 6"L*, dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sJbagaimana mestinya.

Bagian Kedelapan
Hak, Penghasilan dan Penghargaan Dewan pengawas

Pasal34

O, KcSa dan Anggota Dewan Pengawas mendapatkan honorarium yang besarnya sebagai berikut :

: f.fira setinggi-tingginya 40Yo (empat puluh perseratus) dari penghLiun riire*tur-Utu-u;' lrApggota setinggi-tingginya 80% (delapu., p.rlrh perseiatus) aarilonorarium Ketua.

(4 Setiry akhir masa jabatan, Ketua- 9T a"ggota Dewan Pengawas mendapatkan r.rang jasa
penga!9ian secara bersama-sama dari laba sebelum pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir

= 
j+"tq sednggi-tingginya 40% (empat puluh perseratus) dari yang diterima Direktur Utama

tbgm'perbandingan sepelti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada aya1. (l).

(3) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa
i$xannya berakhir, mendapatkan uang jasa pengabdiannya dengan syarat telah menjalankan
qBsnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan besamya uang jasa pengabdian yang dit".i-u
AAsartin atas perhitunganlamanya berhrgas dibagi masa' jabataiyurg dit"ritut ur.

(4) K€rua dan Anggota Dewan Pengawas mendapatkan jasa produksi dengan ketentuan seb2gaimana
dimaksud pada ayat (1).

Di*BN'
Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi
Pasal 35

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan,
kegiatan operasional Bank Bantul.

melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh

I
Untuk melaksanakan tugzls sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Direksi mempunyai fungsi :

e" penyrsunan dan penyampaian Rencana Keqa Tahunan dan Anggaran Bank Bantul yang telah
mendapat pengesahan Dewan Pengavras kepada Bupati melalui Dewan Pengawas:

Pasal 36



iilr;;lr 
rrranaJemen perbankan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oreh Dervan

il:L.J1ffifltff'"*t untuk t"'*:T** psngurusan dan pengelolaan Bank Bantul

i: 
I "r.'i# #ffirHHJ#3#'ffLT. o I eh Sewan Pen gawa,, 

o -' "'

ffifffi##ffifr:i".t'1"111,, r*:s:lJfriJ;f dan kegiatan Bank Bantul setiap 3
p€nyusunan ,qn oeayampaian Laporan-K"uurgui rui**, yang terdiri dari Neraca dan
perhitrmem t*tie g-t'g;*r"#p.d 

a a upatr i.iur u io"run pen gawas ;

pasal3T

T-t= rtrEJrai rrewenang :a- IE!3FE3 tekayaan Bank Bantul;h' qqtr'rau -msmSerhentikan Pegalvai berdasarkan peraturan kepegawaian Bank Bantur;i ffiffif#Hfn *1";1ffi1# dlsan F'"u; D.*?n penga,r,as,
hrrio* merakukan;".b;;;,k"- ;;.kiiil'#;::i]11 dipandang perlu dapai .i.,r"j"r

.ffiffi"ff-;il',trlrcabang,o,,ijune*kebufuhan,berdasarkanperafuran

: ffi;' ;ffi*Aruiili#B:T#-#d:T"merepaskan hak atas barang-barangg m€qiaminkan kekavaan milik Ban[ e*tir $;ffiil Dewan pengawas; danh- menetapkan biaya perjalanan air", n"wrn p*d"rrr, iireksi dan pegawai Bank Bantul.

C.

d.

e-

f.

Pasal 38

t" 
mi S:'ffi f.l$fflan tugas' tungsi dan wewenaxsnva bertanggung jawab kepada Bupati

G) eeruoggungiawaban Direksi dilakukan.."iu-r.nuris dan ditandatangani oleh Anggota Direksi.

(t) Direkrur Utan:

rr,k-"+il;.fi :n:Hfl #ffi ,fr 
,l[*T3ffi,:],i"ffi:x?Tr;.##",T,,,Tl"Hffi

Bmtul. !

(2) Direktur mempunyai tugas melakukan perrlbinaan dan pengendarian atas unit kerja Bank Bantur.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaima,a dimaksud pada ayat (1) dan (2) masing-masing anggotaDireksi mempunyai kewJnang*;;;g diat,:r a"ru- pir"turan Direksi.

n'*fi:tfrfiflff"liff#'fffiif# 
T',"9" di tempat / berharangan rebih dari 6 (enam) hari kerja,

sebagaip"rG*utugasDireks,t*:i-ffi*Ti*,,ffi:#ffi 
*fir-d,,^s#'";,i,r

(5) Direksi dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain daram upaya pengembangan Bank Bantul.

Bagian Kedua
Pengangkatan Direksi

pasal 40
i

"' ,:ffi:"1T"T;fianckat 
menjadi Direksi adalah warga Negara rndonesia yans memenuhi persyaratan

a' 
Hffi [ ::H,o'* 

daft,o orans tercela di bidang perbankan sesuai crengan yang ditetapkan
b. memiliki integritas, terdiri atas :

1. memiliki akhlak dan moral yang baik;

10



2" sehat jasmani dan rohani;
3' memitiki komitmen untuk m.ematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;4' memiiiki komitmen yang tinggi terladap pengembangL op".I.ional Bank Bantul yang

sehat;
c- mefiUti kompetensi, terdiri atas :

tr- ipeogetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan darilembaga sertifikasi;
2- pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dar/atau bidang keuangan;3- kmnpuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BankBautul yang sehat; dan
4, meme-nuhi penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test);A ssrriliki reputasi keuangan, terdiri atas :

l- tidak termasuk dalam daftar nasabah kredit macet;
L tidak p"-Tuh dinyatakan pailit atau menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah danrenyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam 

-*u[t, 
5 (lima) tahun sebelumdicalonkan;

@ sLin memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) juga harus memenuhiqaatan khusus sebagai berikut :

a Daffar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK).terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dariinstansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tangg;g jawab, kejujuran dan kepemimpinan;b- memiliki latar bplakang pendidikan sekurang-i.".uiiryu sarjana (Sr);G' memiiiki pengalaman kerja sekurang-kui uognyi z (dua) tahun di bidang operasionalperbgnkan;
d- usiafialing tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
e- menyediakan waktu penuh untuk meraksanakan tugasnya.

Pasal4l
I

(I) Aryeota Direksi diutamakan dari Bank B-antul.

i.
(I4 Arygota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Bank Bantul.

Pasal 42

(I) "Arygota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :o' mggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk
menantu, saudara kandunliri ternrasuk ipar, dan suami/istri;

h anggota Dewan Pengawas dallm hubungan sebagai orang tua, anak suami/istri, mertua,
menantu dan saudara kandung/tiri.

G) Aqgota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota
lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.

Direksi atau pejabat eksekutif pada

IplArygota/oireksi-dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan
pgaXihdn tugas dan wewenang tanpa batas.

$) Aaggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak
@silng pada Bank Bantul atau badan hukum/pero.u.rgu, yang diberi kredit oleh Bank Bantui.

Pasal 43

{l)Masa jabatan Direksi ditetapkan splama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masajabatanberakhin , i

(2) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Direksi, terlebih dahulu dr'mjntakan
pertimbangan kepada Bank Indonesia.

(3) Sebelum menjalankan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.

l1



(4) Felantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) clilakLrkan paling
lamaT (tqjuh) hari sejak Keputusan Bupati tentang pengangkatan Diieksi. 

-

(5) Lqporan pengangkatan Dircksi wajib disampaikan pada Bank Indonesia setempat selambat-
Iarnbatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan.

Pasal44

(t) Bffik Bantul dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur,dm sebanyak-banyaknya 3 (tiga) oreng Direktur, salah seorang dlantaranya diangkat sebagai
IXrektur Utama.

,?I Dfreksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan pengawas.

F) Proses pengangkatan Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
lj($ Proseslpengdngkatah Direksi dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelunt masajahtan Anggota Direksi yang lama berakhir.

(5) Apabila sampai berakhirnya masa jlbatan Direksi, proses pengangkatan Direksi yang baru belum
selesai, Bup{! mengangkat anggota Direksi yanglamaatau seorang pejabat strukturai Bank Bantul
sebagai penjabat S<lmentara Direksi sampai dengan dilantiknya p":lUut Direksi definitif untuk
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(Q Fengangkatan penjabat sementara anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

r Pasal 45

(t) 
$pat Direksi diselenggarakan secara perio-dik, sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.

(2) Direktur Utamq memimpin rapat Direksi.

I

(l) Anggota Direksi berhenti karena :

a- masa jabatannya berakhir;
b" meninggal dunia.

fl) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :

a- permintaan sendiri;
b. melakukan tindakan yang merugikan Bank Bantul;
c- melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah I negara;
d. sesuatu lal yangmengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secarawajar.

Pasal4T

(1) Angqota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2)
huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas setelah melaiui
sidang Deu,an Pengawas.

(2) Bupati memberitahukan secara te(ulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepafla yang bersangkutan disetai alasan-alasannya.

I

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 46



Pasal 48

(1) SelambatJambatnya 1 (satu) bulan sejal, pemberhentian sementara, Dewan pengawas melakukansidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan up*ur, yurg u".r*gk*un diberhentikan ataudirehabilitasi kembali.

(2) Apabila dalam waktu I (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) Dewan pengawas belummelakukan persidangan, maka Kepuiusan Pemberhentian sementara batal demi hukum dan yangbersangkutan mel aksanakan tugas kcmbali sebagai m ana mestinya.

glApabila dalam,persidangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), Anggota Direksi tidak hadir-'Ta alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap rn"n".irnu Giutusan yang ditetapkanolcL Dewan Pengawas.

{5} A@ila perbuatan yang dilahrkAn oleh anggota Direksi merupakan tindak
bwsmgkutan diberhentikan dengan tidak hormat;

Pasal 49

{!}Angota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya
KETruftNan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepadzrhpati.

m s'*e'ntat-lambatnya 2 (dua) bulan seiak diterimanya pengajuan l<eberatan, tsupati mengambil
@rtusan apakah menerima atau menolak pengajuan teberatan dimaksud.

51ninuila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambilKcptusan terhadap permohonan keberatan, maka keberatan dianggap diterima dan Keputuszur' r'eiPafi {entang pembirhentian batal demi huku-, ..rtu yang bersangkutan melaksanakan tugashbali sebagaimana mestinya.

{e} KcrunFan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pad,a ayat (3) ditetapkan dengan Keputusanhad.

pidana, maka yang

Bagian Keempat
Hak, Penghasilan dan penghargaan

Pasal 50

fl),Anggota Direksi diberikan ga.ji pokok yang besarnya :

a Direktur Llt?ma menerima gaji pokok setinggi-tingginya 2% (dta setengah) kali
pe.gawai tertinggi pada daftar skala gaji;

h- Direktu menerima gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji
diterima Direktur Utama.

@ Anggota Direksi mendapat fasilitas :

a- perawatan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan dan
kemampuan Bank Bantul;

b. nrmah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan
ketentuan d4n kemampuan Bank Bantul;
kendaraan dinas sesuai dengan ketenfuan dan kemampuan Bank Bantul;
dana representasi paling banyak 75%o (tujth puluh lima perseratus) dari jumlah gaji pokok
Direksi I (satu) tahun lalu, 1,a1g penggunaannya diatur oleh Direksi secara efesien dan efektif
mtuk pengenrballgan Bank Bantul;

e- setiap bulan kepada Direktur Utarna dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya
paiipg banyak I (satu) kali gaji sebulan;

f- pen$hasilan lainnya berupa hr"rjangan yang lazim diberikan sesuai dengan ketentuan dan
kemampuan Bank Bantul;

(3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Bank Bantul.

gaji pokok

pokok yang

E
d-
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t
(4) Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (i ) dan ayat (2)

harus berddsarkan atas ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium trntuk Dewan Pengarvas. gaji
Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30o/o (tiga puluh perserarus)
dari total pendapatan atau.40Yo (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan reaisasi tahun
anggaran ya+g lalu. I

Pasal 51

(I) Anggota Direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatus sebagai berikut :

a- cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
b" cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;

cuti bersalin;
cuti sakit;
cuti untuk menunaikan ibadah haji;
cnrti karena alasan penting.

@) Apabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan, kepada Direksi diberikan
penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.

I
(3) Ansgdta Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan

pemghasilar-r penuh dari B ank Bantul.

Pasal52

(l) S€tiae akhir masa jabatan Anggota Direksi mendapatkan uang jasa pengabdian yang besarnya 5yo
flima perseratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa
iabatannya, sedangkan Direktur mendapat 80% (delapan puluh perseratus) dari besarnya uang saja
pengabdian Direktur Utama.

I

@ nriggota Direksi yang diberhentika,n =dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir
* gendapatkan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah'menjalankan 

tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya berhrgas
egi den$an nasa jabatan kali 5% (lima perseratus) dihitung duri taba sebelum dipotong pajak
stelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir;

BAB X
PEGAWAI

' Pasal 53

I
fl) Ketent{ran yang mengatur pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala,

pemberian'penghargaan, penjatuhan hukunran disiplin dan pemindahan serta pemberhentian

lmgawai ditetapkan oleh Direksi.

(g) Pffituran gaji pegawai dan peraturan kepegawaian ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan
Derryan Pengawas.

BAB XI
DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 54

(l) Bank Bantul wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan pegawai
yzmg rnerupakan kekayaan Ba-nk Bantul yang dipisahkan.

(2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :

iuran pensiun dan tunjangan hari tua. dari Direksi dan pegawai;
bagian dari dana kesejahteraan;
usaha-u-saha lain yang sah.

c-
d-

e-

fl

a-

b.
c.

14



(3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana riimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksr
dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XII
RENqANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 55

(1) Selambat-ldmbatnya 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana
Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Bantul kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan
pengesahan.

(2) Dewan Pengawas memberikan pengesahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Bantul.

I
(3) Apabild sampai dengan akhir bulan Januari Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan,

maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Bantul dinyatakan berlaku.

(4) Pelaksanaan operasional Bank Bantul sebelum disahkannya Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran
menggunakan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran tahun sebelumnya.

(5) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Bantul harus mendapat persetujuan
Dewan Pengawas.

(6) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Bantul yang telah mendapat pengesahan Dewan
Pengawas,dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 3l Januari.

BAB XIII
TAHI.IN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHLINAN

Pasal 56

(t) Tahun buku Bank Bantul adalatr Tahun Takwim.

'
(2) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan

Laporar/Keuangan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan PerhitunganLaba/rugi yang diaudit oleh
Akuntan Publik kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

(3) Neraca dan Perhitungan Laba/pgi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh

Direksi dan ketua Dewan Pengawas atau seorang Anggota Dewan Pengawas.

(4) Bupati memberikan pengesahan Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

(5) Laporan keuangan yang telatr disahkan oleh Rupati memberi pembebasan tanggung jawab kepada

Direksi.

(6) Direksi wajib melaporkan Laporan keua-ngan Tahr,nan kepada Bank Indonesia paling lambat 4
(empat) bulan sbtclah tahun buku berakhir.

BAB XIV
PENETAPAN DAN PENGGI-JNAAN LABA BERSIH

Pasal 57

(l) Laba Bank Banf.rl yarg telah disatrkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, ditetapkan sebagai

berikut /
a. bagian laba untuk daerah 50% (lirrra puluh perseratus);

b. cadangan umum 15% (lima belas perseratus);

c. cadangan tujuan 15% (lima belas perseratus);

d. dana kesejahtaraan pegawai 10?t, (sepuluh perseratus);

e. jasa produksi i0% (selruluh perseratus).



@,egian laba untuk daerah sebagaimana ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan

enggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun angg3ran berikutnya.

s) Hangan umum sebagaiman a ayat(l) huruf b tujuan unhrk memperkuat modal dan dipergunakan
ffik menutup kerugian yang mungkin terjadi pada Bank Bantul, ditetapkan oleh Direksi setelah
mdapat pertimbangan Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan Bupati.

I
tOC&ngan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c penggunaannya untuk peningkatan

timja Bank Bantul, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan

mdapat persetuj uan Bupati.

F).Dwia kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain dipergunakan
ffirk dana pensiun, perumahan, sosial dan kesehatan bagi Direksi dan pegawai Bank Bantul, dan
&efapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

SlParggunaan.jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, penggunaannya untuk
Etuk pemberian jasa bagi pengurus dan pegawai, ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan

Dewan Pengawas;

BAB XV
KETENTUAN PIDANA DAN GANTI RUGI

Pasal 58

fi) Anggota Dewan Pengawas, Diteksi dan Pegawai yang melakukan tindak pidana di bidang
perbankan diberlakukan ketentuan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

fA a"ggotA f)ewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaia atau

kaTena kalalaiannya menimbulkan kerugian bagi Bank Bantul, wajib mengganti kerugian dimaksud.

f3) I'ata cara penyeiesaian ganti rugi sebagalmana dimaksud pada ayal (1) sesuai dengan ketentuan dan
'perundang-undan 

gan yang berlaku.

BAB XVI
KERJASAMA

Pasal 59

Bank Bantul dapat melakukan kerjasama dengan perbankan dan/atau lembaga keuangan dan/atau

lembaga lainnya dalam usaha peningkatan usaha, manajemen, dan profesionalisme perbankan.

BAB XVII

, , i ASOSIASI
Pasal 60

il) Barak Bantul waiib menjadi anggota Perhimpunan Bank Milik Pemerintah Daerah (PERBAMIDA).

(2) Bank Bantul dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Milik Pemerintatr Daerah (PERBAMIDA)
sebagai fsosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat.

:

BAB XVIII
PEMBUBARAN

Pasal 61

(1) Pembubaran Bank Bantul ditetapkan dengan Peraturan Daerah, setelah mendapat persetujuan Bank

Indonesia.

(2) Apabila Bank Bantul dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan

Bank Bantul dan sisa lebih/kurang menjadi milik /tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(3) Bupati menyelesaikan status kepegawaian Direksi dan pegawai Bank Bantul yang dibubarkan.



(4) Pembubaran Bank Bantul dilaporkan oleh Bupati kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan yang

bertaku.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIFIAN

Pasal62

(1) Semua kekayaan i as'set dan hutang Perusahaan Daerah Bank Perkeditan Rakyat Bank Pasar

Kabupaten.Bantul yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, menjadi kekayaan /

asset dan hutang Bank Bantul.

I
(2) Dewan/Pengawas, Direksi dan Pegawai termasuk pegawai kontrak Perusahaan Daerah Bank' ' 

Perkreditan i-akyat Bank Pasar Kabupaten Bantul t t"riudi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai

termasuk pegawai kontrak Bank Bantul sampai dengan berakhir masa jabatan atau masa

kontraknya..

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri C Nomor 1);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

Rakyat Bank Pxar Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri C Nomor 2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

I
Pasa|64

fetlntuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul-

Diundangkan di Bantul
pacla tanggal 1 Agustus 2007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 7 TAHUN 2OO7

Ditetapkan di Bantul
I Agustus 2007

g IIqSLTPATEN BANTUL,



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTTIL

NOMOR TAHUN 2OO7

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERI(REDITAN RAKYAT BANK BANTUL

I. PENJELASAN UMUM

II. PENJEI-ASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I t
I

dukup jelas
Pasal 2'

Cukup jelas

Pembangunan daerah yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya yang
berkesinambun-gan.dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan^/Pf;casila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melalui semangat Bantul projotamansari,
Sejahtera,'Demokratis dan Agamis. Guna mencapai fujuan tersebut,"pelaksunaan pembangunan
daerah harus senantiasa memperhatikan keserasiaur, klselarasan, a* t rinambungan berbagai
unsur pembangunan, termasuk bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan perekonomian di daerah menunjikkan arah yang semakin menyatu
dengan perkembangan ekonomi seqrra regional dan nasilnal, yang aajui menunjang sekaligusjuga dapat kruang menguntungkan. oleh karenu itu diperlukiriu"iu"fi penyesuaian termasuk
kebijakan sektorperbankan di daerah, agarmampu memperkokoh perJkonomian daerah.

Sektor perbankan daerah memiliki posisi strategis sistem perekonomian daerah, serta
berpengaruh dalam perkembangan perekomian regional dan nasional. Oleh karena itu
diperlukan penyesuaian dengan sistem perbankan nasional agar perbankan daerah dapat lebih

rsehat secara individual juga berpengaruh dalam penyehatan p"I.U*t* secara nasional.'- Merupak* taGg"ng jawaU Pemerintai (abupaten Bantul dalam upaya penyehatan- t PT* Bantul, yang merupakan safu-satunya bank milik Daerah, agar mampu berperan serta- dalam menopang pertumbuhan perekonomian daerah.
Dalam upaya peningkatan kinerja Bank Bantul dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat, peningkatan modal dasar yang merupakan tanggung jawab pemirintah Kabujaten
Bantul sebagai pemilik tunggal sank ilantul, hu*, uenar-u"nar-ditingkatkan sesuai kebutuhan
dan ketentuan perbankan yang berlaku secara nasional. Bank Bantul-merupakan asset daerah
ya_gl patut dipertatrankan dan dioptimalkan agar mampu menopang kemandirian daerah, yang
mefupakan . esensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Di samping itu peningkatan 6nerja
perbankan mutlak diperlukan dalarn upaya meningkatkun t "p"i.ulu* **yuiakat terhadap
kinerja nank gantul.

Dalam upaya peningkatan peran serta Bank Bantul dalam peningkatan perekonomian
daerah, Bank Banful harus mampu memperikan pelayanan kepada seluruh masyarakat
Kabupaten Bantul, terutama usaha ekonomi menengah dankecil, yurg -"*pakan sektoi usaha
yang handal terbukti tangguh terhadap menghadapi krisis ekonomi yang berk"panjangan. Di
samping itu keberadaan Bank Bantu! diharapkan mampu memperkecil pengaruh masyarakat
terhadap keberadan rentenir dan kegiatan yang menyerupai perbankan y*g aitut.anakan secara
liar.

Perubahan nama dari Bank Pasar menjadi Bank Bantul, merupakan langkah
meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Kabupaten Bantul dalam ,ungku mewujr.rf,kan
kesejahteraan masyarakat. Di sampiirg itu dengan sebutan Bank Bantul, diharapkun t"Uit
memasyarakat, lebih mudah diingat, sehingga akan menjadi perbankan yang dicintai oleh
masyarakat Bantul Proj otamansari, Sej ahtera, Demokratis dan Agamis.



Pasal 3

Cukup jelas 
'

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5 t

C/rkup jetas

Pasal 6 '

Cukup jelas
Pasal T

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jglas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15/
Crlkup.ielas

Pasail 16 ,

'Cukupjelas
- Pasal 17y 'Cukupjelas

Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

.Cukup jelas
Huruf c' 

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jela.s

Huruf e

, Cukup jelas

Huruf f
/ Cukup jelas

Hirruf g
Cukup jelas

Huruf h
CukuP jelas

Huruf i' 
CukuP jelas

Hurufj
penghapusbukuan asset adalah penghapusan asset berdasarkan ketentuan dalam system

akuntansi Perbankan
Pasal 20

Cukup jelas

Pasal2l
Cukup jelas



Cokryjelas
23
,Cuktrp jelas
24
Cukup jelas
25
Cukirp jelas
76
C{rkup jelas
27
Ayat (1) .' .Qukupjelas I, ' 

.Qukup jglas 
I

Ayat (2)
Huruf a
. Cukup jelas

. Hurufb
, Cukup jelas

. Hurufc
'' ' ', Fit and propert test d,ilaksanakan oleh Bank Indonesia

Ayat (3)
-Cukup jelas

28'
Cukup jelas
29

Cukup jelas
'Fasal 

B 1 /
Cukup jelas

ryI32
Cukup jelas

Fasal 33
Cukup jelas

Pasal34
Cukup jelas'

Pasal 35 ; .

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jslas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39 . i,

Cukup jelas
Pasal 40

. Ayal (1)

/ Hurufa
' Cukup jelas

uunif b
Cukup jeias

Huruf c
' 
. Angka 1

Cukup jelas' 
Angka2

Cukup jelas
: .Angka 3 

.

Cukup jelas



I
,- Angka  

Fit and propert test dilaksanakan oleh Bank Indonesia

ffuruf a
CukuP jelas

A),at (2)

, Cukup jelas
4t

l

Cnlnrp jelas
42
Cukup jelas'

6
Cukup jelas
4
Cukup jelas
45
Cukup jelas
46
Cukup jelas
47
Cukup jelas
48
Cukup jelas
49
C"k"i, jeias.
50
C/rkup jelas
s1

Cukup jelas
52

I Cukupjelas'
hsal 53
F i Cukup jelas

:]fusal54
Cukup jelas

ka155 1 '

Pasal 57'
Cukuqjelas

Pasal 58
Cukup jelas

Fasal 59
yang dimaksud lembaga lain adalah semua lembaga di luar lembaga perbankan dan lembaga

keqJngan, dalam rangka meningkatkan usaha, manajemen dan profesionalisme perbankanKeYangan, G

Bdnk Bantul
Pasal 60'

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

ksal65
Cukup jelas

21


