
 

 
Sub Bagian Hukum  
BPK RI Perwakilan Provinsi Banten 

 

1 

 

Agustus, Bank Banten Buka Penawaran Saham Terbatas 

 

(Sumber: www.radarbanten.co.id) 

 

Direksi Bank Banten melakukan berbagai upaya untuk menyehatkan kondisi keuangannya agar 

kembali mendapatkan kepercayaan publik. 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah, melakukan penawaran umum terbatas atau rencana 

menerbitkan saham baru (right issue)1 dengan nilai lebih dari Rp600 miliar. 

Direktur Operasional Bank Banten, Kemal Idris mengungkapkan, sebagai perusahaan terbuka, 

Bank Banten diperbolehkan mendapatkan penambahan modal melalui right issue. 

“Langkah utama melakukan penyehatan Bank Banten adalah penambahan modal. Untuk itu kami 

berencana melakukan right issue paling lambat pada Agustus 2020 mendatang,” kata Kemal 

kepada Radar Banten di ruang kerjanya, Selasa (16/6). 

Kemal menuturkan, rencana right issue sudah dibahas dalam rapat umum pemegang saham 

(RUPS)2 Bank Banten pada Februari 2020. Namun karena ada pandemi Covid-19, rencana itu 

belum direalisasikan. 

 
1 Right issue atau penawaran umum terbatas adalah hak memesan efek terlebih dahulu yang diberikan 

kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh 
emiten pada saat itu. Penawaran umum disini berarti penawaran ditunjukkan kepada public untuk 
memesan atau membeli efek, sedangkan terbatas menunjukkan bahwa penawaran ini hanya difokuskan 
kepada pemegang saham lama (Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, h.150). 

2 Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) adalah Organ Perseroan yang mempunyai 
wewenng yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan 
dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran Dasar. (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2007 tentang Perseroan Terbatas). 

https://i2.wp.com/www.radarbanten.co.id/wp-content/uploads/2020/06/KIRI-2-oke.jpg?fit=614%2C474&ssl=1
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“Akhir Juni ini kami akan daftar ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan)3 untuk right issue tahap satu. 

Nilainya lebih dari Rp600 miliar bergantung persetujuan OJK,” ungkapnya. 

Secara sederhana, kata Kemal, right issue merupakan penawaran umum terbatas, sehingga publik 

bisa menjadi pemegang saham Bank Banten. “Silakan warga Banten yang mau menjadi 

pemegang saham ikut right issue. Punya dana minimal Rp10 juta bisa jadi salah satu pemegang 

saham Bank Banten,” bebernya. 

Saat ini, tercatat ada 24 ribu pemegang saham Bank Banten yang terdaftar. Jadi selain Pemprov 

Banten melalui PT BGD, masih ada 23.999 pemegang saham minoritas di Bank Banten. 

“Nasabah Bank Banten ratusan ribu, dan tersebar di sejumlah provinsi. Jadi kami optimistis Bank 

Banten bisa sehat kembali,” ungkapnya. 

Tambahan modal melalui right issue dilakukan bertahap. Mulai dari Agustus 2020, selanjutnya 

tahap kedua pada 2021 mendatang. “Pemprov terlibat, termasuk publik bisa masuk jadi pemegang 

saham Bank Banten,” tambah Kemal. 

Kendati berpeluang mendapatkan tambahan modal melalui right issue, manajemen Bank Banten 

tetap mengharapkan adanya penyertaan modal Pemprov dalam perubahan APBD Banten 2020. 

“Untuk mempercepat langkah penyehatan Bank Banten, tentu kami mengharapkan Pemprov 

mengalokasikan kembali penyertaan modal tambahan dalam perubahan APBD 2020,” urai 

Kemal. 

Ia menambahkan, kalau modal Bank Banten sudah cukup kuat, kondisi keuangan bank akan sehat, 

maka ke depan Bank Banten bisa kembali ditunjuk mengelola RKUD4 Provinsi Banten. “Saat ini 

kami fokus melakukan upaya penyehatan Bank Banten, RKUD hanya turunannya saja,” jelasnya. 

 
3 Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas 

dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, 
pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 1 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). 

4 Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh 
kepala daerah untuk menanmpung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran 
Daerah  pada bank yang ditetapkan (Pasal 1 angka 34 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). 
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Terkait rencana Pemprov melakukan merger5 Bank Banten dengan Bank bjb, Kemal 

menyerahkan sepenuhnya pada Pemprov Banten dan PT BGD selaku perusahaan induk Bank 

Banten. “Saat ini sedang proses uji kelayakan, semuanya mengikuti Peraturan OJK dan prosesnya 

butuh waktu. Tapi prinsipnya, Pemprov Banten komitmen untuk menyehatkan dan 

menyelamatkan Bank Banten,” tegasnya. 

Terkait pemindahan RKUD, Kemal mengakui bila kondisi keuangan Bank Banten kena imbas 

pandemi Covid-19 sejak Maret lalu. Sehingga arus kas masuk dan keluar tidak seimbang. 

“Kan tugas bank menghimpun dana masyarakat melalui simpanan, dan menyalurkannya melalui 

pinjaman atau kredit. Tapi sejak pandemi, nasabah mulai melakukan penarikan simpanannya di 

Bank Banten,” tuturnya. 

Terkait anggaran Pemprov sebesar Rp1,9 triliun yang mengendap di Bank Banten, Kemal 

menjelaskan bila dana itu tidak akan hilang karena tersimpan dipinjaman. 

“Saat pandemi sekarang ini, simpanan nasabah berkurang sementara dana yang ditarik 

masyarakat sangat besar. Makanya dana Pemprov untuk biaya operasional selama setahun itu 

masih tersimpan di pinjaman,” pungkasnya. 

Senada, Sekretaris Bank Banten Chandra Dwipayana menambahkan, sejak September 2019 tren 

pendapatan bank buku satu mengalami penurunan termasuk Bank Banten. Namun pada awal 2020 

pendapatan Bank Banten cukup positif, sebab pendapatan bunga di atas biaya bunga. 

“Namun karena wabah pandemi Covid-19, banyak nasabah Bank Banten terkena imbas sehingga 

melakukan penarikan simpanan, sementara sumber pemasukan mengalami penurunan,” ujarnya. 

Kendati kondisi permodalan Bank Banten kritis, Chandra memastikan tidak ada PHK karyawan 

Bank Banten. “Sejauh ini tidak ada pengurangan karyawan, kami hanya melakukan efisiensi 

dalam berbagai pos pembiayaan. Insya Allah melalui right issue, kondisi keuangan Bank Banten 

segera sehat,” ungkapnya. 

 
5 Pengertian merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang kemudian hanya ada satu 

perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya 
atau bubar. Perusahaan yang dibubarkan mengalihkan aktiva dan kewajibannya ke perusahaan yang 
mengambil alih sehingga perusahaan yang mengambil alih mengalami peningkatan aktiva. (Abdul Moin, 
2003) 



 

 
Sub Bagian Hukum  
BPK RI Perwakilan Provinsi Banten 

 

4 

 

Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat menyampaikan dukungannya 

terhadap rencana right isue, untuk menambah modal Bank Banten. Ade pun meminta Gubernur 

Wahidin Halim melakukan upaya konkret dalam menyehatkan Bank Banten. “Gubernur memiliki 

tanggungjawab terhadap Bank Banten. Bagaimanapun kondisinya Bank Banten sudah terlanjur 

menjadi milik Banten. Jangan lagi ada alasan ini dan itu. Tugas pemimpin adalah memperbaiki 

yang buruk menjadi baik,” katanya. 

Dalam upaya menyehatkan Bank Banten, berbagai langkah penyelamatan harus segera dilakukan. 

“Sejak Gubernur memindahkan RKUD,  kepercayaan masyarakat kepada Bank Banten semakin 

menurun, dan berujung pada penarikan uang oleh nasabah Bank Banten,” tegasnya. 

Terkait kas daerah Pemprov Banten sebesar Rp1,9 triliun yang masih mengendap di Bank Banten, 

Ade setuju bila itu dijadikan sebagai tambahan modal untuk Banten. 

“Uang itu mengendap sejak RKUD dipindahkan, dan sekarang Bank Banten mendesak untuk 

diselamatkan,” bebernya. 

Ade menyarankan Gubernur untuk mengalokasikan penyertaan modal6 Bank Banten sebesar 

Rp335 miliar dalam perubahan APBD 2020. 

“Uang Rp335 miliar itu ditempatkan terlebih dahulu dalam rekening penampungan (escrow 

account)7, setelah diperolehnya pengesahan APBD Perubahan 2020 untuk kemudian 

dikonversikan menjadi saham baru sesuai dengan mekanisme yang berlaku di pasar modal. 

Sehingga dapat diperhitungkan sebagai modal inti Bank Banten,” saran Ade. 

Sementara itu, kas daerah sebesar Rp1,9 triliun yang ada di Bank Banten alokasinya untuk 

membiayai seluruh program dan kegiatan yang sudah teranggarkan dalam APBD. Apabila tak 

dapat segera dicairkan, maka ada beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan karena dana 

tertahan. 

 
6 Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak 

kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas 
(Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah) 

7 Escrow account dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai rekening bersama (rekber). Definisi dari 
istilah escrow account adalah sebuah akun yang digunakan untuk menampung dana khusus yang 
pengadaannya dilakukan dengan persuaratan tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyetor 
dengan pihak yang berkepentingan dengan dana tersebut. (www 
https://www.simulasikredit.com/definisi-escrow-account/) 

https://www.simulasikredit.com/definisi-escrow-account/
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Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina 

Dewiyanti mengatakan, solusinya adalah ada beberapa kegiatan yang ditunda dan menjadi 

kewajiban di tahun 2021. “Atau adanya pemangkasan anggaran,” ujarnya. 

Rina mengaku akan melakukan seleksi dan pembatasan belanja agar cash flow tetap terjaga. 

Terkait rencana pinjaman ke Bank bjb, pihaknya sedang evaluasi. Apabila penerimaan 

pendapatan pajak membaik dan ada beberapa kegiatan masih bisa ditunda, maka pinjaman itu 

kemungkinan tidak akan direalisasikan. “Sudah mulai ada peningkatan pendapatan tapi belum 

signifikan,” terangnya. 

Sumber Berita:  

www.radarbanten.co.id, Agustus, Bank Banten Buka Penawaran Saham Terbatas, 17 Juni 2020. 

Catatan: 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 mengatur tentang Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum pada: 

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi 

Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank.  

2. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat 

Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam 

melaksanakan kegiatan usaha.  

3. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas 

kelangsungan usaha Bank, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk 

memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).  

4. Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan 

Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) baik secara 

individu maupun secara konsolidasi.  

5. Pasal 6 menyatakan bahwa Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara 

individu dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor profil 

risiko (risk profile); Good Corporate Governance (GCG); rentabilitas (earnings); dan 

permodalan (capital).  

 


