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Jadi Bank Sehat, Dirut Bank Banten Optimistis Cetak Laba 

 

 
(Sumber: www.cnbcindonesia.com) 

Dukungan Pemprov Banten kepada PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank 

Banten/BEKS) berhasil memberikan sentimen positif bagi perusahaan. Selain respon positif dari 

pasar saham, masuknya RKUD juga diprediksi akan membuat Bank Banten semakin dipercaya 

masyarakat. 

Direktur Utama Bank Banten Agus Syabarrudin mengatakan adanya pergantian manajemen dan 

penetapan sebagai Bank Sehat juga menjadi angin segara angin segar bagi perusahaan. Dia pun 

optimistis perusahaan secara perlahan tidak lagi bergantung dari dana Pemerintah dalam 

operasional perusahaan. 

Dengan begitu Bank Banten dapat menarik berbagai pihak untuk menempatkan dananya di 

perusahaan. Agus mengatakan untuk memastikan pertumbuhan secara stabil, pihaknya 

mengajak berbagai pihak untuk menjadikan Bank Banten sebagai mitra terdepan dalam 

pengelolaan dana. Saat ini pun manajemen Bank Banten tengah all out melakukan berbagai 

langkah-langkah transformasi. 

"Direksi perseroan kini merupakan para profesional di bidang jasa keuangan yang berasal dari 

berbagai latar belakang. Kami manajemen baru tengah berfokus melakukan berbagai 

transformasi yang bertujuan untuk menyehatkan perseroan. Insya Allah melalui berbagai 

strategi yang kini tengah kami jalankan, Bank Banten akan berhasil melakukan strategic 

turnaround," kata Agus dalam siaran resmi, Kamis (03/06/2021). 
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Bank Banten juga berupaya untuk menghadirkan citra baru Bank Banten yang diharapkan bisa 

mendapat kepercayaan publik, baik itu nasabah, stakeholders, ataupun investor potensial. 

"Perbaikan kinerja yang kami targetkan dapat segera terjadi itu diharap bisa mendorong lebih 

banyak pihak untuk berinvestasi di Bank Banten. Sehingga kelak perseroan bisa berjalan secara 

mandiri tanpa ketergantungan pendanaan dari Pemprov Banten. Bahkan kami akan berupaya 

keras untuk mencetak laba sehingga bisa memberikan PAD yang signifikan kepada Provinsi 

Banten," lanjutnya. 

Agus mengatakan sentimen positif dari masuknya RKUD ini diharapkan bisa terus memacu 

performa perseroan sekaligus meningkatkan kepercayaan dari publik. Peningkatan kepercayaan 

masyarakat dan investor ini diharapkan mendorong akselerasi kinerja perusahaan sehingga bisa 

menghasilkan laba yang dihitung sebagai komponen modal tier 1 tanpa harus membebani 

anggaran dari pemerintah sesuai dengan rencana strategic turnaround perseroan. Hal ini selaras 

dengan Tagline perusahaan 'Rebuild the Trust, Reach the Glory'. 

"Kami sangat optimis strategi bisnis yang kami lakukan akan semakin meningkatkan 

kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap Bank Banten. Harapannya 

langkah-langkah bisnis yang kami lakukan akan membawa perseroan untuk menjadi Bank 

Jawara. Jawara di pasar saham, dan Jawara di hati masyarakat Banten," pungkas Agus. 

 

Sumber Berita:  

www.cnbcindonesia.com, Jadi Bank Sehat, Dirut Bank Banten Optimistis Cetak Laba, 3 Juni 

2021. 

 

Catatan: 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah, mengatur terkait Pembukaan RKUD, pada halaman 202 huruf B tentang 

Pelaksanaan Dan Penatausahaan Kas Umum Daerah, angka 2 huruf a ketentuan pelaksanaan 

menjelaskan hal berikut: 

Kepala Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah menunjuk bank umum yang sehat sebagai 

penampung RKUD. Bank umum yang sehat adalah bank umum di Indonesia yang aman/sehat 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menunjuk bank yang akan digunakan 



Catatan Berita – UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Banten                                                                        
3 
 

untuk menyimpan Kas Umum Daerah, Kepala Daerah juga harus mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut:  

1) Reputasi Bank, Bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik. Misalnya, bank 

tidak pernah terlibat kasus penipuan nasabah atau kasus-kasus lain yang merugikan 

nasabah.  

2) Pelayanan Bank, Bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik dan memadai. 

Terlebih lagi di masa sekarang dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam melakukan 

transaksi. Khusus untuk Pemerintah Daerah, bank juga harus dapat melakukan pelayanan-

pelayanan khusus seperti pemotongan dan penyetoran pajak, dan lain-lain.  

3) Manfaat, Memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan pendapatan daerah dan/atau 

peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat.  

Penunjukkan Bank Umum sebagai penampung RKUD ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja 

Sama (PKS) antara PPKD selaku BUD dengan pejabat bank umum yang bersangkutan. PKS 

paling sedikit memuat:  

1) jenis pelayanan yang diterima;  

2) mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;  

3) pelimpahan penerimaan dan saldo rekening;  

4) penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil;  

5) pembayaran imbalan atas jasa pelayanan;  

6) sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;  

7) kewajiban menyampaikan laporan; dan  

8) tata cara penyelesaian perselisihan.  

Bendahara Umum Daerah kemudian membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum 

yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.  

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang 

sejenis atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro 

yang berlaku. Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis yang diperoleh 

Pemerintah Daerah merupakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan biaya 

sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang 

berlaku pada bank yang bersangkutan. Biaya tersebut dibebankan pada belanja daerah. 
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 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /Pojk.03/2016 Mengatur Tentang Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum, pada 

1. Pasal 1 angka 4 menyatakan tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank 

yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank.  

2. Pasal 1 angka 5 menyatakan peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank.  

3. Pasal 2 menyatakan pada ayat: 

(1) Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan 

menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan 

usaha.  

(2) 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).  

(3) Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan 

pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) baik secara individu maupun secara 

konsolidasi.  

4. Pasal 5 menyatakan dalam rangka pengawasan Bank, dalam hal terdapat perbedaan hasil 

penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan hasil penilaian sendiri (self-assessment) 

Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang berlaku adalah hasil 

penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

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:  

a. profil risiko (risk profile);  

b. Good Corporate Governance (GCG);  

c. rentabilitas (earnings); dan  

d. permodalan (capital).  
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6. Pasal 9 menjelaskan pada ayat: 

(1) Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara 

komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan memperhatikan 

materialitas dan signifikansi masing-masing faktor.  

(2) Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan:  

a. Peringkat Komposit 1 (PK-1);  

b. Peringkat Komposit 2 (PK-2);  

c. Peringkat Komposit 3 (PK-3);  

d. Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan  

e. Peringkat Komposit 5 (PK-5).  

(3) Peringkat Komposit 1 (PK-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat 

mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis 

dan faktor eksternal lainnya.  

(4) Peringkat Komposit 2 (PK-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu 

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor 

eksternal lainnya.  

(5) Peringkat Komposit 3 (PK-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup 

mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis 

dan faktor eksternal lainnya.  

(6) Peringkat Komposit 4 (PK-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 

mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang 

mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis 

dan faktor eksternal lainnya.  

(7) Peringkat Komposit 5 (PK-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e 

mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak 
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mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis 

dan faktor eksternal lainnya.  


