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APBD Banten Didepositokan 

 
(Sumber: www.radar banten.co.id) 

Pemprov Banten bakal mendepositokan sejumlah anggaran dari APBD Provinsi Banten tahun ini ke 

bank umum. Pemprov menargetkan bunga deposito itu mencapai Rp55 miliar. Informasi yang 

diperoleh, deposito on call yang bakal dibuka Pemprov tersebut untuk 21 bank umum atau swasta. 

Yakni Bank Banten, BJB, BRI, BNI, BCA, UOB Indonesia, Maybank, BTPN, Danamon, Mega, 

Muamalat, bjb Syariah, Mandiri, BTN Syariah, Mega Syariah, Woori Saudara, Panin, Permata, Nobu, 

Victoria Syariah, dan OCBC NISP. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti 

mengaku telah membuat surat tertanggal 5 Maret yang ditujukan kepada pimpinan bank umum 

dengan nomor 900/510-BPKAD.02/2020 perihal penawaran deposito. Dalam surat yang 

ditandatangani Rina selaku Bendahara Umum Daerah disebutkan berdasarkan Peraturan Gubernur 

Banten Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penempatan Uang Daerah Berupa Deposito pada Bank Umum, 

pihaknya mengundang perusahaan bank umum untuk menyampaikan penawaran penempatan 

deposito dengan sejumlah persyaratan. 

Dalam surat itu juga diinformasikan bahwa Pemprov Banten akan menempatkan deposito on call atau 

sewaktu-waktu dapat dicairkan. Surat penawaran deposito dari bank umum itu ditunggu Pemprov 

hingga kemarin. 

https://i1.wp.com/www.radarbanten.co.id/wp-content/uploads/2020/03/Grafis-Bank-banten.jpg?fit=399%2C345&ssl=1
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Rina mengaku hal itu merupakan salah satu upaya Pemprov dalam rangka management cash dan 

memanfaatkan dana idle (dana yang belum digunakan). “Kalau rekening kas daerah kami di Bank 

Banten,” ujar Rina, Senin (9/3). 

Rina mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah bank umum yang melakukan penawaran. 

Pihaknya juga akan menghitung dana yang akan didepositokan dengan target bunga sebesar Rp55 

miliar. “Kami akan hitung dananya agar tetap liquid,” terang mantan Kepala BPKAD Kabupaten 

Lebak ini. 

Kata dia, penempatan deposito itu merupakan upaya Pemprov untuk optimalisasi pendapatan asli 

daerah. Nantinya, bunga deposito itu akan digunakan untuk kepentingan masyarakat Banten. 

Selain tahun ini, Rina mengaku Pemprov juga sudah pernah melakukannya pada 2018. Nantinya, 

bunga yang berasal dari deposito itu akan masuk pada pos pendapatan asli daerah yang sah. 

Ia menerangkan, dasar hukum penempatan deposito antara lain yaitu pasal 328 UU Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 37 PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Keuangan Negara/Daerah, dan pasal 131 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Selain itu, ada juga pasal 71 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan daerah. “Semua sesuai prosedur,” tutur Rina. 

Terkait rencana Pemprov Banten yang ingin melakukan deposito on call dana APBD ke bank umum 

swasta, pengamat ekonomi Boyke Pribadi mengungkapkan, Pemprov Banten harus berhati-hati. Ini 

lantaran, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hanya menjaminkan sampai Rp2 miliar. Di atas nilai 

tersebut tidak dijamin jika ada persoalan pada perbankan. Selain itu, rencana ini sangat rentan 

‘komprador fee’ yakni bunga di bawah tangan yang diberikan kepada pihak yang mengurus atau 

menentukan bank tempat penyimpan. “Ini hanya bentuk kerakusan birokrasi karena ingin nyari bunga 

yang besar,” katanya. 

Ia menilai, Pemda itu dibentuk bukan untuk mencari untung atau memiliki sifat rent seeking 

bureaucracy. Tetapi bagaiamana dengan dana yang ada harus memaksimalkan pelayanan publik. 
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Sehingga pikiran mencari keuntungan lebih dari dana APBD yang dikelola merupakan pikiran para 

pemburu rente. 

Terlebih disimpan di bank swasta dalam situasi ekonomi yang gonjang ganjing di bawah ancaman 

resesi global. “Jadi, sebaiknya harus memastikan keamanan dana yang disimpan ketimbang 

memikirkan keuntungan dari dana untuk pembangunan daerah tersebut,” katanya. 

Ia menambahkan, dalam kondisi seperti ini, bank pemerintah menjadi pilihan utama untuk keamanan 

dana yang disimpan. Karena sebenarnya jika deposito saja di Bank bjb maka dapat bunga juga dapat 

deviden setiap tahun. “Selain di Bank Banten atau Bank bjb, di bank BUMN juga boleh,” katanya. 

Menurutnya, selisih bunga di bank pemerintah dengan bank swasta tidak terlalu jauh. Untuk itu, perlu 

hati-hati karena dalam dunia perbankan, jika bunganya besar akan menandakan bahwa bank tersebut 

tidak sehat. 

Sumber Berita:  

www.radarbanten.co.id, APBD Banten Didepositokan, 10 Maret 2020. 

 

Catatan: 

Peraturan Gubernur Banten Nomor 69 Tahun 2017 mengatur tentang Penempatan Uang Daerah 

Berupa Deposito Pada Bank Umum, yaitu pada: 

1. Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan Bank. 

2. Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Penempatan uang daerah adalah penempatan uang daerah 

dalam bentuk deposito. 

3. Pasal 3 menyatakan bahwa Bank Umum yang menjadi mitra Pemerintah Daerah, memiliki 

kriteria/syarat sebagai berikut: 

a. Izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum; 

b. Tingkat kesehatan Bank secara umum sehat yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK); 

c. Kantor pusat/cabang berkedudukan di Kota Serang Ibukota Provinsi Banten; dan 
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d. Sebagai anggota lembaga penjamin simpanan. 

4. Pasal 9 ayat (1) menyatakan BUD dapat melakukan penempatan uang daerah di Bank Umum 

dalam bentuk: 

a. Deposit on call; dan 

b. Time deposit (deposito berjangka) 

5. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Deposit On Call sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a, merupakan penempatan uang daerah pada Bank Umum yang menghasilkan bunga dan/atau 

bagi hasil dan dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian. 

6. Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa Time Deposit (deposito berjangka) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, merupakan penempatan uang daerah pada Bank Umum yang 

menghasilkan bunga dan/atau bagi hasil dan dapat ditarik pada tanggal jatuh tempo atau dapat 

ditarik sesuai perjanjian. 

7. Pasal 9 ayat (4) menyatakan bahwa besarnya nominal penempatan uang daerah pada Bank 

Umum dalam bentuk deposito berjangka /setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap 

bulan memperhitungkan saldo Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang 

Sah, dikurangi Belanja Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dibiayai oleh 

Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

 


