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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan 

nasional, pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas 

pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan 

profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan 

prima kepada masyarakat. Pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) 

sebagai satuan pemerintahan lokal yang oleh undang-undang diberikan 

otonomi, mengandung arti bahwa daerah berhak mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. 

Kendatipun kepada daerah diberikan hak sepenuhnya untuk membuat 

ataupun melahirkan produk hukum daerah, namun dalam konteks sistem 

hukum (perundang-undangan) ada pembatasan ataupun restriksi yang tidak 

boleh dilanggar. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menganut prinsip otonomi secara luas, nyata dan 

bertanggung jawab. Hal ini berarti daerah diberikan kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus urusan pmerintahan di luar urusan pemerintahan 

pusat yang telah ditetapkan undang-undang. Penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban 

dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi dapat membuat peraturan perundang- undangan tingkat 
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daerah atau menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam 

peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketentuan daerah lainnya. 

Pembangunan daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu 

melalui pendekatan sentralistis dan melalui pendekatan desentralisasi. 

Pendekatan sentralistis mengandung arti bahwa wewenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan adalah pemerintah pusat. Sedangkan pendekatan 

desentralisasi mengandung arti bahwa pembangunan daerah sebagian besar 

merupakan wewenang daerah dan dilaksanakan sendiri oleh daerah (Pemerintah 

Daerah) secara otonom. Pembangunan daerah melalui desentralisasi atau 

otonomi daerah, memberikan peluang dan kesempatan bagi terwujudnya 

pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di daerah.1 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan 

Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, 

dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah 

kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah daerah berwenang untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui 

                                                             
1
 Juli Panglima Saragih, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

2003, hlm. 1. 
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otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, saat ini kita mengenal dua istilah pemerintah yaitu 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat adalah adalah 

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem pemerintahan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu adanya 

pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah. Adapun pengertian dari 

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.2  

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan 

berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya 

ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada 

kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan 

kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada 

Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. 

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah 

merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak 

pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan 

                                                             
2
 Kristian Widya Wicaksono, Administrasi dan Birokrasi Pemerintah, Graha Ilmu, Yogyakarta,  2006, hlm. 41.  
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kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang 

pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.3 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menganut prinsip otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Hal ini 

berarti daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan 

pmerintahan di luar urusan pemerintahan pusat yang telah ditetapkan undang-

undang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, 

wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dapat membuat peraturan perundang- 

undangan tingkat daerah atau menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan 

dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketentuan daerah lainnya. 

Pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) sebagai satuan 

pemerintahan lokal yang oleh undang-undang diberikan otonomi, mengandung arti 

bahwa daerah berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu 

sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Kendatipun kepada daerah diberikan 

hak sepenuhnya untuk membuat ataupun melahirkan produk hukum daerah, 

namun dalam konteks sistem hukum (perundang-undangan) ada pembatasan 

ataupun restriksi yang tidak boleh dilanggar.4 

Istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian 

(zelfstandigheid), tetapi bukan kemerdekaan (onafhankelijkheid). Kebebasan yang 

terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus 

dipertangjawabkan. Dalam pemeberian tanggung jawab terkandung dua unsur, 

yaitu:5 

                                                             
3
 Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

4
 I Gde Pantja Astawa, Kriminalisasi Perbuatan Hukum Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Hukum 

Administrasi Negara, FH Unpad, Bandung, 2006, hlm. 1. 
5
 Lukman Hakim, Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah: Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi 

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 34-35. 
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1. Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta 

kewenangan untuk melaksanakannya; dan 

2. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan 

menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikannya tugas itu. 

Pelaksanaan otonomi daerah, membawa konsekuensi baru pada 

keuangan daerah, pendapatan daerah yang sebelumnya lebih banyak dikirim ke 

Pemerintah Pusat, kini porsinya lebih banyak masuk ke kas daerah, akan tetapi 

bagi daerah yang sumber daya minim juga berdampak terhadap pendapatan yang 

selama ini biaya pembangunannya disubsidi oleh pemerintah pusat. Dampak dari 

diberlakukannya kedua undang-undang tersebut di atas terhadap pengelolaan 

pemerintah daerah yaitu bahwa pemerintah daerah harus lebih bersikap 

profesional dalam pengelolaan daerahnya. Sudah saatnya daerah dikelola seperti 

sebuah perusahaan yang harus mampu menghidupi kebutuhannya sendiri dan 

bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan 

yang langsung maupun tidak langsung dapat dinikmati oleh masyarakat. Upaya-

upaya untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) harus segera 

difikirkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. 

Perusahaan Daerah, merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli 

daerah sudah saatnya mulai difikirkan sebagai suatu bagian yang sangat penting 

dalam menyumbang pendapatan daerah. Perusahaan daerah inilah yang nantinya 

merupakan salah satu profit center bagi pemerintah daerah dan keberadaannya 

sebagai jantung bagi penggerak kegiatan di segala sektor yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah. Untuk itu pengelolaan Perusahaan Daerah haruslah sangat 

profesional, dengan memisahkan pengelolaan pemerintah daerah dengan 

pengelolaan perusahaan daerah agar lebih profesional dan tidak dicampuri oleh 

kepentingan-kepentingan aparat pemerintah apalagi sebagai bagian dari 

kepentingan politik pihak-pihak tertentu. 
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Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 

IV, menyatakan: “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” adalah landasan 

hukum yang memperbolehkan negara melakukan kegiatan berusaha, dengan 

membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kehidupan masyarakat suatu 

negara yang maju sangat didukung oleh sistem perekonomian nasional. Sistem 

perekonomian Indonesia tersimpul pada Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur 

tentang demokrasi ekonomi. Perekonomian Indonesia yang disusun sebagai 

usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal tersebut merupakan 

sesuatu yang sangat penting dan menjadi dasar serta titik tolak bagi 

pembangunan ekonomi negara. Dengan demikian negara mempunyai peran dan 

tanggung jawab normatif dalam bidang yang menyangkut seluruh sendi kehidupan 

perekonomian rakyat dan negara.  

Untuk memenuhi amanah Pasal tersebut, dalam bidang ekonomi oleh 

negara dibentuklah perusahaan milik negara yang dikelola secara langsung oleh 

pemerintah pusat. Perusahan ini disebut dengan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) sedangkan ditingkat daerah di bentuk Perusahaan Daerah yang lebih 

dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).6  

Bertalian dengan hal tersebut faktor kemampuan keuangan daerah 

merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu 

berotonomi, self supporting keuangan merupakan salah satu bobot 

penyelenggaraan otonomi ini. Artinya, daerah otonom memiliki kewenangan dan 

kemampuan untuk menggali sumber keuangan, mengelola dan menggunakan 

keuangan sendiri yang cukup membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. 

Dukungan keuangan ini ditandai dengan semakin besarnya nilai Pendapatan Asli 

                                                             
6
 Solly Lubis, Masalah-Masalah Hukum Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah, Makalah disampaikan pada: 

Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, 
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Denpasar, 14 
– 18 Juli 2003. 
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Daerah (PAD) dan semakin menurunnya dukungan pusat dalam bentuk 

sumbangan/ bantuan. Hal ini sejalan dengan tujuan dilaksanakannya otonomi 

daerah. Selain memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola 

daerahnya masing-masing, juga memberikan kesempatan kepada pemerintah 

daerah untuk menggali potensi dari usaha-usaha yang dapat dijadikan sumber 

pendapatan daerah. 

Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi 

pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur 

terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan 

otonomi daerah, sehingga PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah. Oleh 

karena PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, merupakan 

modal bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total 

pengeluaran daerah, namun porsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap 

merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. 

Otonomi daerah telah memberikan nuansa baru dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah, antara lain: Pertama, berusaha menarik investor untuk 

menanamkan investasinya. Kedua, menyusun Peraturan Daerah sebagai dasar 

legitimasi untuk menarik berbagai iuran sehingga PAD meningkat. Ketiga, 

membentuk BUMD. Semangat otonomi daerah merangsang gairah Pemda 

terutama daerah-daerah kaya untuk mendirikan BUMD, dengan kata lain otonomi 

daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berbisnis. 

Sesuai perkembangan keadaan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat 

dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan 

daerah adalah mengelola perusahaan dengan prinsip ekonomi perusahaan 

dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah. Dengan pembentukan BUMD, 

diharapkan ikut berperan dalam menghasikan barang dan/atau jasa yang 
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diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat 

daerah. Sehubungan dengan itu, sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi 

daerah yang bersumber dari hasil BUMD telah berjalan sejak lama, secara juridis 

BUMD dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, dimana Undang-undang ini merupakan Undang-undang 

pengganti dari Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

serta Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang telah 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kepemilikan BUMD tercermin dalam 

komposisi modal dasarnya dipastikan akan mempengaruhi hak, kewajiban dan 

tanggung jawab pemerintah daerah selaku pemegang saham, serta kemungkinan 

pengembangan modal perusahaan dimasa yang akan datang. Dalam perubahan 

regulasi, nomenklatur Badan Usaha Milik Daerah atau disingkat BUMD 

berdasarkan Pasal 331 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, bentuk hukum BUMD dapat berupa: 

1. Perusahaan Umum Daerah; dan 

2. Perusahaan Perseroan Daerah yang tunduk kepada Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan aturan pelaksanaannya. 

Berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, menyatakan  bahwa Daerah dapat membentuk BUMD 

yang ditetapkan dengan Perda. Dimana pendiriannya bertujuan untuk : 

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada 

umumnya; 

b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau 

jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, 

karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola 

perusahaan yang baik; dan 

c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. 
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d. Pada era otonomi daerah yang diperluas, menuntut Pemerintah Daerah untuk 

berfikir dalam memenuhi kebutuhan pendanaan baik rutin maupun Biaya 

pembangunannya dari kemampuan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Untuk melaksanakan pembangunan, meningkatkan pendapatan daerah, 

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya upaya-upaya 

konkrit untuk mengoptimalkan potensi, sumber daya, dan hasil kekayaan 

daerah. Setiap Pemerintah daerah pada dasarnya mempunyai banyak potensi, 

salah satunya adalah Perusahaan Daerah yang keberadaannya saat ini masih 

dipandang sebelah mata, yang kadang-kadang malah dianggap sebagai beban 

bagi pemerintah daerah.  

Sehubungan dengan adanya regulasi baru dan pengembangan bisnis PD 

BPR, Pemerintah Kota Bandung berencana melakukan penambahan penyertaan 

modal PD BPR pada tahun 2016 dalam rangka mensukseskan program Pemkot 

Bandung yakni “Kredit Melati” yang bertujuan menyediakan akses finansial bagi 

masyarakat menengah bawah untuk menjalankan kegiatan usaha yang produktif 

dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Bandung. Selain itu, 

Pemerintah Kota Bandung berencanan melakukan perubahan Peraturan Daerah 

No. 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, dimana 

penyusunan penyempurnaan Naskah Akademis dan Perda dilakukan atas dasar 

ketentuan regulasi yang baru yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20 Tahun 2014 dan 

regulasi lainnya.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah yang akan dikaji dalam kegiatan penyusunan 

Naskah Akademik ini, antara lain yaitu: 
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1. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis 

penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat Kota Bandung? 

2. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan 

arah pengaturan dalam penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Perusahaan 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung? 

3. Bagaimana tinjauan aspek legal PD BPR dikaitkan dengan perubahan regulasi di 

tingkat peraturan perundang-undangan? 

4. Bagaimana strategi penguatan permodalan PD BPR ditinjau dari aspek bisnis 

dalam rangka mendukung program Pemerintah? 

5. Berapa estimasi kebutuhan modal dasar PD BPR dalam perencanaan 

pengembangan bisnis PD BPR dan bagaimana tahapan penyalurannya? 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Pengkajian Naskah Akademik ini dimaksudkan sebagai landasan hukum 

bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam rangka desentralisasi di wilayah 

Kota Bandung, khususnya berkaitan dengan Penyusunan Rancangan Naskah 

Akademis dan Peraturan Daerah PD BPR Kota Bandung.  

Tujuan penyusunan Nasakah Akademik, adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis dan mengevaluasi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, 

dan yuridis dalam proses penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Perusahaan 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung. 

2. Menganalisis dan mengevaluasi ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah 

pengaturan dalam penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Perusahaan 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung. 
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3. Meninjau aspek legal PD BPR dikaitkan dengan perubahan regulasi di tingkat 

peraturan perundang-undangan. 

4. Menganalisis strategi penguatan modal PD BPR melalui rencana penambahan 

modal Pemerintah Kota Bandung ditinjau dari aspek bisnis dan dukungan 

terhadap program Pemerintah. 

5. Menganalisis estimasi kebutuhan modal dasar PD BPR dalam rencana 

pengembangan bisnis PD BPR dan tahapan penyalurannya. 

 

D. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi metode 

pendekatan studi, metode pengumpulan data dan metode analisis data.   

1. Metode Pendekatan Studi 

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan 

dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan atau 

menginventarisasi hukum positif yang relevan dengan permasalahan yang diteliti 

dan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan atau mengkaji data sekunder.  

2.  Metode Pengumpulan Data 

Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Data sekunder 

diperoleh melalui literature, dokumen peraturan dan serta dokumen yang 

dikeluarkan instansi terkait seperti: dokumen RPJPD Kota Bandung, RPJMD Kota 

Bandung, APBD Kota Bandung, RKPD Kota Bandung, Bandung Dalam Angka, 

Profil dan Bisnis Plan PD. BPR Kota Bandung dan lain-lain. Untuk data-data yang 

tidak didapatkan dalam data sekunder, maka dikumpulkan data primer dengan 

menyebarkan kuesioner, wawancara kepada pihak-pihak terkait, observasi 
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langsung terhadap objek penelitian serta melalui FGD yang melibatkan seluruh 

stakeholders. 

3. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Metode pengolahan dan analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah mix 

metode kuantitatif dan kualitatif. Selain itu, tidak menutup kemungkinan 

menggunakan analisis lainnya yang dianggap perlu. Metode analisis yang 

digunakan adalah metode SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu 

instrument analisis yang ampuh dalam proses perumusan strategi dan 

pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. SWOT merupakan singkatan dari 

“Strength” (kekuatan), “Weakness” (kelemahan), “Opportunity” (peluang), “Threat” 

(ancaman). Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam tubuh suatu 

organisasi, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor lingkungan di luar 

organisasi. 

Dalam kajian ini tindakan yang dilakukan adalah memahami teks atau kalimat 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyempurnaan Perda PD 

BPR Kota Bandung, dengan cara menafsirkan, dan menerapkannya ke dalam 

bentuk Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang PD BPR 

Kota Bandung. Metode kegiatan dilakukan melalui kajian dokumentasi terhadap 

berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam skala nasional 

maupun lokal guna memperoleh gambaran tentang kewenangan pemerintah 

daerah Kota Bandung. Studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoretis yang 

dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk menyusun kerangka 

Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang PD BPR Kota 

Bandung.   
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 
 

A. Kajian Teoritis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Bandung tentang PD BPR Kota Bandung 

1. Konsep Kewenangan Pemerintahan Daerah 

Kewenangan pemerintah merupakan dasar utama bagi setiap 

tindakan dan perbuatan  hukum dari setiap tingkatan pemerintahan, dengan 

adanya dasar kewenangan yang sah maka setiap tindakkan dan perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh setiap tingkatan pemerintahan dapat 

dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang sah dan apabila 

tanpa ada dasar kewenangan, maka setiap tindakan dan perbuatan hukum 

yang dilakukan oleh setiap tingkatan pemerintah dapat dikategorikan sebagai 

tindakkan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat juga 

dikatakan sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan 

yang baik.7 

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada 

daerah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:8 

a. Ultra Vires Doctrine, yaitu pemerintah pusat menyerahkan wewenang 

pemerintahan kepada daerah otonom dengan memperinci satu persatu. 

Daerah otonom hanya menyelenggarakan wewenang yang diserahkan 

tersebut. Sedang sisa wewenang yang ada tetap menjadi wewenang 

pusat. Pemerintah pusat menyerahkan urusan-urusan tertentu kepada 

daerah. Pusat menyerahkan urusan setahap demi setahap dengan 

                                                             
7
 Akil Mochtar, Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Daerah di Era Otonom, diakses dalam 

situs: http://www.google.com/kewenangan_pusat_dan_daerah_dalam.html., pada tanggal 11 November 2011, diakses: 
29 Juli 2013, 15:38 WIB. 

8
 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 75-76. 

http://www.google.com/
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memperhatikan kemampuan daerah dengan memperhatikan keadaan 

dan kemampuan daerah. 

b. Open and Arrangement atau General Competence, yaitu daerah otonom 

menyelenggarakan segala urusan di luar yang dimili oleh pusat. Artinya 

pusat menyerahkan kewenangan kepada daerah untuk 

menyelenggarakan kewenangan berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya 

sendiri di luar kewenangan yang dimiliki oleh pusat. Cara kewenangan 

inilah yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 

Secara umum, kewenangan pemerintahan dapat diperoleh melalui 

atribusi, delegasi dan mandat serta tugas pembantuan (medebewind). Cara 

memperoleh kewenangan tersebut juga menggambarkan adanya perbedaan 

yang hakiki antara berbagai tingkatan pemerintahan yang ada di suatu 

negara. Sebagai contoh, pelaksanaan atribusi kewenangan memerlukan 

adanya pembagian tingkatan pemerintahan yang bersifat nasional, regional 

dan lokal atau tingkatan pemerintahan atasan dan pemerintahan bawahan. 

Selain itu pelaksanaan delegasi membuktikan adanya tingkatan pemerintahan 

yang lebih tinggi (delegator) dan tingkatan pemerintahan yang lebih rendah 

(delegans). 

Secara khusus, kewenangan pemerintahan juga berkaitan dengan 

hak, kewajiban, dan tanggungjawab di antara berbagai tingkatan 

pemerintahan yang ada. Dengan adanya pembagian atribusi, distribusi, 

delegasi, dan mandat dapat digambarkan bagaimana berbagai tingkatan 

pemerintahan tersebut mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang 

berbeda antara satu tingkatan pemerintahan dengan tingkatan pemerintahan 

lainnya. Dengan demikian, terjadi perbedaan tugas dan wewenang di antara 

berbagai tingkatan pemerintahan tersebut, dan pada akhirnya dapat 

menciptakan perbedaan ruang lingkup kekuasaan dan tanggungjawab di 
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antara mereka. Oleh karena itu, makna dari perbedaan hak, kewajiban dan 

tanggungjawab dari berbagai tingkatan pemerintahan yang ada merupakan 

suatu hal yang secara pokok menggambarkan secara nyata kewenangan 

yang dimiliki oleh masing-masing tingkatan pemerintahan yang ada di suatu 

negara. 

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, hubungan kewenangan 

pusat dan daerah dapat diatur melalui berbagai peraturan perundang-

undangan, baik yang khusus mengatur otonomi daerah, atau tersebar di 

berbagai peraturan perundang-undangan sektoral lainnya. Hal ini didasarkan 

pada kenyataaan empiris dan yuridis yang menggambarkan bahwa materi dan 

cakupan pengaturan tentang hubungan kewenangan pusat dan daerah tidak 

dapat hanya diatur oleh satu undang-undang. Oleh karena itu diperlukan 

adanya undang-undang yang mengatur hubungan kewenangan pusat dan 

daerah, juga dibutuhkan berbagai undang-undang lainnya yang berkaitan 

dengan otonomi daerah dan berbagai undang-undang lainnya, seperti 

undang-undang yang mengatur tentang (organisasi) pemerintahan daerah. 

Undang-undang hubungan kewenangan akan mengatur materi yang 

berkaitan dengan prosedur, tata cara, dan hal-hal lain-lainnya tentang 

distribusi, atribusi dan delegasi kewenangan, termasuk mengenai tugas 

pembantuan, dan lain sebagainya. Undang-undang ini akan menata terjadinya 

hubungan hukum dan kekuasaan, baik yang bersifat statis maupun dinamis, 

dari berbagai tingkatan pemerintahan yang ada. Hubungan hukum dan 

kekuasaan yang terjadi dilakukan berdasarkan prinsip harmonisasi dan 

sinkronisasi di antara tingkatan-tingkatan pemerintahan yang ada sehingga 
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tidak menciptakan benturan kepentingan di antara pembuat dan pelaksana 

kewenangan, baik di tingkat nasional, regional maupun lokal.9 

Dengan adanya undang-undang hubungan kewenangan mengatur 

dan menata integrasi dan sinergi di antara pembuat dan pelaksana 

kewenangan yang ada di berbagai tingkatan pemerintahan yang ada dan 

mengatur secara baik koordinasi dan evaluasi dari hubungan kewenangan 

yang terjadi di antara para pembuat dan pelaksana kewenangan tersebut. 

Oleh karena itu, undang-undang hubungan kewenangan tersebut sangat 

mempengaruhi hubungan kerja dan kerjasama antara pemerintah pusat, 

pemerintah regional, dan pemerintah lokal di Indonesia.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah berfokus pada organisasi pemerintahan daerah. Undang-undang ini 

mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas dari Pemerintah 

Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai suatu organisasi 

pemerintahan di tingkat lokal dan mempunyai hubungan yang dekat dengan 

masyarakat sebagai konstituennya. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 mengatur tentang kewenangan daerah sebagai daerah 

otonom, urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan 

pemerintah daerah, dan juga mengatur tentang perangkat organisasi 

pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 merupakan undang-undang yang mengatur tentang organisasi 

pemerintahan daerah sebagai bagian dari organisasi pemerintahan negara 

kesatuan secara keseluruhan.10 

 

                                                             
9
 Akil Mochtar, Loc.Cit.,  

10
 Ibid., 
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2. Konsep Pembagian Kewenangan Pemerintahan Antara Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah akan 

terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber 

penerimaan yang cukup kepada pemerintah daerah dengan mengacu kepada 

Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Besarnya pembagian keuangan tersebut disesuaikan dan 

diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap 

urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber 

keuangan daerah. Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan 

berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah pusat sesuai 

urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah.  

Pemberian otonomi luas kepada daerah untuk mengatur rumah 

tangganya sendiri maka diharapkan pembangunan di daerah dapat berjalan 

pesat dan cepat. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan 

yang lebih besar, yaitu menuju kemakmuran daerah yang pada skala makro 

adalah untuk memperbesar tingkat kesejahteraan rakyat. Melalui pembagian 

keuangan yang porsinya lebih banyak diberikan kepada daerah, diharapkan 

dapat memicu daerah untuk lebih aktif dan dinamis dalam menggali potensi 

dan sumber daya alamnya, sehingga daerah dapat melaksanakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan dengan baik.11 

Salah satu aspek mendasar dalam otonomi daerah adalah hubungan 

antara pusat dan daerah, di antaranya mengenai pembagian urusan dan 

pembagian wewenang pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

                                                             
11

 Supriyanto, Kewenangan Bidang Pertanahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jurnal Dinamika Hukum, 
Vol. 9 No. 2, Mei 2009, hlm. 1.   
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daerah. Pembagian urusan pemerintahan terdiri atas; urusan yang 

sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat; urusan yang dibagi antar 

tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, yang selanjutnya dikenal adanya 

urusan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Hal 

inilah yang akan menentukan sejauhmana pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan 

pemerintahan. 

Dalam sistem negara kesatuan (unitary state, eenheidsstaat) 

Indonesia, diselenggarakan untuk sebagian urusan secara sentralisasi, dan 

diselenggarakan pula pemencaran kekuasaan kepada organ-organ yang 

menjalankan sebagian wewenang pemerintah pusat di daerah yang dikenal 

sebagai dekosentrasi. Di samping itu, diselenggarakan pula sebagian urusan 

pemerintahan secara desentralisasi, yakni wewenang mengatur dan 

mengurus penyelenggaraan pemerintahan oleh satuan-satuan pemerintahan 

di tingkat yang lebih rendah dan bersifat otonom. Dalam rangka otonomi 

tersebut, perlu dijalankan sistem mekanisme yang baik tentang hubungan 

antara pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan.12 

Salah satu aspek mendasar dalam otonomi daerah adalah hubungan 

antara pusat dan daerah, di antaranya mengenai pembagian urusan dan 

pembagian wewenang pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Pembagian urusan pemerintahan terdiri atas:13  

a. urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat;  

b. urusan yang dibagi antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, yang 

selanjutnya dikenal adanya urusan Pemerintah daerah terdiri dari urusan 

wajib dan urusan pilihan.  

                                                             
12

 Febrian, Pembangunan Hukum dan Konflik Undang-Undang Bidang Sektoral, PSKKHPD, Unsri, Palembang, 
2009, hlm. 1. 

13
 Ibid., hlm. 2. 
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Secara umum, kewenangan pemerintahan dapat diperoleh melalui 

atribusi, delegasi dan mandat serta tugas pembantuan (medebewind). Cara 

memperoleh kewenangan tersebut juga menggambarkan adanya perbedaan 

yang hakiki antara berbagai level pemerintahan yang ada di suatu negara. 

Sebagai contoh, pelaksanaan atribusi kewenangan memerlukan adanya 

pembagian level pemerintahan yang bersifat nasional, regional dan lokal atau 

level pemerintahan atasan dan pemerintahan bawahan. Selain itu 

pelaksanaan delegasi membuktikan adanya level pemerintahan yang lebih 

tinggi (delegator) dan level pemerintahan yang lebih rendah (delegans). 

Secara khusus, kewenangan pemerintahan juga berkaitan dengan 

hak, kewajiban, dan tanggungjawab di antara berbagai level pemerintahan 

yang ada. Dengan adanya pembagian atribusi, distribusi, delegasi, dan 

mandat dapat digambarkan bagaimana berbagai level pemerintahan tersebut 

mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda antara satu 

level pemerintahan dengan level pemerintahan lainnya. Dengan demikian, 

terjadi perbedaan tugas dan wewenang di antara berbagai level pemerintahan 

tersebut, dan pada akhirnya dapat menciptakan perbedaan ruang lingkup 

kekuasaan dan tanggungjawab di antara mereka. Oleh karena itu, makna dari 

perbedaan hak, kewajiban dan tanggungjawab dari berbagai level 

pemerintahan yang ada merupakan suatu hal yang secara pokok 

menggambarkan secara nyata kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing 

level pemerintahan yang ada di suatu negara.14 

Adapun pembagian kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-

urusan pemerintah tersebut di atas. Dalam hal inilah akan menentukan 

sejauhmana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki wewenang 

untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Objek urusan 

                                                             
14

 Akil Mochtar, Loc.Cit.,hlm. 2-3 
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pemerintahan bisa sama, tetapi wewenang atau ruang lingkupnya berbeda. 

Pembagian Urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah ditentukan dalam pasal 12. Dalam pasal tersebut 

urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: 

a. pendidikan; 

b. kesehatan; 

c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

e. kententraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan 

f. sosial. 

Sedangkan untuk urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar, meliputi: 

a. tenaga kerja; 

b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

c. pangan; 

d. pertanahan; 

e. lingkungan hidup; 

f. administrasi kependudukan dan catatan sipil; 

g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 

h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

i. perhubungan; 

j. komunikasi dan informatika; 

k. koperasi, usaha kecil dan menengah; 

l. penanaman modal; 

m. kepemudaan dan olah raga; 

n. statistik; 

o. persandian; 
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p. kebudayaan; 

q. perpustakaan; dan 

r. kearsipan. 

Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi: 

a. kelautan dan perikanan; 

b. pariwisata; 

c. pertanian; 

d. kehutanan; 

e. energi dan sumberdaya mineral; 

f. perdagangan; 

g. perindustrian; dan 

h. transmigrasi. 

Ketentuan inti yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 

11 dan Pasal 12, adalah penetapan kewenangan bagi Pemerintahan daerah 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan dimaksud dilakukan dengan 

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang 

menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Yang dimaksud daya 

saing adalah merupakan kombinasi antara faktor kondisi ekonomi daerah, 

kualitas kelembagaan publik secara keseluruhan membangun kemampuan 

daerah untuk bersaing dengan daerah lainya.  

Pemerintahan daerah dalam menyelanggarakan urusan 

pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan 

pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan 

wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, 
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dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, 

pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya menimbulkan 

hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. 

Hubungan administrasi adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekwensi 

kebijakan penyelenggararaan pemerintahan daerah yang merupakan satu 

kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara. Sedangkan 

hubungan kewilayahan adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekwensi 

dibentuk dan disusunnya daerah otonom yang diselenggarakan diwilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian wilayah daerah 

merupakan satu kesatuan wilayah negara yang utuh.15 

 

3. Konsep Penyusunan Peraturan Daerah PD BPR Berdasarkan Kewenangan 

Pemerintah Daerah 

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai 

peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau 

salah satu unsur pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan 

perundang-undangan daerah. Hal ini untuk menghindari salah penafsiran 

yang diperluas mengenai peraturan perundang-undangan tingkat daerah. 

Perlu diperjelas, karena peraturan perundang-undangan tingkat daerah dapat 

berupa peraturan perundang-undangan yang dibentuk satuan pemerintah 

pusat di daerah atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 

pemerintah pusat yang berlaku di daerah atau di wilayah tertentu. Materi 

muatan perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan 

otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung dan mempertimbangkan 
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ciri khas atau kondisi khusus daerah serta merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan: “Daerah dapat mendirikan 

BUMD”, kemudian pada ayat (2), menyatakan “Pendirian BUMD sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Perda”.   

 

B. Konsep Penyusunan Peraturan Daerah PD BPR Ditinjau Dari 

Asas-Asas Hukum 

Negara Indonesia dilaksanakan berdasarkan hukum, tidak berdasarkan 

atas kekuasaan belaka, demikian penegasan UUD 1945 yang mengandung 

makna bahwa di negara Republik Indonesia hukum harus berperan sentral 

sebagai pengarah dan pengayom kehidupan berbangsa. Untuk mewujudkan cita-

cita negara hukum tersebut, diperlukan upaya pembangunan hukum yang 

berkesinambungan dan menuntut penataan kembali dari waktu ke waktu, terutama 

dalam suasana politik, sosial dan ekonomi nasional serta global yang selalu 

berubah dengan begitu cepat. 

Kegiatan perekonomian di Indonesia diatur oleh seperangkat kaidah-

kaidah hukum di bidang ekonomi yang disebut hukum ekonomi indonesia 

(sebagian ahli lebih cenderung menggunakan istilah bisnis). Hukum Ekonomi 

Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang 

secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia. Kaidah-

kaidah hukum mengenai ekonomi indonesia tersebut ada yang bersifat hukum 

ekonomi pembangunan dan ada yang bersifat hukum ekonomi sosial.16 
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 Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 53. 
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Dalam kegiatan perekonomian Indonesia, badan usaha berbentuk badan 

hukum banyak digunakan dan dipilih karena karakteristik badan hukum itu sendiri 

yaitu sebagai subjek hukum selain orang perorangan (person) yang antara lain 

mempunyai hak dan kewajiban. Badan Hukum sebagai subjek hukum mencakup 

hal-hal seperti:17  

1. sebagai suatu perkumpulan orang (organisasi usaha); 

2. dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum; 

3. mempunyai harta kekayaan tersendiri; 

4. mempunyai pengurus; 

5. mempunyai hak dan kewajiban; dan 

6. dapat menggugat dan digugat di depan pengadilan.  

Secara yuruidis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, untuk itu diperlukan 

pengaturan Badan Usaha Milik Daerah yang di jalankan secara efisien, efektif dan 

bertanggung jawab. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan yang 

sangat penting untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah, PAD bahkan dapat memberikan warna terhadap tingkat 

otonomi suatu daerah karena pendapatan ini dapat digunakan bebas oleh daerah. 

Artinya, pengguna dana yang bersumber dari PAD dapat dimanfaatkan oleh 

daerah sesuai dengan kebutuhannya sehingga secara perinsip pemerintah pusat 

atau pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya tidak berwenang untuk mengatur 

atau menentukan penggunaan sumber pendapatan daerah tersebut. Oleh karena 

itu, daerah-daerah dituntut untuk selalu meningkatkan pendapatan asli daerahnya 
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 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Badan Usaha, 
www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_badan_usaha, diakses: 28 Juli 2013, 21:12 WIB. 
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melalui cara-cara yang kemungkinan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan kata lain daerah-daerah selayaknya mampu 

dalam hal wealth getting atau menggali sumber-sumber kekayaan guna 

membiayai pembangunan di daerahnya. Untuk menunjang kebutuhan ini 

diperlukan aparatur daerah yang berjiwa kepeloporan, bersemangat pembaharu, 

dan berwawasan enterpreneurial. Banyak tuntutan nyata dihadapi oleh daerah 

dalam penguatan sistem keuangannya, salah satu diantaranya adalah 

meningkatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), baik sebagai salah satu 

sumber PAD maupun sebagai pendukung perekonomian daerah.18  

Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan daerah adalah perusahaan yang 

didirikan oleh pemerintah daerah dengan modalnya sebagian besar/seluruhnya 

adalah milik pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk 

pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat panting dan 

strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu 

dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang 

handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan 

tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Keuntungan dari 

BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari 

BUMD telah berjalan sejak lama sebelum undang-undang tentang otonomi daerah 

disahkan. Untuk mencapai sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, 
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 Purwadi, Strategi Pengembangan BUMD Nonperbankan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, 
Jembatan Merah Offset, Surabaya, 2000, hlm. 1. 



31 

perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya peningkatan 

profesionalisasi baik dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana 

dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan 

kekuatan sektor perekonomian lainnya. Dasar hukum pembentukan BUMD adalah 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan 

Daerah. Tujuan pendirian BUMD adalah sebagai berikut:19 

a.  memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada 

umumnya; 

b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau 

jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, 

karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola 

perusahaan yang baik; dan 

c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. 

Berdasarkan kategori sasarannya secara lebih detail, BUMD dibedakan menjadi 

dua yaitu sebagai perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah 

Tetapi, jelas dari kedua sasaran tersebut tujuan pendirian BUMD adalah untuk 

meningkatkan PAD. 

 

C. Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah di Indonesia 

Sebagi salah satu bentuk badan usaha yang ada di wilayah hukum 

Republik Indonesia, sudah tentu keberadaan BUMD memiliki payung hukum atas 

keberadaanya. Payung hukum ini menjadi penting mengingat karakteristik BUMD 

tersebut sangatlah berbeda dengan bentuk badan usaha lain terlebih-lebih dari 

keikutsertaan pemerintahan daerah sebagai salah satu pemegang saham. 
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 Multikultur, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), http://multikultur-boxs.blogspot.com/2010/03/bumd-badan-
usaha-milik-daerah_17.html, Posting: Rabu, 17 Maret 2010, diakses: 28 Juli 2013, 21:17 WIB. 
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1. Badan Hukum 

 Dalam ilmu hukum ada dikenal dua subjek hukum, yaitu orang dan 

badan hukum. Mengenai definisinya, badan hukum atau legal entity atau legal 

person dalam Black’s Law Dictionary dinyatakan sebagai a body, other than a 

natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions 

through agents. 

Pengaturan dasar dari badan hukum itu sendiri terdapat di dalam 

Pasal 1654 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang 

menyatakan bahwa: Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya 

dengan orang-orang swasta , berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, 

dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan 

itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu.  

Sementara itu, yang merupakan peraturan umum dari badan hukum 

adalah Pasal 1653 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa selainnya 

perseroan yang sejati oleh Undang-undang diakui pula perhimpunan-

perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-

perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan 

umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai 

diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak 

bertentangan dengan Undang-undang atau kesusilaan baik.  

Menurut doktrin, kriteria yang dipakai untuk menentukan ciri-ciri suatu 

badan hukum adalah apabila perusahaan itu mempunyai unsur-unsur sebagai 

berikut:20 

a. adanya harta kekayaan yang terpisah; 

b. ada hak-hak dan kewajiban; 
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 Ridho Ali, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986, hlm. 
9.  



33 

c. mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri; dan 

d. adanya organisasi yang teratur.  

Aturan untuk menentukan kedudukan suatu perusahaan sebagai 

badan hukum, biasanya ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, 

kebiasaan atau yurisprudensi.21 Sebagai subjek hukum, badan hukum 

mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, 

akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta 

kekayaan. Karena bentuk badan hukum adalah sebagai badan atau lembaga, 

maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan 

perantaraan pengurus-pengurusnya. 

 

2. Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah 

Secara umum istilah BUMD baru dikenal pada tahun 1999 dengan 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, di dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Daerah dapat 

memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perUndang-

undangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah, namun 

ketentuan tersebut tidak memberikan definisi yang jelas tentang Badan Usaha 

Milik Daerah, kemudian keberadaan Badan Usaha Milik Daerah ini juga masih 

dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, Pasal 177 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 

tentang Pemerintahaan Daerah, menyebutkan: “Pemerintahan daerah dapat 
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memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, 

dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan” yang telah diganti dengan 

Undang-Undang Pasal 3014 ayat (1) No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, meyebutkan: “Daerah dapat melakukan penyertaan 

modal pada badan usaha milik negera dan/atau BUMD”. Batasan dan definisi 

BUMD dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Undang-undang ini memberikan istilah BUMD adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 

daerah, ketentuan ini memberikan batasan tentang BUMD, dinyakan bahwa 

BUMD merupakan perusahan yang modalnya berasal dari kekayaan Pemda 

yang dipisahkan Kemudian Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 17 tahun 

2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Perusahan Daerah adalah 

badan usaha yang seluruhnya atau sebahagian modalnya dimiliki oleh 

pemerintah daerah. Pada konsideran huruf “b” Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 

Daerah Yang Dipisahkan menyatakan bahwa Perusahan Daerah atau BUMD 

merupakan badan usaha yang seluruh atau sebahagian modalnya berasal 

dari kekayaan darah yang dipisahkan. 
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3. Tujuan Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah 

Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan 

kesempatan seluas luasnya kepada pemerintah daerah untuk mencari 

sumber-sumber penghasilan bagi peningkatan pendapatan asli daerah 

sebagai salah satu modal pembangunan daerahnya, dengan demikian daerah 

dipacu untuk melakukan pemanfaat sumber daya yang dimiliki secara 

maksimal.  

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah oleh pemerintah daerah 

merupakan salah satu cara untuk memenuhi pendapatan asli daerah, 

pendirian ini merupakan upaya Pemda untuk menambah sumber pendapatan 

daerah dari hasil pengeolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

sebagaimana yang diatur didalam Pasal 285 ayat (1) huruf “a” angka 3 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 

menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli 

daerah (PAD) yang meliputi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. 

 

4. Tata Kelola Perusahaan 

Para ahli memberikan beberapa pendapat mengenai tata kelola 

perusahaan, atara lain:  

a. Amir Wijaya Tunggal, menyatakan tata kelola perusahaan merupakan 

sistem yang mengatur ke arah mana kegiatan usaha akan dilaksanakan, 

termasuk membuat sasaran yang akan dicapai, untuk apa sasaran 

tersebut perlu dicapai serta ukuran keberhasilannya.22  
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b. Ersnt and young menyatakan Corporate governance terdiri atas 

sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan yang terdiri atas 

pemegang saham institusional, Dewan Direksi dan Komisaris, para 

manejer yang dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai pengendali 

perseroan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investasi terkait dan 

persediaan produk.23  

c. Forum For Corporate Governance in Indonesia, Corporate Governace 

adalah seperangkat pengaturan yang mengatur hubungan anatara 

pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan interen dan 

eksteren lain yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau 

dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan 

perusahaan.24  

Dengan demikian, corporate governance dapat dijelaskan sebagai 

seperangkat aturan yang dijadikan manajemen perusahaan dalam mengelola 

perusahaan secara baik, benar dan penuh integritas serta membina hubungan 

dengan para stakeholders, guna mewujutkan visi, misi dan sasaran 

perusahaan yang telah ditetapkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang.  

Secara umum prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan oleh 

perusahan dalam rangkah menuju tata kelola perusahan adalah:25  

a. Akuntabilitas (accountabelity), yaitu kejelasan pembagian tugas, 

wewenang dan tanggung jawab masing masing organ-organ perusahaan 
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 Hessel Nogi Tangkilisan, Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance, Balairung, Yogyakarta, 
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yang diangkat setelah melalui fit and propertes, sehingga pengelolaan 

perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.  

b. Kemandirian (independency), yaitu suatu keadaan, perusahaan dikelola 

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau 

tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang 

bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan 

prinsip-prinsip korporasi yang sehat.  

c. Transparansi (transparancy), yaitu keterbukaan terhadap proses 

pengambilan keputusan dan penyampaian informasi mengenai segala 

aspek perusahaan terutama yang berhubungan dengan kepentingan 

stakeholders dan publik secara benar dan tepat waktu.  

d. Pertanggung jawaban (responsibility) yaitu perwujudan kewajiban organ 

perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan 

dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan keberhasilan 

maupun kegagalannya dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta 

sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.  

e. Kewajiban (fairnes) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-

hak stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan perundang 

undangan dan perjanjian.  

Prinsip-prinsip dasar tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk 

kongkrit antara lain dengan dilakukannya pemisahan tanggung jawab dan 

kewajiban yang disertai dengan mekanisme kerjasama antar organ-organ 

perusahaan, melakukan pengawasan ketika organ-organ itu melakukan 

tugasnya untuk menghindari adanya tekanan atau benturan kepentingan, 

melakukan sistem pengendalian internal dan eksternal yang kuat, dan 

pengungkapan informasi material mengenai perusahaan melalui media yang 

dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta 
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menetapkan visi, misi tujuan dan strategi secara jelas, sehingga kinerja 

perusahaan maupun kontribusi masing-masing individu dapat dinilai secara 

objektif.  

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) yang 

merupakan perkumpulan dari asosiasi-asosiasi bisnis dan profesi telah 

menjabarkan dan memformulasikan prinsip-prins dasar tata kelola perusahan 

yang baik dalam bentuk kongkrit, sebagai berikut:26 

b. Hak para pemegang saham yang harus diberikan informasi dengan benar 

dan tepat waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperanserta 

dalam mengambil keputusan mengenai perubahan-perubahan yang 

mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian keuntungan 

dari perusahaan.  

c. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama pada 

pemegang saham minoritas dengan keterbukaan informasi yang penting 

serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham 

oleh orang dalam (insider traiding).  

d. Peran pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh 

hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahan dan para pemegang 

saham, kepentingan dalam memciptakan keayaan, lapangan kerja, dan 

perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.  

e. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi 

mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, 

serta para pemegang kepentingan.  

f. Tanggung jawab pengurus dan manjemen, pengawasan manjemen dan 

pertangungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.  
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Sebagai suatu perusahan BUMD juga harus memiliki dan 

menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahan yang baik, untuk 

menganalisa tata kelola BUMD dapat di lihat dalam Pasal 343 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

mengenai pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur: 

a. tata cara penyertaan modal; 

b. organ dan kepegawaian; 

c. tata cara evaluasi; 

d. tata kelola perusahaan yang baik; 

e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan; 

f. kerjasama; 

g. penggunaan laba; 

h. penugasan Pemerintah Daerah; 

i. pinjaman; 

j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya; 

k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi; 

l. perubahan bentuk hukum; 

m. kepailitan; dan 

n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan 

 

5. Organ Badan Usaha Milik Daerah 

a. Kepala Daerah selaku Wakil Daerah 

Sebagaimana perusahaan pada umunya, BUMD yang berbentuk 

Perusahaan Umum Daerah memiliki Wakil Daerah dalam hal ini Kepala 

Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum 

daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada 

direksi atau komisaris. 
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b. Direksi  

Pengurusan BUMD dilakukan oleh suatu Direksi, jumlah anggota 

serta susunan Direksi diatur didalam peraturan daerah yang merupakan 

peraturan pendiriannya, pengangkatan anggota Direksi pada BUMD 

dilakukan oleh RUPS yang pengangkatannya melalui mekanisme fit and 

proper test.  

Dalam menjalankan perusahaan Direksi menentukan kebijaksanaan 

dalam memimpin perusahaan, dengan mengurus dan menguasai 

kekayaan perusahaan. Untuk pengaturan dan tata tertib serta cara 

menjalankan pekerjaan tersebut, Direksi secara otonom diberikan 

kewenangan untuk mengatur tata tertib dan cara menjalankan 

perusahaan dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi. Dalam 

penjelasan pasal 335 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Direksi adalah organ 

perusahaan umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan 

perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan 

umum Daerah, serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam 

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 

 

c. Dewan Pengawas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah mengatur tentang Dewan Pengawas, dimana dalam penjelasan 

pasal 335 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Dewan Pengawas 

adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan 

kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.  
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D. Implikasi Pengembangan Bisnis PD BPR Kota Bandung 

1. Rencana Pengembangan Bisnis PD BPR 

Manajemen perusahaan dalam menghadapi situasi pada masa 

sekarang ini, dituntut untuk menjalankan manajemen stratejik dengan tepat 

guna. Salah satu alasan perlunya manajemen strategik disebabkan oleh 

orientasi bisnis yang berubah-ubah dengan cepat sehingga perlu diantisipasi 

oleh manajemen perusahaan. Dengan demikian memerlukan sasaran dan 

arah yang jelas bagi para anggotanya, sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai dengan efisien dan efektif.  

Sementara itu ketangguhan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan 

dan berbagai sasarannya, ditentukan oleh dinamika perusahaan yang 

bersangkutan dan interaksi yang terjadi baik antara perusahaan dengan 

lingkungannya maupun antara satuan-satuan kerja di dalam perusahaan. 

Perusahaan akan mampu mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan 

apabila kekuatan perusahaan melebihi kelemahan yang dimiliki. Dalam 

konteks bisnis perusahaan harus mampu mengeksploitasi peluang bisnis dan 

mengatasi ancaman bisnis yang mengitarinya.27 

Sementara itu, Jauch dan Glueck mendefinisikan manajemen 

strategik sebagai sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada 

penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk 

membantu mencapai sasaran perusahaan. Proses manajemen strategik ialah 

cara dengan jalan mana para perencana strategi menentukan sasaran dan 

mengambil keputusan. Dengan demikian jelas bahwa manajemen strategik 

dapat diartikan sebagai suatu cara mensistematisasi berbagai keputusan 

bisnis yang paling penting. Bisnis mencakup beban resiko dan menejemen 

                                                             
27

 Suwarsono, Manajemen Strategik: Konsep, Alat Analisa dan Konteks, Akademi Manajemen Perusahaan 
YKPN, Yogyakarta, 1994, hlm. 5. 
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strategik berusaha menyediakan data sehingga spekulasi yang beralasan 

dapat dilakukan. Manajemen strategik diartikan pula sebagai usaha manajerial 

manumbuhkembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang 

bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan 

sesuai dengan misi yang telah ditentukan.28 

Bila membahas perusahaan daerah atau BUMD dengan dasar Pasal 

331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

pemerintah daerah dapat mendirikan BUMD yang terdiri atas perusahaan 

umum daerah dan perusahaan perseroan daerah yang ditetapkan dengan 

peraturan daerah, diharapkan mampu mendorong  perekonomian daerah 

serta memberikan kontribusi terhadap PAD. 

Secara konseptual, BUMD didirikan atas dasar dualisme fungsi dan 

peranan, yang keduanya sangat sulit, jika tidak dikatakan mustahil untuk 

dipadukan, seperti BUMN, BUMD berperan dalam mengembangkan 

perekonomian daerah melalui peranannya sebagai institusi public service. 

Namun, pada saat yang sama, BUMD juga diharapkan mampu menghasilkan 

laba dari usahanya selaku pelayan masyarakat. Secara implisit, BUMD 

dijadikan sumber dana APBD. Dalam ketentuan, BUMD diwajibkan 

menyetorkan bagian labanya sebagai dana pembangunan daerah dari laba 

bersih tahunan.29 

Tujuan dibentuknya BUMD adalah untuk memberikan manfaat bagi 

perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan 

kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu 

bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan 

                                                             
28

 Ibid., hlm. 6. 
29

 Eko Julianto, BUMD Potret Buram Perusahan Daerah, http://ekojulianto.tripod.com/articles/bumd.htm, 
diakses: 25 Juli 2013, 13:15 WIB.  

http://ekojulianto.tripod.com/articles/bumd.htm
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potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang 

baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. 

Dari tujuan dibentuknya BUMD tersebut semangat pendirian BUMD 

adalah untuk meningkatkan PAD dengan harus memperhatikan karakteristik 

dan pemberdayaan potensi daerah dalam penyediaan lapangan kerja yang 

ada pada setiap daerah. Alasan yang sering dikemukakan dalam 

pembentukan badan usaha milik pemerintah adalah keberadaan sektor-sektor 

penting dalam perekonomian yang dinilai strategis merupakan kepentingan 

bagi rakyat banyak.30 

Kaitan yang diciptakan dalam sektor ini sangat berarti dalam kegiatan 

perekonomian. Oleh karena itu, dalam menjamin upaya terlaksananya 

tanggung jawab sosial, maka pemerintah pada tingkat pusat dan daerah harus 

memiliki kendali, tidak mungkin memberikan pada tingkat pihak swasta baik 

nasional maupun internasional. Selain itu, masih ada jenis usaha atau jasa 

yang memiliki karakteristik economies of scale yang besar sehingga 

kegiatannya harus dimonopoli. Terlebih bila jenis natural monopolies yang 

lazim di bidang public utilities, pemerintah biasanya mengelola langsung 

daripada menyerahkan ke pihak swasta. Diharapkan pula keuntungan yang 

diperoleh akan dapat masuk sebagai pendapatan ke kas pemerintah.31 

 

2. Gambaran Umum Kota Bandung 

a. Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk 

Penduduk Kota Bandung tahun 2013 berdasarkan Proyeksi Sensus 

Penduduk 2013 adalah 2.483.977 orang dengan komposisi penduduk laki-laki 

sebanyak 1.260.565 orang dan penduduk perempuan sebanyak 1.223.412 orang. 

                                                             
30

 Hukum Online, Peran dan Kinerja BUMD, www.hukumonline.com, diakses: 25 Juli 2013, 14:55 WIB. 
31

 Jusmaliani, Privatisasi Antara Target dan Kesiapan, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan (JEP) XI (1) 2003, 
LIPPI, 2003, hlm. 82 – 83.  

http://www.hukumonline.com/
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Pertumbuhan rata-rata jumlah penduduk dari tahun 2008-2013 adalah 1%, dapat 

dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Sumber: Kota Bandung Dalam Angka 

Gambar 2.1 Pertumbuhan Jumlah penduduk Kota Bandung Tahun 2008-2013 

 

Rata-rata kepadatan penduduk Kota Bandung tahun 2013 adalah 14.847 

jiwa/km2. Dilihat dari segi kepadatan penduduk per Kecamatan, maka Kecamatan 

Bojongloa Kaler merupakan daerah terpadat dengan kepadatan penduduk 39.738 

jiwa/km2. Jumlah rumah tangga Kota Bandung tahun 2013 adalahsebanyak 

661.194 rumah tangga dengan jumlah rata-rata 4 jiwa per rumah tangga. Distribusi 

penduduk Kota Bandung berdasarkan kecamatan tahun 2011-2013 dapat dilihat 

pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Distribusi Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Kecamatan Tahun 2011-

2013 

2011 2012 2013 2011 2012 2013

1 Bandung Kulon 6,46 139.708    140.780    142.411    21.627  21.793  22.045  

2 Bandung Ciparay 7,45 144.303    145.411    147.096    19.370  19.518  19.744  

3 Bojongloa Kaler 3,03 118.118    119.025    120.405    38.983  39.282  39.738  

4 Bojongloa Kidul 6,26 84.141      84.686      85.668      13.441  13.528  13.685  

5 Astananyar 2,89 67.346      68.042      68.830      23.303  23.544  23.817  

6 Regol 4,3 79.923      80.534      81.467      18.587  18.729  18.946  

7 Lengkong 5,9 69.837      70.371      71.187      11.837  11.927  12.066  

8 Bandung Kidul 6,06 57.838      58.282      58.957      9.544    9.617    9.729    

9 Buah Batu 7,93 93.074      94.018      95.108      11.737  11.856  11.993  

10 Rancasari 7,33 74.188      76.014      76.895      10.121  10.370  10.490  

11 Gedebage 9,58 35.458      36.657      37.082      3.701    3.826    3.871    

12 Cibiru 6,32 69.276      71.191      72.016      10.961  11.264  11.395  

13 Panyileukan 5,1 38.725      39.787      40.248      7.593    7.801    7.892    

14 Ujung Berung 6,4 74.196      76.021      76.902      11.593  11.878  12.016  

15 Cinambo 3,68 24.345      24.924      25.231      6.615    6.773    6.856    

16 Arcamanik 5,87 67.047      68.519      69.313      11.422  11.673  11.808  

17 Antapani 3,79 72.803      73.608      74.461      19.209  19.422  19.647  

18 Mandalajati 6,67 61.829      62.849      63.578      9.270    9.423    9.532    

19 Kiaracondong 6,12 129.030    130.460    131.972    21.083  21.317  21.564  

20 Batununggal 5,03 118.231    119.541    120.927    23.505  23.766  24.041  

21 Sumur Bandung 3,4 35.293      36.160      36.579      10.380  10.635  10.759  

22 Andir 3,71 95.392      96.435      97.553      25.712  25.993  26.295  

23 Cicendo 6,86 97.544      98.609      99.752      14.219  14.374  14.541  

24 Bandung Wetan 3,39 30.283      30.767      31.124      8.933    9.076    9.181    

25 Cibeunying Kidul 5,25 105.568    106.571    107.806    20.108  20.299  20.534  

26 Cibeunying Kaler 4,5 69.456      70.111      70.924      15.435  15.580  15.761  

27 Coblong 7,35 128.800    130.023    131.530    17.524  17.690  17.895  

28 Sukajadi 4,3 105.963    107.133    108.375    24.643  24.915  25.203  

29 Sukasari 6,27 80.086      80.971      81.908      12.773  12.914  13.063  

30 Cidadap 6,11 57.156      57.999      58.672      9.355    9.492    9.603    

167,3 2.424.957 2.455.499 2.483.977 14.494  14.676  14.847  Total

No Kecamatan
Kepadatan (Jiwa/Km2)Luas 

(Km2)

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Sumber: Kota Bandung Dalam Angka 

 

b.  Produk Domestik Unggulan Daerah 

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian 

secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 

(dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga 

konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukan kemampuan sumber daya 

ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah dan menunjukan pendapatan yang 

memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah. Sementara PDRB 
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Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukan LPE secara keseluruhan 

maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukan 

kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Selain menjadi bahan dalam 

penyusunan perencanaan, angka PDRB  juga bermanfaat untuk bahan evaluasi 

hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan 

angka PDRB ini antara lain: 

1) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap 

sektor ekonomi; 

2) Untuk mengetahui struktur perekonomian;  

3) Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah  satu 

indikator tingkat kemakmuran/ kesejahteraan; 

4) Untuk  mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga 

produsen. 

Pertumbuhan nIlai PDRB Atas Dasar Berlaku Kota Bandung dari tahun 

2007-2013 dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Sumber: bandungkota.bps.go.id 

 

Gambar 2.3 Produk Domestik regional Bruto Kota Bandung Tahun 2007-2013 
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Berdasarkan Gambar 3.2, rata-rata pertumbuhan PDRB Kota Bandung adalah 

sebesar 8,53% per tahun dengan sektor perdagangan sebagai sektor kontribusi  

terbesar penyumbang pada PDRB, seperti dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Kontribusi Sektor PDRB 

 

Sektor perdagangan memberikan kontribusi terbesar untuk sektor PDRB, dimana 

menurut  penggunaan  pada  tahun 2010  adalah  komponen  pengeluaran  

konsumsi  rumah  tangga,  yangmenyumbang  sekitar  60,64%  terhadap  total  

PDRB.  Hal  ini  menunjukkanbahwa  ditinjau  dari  sisi  pengeluaran,  

perekonomian  Kota Bandung  sebagianbesar  digunakan  untuk  konsumsi  rumah  

tangga.  Pada  tahun  2010 pengeluaran  konsumsi  rumah  tangga  (atas  dasar  

harga  berlaku)  di  Kota Bandung mencapai Rp 49.723,87 milyar yang meningkat 

sekitar 15,27% dari tahun sebelumnya. 
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c.  Laju Inflasi 

 Laju inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan 

informasi penting tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa dan 

menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Laju inflasi 

Kota Bandung tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Gambar 3.4.  

 

Sumber: bandungkota.bps.go.id 

Gambar 2.5 Laju Inflasi Kota Bandung Tahun 2008-2013 

 

Berdasarkan Gambar 3.4, tingkat laju inflasi di Kota Bandung setelah tahun  2008 

cenderung menurun seiring kecenderungan penurunan inflasi nasional. Pada tahun 

2008 inflasi mencapai 10,23% dan menurun drastis pada tahun 2009, mencapai 

2,11% dan merangkak naik pada tahun-tahun berikutnya. 
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Inflasi pada tahun 2014 untuk 7 kota besar di Jawa Barat dapat dillihat pada 

Gambar 3.5. 

 

Gambar 2.6 Inflasi 7 Kota Besar di Jawa Barat Tahun 2014 

 

Berdasakan Gambar 2.6, inflasi kota Bandung sebesar 0,653% dimana kelompok 

transport, komunikasi, dan jasa keuangan dan diikuti oleh kelompok bahan 

makanan mempengaruhi inflasi bulanan yang fluktuatif, dapat dilihat pada Gambar 

3.6. 

 

Gambar 2.7 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Kota Bandung 2014 

d.  Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) adalah perkembangan 
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diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 

meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah 

makroekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi 

barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktorproduksi pada umumnya 

tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama 

besarnya.  

Kota  Bandung  memiliki  peran  penting  dalam  perekonomian  Jawa  Barat.  Pada 

tahun  2007-2011  kontribusi  ekonomi  Kota  Bandung  di  Jawa  Barat  mencapai 

rata-rata  11,6%.  Dalam  lingkup  Kota  Bandung  Raya,  maka  kontribusi  aktivitas 

ekonominya menjadi sekitar 23% dari ekonomi Jawa Barat. Laju pertumbuhan 

ekonomi Kota Bandung Tahun 2005-2013 dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Tahun 2005-2013 

 

Laju pertumbuhan ekonomi  Kota  Bandung  juga  tergolong  tinggi,  atau  di  atas  

rata-rata pertumbuhan ekonomi  Jawa  Barat dan bahkan nasional.  Tingkat  

pertumbuhan ekonomi  Kota  Bandung  dari  tahun  2008-2012 rata-rata  sebesar  

8,53%, sedangkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  sebesar  5,8%  dan  Provinsi  

7.53 

7.83 

8.24 

8.29 

8.34 

8.45 

8.73 

8.98 

8.87 

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung 
Tahun 2005-2013 



51 

Jawa Barat sebesar 5,86% .Tingkat pertumbuhan yang tinggi tersebut 

menunjukkan bahwa Kota Bandung adalah menjadi salah satu sumber 

pertumbuhan ekonomi yang penting di Jawa Barat maupun di Indonesia. 

 

e.   Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity) 

Daya beli merupakan kemampuan  masyarakat dalam membelanjakan 

uangnya untuk barang dan jasa. Paritas daya beli merupakan ukuran ekonomi 

yang telah distandarkan  dengan  tujuan  agar  dapat  membandingkan  kualitas  

serta kemampuan daya beli antar daerah, bahkan antar negara. Tren 

perkembangan paritas daya beli di Kota Bandung untuk kurun waktu 2008-2012 

dapat dilihat pada gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9 Paritas Daya Beli Masyarakat Kota Bandung Tahun 2008-2012 

Gambar 2.9  menunjukkan  bahwa  kemampuan  daya  beli  masyarakat  Kota 

Bandung  terus  mengalami  peningkatan.  Pada  tahun  2008,  PPP (Purchasing 

Power Parity) Kota Bandung sebesar Rp 578,13 ribu, kemudian meningkat menjadi 

Rp 587,1 ribu pada tahun 2012. Laju  perkembangan  paritas  daya  beli  dari  

kurun  waktu  2008-2012 mengalami  fluktuasi.  Adanya  fluktuasi  kondisi  ekonomi  

578.13 

582.21 
584.14 

585.15 
587.1 

570

575

580

585

590

2008 2009 2010 2011 2012 *)

Paritas Daya Beli Masyarakat Kota Bandung 
Tahun 2008-2012 (Rp RIbu) 



52 

makro, baik  nasional maupun regional, akan mempengaruhi naik turunnya daya 

beli masyarakat. 

 

3. Gambaran Umum PD BPR 

a. Kondisi eksisting PD BPR 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung adalah 

Badan Hukum berbentuk perusahaan daerah yang bergerak di bidang 

perbankan. PD BPR Kota Bandung merupakan salah satu BUMD milik 

Pemerintah Kota Bandung yang berdiri dan beroperasi sejak tahun 1968 

berdasarkan ketentuan dan kebijakan Pemerintah Kota Bandung yang 

dituangkan dalam peraturan terakhir yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung No. 

15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota 

Bandung. 

PD BPR Kota Bandung sebagai lembaga keuangan Perbankan 

senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya meliputi 

pelayanan jasa perbankan yang melayani masyarakat Kota Bandung dan 

sekitarnya, dengan segementasi pasar menggapar UMKM (Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah). 

PD BPR Kota Bandung memiliki visi dan misi perusahaan yang menjadi 

pedoman utama dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Pernyataan visi dan 

misi menjadi aspek penting mencerminkan tekad perusahaan terhadap hal-hal 

yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan panjang. Adapun visi dan misi PD 

BPR Kota Bandung adalah sebagai berikut : 
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1. VISI 

MENJADI BPR YANG UNGGUL, HANDAL, PROFESIONAL DAN 

TERPERCAYA 

Penjabaran Visi : 

a. PD BPR Kota Bandung didukung oleh para pengelola yang mempunyai 

kompetensi dan integritas tinggi. 

b. Operasional dikelola secara professional dan didukung manajemen 

berkualitas. 

c. Peran intermediasi Bank meningkat kepada sector-sektor produktif. 

 

2. MISI 

TUMBUH BERSAMA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN 

PEREKONOMIAN MASYARAKAT SERTA MEMBERIKAN KONTRIBUSI 

KEPADA STAKEHOLDER MELALUI JASA PERBANKAN YANG DIKELOLA 

SECARA PROFESIONAL 

Penjabaran Misi : 

a. Tumbuh Bersama merupakan suatu ungkapan bahwa PD BPR 

berkeinginan untuk selalu berkembang bersama-sama dengan masyarakat, 

pegawai maupun stakeholder lainnya. 

b. Meningkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Jawa Barat 

merupakan suatu keinginan untuk dapat memberikan manfaat kepada 

peningkatan kesejahteraan dan perekonomian nasabah maupun 

masyarakat pada umumnya di Jawa Barat. 

c. Memberikan kontribusi kepada stakeholder merupakan suatu keinginan 

yang kuat dari BPR Kota Bandung untuk dapat memberikan kontribusi 
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positif berupa PAD kepada Kota Bandung selaku pemilik dan juga 

kesejahteraan karayawan selaku stakeholder. 

d. Melalui jasa perbankan yang dikelola secara professional merupakan suatu 

pembatasan aktivitas dari BPR Kota Bandung yang hanya akan melakukan 

aktivitas bisnis pada jasa perbankan yang dikelola secara professional. 

Model bisnis PD BPR secara keseluruhan terdiri dari dua bagian, yaitu 

bisnis simpanan dan bisnis pinjaman sebagaimana tercantum dalam gambar 2.10 

dibawah ini: 

 

Gambar 2.10 Model Bisnis PD BPR 

Adapun jenis-jenis pelayanan eksisting Antara lain : 

 Simpanan deposito berjangka, tabungan 

 Kredit dan pembianaan untuk UMKM, kredit Melati 

 Kerjasama dengan lembaga lain, khususnya keuangan 
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 Menempatkan dana dalam bentuk SBI, deposito berjangka,serifikat 

deposito, tabungan di Bank lain. 

Dilihat dari jumlah nasabah, PD BPR memiliki sebagian besar nasabah tetap dari 

jasa tabungan, hal ini sebagaimana terlihat dalam gambar 2.11 dibawah ini : 

 

Gambar 2.11 Jumlah Nasabah PD BPR Kota Bandung 

 

Mayoritas nasabah PD BPR berada pada produk tabungan dengan proporsi 

sebesar 79%, sedangkan untuk produk utama PD BPR yakni kredit hanya memiliki 

proporsi 18%. Untuk pembagian segmentasi jumlah nasabah, pada kredit produktif 

sebesar 97% atau sekitar 3.734 nasabah merupakan pengguna kredit modal kerja dan 

sebesar 3% atau sekitar 106 nasabah adalah pengguna kredit investasi (proyeksi 

2019). Pada produk kredit konsumtif, mayoritas nasabah adalah karyawan eksteren 

sebesar 96%. 
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Secara keseluruhan ditinjau dari proyeksi keuangan tahun 2015-2019, pendapatan 

dan beban PD BPR mengalami kenaikan. Laju peningkatan pendapatan berbanding 

lurus dengan peningkatan beban. Hal ini perlu diantisipasi dengan beberapa strategi 

pengembangan bisnis agar beban dapat dikurangi dan laju pendapatan dapat 

meningkat dibandingkan dengan beban. Proyeksi pendapatan, beban dan laba rugi 

dapat dilihat pada gambar 2.12 dibawah ini : 

 

Gambar 2.12 Proyeksi Keuangan PD BPR 2015-2019 

 

b. Produk “Kredit Melati” 

 

Kredit melati adalah Program Pemerintah Kota Bandung berupa Kredit 

yang diberikan secara kolektif dengan  sistem kelompok yang dikhususkan 

untuk para Pelaku Usaha Kecil dengan tujuan untuk mempersempit ruang 
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gerak para pelepas uang/rentenir serta memberdayakan pelaku usaha mikro 

dan mendorong penciptaan wirausahaan baru. Berikut merupakan ketentuan 

kelompok dan perorangan yang akan mengajukan kredit melati : 

 
Gambar 2.13 Ketentuan Umum Kelompok Kredit Melati 

 

 
Gambar 2.14 Ketentuan Umum Perorangan Kredit Melati 
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Gambar 2.15 Persyaratan Kredit Melati 

 

 

Gambar 2.16 Ilustrasi angsuran Kredit Melati 

 

4. Analisis Pasar dan Bisnis 

Kebutuhan akan akses terhadap layanan keuangan kelompok penghasilan 

menengah ke bawah semakin besar, Namun akses terhadap layanan keuangan masih 

rendah meskipun berpotensi secara finansial. Sebagian besar masyarakat Kota 

Bandung (50%) belum memiliki akses terhadap pelayanan perbankan yang optimal 

(18% hanya memiliki akses informal, dan 32% tidak memiliki akses yang memadai). 

Kemudian, sekitar 944 ribu orang yang tidak memiliki akses perbankan formal adalah 

kelompok masyarakat yang sebenarnya layak secara finansial, seperti dapat dilihat 

pada gambar 2.17 dibawah ini : 
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Gambar 2.17 Profil Warga Kota Bandung 

 

Berdasarkan kelas sosial-ekonomi “Rumah Tangga di Kota Bandung”, 73% 

rumah tangga termasuk kelas menengah kebawah (Socio Economic Class C1, C2, 

dan D) yang menjadi target PD BPR. Kelas menengah keatas (Socio Economic Class 

A dan B) umumnya berada di kawasan urban dan sudah memiliki akses finansial 

formal, seperti terlihat pada gambar 2.18 dibawah ini : 

 

Gambar 2.18 Pengeluaran Rumah Tangga Bulanan 

Maka dari itu, salah satu tujuan pengembangan bisnis PD BPR adalah untuk 

memenuhi kebutuhan skala mikro. Definisi segmen mikro menurut : 

•  World Bank – Microfinance is the provision of a broad range of financial 

services such as deposits, loans, payment services, money transfers, and 

insurance for poor and low-income households and their micro enterprises.  
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• Bank Indonesia – Kredit Mikro adalah kredit dengan kisaran mulai dari Rp 0 

sampai dengan Rp 50 juta (“Statistik Perbankan Indonesia”) 

• Undang-Undang (UU) No 20 tahun 2008 tentang UMKM mengatur kriteria 

UMKM dan usaha besar. 

Usaha yang omzet per tahun mencapai Rp 300 juta dengan aset maksimal Rp 

50 juta masuk dalam kreteria usaha mikro.  

Untuk usaha dengan omzet per tahun  Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar, aset  di 

atas Rp 50 juta hingga Rp 500 juta masuk dalam kriteria usaha kecil.  

Adapun untuk usaha menengah harus memiliki omzet per tahun Rp 2,5 miliar 

hingga Rp 50 miliar dengan aset antara Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar. 

 

 

Gambar 2.19 Segmentasi Pengguna Kredit 

Pertumbuhan kredit mikro, kecil dan menengah mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan, sehingga hal ini merupakan potential market untuk digarap oleh PD 

BPR. Revenue pools terbesar dari pasar indonesia adalah dari segmen mikro, kecil, 

menengah dan consumer, dimana segmen ini akan menjadi fokus utama bisnis PD 

BPR. 
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Gambar 2.19 Benchmark Industri Sejenis 

Pengembangan bisnis PD BPR akan difokuskan untuk meningkatkan akses 

keuangan (Financial Inclusion) di kota bandung. Value proposition yang akan 

ditawarkan oleh PD BPR, antara lain : 

1. Masyarakat financially excluded 

 Meningkatkan financial inclusion masyarakat Kota Bandung melalui 

penyerapan kelompok masyarakat unbanked dan underserved 

 Menangkap potensi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung  yang dimotori 

masyarakat           kelas menengah kebawah 

2. Produk Perbankan yang Simple 

 Kebutuhan akan produk perbankan sederhana (savings, lendings) masih 

menjadi mayoritas dibanding yang lebih kompleks 

 Persepsi masyarakat akan perbankan masih dalam lingkup produk yang 

sederhana dan mudah          dipahami 

3. Segmen Mikro 

 Kebutuhan besar akan savings, lendings pada skala mikro yang belum terlayani 

secara optimal 

 Kompetisi perbankan yang berkecimpung di segmen mikro masih tergolong 

rendah 

 



62 

Dalam menentukan target pasar, maka dilakukan analisis Market Sizing, dimana 

estimasi dilakukan melalui memperkirakan potensi jumlah nasabah/end-user, estimasi  

outstanding nasabah, dan penghitungan total potensi kredit. 

 

Gambar 2.20 Market Sizing 

a. Segmen Mikro 

Terdapat potensial market yang besar untuk usaha mikro di kota bandung, dengan 

estimasi potensi kredit sebesar Rp 11 triliun pada tahun 2020. Jumlah usaha mikro 

di Kota Bandung meningkat setiap tahunnya seiring peningkatan PDRB. Penetrasi 

pasar untuk segmen kredit mikro pun meningkat setiap tahunnya dengan 

pergerakan yang agresif baik dari local banks atau foreign banks. Potensi kredit 

sampai dengan tahun 2020 dapat mencapai Rp 11 Triliun, dimana potensi pasar ini 

dapat digarap oleh PD BPR. PD BPR dapat melakukan penetrasi sekitar 5% - 10% 

untuk pasar kredit mikro di Kota Bandung. 
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Gambar 2.21 Segmen Mikro Kota Bandung 

(1) Asumsi rata-rata potensial kredit sebesar Rp25 juta per usaha mikro  (midpoint 

of BI range for micro enterprises) 

(2) Asumsi perbandingan mikro : SME adalah 98.79% : 1.2% (blueprint depkop) 

 

b. Segmen Kecil dan Menegah / SME 

Terdapat potensial market yang besar untuk usaha kecil dan menengah (SME) di 

kota bandung, dengan estimasi potensi kredit sebesar Rp 1.5 triliun pada tahun 

2020. Jumlah usaha kecil dan menengah di Kota Bandung meningkat setiap 

tahunnya seiring peningkatan PDRB. Potensi kredit sampai dengan tahun 2020 

dapat mencapai Rp 1.5 Triliun, dimana potensi pasar ini dapat digarap oleh PD 

BPR. PD BPR dapat melakukan penetrasi sekitar 5% - 10% untuk pasar kredit kecil 

dan menengah di Kota Bandung. 
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Gambar 2.22 Segmen Kecil dan Menengah Kota Bandung 

(1) Asumsi rata-rata potensial kredit sebesar Rp275 juta per usaha SME  (midpoint 

of BI range for SME enterprise) 

(2) Asumsi perbandingan mikro : SME adalah 98.79% : 1.2% (blueprint depkop) 

 

c. Segmen Consumer 

Terdapat potensial market yang besar untuk kredit pns di kota bandung, dengan 

estimasi potensi kredit sebesar Rp 1.8 triliun pada tahun 2020. Jumlah PNS di Kota 

Bandung dapat dijadikan captive market untuk produk personal loan PD BPR 

dengan risiko NPL mendekati nol. Key player dalam pembiayaan kredit PNS untuk 

saat ini didominasi oleh Bank BJB. Potensi kredit sampai dengan tahun 2020 dapat 

mencapai Rp 1.8 Triliun, dimana potensi pasar ini dapat digarap oleh PD BPR. PD 

BPR dapat melakukan penetrasi sekitar 5% - 10% untuk pasar kredit personal loan 

PNS di Kota Bandung. 
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Gambar 2.23 Segmen Consumer Kota Bandung 

(1) Asumsi rata-rata potensial kredit personal loan sebesar Rp100juta (survey 

perbankan BI) 

 

5. Kebutuhan Permodalan 

 Akses terhadap permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah diharapkan 

dapat bertransformasi menuju pengembangan usaha yang berkelanjutan. Terdapat 

beberapa Key success factor dalam kebutuhan permodalan bagi  

unit usaha mikro kecil dan menengah, diantaranya : 

a. Penggunaan untuk investasi awal 

• Salah satu kunci sukses UMKM dapat berkembang adalah ketika mampu 

menciptakan produk yang memiliki karakter khusus, dengan kualitas yang 

terjaga 

• Dibutuhkan kegiatan riset dan pengembangan produk di awal untuk 

membentuk suatu prototype produk.  
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• Sehingga di awal usaha, pelaku UMKM membutuhkan dukungan pembiayaan 

untuk melakukan kegiatan riset dan pengembangan ini agar dapat 

menghasilkan produk unik dan berkualitas.  

• Investasi awal memulai usaha, meliputi pembelian mesin,tanah dan bangunan 

dan sarana produksi yang bersifat tidak sekali pakai habis.  

b. Pemasaran  

• Setelah adanya produk ataupun prototype produk, pelaku UMKM 

membutuhkan sejumlah dana untuk melakukan kegiatan pemasaran, agar 

produknya dapat dikenal.  

• Sebelum melakukan kegiatan pemasaran ini, terkadang pelaku UMKM harus 

melakukan beberapa sertifikasi (tergantung target pasar UMKM), agar 

produknya sesuai dengan standar dari target pasar UMKM.  

• Dibutuhkan pula pembiayaan untuk melakukan pemasaran, seperti pemasaran 

via internet, menitipkan pada toko, ataupun mengikuti kegiatan pameran. 

c. Kegiatan investasi tambahan pada aset tetap  

• Keahlian dari sumber daya manusia, seperti mengikuti pendidikan dan latihan, 

sarana akses komunikasi dan transportasi serta lainnya.  

• Penambahan investasi tersebut tentunya didasari oleh adanya  usaha yang 

semakin berkembang.  

d. Modal kerja 

• Penggunaan  dana pembiayaan untuk modal kerja sangat bergantung dari 

skala produksi tiap-tiap usaha, tetapi yang pasti dengan modal kerja yang 

tersedia dalam jumlah dan kualitas yang tepat, merupakan jaminan bagi 

kelancaran usaha.  
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Gambar 2.24 Transformasi Usaha UMKM 

Berdasarkan analisis pasar, maka dapat diestimasikan estimasi kebutuhan permodalan 

untuk masing-masing segmen sasaran adalah sebagai berikut : 

a. Segmen Mikro 

Estimasi kebutuhan permodalan untuk pembiayaan kredit usaha mikro di kota 

bandung mencapai Rp 7.6 triliun pada tahun 2020. 
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b. Segmen Kecil dan Menengah 

Estimasi kebutuhan permodalan untuk pembiayaan kredit usaha kecil dan 

menengah di kota bandung mencapai Rp 1 triliun pada tahun 2020. 
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c. Segmen PNS / Consumer 

Estimasi kebutuhan permodalan untuk pembiayaan kredit pns di kota bandung 

mencapai Rp 1.26 triliun pada tahun 2020. 

 

 

Berdasarkan aspirasi Top Management (interview 10 Februari 2016) PD BPR 

diharapkan mampu melakukan penetrasi pasar sebesar 25% untuk sektor kredit 

UMKM di Kota Bandung, untuk tahap awal direkomendasikan market share sebesar 

10%. Dimana saat ini, segmen mikro Kota Bandung telah dipenetrasi oleh Bank BRI 

sebesar 20-25%. Untuk segmen kredit PNS, saat ini key player utama adalah Bank 

BJB dengan market share ~70%, sehingga masih terdapat ~30% pasar yang belum 

tergarap. 

 

Gambar 2.25 Total Kebutuhan Permodalan 
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Dengan aspirasi penetrasi pasar sebesar 10% untuk kredit UMKM dan 25% 

untuk kredit PNS, maka PD BPR membutuhkan tambahan permodalan sebesar Rp 

607 milyar untuk dapat menyalurkan kredit mikro, kecil & menengah serta kredit PNS.  

 

Gambar 2.26 Market Share PD BPR 

 Kebutuhan permodalan per tahun pada Tahun 2016 akan dilakukan 

penambahan permodalan sebesar Rp 150 Milyar yang akan dianggarkan pada APBD-

P, untuk tahun-tahun selanjutnya yakni tahun 2017 ditargetkan kebutuhan permodalan 

sebesar 68.5 Milyar, 2018 sebesar Rp 91.4 Milyar, 2019 sebesar 137.1 Milyar dan 

2020 sebesar 160 Milyar. 

 

Gambar 2.27 Rekomendasi Kebutuhan Modal Per Tahun 

 

Sumber dana dalam pemenuhan kebutuhan permodalan PD BPR tidak terbatas 

pada dana APBD saja, melainkan dapat bersumber dari dana pihak kedua dan dana 

pihak ketiga, dengan porsi dana apbd yang semakin menurun dari tahun ke tahun. 



71 

Dimana Dana Pihak Ke-2 dapat bersumber dari kredit likuidasi BI, pinjaman antar 

Bank, Repurchase Agreement, dll. Sedangkan untuk Dana Pihak Ke-3 dapat 

bersumber dari Giro, Tabungan dan Deposito. Berikut ini adalah rekomendasi 

penyaluran permodalan melalui Dana Pihak Ke-1, Dana Pihak Ke-2 dan Dana Pihak 

Ke-3 : 

 

Gambar 2.28 Rekomendasi Penyaluran menurut Sumber Dana  

 

Estimasi jumlah modal yang harus disetorkan Pemerintah (Dana Pihak ke-1) 

dalam 5 tahun kedepan adalah sebesar Rp 300 Milyar, untuk jumlah Dana Pihak Ke-2 

ditargetkan sebesar Rp129.6 Milyar dan Dana Pihak Ke-3 sebesar Rp177.4 Milyar 

sampai dengan tahun 2020 untuk memenuhi kebutuhan permodalan untuk penyaluran 

kredit usaha mikro kecil dan menengah serta kredit consumer/ kredit PNS. 
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Gambar 2.29 Total Kebutuhan  
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PD BPR 

KOTA BANDUNG 
 

Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai 

kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sedangkan yang 

dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu 

pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Di dalam sistem perundang-undangan dikenal adanya hierarki (kewerdaan 

atau urutan). Ada peraturan yang lebih tinggi dan ada peraturan yang lebih rendah. 

Perundang-undangan suatu negara merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki 

atau membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di dalamnya. 

Jika ternyata ada pertentangan yang terjadi dalam suatu sistem peraturan perundang-

undangan maka salah satu dari keduanya harus ada yang dimenangkan dan ada yang 

dikalahkan. Oleh karena itu diperlukan asas-asas yang mengatur mengenai kedudukan 

masing-masing peraturan perundang-undangan, terkait dengan hal tersebut setidaknya 

terdapat 3 asas (adagium) dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang 

dikenal sebagai asas preferensi, yaitu:  

1. Asas lex superior derogat legi inferiori 

Terkait Asas lex superior derogat legi inferiori Kusnu Goesniadhie menyatakan 

bahwa: Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya 

lebih tinggi yang mengatur materi normatif yang sama. Jika terjadi pertentangan, 

maka peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi akan 
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mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih 

rendah, dan karena adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan maka 

hal demikian berlaku asas lex superior derogate legi inferiori.32 

2. Asas lex posteriori derogate legi priori 

Selanjutnya terkait Asas lex superior derogat legi inferiori Kusnu Goesniadhie 

menyatakan bahwa: Pertentangan dapat terjadi antara peraturan perundang-

undangan yang lama dengan peraturan perundang-undangan yang baru, yang 

mengatur materi normatif yang sama. Kalau diundangkan peraturan perundang-

undangan yang baru dengan tidak mencabut peraturan perundang-undangan yang 

lama yang mengatur materi normatif yang sama sedangkan kedua-duanya saling 

bertentangan satu sama lain, maka peraturan perundang-undangan yang baru 

mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama, hal demikian 

berlaku asas lex posteriori derogate legi priori.33 

3. Asas lex specialis derogate legi generali 

Terkait dengan asas lex specialis derogate legi generali, Kusnu Goesniadhie 

menyatakan bahwa: Pertentangan dapat terjadi antara peraturan perundang-

undangan yang bersifat umum dengan peraturan perundang-undangan yang 

bersifat khusus, sedangkan kedua-duanya mengatur materi normatif yang sama. 

Jika terjadi demikian maka peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus 

akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, hal 

demikian akan berlaku asas lex specialis derogate legi generali.34 

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan 

semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka 

mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan 

                                                             
32

 Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, A3, Malang, 
2010, hlm. 36. 

33
 Ibid, 

34
 Ibid, hlm. 37. 
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bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Indonesia Tahun 1945. 

Berpijak pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa 

kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu bentuk produk 

hukum peraturan perundang-undangan tertinggi di daerah, oleh karena itu dalam 

proses pembuatan peraturan daerah harus  sesuai dengan  asas-asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik, agar sempurna teknik penyusunannya, 

terjaga keabsahan penerbitannya, diakui secara formal dan dapat berlaku efektif serta 

diterima oleh masyarakat. Sedangkan dalam proses penyusunan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota, diatur dalam ketentuan Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus berpedoman pada 

asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik maka ada 

beberapa ciri atau syarat-syarat yang perlu mendapat perhatian dalam proses 

pembuatan Peraturan Daerah, yaitu Asas Kejelasan Tujuan, Asas Kelembagaan atau 

Organ Pembentuk yang Tepat, Asas Manfaat, Asas Kewenangan, Asas Kesesuaian, 

Asas Dapat Dilaksanakan, Asas Kesesuaian Antara Jenis dan Materi Muatan, Asas 

Kejelasan Rumusan, Asas Keterbukaan, Asas Efisiensi dan Asas Kedayagunaan dan 

Kehasilgunaan. Sedangkan Materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas 

pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas 

kenusantaraan, asas bhineka tunggal ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan 

dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau asas 

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung dilakukan dengan 

memperhatikan beberapa hukum positif yang akan banyak memberikan warna pada 
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substansinya. Penyusunan naskah akademis ini adalah melaksanakan inventarisir 

peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang perusahaan daerah dengan 

dilakukan legal review/analisa hukum guna diperoleh pemahaman yang lebih baik 

bagian-bagian mana dari perubahan undang-undang yang masih relevan, perlu 

diubah, harus ditambahkan atau dihilangkan, dan apa keterkaitannya dengan 

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah 

Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung, antara lain: 

 

A. Undang-Undang Dasar 1945 

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dari negara Indonesia. 

Menurut Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang, konstitusi tidak sekedar as 

legal documents (sebagai dokumen-dokumen hukum) saja, melainkan as a politico 

legal documents (sebagai dokumen-dokumen hukum politik). A. Hamid S. Attamimi 

mengemukakan, pentingnya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar itu 

adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang 

bagaimana kekuasaan negara itu harus dijalankan. Dengan demikian, maka 

Undang-Undang Dasar merupakan “the basic of the national legal order”, oleh 

karenanya dalam setiap negara akan ditemukan suatu Undang-Undang Dasar, 

baik berupa “single document” atau “multi document”. Sebagai “the basic of the 

national legal order”, maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 

akan menjadi sumber acuan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan 

negara yang kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang Dasar.35 

Dalam perkembangan ekonomi suatu negara, kedudukan dan peranan 

hukum tentu dapat dianggap sangat penting. Bahkan, Jean Jacques Rosuseau 
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pada tahun 1755 dalam bukunya A Discourse on Political Economy, sudah 

menguraikan keterkaitan antara hukum dan ekonomi. Kata Ekonomi itu sendiri 

berasal dari “oikos” yang berarti rumah tangga, dan “nomos” yang berarti hukum. 

Karena itu, menurut Russeau “only the wise and legitimate government of the 

house for the common good of the whole family. The meaning of the term was 

thesn exntended to the goverment of that great family, the state. Bahkan lebih 

jauh, Per Krussel dan Jose Victor Tios Rull menyatakan, terdapat keterkaitan yang 

erat antara pertumbuhan ekonomi dengan proses-proses berdemokrasi dan 

berkonstitusi.36 

Tujuan Nasional negara Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam 

Pembukaan UUD 1945 merupakan salah satu sumber hukum utama dalam setiap 

pembuatan hukum dan pengaturan kebijakan, termasuk dalam perumusan 

kebijakan dan pengaturan nasional bagi kegiatan pengefektifan dan 

pengefisiensian Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung. Alinea IV Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa: 

“…kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial..” 
 
Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan 

menjadikan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi dalam 

menjalankan roda kehidupan kenegaraan. Undang-Undang tersebut tadi mengatur 

segala bentuk dan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh warga negara dan 

lembaga-lembaga negara. Berikut juga, dalam konstitusi tersebut telah diatur 

segala sesuatunya mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan lembaga-

lembaga negara yang bernaung di bawah konstitusi. Sebagai lembaga eksekutif, 
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pemerintah memiliki peranan yang sangat signifikan salam mengatur dan 

mengelola negara ini. Produk hukum yang telah dilegislasi selanjutnya secara 

praktis diterjemahkan oleh pemerintah dalam dunia realitas. Rakyat yang menjadi 

subjek sekaligus objek kebijakan senantiasa menjadi perhatian utama bagi 

pemerintah dalam setiap kali mengambil dan menyusun suatu 

kebijakan. Termasuk di antaranya, peraturan daerah yang ditetapkan bersama 

baik oleh pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik 

Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota,37 sebagaimana tercantum dalam Pasal 

18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Pemerintahan daerah 

berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. 

Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung 

dalam pembangunan ekonomi harus sesuai dengan pembangunan nasional yang 

bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, 

yang dijelaskan dalam Pasal 33 yang menyatakan bahwa: 

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 
asas kekeluargaan. 

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

(3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan 
dan kesatuan ekonomi nasional. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur 
dalam undang-undang. 
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 Haerun El Jufry, Analisis Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Pengujian Peraturan Daerah (Executive 
Review), www.haeruneljufry.blogspot.com, posting: Selasa, 6 April 2010, diakses: 4 September 2013, 13:59 WIB. 

http://www.haeruneljufry.blogspot.com/


79 

Dari ketentuan di atas, maka dapat dijabarkan unsur-unsur yang terdapat 

dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Unsur-unsur yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

1. berdasarkan atas demokrasi ekonomi; 

2. adanya prinsip kebersamaan; 

3. adanya prinsip efisiensi berkeadilan; 

4. adanya prinsip berkelanjutan; 

5. adanya prinsip berwawasan lingkungan; 

6. adanya prinsip kemandirian; dan 

7. menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

Sesuai dengan UUD 1945, pemerintah daerah berwenang untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui 

otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas 

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan 

kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi 

daerah. Dalam tatanan Negara Kesatuan dimana negara Indonesia adalah bersifat 

eenheidstaat, dengan demikian tidak ada lembaga lainnya yang memiliki 

kekuasaan atas perairan, pelabuhan, kepelabuhanan yang setara dengan 

kekuasaan pemerintahan. Kalaupun dalam kerangka pelaksanaan kebijakan 

desentralisasi dan otonomi daerah, berdasarkan UUD 1945 negara memberikan 
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kewenangan kepada daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota atas sebagian wilayah 

laut dan segala fungsi yang diperlukan untuk pengelolaannya di bawah pembinaan 

dan pengawasan Pemerintah, maka hal itu dilaksanakan adalah semata-mata 

dalam kerangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam 

rangka mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa demi keutuhan NKRI. 

Kehidupan masyarakat suatu negara yang maju sangat didukung oleh 

sistem perekonomian nasional. Sistem perekonomian Indonesia tersimpul pada 

Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang demokrasi ekonomi. Perekonomian 

Indonesia yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 

Pasal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting dan menjadi dasar serta 

titik tolak bagi pembangunan ekonomi negara. Dengan demikian negara 

mempunyai peran dan tanggung jawab normatif dalam bidang yang menyangkut 

seluruh sendi kehidupan perekonomian rakyat dan negara.  

Untuk memenuhi amanat Pasal tersebut, dalam bidang ekonomi oleh 

negara dibentuklah perusahaan milik negara yang dikelola secara langsung oleh 

pemerintah pusat. Perusahan ini disebut dengan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) sedangkan ditingkat daerah di bentuk Perusahaan Daerah yang lebih 

dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Dengan memperhatikan hal diatas maka dalam dunia usaha hal tersebut 

merupakan kegiatan perekonomian yang amat penting dalam kehidupan suatu 

negara. Pengaruh keberadaannya sangat luas dan hampir mempengaruhi seluruh 

kehidupan masyarakat dan negara. Hal ini dapat terlihat dari pungutan pajak yang 

terbesar dari negara adalah dari kegiatan dunia usaha. Kegiatan dunia usaha 

menjadi tumpuan bagi masyarakat, khususnya para pengusaha dan pekerja untuk 

mendapatkan rezeki, berupa keuntungan atau upah dari nilai tambah yang 

dihasilkan perusahaan. Dunia usaha juga membawa negara dan masyarakat 
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kepada peningkatan pengetahuan dan teknologi yang mengacu negara kearah 

modernisasi dan pembangunan.38 

 

B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara 

Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini menegaskan bahwa Keuangan 

Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, 

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat 

dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

tersebut. 

Berkaitan dengan keuangan negara, maka juga perlu kiranya ada 

pendapatan daerah yang merupakan unsur terkecil kesatuan pemerintah daerah. 

Pasal 1 butir 11, menyatakan: Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke 

kas daerah. Dan mengenai pendapatan daerah dijelaskan pada Pasal 1 angka 15, 

yang menegaskan: Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Salah satu pendapatan daerah adalah 

bersumber dari Pendapatan lain yang sah yaitu Badan Usaha Milik Daerah. 

Kemudian berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 

tentang Keuangan Negara menyatakan Perusahan Daerah adalah badan usaha 

yang seluruhnya atau sebahagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri melalui keputusannya Nomor 153 tahun 2004 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan pada konsideran 

huruf “b” menyatakan bahwa Perusahaan Daerah atau BUMD merupakan badan 

usaha yang seluruh atau sebahagian modalnya berasal dari kekayaan daerah 

yang dipisahkan. 

                                                             
38

 BPHN, Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Luar PT dan 
Koperasi, Tahun 2003. 



82 

 

C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara 

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara ini menjelaskan bahwa Perbendaharaan Negara adalah 

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan 

kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Dalam Pasal 

2 menegaskan bahwa Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 butir 1, meliputi: 

a. pelaksanaan pendapatan dan belanja negara; 
b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah; 
c. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara; 
d. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah; 
e. pengelolaan kas; 
f. pengelolaan piutang dan utang negara/daerah; 
g. pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah; 
h. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen 

keuangan negara/daerah; 
i. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN/APBD; 
j. penyelesaian kerugian negara/daerah; 
k. pengelolaan Badan Layanan Umum; 
l. perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka 
pelaksanaan APBN/APBD. 
 

Mengenai permasalah APBD maka sangat erat kaitannya dengan 

keuangan daerah otonom. Sehingga segala sesuatu yang bersangkut paut dengan 

Pemasukan dan pengeluaran daerah otonom harus dirumuskan terlebih dahulu 

melalui Peraturan Daerah, termasuk pendapatan daerah lainnya yang sah dari 

Badan Usaha Milik Daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) undang-undang 

ini yang menegaskan Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi 

Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. 

Dengan ketentuan yang demikian, maka Peraturan Daerah tentang PD BPR Kota 
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Bandung nantinya, juga mentaati segala sesuatu yang diamanatkan dalam 

undang-undang ini. 

 

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah 

Dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa: “penyelenggaraan pemerintahan daerah 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-

aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, 

potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan 

global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara”. 

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemberian otonomi yang seluas-

luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis 

globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai 



84 

aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan 

tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan 

ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan 

warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus 

memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan 

Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga 

memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta 

keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap 

memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan 

pemerintahan secara keseluruhan. 

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan 

DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintahan daerah 

berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yang di dalam Hukum 

Administrasi Negara dikenal dengan “Asas-asas umum pemerintahan yang 

layak”.39 Penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Pasal 58 UU No. 

23 Tahun 2014 berpedoman pada penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu 

asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan 

umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas 

akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas dan asas keadilan. 

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah berwenang mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asa otonomi dan tugas 

pembantuan dan diberikan otonomi seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang 

seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan 
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peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan 

strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan 

dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai 

aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan 

tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan 

ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan 

warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus 

memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan 

Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga 

memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta 

keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap 

memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan 

pemerintahan secara keseluruhan. 

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan menurut Pasal 

11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

meliputi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 

urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 

urusan pemerintah pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan 

ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban 

umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial. Urusan pemerintahan wajib yang 

tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja; b. pemberdayaan 

perempuan dan pelindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan 
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Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan;. 

komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman 

modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; 

perpustakaan; dan kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi  kelautan dan 

perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; 

perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi. 

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran 

paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada 

sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan 

kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung 

jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai 

kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada 

dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 

pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanakan pembangunan dan pelayanan 

terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan 

kesatuan bangsa.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten 

merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintahan 

daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola 

sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai 

sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan.  

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah 

adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka 

melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara 

pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika 

kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan 
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kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang 

dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus 

senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui 

penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan 

pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan 

petunjuk pelaksanaan. 

Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja 

pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan 

pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. 

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, 

bertanggung jawab, tertib, adil, patuh dan taat pada peraturan perundang-

undangan.40  

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan 

penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah 

sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil 

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.  

Pemerintah Daerah mendirikan BUMD yang berbasis pada sumber daya 

alam yang dimiliknya. Pendirian BUMD oleh Pemda merupakan salah satu cara 

untuk memenuhi pendapatan asli daerah, pendirian ini merupakan upaya Pemda 

untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, sebagai mana yang diatur didalam Pasal 285 ayat (1) 

                                                             
40

 Ibid., hlm. 30. 
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huruf “a” angka 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Ada beberapa hal yang mendasari pendirian suatu BUMD antara lain:41  

1. Alasan ekonomis, yaitu sebagai langkah mengoptimalisasikan potensi 

ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya 

daerah, memberikan pelayanan masyarakat (public services) dan mencari 

keuntungan (provit motive).  

2. Alasan strategis, yaitu mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan 

publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak (belum) 

mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, risiko usaha 

yang sangat besar, maupun eksternalitasnya sangat besar dan luas.  

3. Alasan budget, yaitu sebagai upaya dalam mencari sumber pendapatan lain di 

luar pajak, retribusi dan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk 

mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah. 

 

E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik 

Pemerintah Daerah 

Tujuan BPR adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan 

stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak yang 

sasarannya melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, 

pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat 

terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan 

                                                             
41

 Andi Chairil Furqan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sudah Rawan, 
http://andichairilfurqan.wordpress.com, Posting: Jumat, 9 April 2010, diakses: 19 Juli 2013: 13:04 WIB. 

http://andichairilfurqan.wordpress.com/
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perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan 

agar mereka tidak jatuh ke tangan para rentenir.  

Menurut Pasal 1 ayat (5) Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 

menyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang 

selanjutnya disebut BPR Daerah adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh 

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana 

dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari 

spread effect dan pendapatan bunga. Adapun usaha-usaha BPR adalah: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 

b. Memberikan kredit. 

c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi 

hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan 

Pemerintah.  

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. 

SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR 

apabila BPR mengalami over likuiditas  

Sedangkan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat Daerah menurut pasal 2 

Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 meliputi : 

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; 

b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap 

pengusaha mikro kecil; 
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c. melakukan kerjasama antar BPR Daerah dengan lembaga 

keuangan/lembaga lainnya; 

d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito 

berjangka dan atau tabungan di bank lainnya; 

e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang 

kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan; 

f. menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan 

memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional; dan 

g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pada mulanya tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan 

modernisasi ekonomi pedesaan serta mengurangi praktek-praktek ijon dan para 

pelepas uang. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas 

BPR tidak hanya ditujukan bagi masyarakat pedesaan, tetapi juga mencakup 

pemberian jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah 

perkotaan. 

 

F. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat  

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20 Tahun 2014 merupakan 

dasar hukum pengganti PBI/8/26 tahun 2006 yang mengatur dan memuat 

ketentuan-ketentuan untuk Bank Perkreditan Rakyat. Dalam rangka 

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan 

usaha yang bersifat dinamis, diperlukan perbankan nasional yang tangguh, 

termasuk industri Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, kuat, produktif, dan 
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memiliki daya saing agar mampu melayani masyarakat, terutama usaha mikro 

dan kecil.  

Sejalan dengan visi perbankan nasional untuk mencapai sistem 

perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem 

keuangan, kelembagaan industri Bank Perkreditan Rakyat perlu diperkuat, 

antara lain pada aspek permodalan, penataan struktur kepemilikan, serta 

peningkatan kompetensi dan kualitas anggota dan calon anggota Direksi dan 

Dewan Komisaris.  

Selain itu, dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi Bank 

Perkreditan Rakyat melalui perluasan jaringan kantor, ketentuan pembukaan 

Kantor Cabang perlu direlaksasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-

hatian berupa kemampuan permodalan serta analisis dan potensi kelayakan 

usaha. 

Dalam pasal 20 POJK No. 20 Tahun 2014 mengatur tentang tata cara 

penambahan modal disetor bagi Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana 

berikut : 

“(1) Dalam rangka penambahan modal disetor, pemegang saham 

dan/atau calon pemegang saham harus mendapat persetujuan 

Otoritas Jasa Keuangan.  

(2) Pemegang saham dan/atau calon pemegang saham 

menyampaikan permohonan persetujuan penambahan modal 

disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas 

Jasa Keuangan dengan dilampiri:  

a. bukti setoran modal; dan  

b. dokumen pendukung.  
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(3) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum di 

Indonesia atau pada BPR yang bersangkutan, kecuali yang 

bersumber dari dividen BPR yang bersangkutan.  

(4) Penambahan modal disetor yang ditempatkan dalam bentuk 

deposito pada BPR yang bersangkutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) hanya berlaku:  

a. bagi BPR yang tidak dalam status pengawasan khusus; dan  

b. dilakukan oleh pemegang saham BPR yang bersangkutan.  

(5) Tata cara penambahan modal disetor:  

a. dalam bentuk deposito pada Bank Umum di Indonesia dengan 

cara mencantumkan atas nama ”Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan q.q. (nama BPR)”, dan mencantumkan keterangan 

nama penyetor tambahan modal serta keterangan bahwa 

pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat 

persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau  

b. dalam bentuk deposito pada BPR yang bersangkutan dengan 

cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan q.q. (nama pemegang saham penyetor)” dan 

mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat 

dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa 

Keuangan.  

(6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau 

penolakan atas permohonan penambahan modal disetor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) 



93 

hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang 

dipersyaratkan diterima secara lengkap.  

Dst.” 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS DALAM 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

PERDA NO. 15 TAHUN 2011 TENTANG BANK PERKREDITAN 

RAKYAT KOTA BANDUNG 

 

A. Landasan filosofis 
 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Tahun 1945, bertujuan untuk 

memberikan pengayoman dan memajukan kesejahteraan masyarakat dalam 

rangka mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan 

berkeadilan. Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk 

terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia 

secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan 

penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan 

Undang-undang dalam tata hukum nasional sebagai suatu norma yang 

menjabarkan Pancasila dan UUD 1945, merupakan suatu nilai filosofis di dalam 

undang-undang adalah sebagai sebuah kemutlakan. 

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam 

berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam 

hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang 

diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam 

pembukaan (preambule) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 

1945), yang terdiri dari empat alinea. Alinea ke-empat muat rumusan tujuan 

negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat 
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pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya mewujudkan cita 

hukum (rechtsides) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun 

tidak tertulis. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan 

berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, 

menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang 

ekonomi 

Dalam UUD 1945 (hasil amandemen) Bab XIV tentang Perekonomian 

Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 dikatakan bahwa ayat (1) 

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas 

kekeluargaan; ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan 

yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; ayat (3) Bumi 

dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara 

dan dipergunakan untuk sebebsar-besarnya kemakmuran rakyat; ayat (4) 

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efesien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan ekonomi nasional; ayat (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 

pasal ini diatur dalam undang-undang.42 

Salah satu tujuan utama digulirkannya reformasi adalah mendorong 

pertumbuhan demokrasi dan mempertegas eksistensi Pemerintah Daerah di 

seluruh lapisan pemerintahan. Lebih lanjut lagi, upaya untuk mendorong 

pertumbuhan demokrasi secara nyata dilakukan dengan mendorong dan 

memperbesar peranan Pemerintah Daerah, sehingga digulirkan berbagai produk 

                                                             
42

 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Badan Usaha, www.djpp.depkumham.go.id, hlm. 1-2. 
diakses 24 Juli 2013, 13:24 WIB.  

http://www.djpp.depkumham.go.id/
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peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan 

peran serta Pemerintah Daerah dalam kerangka otonomi daerah.43 

Sebagai bukti pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam kerangka 

otonomi daerah, dalam Undang-Undang Dasar 194544  Pasal 18 ayat (2) telah 

ditegaskan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan”. Penegasan ini sekaligus juga merupakan bukti nyata adanya 

tekad untuk memberikan keleluasaan kepada seluruh lapisan Pemerintahan 

Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyelenggarakan 

otonomi daerah. Pemberian otonomi tersebut pada hakekatnya bertujuan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya 

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.45 

Tiap-tiap daerah otonom baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota 

diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dan disertai dengan pemberian hak 

dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan Negara. Hal ini dilakukan agar masing-masing 

daerah otonom mampu menerjemahkan keinginannya untuk maju dan 

berkembang dengan mengedepankan kepentingan masyarakat demi terciptanya 

                                                             
43

 Peraturan Perundang-undangan terkait dengan eksistensi pemerintahan daerah dalam bentuk undang-
undang yang terbaru adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

44
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hasil dari 4 (empat) kali 

perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adapun perubahan tersebut secara kronologis adalah sebagai 
berikut:  

a. Perubahan pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999;  

b. Perubahan kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000;  

c. Perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001; dan  

d. Perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.  
45

 Dasar Pertimbangan/Konsideran huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. 
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kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan keunggulan dan ciri khas masing-

masing daerah otonom. 

Pemberian otonomi kepada daerah, bukanlah semata-mata persolan 

sistem dan cara penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Otonomi merupakan 

realisasi dari pengakuan, bahwa kepentingan dan kehendak rakyatlah satu-satu 

sumber untuk menentukan sistem dan jalannya pemerintahan negara. Dengan 

demikian otonomi daerah adalah bagian keseluruhan dari usaha mewujudkan 

kedaulatan rakyat dalam pemerintahan.46 Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak 

dan wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem otonomi yang dianut oleh Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini adalah prinsip otonomi yang nyata dan 

bertanggung jawab. Menurut Bagir Manan, ketentuan ini memberikan gambaran 

bahwa otonomi daerah itu merupakan wewenang dari daerah.47 

Dalam pelaksanaan pemerintahan pada seluruh daerah otonom, sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagai negara hukum, tiap-tiap Pemerintah Daerah selalu 

melandaskan seluruh kebijakan dan tindakannya pada suatu dasar hukum sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif daerah otonom, salah 

satu landasan hukum yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dalam 

pelaksanaan pemerintahan adalah berbagai peraturan daerah yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Di dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b UU No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa peraturan daerah ditetapkan 

                                                             
46

 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Badan Usaha, Loc.Cit., hlm. 22. 
47

 Bagir Manan, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan, Makalah, disamapaikan pada Penataran 
Dosen Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum BKS-PTN Bidang Hukum Se-Wilayah Barat, Fakultas Hukum 
Universitas Lampung, Bandar Lampung, tanggal 11 November 1994, hlm. 2. 
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oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah.  

Secara normatif, pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah untuk dilaksanakan disebut dengan desentralisasi. 

Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam sistem pemerintahan 

merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan 

pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah 

pusat.48 Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang menganut 

prinsip pemencaran kekuasaan secara vertikal, membagi kewenangan kepada 

pemerintah daerah bawahan dalam bentuk penyerahan kewenangan. Penerapan 

prinsip ini melahirkan model pemerintahan daerah yang menghendaki adanya 

otonomi dalam penyelenggaraannya. Dalam sistem ini, kekuasaan negara terbagi 

antara “pemerintah pusat” disatu pihak, dan “pemerintahan daerah” di lain pihak. 

Penerapan pembagian kekuasaan dalam rangka penyerahan kewenangan 

otonomi daerah, antara negara yang satu dengan negara yang lain tidak sama, 

termasuk Indonesia yang menganut sistem negara kesatuan.49  

Penyelenggaraan otonomi seringkali dikaitkan dengan desentralisasi, 

yang sering diartikan sebagai pelimpahan atau pembagian kewenangan 

(kekuasaan) pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (local government). 

Dalam hal ini pengertian local government bisa mempunyai dua arti. Pertama, 

local government yang mendasarkan pada asas dekonsentrasi. Kedua, local state 

government dalam arti local self autonomous government.50 Dalam pencapaian 

tujuan otonomi daerah harus diperhatikan beberapa unsur yang amat penting. 

Unsur-unsur tersebut menurut Syaukani, antara lain memantapkan kelembagaan, 

                                                             
48

 Soetidjo, “Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Rineka Cipta, Jakarta 1990, hlm. 13. 
49

 Bambang Yudoyono, Makalah Telaah Kritis Implementasi UU No. 22/1999: Upaya Mencegah Disintegrasi 
Bangsa, disampaikan pada Seminar dalam rangka Kongres ISMAHI, Bengkulu 22 Mei 2000. 

50
 Tri Ratnawati,  Desentralisasi dan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, dalam Sidik 

Jatmika, Otonomi Daerah: Perspektif Hubungan Internasional, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 2000, hlm. 18-28.  
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peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah, dan kemampuan finansial 

(keuangan) daerah untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah 

daerah dituntut dapat memperbaiki dan mengembangkan unsur-unsur itu sehingga 

mampu menangani berbagai persoalan yang mungkin terjadi dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah.51 

Dari berbagai batasan tentang otonomi daerah tersebut di atas, dapat 

dipahami bahwa sesungguhnya otonomi merupakan realisasi dari pengakuan 

pemerintah bahwa kepentingan dan kehendak rakyatlah yang menjadi satu-

satunya sumber untuk menentukan pemerintahan negara. Dengan kata lain 

otonomi menurut Kuntana Magnar, yaitu “memberikan kemungkinan yang lebih 

besar bagi rakyat untuk turut serta dalam mengambil bagian dan tanggung jawab 

dalam proses pemerintahan”.52 Di lain pihak Bagir Manan, menjelaskan bahwa 

otonomi mengandung tujuan-tujuan, yaitu:53 

2) Pembagian dan pembatasan kekuasaan. Salah satu persoalan pokok dalam 

negara hukum yang demokratik, adalah bagaimana disatu pihak menjamin 

dan melindungi hak-hak pribadi rakyat dari kemungkinan terjadinya hal-hal 

yang sewenang-wenang. Dengan memberi wewenang kepada daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, berarti pemerintah pusat 

membagi kekuasaan yang dimiliki dan sekaligus membatasi kekuasaannya 

terhadap urusan-urusan yang dilimpahkan kepada kepala daerah; 

3) Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Adalah 

terlalu sulit bahkan tidak mungkin untuk meletakkan dan mengharapkan 

Pemerintah Pusat dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya terhadap 

segala persoalan apabila hal tersebut bersifat kedaerahan yang beraneka 

ragam coraknya. Oleh sebab itu untuk menjamin efisiensi dan efektivitas 

                                                             
51

 Syaukani, Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah, Gerbang Dayaku, Kaltim, 2001, hlm. 179.  
52

 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara., Alumni, Bandung, 1997, hlm. 
27. 

53
 Ibid., hlm. 29. 
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dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepada daerah perlu diberi 

wewenang untuk turut serta mengatur dan mengurus pelaksanaan tugas-

tugas pemerintahan dalam lingkungan rumah tangganya, diharapkan 

masalah-masalah yang bersifat lokal akan mendapat perhatian dan pelayanan 

yang wajar dan baik; 

4) Pembangunan-pembangunan adalah suatu proses mobilisasi faktor-faktor 

sosial, ekonomi, politik maupun budaya untuk mencapai dan menciptakan 

perikehidupan sejahtera; 

5) Dengan adanya pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus 

urusan dan kepentingan rumah tangga daerahnya, partisipasi rakyat dapat 

dibangkitkan dan pembangunan benar-benar diarahkan kepada kepentingan 

nyata daerah yang bersangkutan, karena merekalah yang paling mengetahui 

kepentingan dan kebutuhannya. 

Berkaitan dengan cara pandang otonomi daerah yaitu pelaksanaan 

otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta mempercepat proses 

pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah, untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah, maka setiap daerah otonom melakukan upaya-upaya 

terobosan dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah dengan 

tanpa membebani masyarakat, tetapi membuka peluang usaha yang berbasiskan 

ekonomi daerah yang selaras dengan potensi daerah. 

Berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah, Pandapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, Hasil Pengeloaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.  
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Berdasarkan asumsi umum terdapat pandangan bahwa dari hasil 

Pendapatan Asli Daerah selama ini, dirasakan masih belum cukup memadai 

dalam membiayai pembangunan sebuah daerah otonom, oleh karena itu, 

Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten menganggap perlu mengadakan usaha-

usaha lain guna menambah sumber-sumber pendapatan daerah. Sesuai 

perkembangan keadaan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat dan 

memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan 

daerah adalah mengelola pengusahaan dengan prinsip ekonomi perusahaan 

Badan Usaha Milik Daerah.54 

Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja sebuah perusahaan 

daerah haruslah sesuai dengan tujuan yang diharapkan pada saat didirikan, yaitu 

untuk menambah sumber pendapatan bagi daerah (PAD) dalam bentuk laba yang 

diperoleh dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, oleh sebab itu dalam 

penilain kinerja perusahaan daerah perlu dilakukan penelitian melalui aspek 

finansial dan non-finansial. Organisasi sektor publik dalam menjalankan kinerjanya 

perlu memperhatikan aspek finansial, salah satunya menggunakan konsep value 

for money yang merupakan konsep pengelolaan yang mendasarkan pada tiga 

elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Adapun manfaat dari 

implementasi konsep value for money antara lain menurunkan biaya pelayanan 

publik karena terjadi inefisiensi akibat pemborosan dalam penggunaan input, 

alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik, dan meningkatkan 

kesadaran akan uang publik (pubic cost awareness) sebagai akar akuntabilitas 

publik.55 

 

                                                             
54

 Turiman Fachturahman Nur, Terobosan Hukum Memajukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Era 
Otonomi Daerah, http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com, diakses 16 Juli 2013, 14:15 WIB.  

55
 DAA Ratih Iswari, Penilaian Kinerja Aspek Finansial dan Non-Finansial Perusahaan Daerah, Universitas 

Udayana, Denpasar, 2011, hlm. 27-28. 

http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/
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B. Landasan Sosiologis 
 

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan baik secara nasional maupun 

di daerah adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 

berkualitas, menyatakan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di 

mana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya lokal yang 

ada dan membentuk suatu pola kemitraan (partnership) antara pemerintah daerah 

dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru yang mendorong atau 

merangsang perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. 

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) selalu dikaitkan dengan 

peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur dengan kenaikan Produk 

Domestik Bruto (PDB), untuk melihat adanya pertumbuhan dan terjadinya 

perubahan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah biasanya dapat 

dilihat dari adanya peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB), yang 

merupakan alat ukur atau indikator yang digunakan untuk mengukur dan 

menganalisis perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

Pendapatan daerah merupakan elemen utama bagi pemerintah daerah 

dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan 

pelayanan kepada masyarakat. Dalam pengelolaan pendapatan daerah harus 

diperhatikan bahwa upaya peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah 

jangan sampai menambah beban masyarakat. Prinsip bahwa nilai tambah 

pendapatan daerah yang akan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan 

rakyat serta merupakan upaya mobilisasi sumber daya daerah untuk peningkatan 

pendapatan daerah jangan sampai menimbulkan gangguan terhadap 

keberlangsungan sumber daya. 

Peran BUMD dipandang cukup penting sebagai salah satu sumber PAD 

di daerah, maka tentu saja BUMD dituntut agar lebih profesional dan lebih efisien 
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dalam melaksanakan usahanya. Kebijakan dan upaya ke arah itu telah banyak 

dilakukan, namun ternyata ada berbagai kendala yang dihadapi oleh BUMD. 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara ideal merupakan salah satu sumber 

penerimaan daerah bagi pemerintah daerah. Pendirian BUMD adalah merupakan 

suatu perwujudan atau manifestasi daripada peran pemerintah daerah dalam 

pembangunan ekonomi daerah. 

Lokasi Kota Bandung sangat strategis jika dilihat dari aksesibilitas 

terhadap pasar serta dukungan kebijakannya, baik dalam konteks regional 

maupun nasional. Topografi Kota Bandung mendukung untuk pengembangan 

kegiatan jasa dan pariwisata, dengan pola berbukit serta iklim sejuk. Morfologi 

Kota Bandung yang kompak dan terbatas terbukti menjadi salah satu faktor 

penguatan modal sosial, khususnya dalam pengembangan kreatifitas penduduk. 

Kualitas perkembangan pembangunan suatu wilayah salah satunya dapat dilihat 

dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi (economic 

growth) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan 

barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah.  

Kota Bandung merupakan salah satu Kota dengan laju pertumbuhan 

ekonomi tertinggi dibandingkan kota lainnya di Indonesia. Gross Domestic Product 

/ Produk Domestik Bruto (GDP) Kota Bandung merupakan ketiga terbesar di 

Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya dengan nilai sebesar Rp. 173 triliun pada 

tahun 2014 atas dasar harga berlaku. Berdasarkan data, laju pertumbuhan 

ekonomi Kota Bandung merupakan yang terbesar dibandingkan kota-kota besar 

lain di Indonesia, yaitu sebesar 7.69% pada tahun 2014. 

Potensi-potensi yang ada dalam suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai 

macam perspektif dan pendekatan. Salah satu indikator yang dapat digunakan 

untuk mengetahui potensi unggulan suatu daerah adalah komposisi Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai 
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tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau 

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh 

unit ekonomi. Salah satu pendekatan dalam menghitung PDRB adalah 

menggunakan pendekatan produksi yang merupakan jumlah nilai tambah atas 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu 

daerah dalam jangka waktu tertentu.56 

 

C. Landasan Yuridis 
 

Kewenangan negara dalam menetapkan hukum pada hakekatnya 

merupakan suatu kewenangan yang menjadi prasyarat dalam menetapkan suatu 

hukum, dan akan selalu dibutuhkan secara mutlak agar suatu hukum ditaati. 

Namun demikian, kewenangan dalam menetapkan suatu hukum tidak lantas 

menjadikan suatu hukum memiliki ketergantungan, karena pada hakekatnya 

hukum akan selalu memiliki sifat kemandirian dalam artian tidak akan dapat 

dipengaruhi oleh siapapun juga pada saat hukum tersebut telah ditetapkan dan 

disepakati.  

Kemandirian merupakan suatu atribut hukum yang bersifat hakiki atau 

melekat sejak saat hukum ditetapkan, sesuai dengan penegasan Pospisil yang 

menyebutnya sebagai attribute of authority.57 Hukum akan selalu dipergunakan 

oleh negara sebagai alat untuk mencapai tujuan negara yang telah diciptakan dan 

disepakati sebelumnya. Hukum sekaligus juga dapat berperan sebagai suatu alat 

rekayasa sosial kemasyarakatan (law as a tool of social engineering) yang 

diselaraskan dengan tujuan dan cita-cita negara. 

                                                             
56

 Herianto Pribadi & Tim, Dalam Kajian Akademis…. Op.Cit., hlm. 30-31. 
57

 Achmad Ali, Pengadilan dan Masyarakat, Cetakan Pertama, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 
Ujung Pandang, 1999, hlm. 157. 
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Secara konstitusional, penegasan mengenai eksistensi Negara Republik 

Indonesia sebagai negara hukum telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah 

Negara Hukum. Di dalam ilmu hukum terdapat dua kelompok teori yang 

memberikan padangannya mengenai badan hukum. Kelompok pertama 

menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud yang nyata, dianggap 

mempunyai “panca indera” sendiri seperti manusia, akibatnya badan hukum itu 

disamakan dengan orang atau manusia, sedang kelompok kedua menganggap 

badan hukum itu tidak sebagai wujud yang nyata. Di belakang badan hukum itu 

sebenarnya berdiri manusia. Akibatnya, kalau badan hukum itu membuat 

kesalahan maka kesalahan itu adalah kesalahan manusia yang berdiri di belakang 

badan hukum itu secara bersama-sama. 

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu 

syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud 

apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang 

mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-

undangan. Pembinaan hukum bahkan harus diawali dengan adanya suatu kajian 

mengenai konsep pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hal ini 

ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, yang menegaskan bahwa:58 

“Apabila kita ingin berbicara mengenai pembinaan hukum dalam arti 
yang lengkap, masalah pembuatan hukum pun termasuk di 
dalamnya. Tentulah tidak dapat diharapkan berbicara tentang 
pembinaan hukum secara bersungguh-sungguh, apabila hanya 
mempersoalkan tentang bagaimana meningkatkan efisisensi suatu 
peraturan yang ada serta meningkatkan efisiensi kerja dari 
lembaga-lembaga hukum. Pada suatu ketika, usaha untuk 
meningkatkan efisiensi hukum juga dimulai dari pembuatan 
peraturannya sendiri. Dengan demikian, akan dijumpai wilayah-
wilayah tempat kaitan antara pembangunan, perubahan, dan 
pembinaan hukum tersebut bertemu”. 
 

                                                             
58

 Satjipto Rahardjo, Membangun Dan Merombak Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 
16. 
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Dapat dikatakan, bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

merupakan manifestasi konkret dari tekad untuk mewujudkan negara hukum. 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga merupakan suatu titik tolak 

dari arah pembangunan hukum, dan merupakan upaya untuk mewujudkan suatu 

negara hukum, di mana dalam hal ini Usfunan menegaskan bahwa asas legalitas 

dalam konsep rechsstaat, mensyaratkan bahwa segala tindakan pemerintah harus 

berdasarkan hukum.59 

Suatu bentuk keberlakuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini 

adalah kaidah hukum, memiliki bentuk keberlakuan yuridik, sebagaimana 

pendapat Arief Sidharta,60 keberlakuan yuridik dimaksudkan bahwa suatu kaidah 

hukum dibentuk sesuai aturan-aturan hukum prosedur yang berlaku oleh badan 

yang berwenang dan bahwa ia juga lebih dri itu dalam aspek lain secara 

substansial tidak bertetangan dengan kaidah hukum lainnya (kaidah yang lebih 

tinggi). Oleh karena itu, aspek pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

merupakan suatu aspek yang harus diperhatikan, serta dalam pelaksanaannya 

harus memperhatikan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

yang baik, sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari:  

1. Asas kejelasan tujuan;  

2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;  

3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan;  

4. Asas dapat dilaksanakan;  

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;  

6. Asas kejelasan rumusan; dan  

                                                             
59

 Johanes Usfunan, Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Menciptakan Pemerintahan 
Yang Bersih Dan Demokratis, (Orasi Ilmiah pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Hukum 
Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana Tanggal 1 Mei 2004), Bali, 2004, hlm. 2. 

60
 Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, 

Refika aditama, Bandung, 2008, hlm. 47. 
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7. Asas keterbukaan.  

Suatu kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan juga 

merupakan suatu kegiatan awal yang bertujuan untuk membentuk atau membawa 

suatu perubahan. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya suatu undang-

undang akan mampu membawa suatu perubahan, sebagaimana ditegaskan oleh 

Seidman dan kawan-kawan, yang memberikan penegasan sebagai berikut:61  

“Dalam sebuah undang-undang yang diharapkan mampu membawa 
perubahan, maka rincian rancangan akan memiliki arti penting 
tersendiri. Undang-undang itu hanya akan efektif berguna bila 
mampu mendorong timbulnya perilaku yang diharapkan. Apabila 
undang-undang tersebut menyerahkan pilihan untuk berperilaku 
terhadap kebijaksanaan si pelaku sendiri maka perilaku tersebut 
mustahil akan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pembuat 
rancangan”. 
  

Penegasan Seidman tersebut di atas sekaligus juga memberikan pemahaman, 

bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan senantiasa akan 

disertai dengan suatu maksud untuk mengarahkan atau membawa perubahan 

dalam kehidupan masyarakat untuk membentuk suatu tatanan kehidupan yang 

sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara. 

Kelompok pertama memberi batasan tentang subyek hukum (legal 

subject) sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan 

hukum, subyek hukum bisa merupakan orang atau natuurlijkpersoon dan bukan 

orang atau rechtspersoon. Rechtspersoon biasa disebut badan hukum yang 

merupakan persona ficta atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai persona, 

pandangan demikian diantaranya dianut oleh Carl von Savigny, C.W.Opzoomer, 

A.N.Houwing dan juga Langemeyer, mereka menyatakan badan hukum adalah 

hanyalah fiksi hukum. Sejalan dengan teori fiksi terdapat teori yang mendekati 

persoalan badan hukum dari aspek harta kekayaan yang dipisahkan, ada 

beberapa teori badan hukum melalui pendekatan aspek harta kekayaan yang 

                                                             
61

 Ann Seidman dkk, Penyusunan Rancangan Undang-Undang Untuk Perubahan Sosial Yang Demokratis: 
Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang, Edisi Kedua ELIPS II, 2002, hlm. 7. 
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dipisahkan, antara lain Teori Van Het Ambtelijk Vermogen. Teori ini diajarkan oleh 

Holder dan Binder yang mengembangkan pandangan bahwa badan hukum adalah 

badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri yang dimiliki pengurus harta itu 

karena jabatannya sebagai pengurus harta yang bersangkutan. Teori Leer van het 

ambtelijk menyatakan: tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan 

hak itu. Dengan lain perkataan, tanpa daya berkehendak (wilsvermogen) tidak ada 

kedudukan sebagai subjek hukum. Untuk badan hukum yang berkehendak ialah 

para pengurus, maka pada badan hukum semua hak itu diliputi oleh pengurus.62 

Pentingnya pemilik perusahaan untuk menyerahkan pengelolaan 

perusahaanya kepada tenaga-tenaga yang propesional, bertugas untuk 

kepentingan dan memiliki keleluasaan dalam mengelola manajemen perusahaan. 

Hal ini sejalan dengan teori agensi yang memberikan pemahaman bawa pemilik 

perusahaan atau pemegang saham dalam suatu perusahaan hanya bertugas 

mengawasi dan melakukan monitoring terhadap jalannya perusahaan yang 

dijalankan oleh manajemen pengelola dan mengembangkan sistem insentif bagi 

manajemen pengurus untuk memastikan bahwa tenaga-tenaga yang propesional 

tersebut bekerja hanya untuk kepentingan perusahaan. 

BUMD diposisikan sebagai badan usaha yang diupayakan untuk tetap 

mandiri dan untuk mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kelangsungan 

usaha BUMD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah otonom. 

Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan 

keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan 

kompetitif di BUMD, perlu menumbuhkan budaya profesionalisme antara lain 

melalui pembinaan pengurusan dan pengawasannya yang dilakukan berdasarkan 

prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). 
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 Jimly Asshiddiqie, Badan Hukum, http://www.jimly.com/pemikiran/view/. diakses: 26 Juli 2013, 10:15 WIB. 
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Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat perlu memperhatikan beberapa hukum positif yang yang berlaku, sehingga 

substansi pengaturan rancangan undang-undang ini nantinya tidak akan 

bertentangan dengan peraturan tersebut. Hasil inventanisir peraturan perundang-

undangan yang terkait sebagai landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan 

dalam penyusunan peraturan daerah adalah sebagai berikut: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota 

Besar  dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 

16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan 

Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3790); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4357); 
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5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5253); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4578); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 

tentang  Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank 

Perkreditan Rakyat; 

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota  Bandung Tahun 

2007 Nomor 08); 

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08); 

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran 

Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 03); 
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS PERUBAHAN PERATURAN DAERAH 

KOTA BANDUNG NO. 15 TAHUN 2011 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT 

KOTA BANDUNG 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan menjadi pedoman dalam BAB V yang mengatur rumusan 

mengenai Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-

Undang, menjelaskan bahwa Naskah Akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup 

materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, 

atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, 

pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sesuatu hal yang sangat 

penting. Menurut S.J. Fockema Andrea dalam bukunya “Rechtsgeleerd handwoorden 

book” perundangan-undangan atau legislation, mempunyai dua pengertian yang 

berbeda, yaitu:63 

a. perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk 

peraturan-peraturan negara baik ditingkat pusat maupun daerah; dan 

b. perundangan-undangan merupakan semua peraturan-peraturan negara, yang 

merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun 

ditingkat daerah. 

Bentuk-bentuk produk hukum daerah pada dasarnya dilihat dari bentuk dan 

sifat produk hukum serta fungsinya, maka pada tingkat daerah baik provinsi maupun 

kabupaten dan kota serta desa dikenal beberapa bentuk produk hukum, sebagai 

berikut: 

                                                             
63

 Syahrul Hakim, Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, 
http://adhooc109.wordpress.com/2008/06/09/, posting: 9 Juni 2008, diakses: 30 Juli 2013, 12:58 WIB. 

http://adhooc109.wordpress.com/2008/06/09/
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a. Peraturan Daerah; 

b. Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota); 

c. Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota); dan 

d. Peraturan Desa 

Secara umum, semua bentuk produk hukum daerah diatas dalam mekanisme 

pembentukannya mempunyai karakteristik tersendiri, yang diukur dari substansi yang 

dikandungnya serta fungsinya. Substansi/materi muatan yang dikandung dalam Perda 

dan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) maupun Keputusan Kepada 

Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) pada hakekatnya merupakan aturan dan berlaku 

umum. Keputusan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang bersifat 

penetapan, berlaku secara khusus yakni terhadap objek yang dituju oleh keputusan.64 

Dalam Perubahan Peraturan Daerah, terdapat beberapa ketentuan sesuai 

dengan UU No. 12 Tahun 2011, diantaranya : 

1. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan: 

b. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundangundangan; 

atau  

c. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundangundangan. 

4. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap: 

a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau 

b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. 

5. Peraturan Perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat 

Peraturan Perundang-undangan yang diubah. 

6. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan ditambahkan atau disisipkan bab, 

bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru 

tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan. 

7. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, 

penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat 

yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara 

tanda baca kurung( ). 

                                                             
64

 Syahrul Hakim, Loc.Cit.,  
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8. Jika dalam suatu Peraturan Perundang-undangan dilakukan penghapusan atas 

suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, 

pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus. 

9. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: 

a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah; 

b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh 

persen); atau 

c. esensinya berubah, 

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan 

disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai 

masalah tersebut. 

10. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan telah sering mengalami perubahan 

sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Perundangundangan, sebaiknya 

Peraturan Perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai 

dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada: 

a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir; 

b. penyebutan-penyebutan; dan 

c. ejaan, jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam 

ejaan lama. 

 

Adapun materi muatan perubahan yang diatur dalam Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat, terdiri atas : 

 

1. Ketentuan angka 6 dan angka 15 Pasal 1 diubah, angka 10 dihapus, serta 

diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4a sehingga 

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

4a. 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. 

6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung yang 

selanjutnya disingkat PD BPR Kota Bandung adalah Bank Perkreditan 
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Rakyat yang seluruh dimiliki oleh Daerah melalui pernyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 

15. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya yang 

sah yang di tetapkan oleh Direksi. 

 

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan dihapus 2 (dua) ayat,yakni ayat (2) dan 

ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

(1) Modal Dasar PD BPR Kota Bandung ditetapkan sebesar 

Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliyun rupiah). 

(2) Modal Disetor untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilakukan secara bertahap dan dianggarkan dalam APBD 

(3) Modal Disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar 

RP.98.040.794.540,- (sembilan puluh delapan miliyar empat puluh jutan tujuh 

ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah). 

(4) Modal PD BPR Kota Bandung merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 

(5) Sumber dana penambahan setoran modal dari Pemerintah Daerah terlebih 

dahulu dianggarkan dalam APBD. 

 

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga pasal 10 

berbunyi sebagai berikut: 

(1) Organ PD. BPR Kota Bandung terdiri dari Walikota, Dewan Pengawas, dan 

Direksi. 

(2) Dihapus. 

(3) Susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Kota Bandung ditetapkan dengan 

Keputusan Direksi dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas.. 

 

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf i, sehingga Pasal 

11 berbunyi sebagai berikut: 

(1) Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak 
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diserahkan kepada Direksi/Dewan Pengawas; 

(2) Walikota bertindak selaku RUPS; 

(3) Walikota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat 

Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham; 

(4) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Walikota untuk mengambil 

keputusan mengenai:  

a. perubahan anggaran dasar;  

b. perubahan jumlah modal;  

c. pengalihan aset tetap;  

d. penggunaan laba;  

e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;  

f. kerjasama PDBPR Kota Bandung; 

g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; 

h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD BPR 

Kota Bandung; dan 

i. pengesahan laporan  keuangan tahunan audited. 

 

5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik 

kepada Walikota mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali 

dalam 6 (enam) bulan. 

(2) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik 

kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setempat 

mengenai pelaksanaan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR 

Kota Bandung paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan. 

(3) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya 

apabila diminta Otoritas Jasa keuangan (OJK). 

 



116 

6. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (7) diubah, sehingga 

Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: 

(1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan 

paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi, serta  salah satu 

diantaranya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas. 

(2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas 

dilaksanakan oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) 

tahun dan dapat diangkat kembali. 

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 

warga negara Indonesia yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh 

Walikota setelah mendapat pertimbangan DPRD. 

(4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melengkapi hasil 

penilaian yang dilakukan oleh Tim Seleksi, yang dituangkan dalam Surat 

Pertimbangan Pimpinan DPRD. 

(5) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian daftar calon 

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) DPRD 

tidak memberikan pertimbangan, maka Walikota dapat langsung 

menetapkan calon tersebut. 

(6) Anggota Dewan Pengawas hanya merangkap jabatan sebagai 

Pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum. 

(7) Walikota, Wakil Walikota dan Aparatur Sipil Negara tidak boleh menjabat 

sebagai Dewan Pengawas. 

 

7. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ditambah satu ayat yakni ayat (4), sehingga 

Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: 

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus 

menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi 

persyaratan: 

a. integritas;  

b. kompetensi;  

c. reputasi keuangan;  
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d. psikologis, dan  

e. persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.  

(2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah 

kerja PD BPR Kota Bandung. 

(3) Calon anggota Dewan Pengawasharus memiliki sertifikat kelulusan yang 

masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi. 

(4) Calon Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari 

Otoritas Jasa Keuangan sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. 

 

8. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai 

berikut: 

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga atau 

semenda sampai dengan derajat kedua dengan: 

a. sesama anggota Dewan Pengawas; dan  

b. anggota Direksi; 

(2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung 

atau tidak langsung pada PD BPR Kota Bandung atau Badan 

Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Kota Bandung. 

 

9. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi 

sebagai berikut: 

(1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 

(sembilan puluh) hari kerja sebelum masa jabatan anggota Dewan 

Pengawas yang lama berakhir. 

(2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

(3) Keputusan Walikota mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas 

disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia/Otoritas Jasa 

Keuangansetempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah 

ditandatangani.  
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10. Ketentuan Pasal 37 huruf c dan huruf g diubah, dan ditambah satu huruf 

yakni huruf i sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut: 

Direksi mempunyai wewenang: 

a. mengurus kekayaan PD BPR Kota Bandung;  

b. mengangkat dan  memberhentikan pegawai PD BPR Kota Bandung 

berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD BPR Kota Bandung yang 

bersangkutan;  

c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Kota Bandung 

dengan persetujuan Dewan Pengawas;  

d. mewakili PD BPR Kota Bandung di dalam dan diluar pengadilan;  

e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum 

tertentu mewakili PD BPR Kota Bandung, apabila dipandang perlu;  

f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan 

Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan;  

g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset tetap PD. Bank Perkreditan 

Rakyat Kota Bandung berdasarkan persetujuan Walikota atas 

pertimbangan Dewan Pengawas; 

h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset tidak tetap PD. Bank 

Perkreditan Rakyat Kota Bandung berdasarkan persetujuan Dewan 

Pengawas; 

i. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta 

pegawai PD BPR Kota Bandung. 

 

11. Ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi 

sebagai berikut: 

(1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan 

koordinasi dalam  pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan 

dan pengendalian atas Unit Kerja PD BPR Kota Bandung. 

(2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja 



119 

PD BPR Kota Bandung. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur 

dalam Keputusan Direksi. 

(4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di 

tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 

(satu) orang Pejabat Struktural PD BPR Kota Bandung sebagai pelaksana 

tugas Direksi. 

(5) Penunjukan Pejabat Stuktural PD BPR Kota Bandung, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan 

diketahui oleh Dewan Pengawas. 

(6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan  

paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja. 

 

12. Ketentuan Pasal 41 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 41 

berbunyi sebagai berikut: 

(1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) 

huruf a, meliputi:  

a. memiliki akhlak dan moral yang baik;  

b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; 

c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional 

PD BPR Kota Bandung yang sehat; dan  

d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).  

(2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) 

huruf b, meliputi:  

a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan 

sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;  

b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang 

keuangan; dan  

c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam 
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pengembangan PD BPR Kota Bandung yang sehat.  

(3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 

ayat (1) huruf c, meliputi: 

a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan  

b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit 

dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.  

(4) Persyaratan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) 

huruf d adalah yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, 

emosional, dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugas. 

(5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), 

antara lain: 

a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata 

baik atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi loyalitas, 

disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;  

b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D-3 atau 

Sarjana Muda atau transkip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam 

pendidikan S-1;  

c. memiliki pengalaman  kerja di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) 

tahun;  

d. usia paling tinggi 55 tahun pada saat dilantik;  

e. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya; dan  

f. syarat-syarat  lain yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan Daerah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(6) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari 

lembaga sertifikasi profesi. 

 

13. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat 

(4), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut: 

(1) Anggota direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda 
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sampai dengan derajat kedua dengan: 

a. sesama anggota direksi; dan/atau 

b. anggota Dewan Pengawas. 

(2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi 

atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau 

lembaga lain. 

(3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara 

langsung atau tidak langsung pada PD BPR Kota Bandung atau Badan 

Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Kota Bandung. 

(4) Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan 

pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. 

 

14. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan dihapus 2 (dua) ayat, 

yakni ayat (2) dan ayat (5), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut: 

(1) Anggota direksi paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang  salah satu 

diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama atau sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

(2) dihapus. 

(3) Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Walikota setelah mendengar pertimbangan DPRD. 

(4) Pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan 

dalam bentuk Keputusan DPRD. 

(5) dihapus 

15. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai 

berikut : 

(1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

(2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Walikota paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja 

sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir. 
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16. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa 

keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan. 

 

17. Ketentuan Pasal 47 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat 3, sehingga Pasal 47 

berbunyi sebagai berikut: 

(1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau 

pejabat yang ditunjuk oleh Walikota. 

(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak 

Keputusan Walikota mengenai Pengangkatan Anggota Direksi. 

(3) Anggota direksi efektif menjabat dimulai sejak Surat Persetujuan OJK 

diterbitkan. 

 

18. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Apabila jabatan Direktur Utama berakhir maka Walikota dapat 

menunjuk Direktur Utama lama, salah satu direktur, atau Anggota 

Dewan Pengawas sebagai Pejabat Sementara. 

(2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

(3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 

berlaku sampai dengan proses pengangkatan Diretur Utama definitif. 

(4) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawabnya dan kemampuan PD. BPR setelah memperoleh 

persetujuan Dewan Pengawas. 

19. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf d diubah, dan dihapus 1 (satu) ayat, yakni 

ayat (4), sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut: 

(1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:  
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a. Gaji pokok yang besarnya:  

1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) dikalikan 

gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan  

2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji 

pokok yang diterima oleh Direktur Utama.  

b. Tunjangan Istri/Suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai 

ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan  

c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji 

pokok.  

(2) Anggota Direksi mendapat fasilitas:  

a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami 

dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direksi dan 

kemampuan PD BPR Kota Bandung;  

b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti 

sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR Kota Bandung;  

c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR Kota 

Bandung;  

d. setiap bulan kepada Direktur Utama, dapat diberikan dana 

penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali 

penghasilan sebulan; dan 

e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh 

lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu, 

yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif 

untuk pengembangan PD BPR Kota Bandung.  

(3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan 

PD BPR Kota Bandung. 

(4) dihapus. 

(5) Direksi PD BPR Kota Bandung membayar pajak penghasilan atas 

beban PD BPR Kota Bandung. 
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20. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Apabila anggota direksi mengundurkan diri sebelum berakhir masa 

jabatannya maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi 

berupa denda yang dituangkan dalam perjanjian kinerja. 

 

21. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Direksi berwenang mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan 

jabatan, menetapkan gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya, 

memberikan cuti, memberikan penghargaan berupa materil dan non 

materil, menjatuhkan hukuman serta memberhentikan pegawai. 

(2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan kewenangan Direksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi. 

(3) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak kerja sesuai kebutuhan 

PD.BPR Kota Bandung. 

 

22. KetentuanPasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dihapus. 

 

23. Ketentuan Pasal 64 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai 

berikut: 

(1) Direksi PD BPR Kota Bandung wajib menyusun  rencana kerja dan 

anggaran tahunan PD BPR Kota Bandung yang merupakan 

penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 63 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun 

buku berakhir. 

(2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kota Bandung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. 

rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan b. hal-hal lain 

yang memerlukan Keputusan Walikota. 

(3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kota 

Bandung yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas, 

disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan 
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selambat-lambatnya tanggal 15 Januari pada tahun berikutnya. 

24. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat 

(3), sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut: 

(1) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kota 

Bandung dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat 

pengesahan Walikota. 

(2) Surat pengesahan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tersebut selambat lambatnya tanggal 15 Juni pada tahun berjalan. 

(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kota Bandung yang 

telah mendapat pengesahan Walikota disampaikan kepada Pimpinan  

Otoritas Jasa Keuangan setempat paling lambat akhir bulan Juni. 

(4) Pelaksanaan  rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kota 

Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) menjadi 

kewenangan Direksi.  

 

25. Ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf f, ayat (4) dihapus, dan ayat (5) diubah, 

sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut : 

(1) Laporan PD BPR Kota Bandung disusun oleh Direksi dan dilaporkan 

kepada Walikota melalui Dewan Pengawas. 

(2) Laporan PD BPR Kota Bandung terdiri dari: 

a. Laporan Bulanan;  

b. Laporan Triwulan;  

c. Laporan Semesteran;  

d. Laporan Tahunan;  

e. Laporan yang diminta oleh Walikota dan/atau Dewan Pengawas; 

dan  

f. Laporan lain sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 

(3) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari neraca dan 

laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan 

Pengawas dan diteruskan kepada Walikota paling lambat 4 (empat) 
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bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan. 

(4) Dihapus. 

(5) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca 

dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan 

pengumumanPD BPR Kota Bandungatau media cetak dan media 

elektronik. 

26. Ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi 

sebagai berikut: 

(1) Tahun buku PD BPR Kota Bandung disamakan dengan tahun takwim. 

(2) Laba tahun berjalan tidak dapat digunakan apabila saldo laba/rugi 

masih negatif secara akumulasi, kecuali untuk Dana Kesejahteraan  

dan Jasa Produksi. 

(3) Penggunaan Laba tahun berjalan PD BPR Kota Bandung setelah 

dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Walikota ditetapkan sebagai 

berikut: 

a. bagian laba untuk Daerah sebesar 50 % (lima puluh persen); 

b. cadangan Umum sebesar 15 % (lima belaspersen); 

c. cadangan Tujuan sebesar 15 % (lima belaspersen); 

d. dana kesejahteraan dan jasa produksi 20 % (dua puluh persen). 

(4) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 

1 dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah tahun anggaran berikutnya. 

(5) Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dianggarkan untuk kesejahteraan, perumahan pegawai, serta 

untuk kepentingan lainnya yang peruntukan dan besarannya ditetapkan 

oleh direksiatas persetujuan Dewan Pengawas sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

 

27. Ketentuan Pasal 68 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai 

berikut: 

(1) Walikota melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap PD 
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BPR Kota Bandung. 

(2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PD BPR Kota Bandung 

dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.  

 

28. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi 

sebagai berikut: 

(1) PD BPR Kota Bandung dapat melakukan kerjasama dengan lembaga 

keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan keuangan, 

kerja sama ini diatur dengan Peraturan Walikota. 

(2) Kerjasama diluar peningkatan keuangan menjadi kewenangan Direksi. 

29. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi 

sebagai berikut : 

(1) PD BPR Kota Bandung menjadi anggota Perhimpunan Bank 

Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Perhimpunan Bank 

Perkreditan Rakyat Indonesia dan asosiasi lain yang berhubungan 

dengan PD.BPR Kota Bandung. 

(2) PD BPR Kota Bandung dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank 

Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan asosiasi lainnya 

sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PD 

BPR, dan berkoordinasi dengan Instansi terkait. 

 

30. Ketentuan Pasal 72 ayat (2) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat 

(3), dan dihapus 1 (satu) ayat, yakni ayat (1),  sehingga Pasal 72 berbunyi 

sebagai berikut : 

(1) Dihapus. 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih 

lanjut oleh Walikota. 

(3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah 

Kota Bandung dan segala ketentuan yang mengatur hal yang sama 

dan/ atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak 

berlaku. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Dari uraian bab-bab sebelumnya dan indikator-indikator Naskah 

Akademik Rancangan Peraturan Daerah atas Perubahan Peraturan Daerah No. 

15 Tahun 2011 tentang Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Bank Perkreditan Rakyat 

merupakan landasan hukum bagi Pemerintahan Daerah Kota Bandung dalam 

menjalankan pengembangan bisnis PD BPR yang disesuaikan dengan 

perubahan regulasi diantaranya UU No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No, 20 tahun 2014 tentang 

Bank Perkreditan Rakyat, sehingga dapat diarahkan pada upaya peningkatan 

pelayanan pada masyarakat, peningkatan kinerja BUMD, dan peningkatan 

PAD. 

2. Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 

15 Tahun 2011 tentang Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung merupakan 

bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan 

daerah dengan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah, serta 

mendukung pemberdayaan potensi UMKM di Kota Bandung melalui 

penyediaan akses keuangan yang berkesinambungan, adapun untuk masalah 

modal yang disertakan dalam BUMD harus ditegaskan bagaimana modal 

ditetapkan dan modal disetorkan. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan kesimpulan di atas, 

dapat diuraikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Daerah dan/atau unsur DPRD secara bersama-sama 

berkewajiban untuk segera melakukan pembahasan terhadap Rancangan 

Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 

15 Tahun 2011 tentang Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung sebagai 

penjabaran dari pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan daerah di Kota 

Bandung. 

2. Berdasarkan proses yang aspiratif, akomodatif dan partisipasif dari berbagai 

pemangku kepentingan dalam penyusunan Naskah Akademik ini memuat 

substansi yang telah diharmonisasikan dengan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan, maka kiranya Naskah Akademik ini dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Bandung tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 tentang 

Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung. 

3. Dengan adanya Naskah Akademik yang paling sedikit memuat dasar filosofis, 

sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang diatur dalam membuat 

Peraturan Daerah yang dibuat menjadi lebih tepat guna dengan tingkat 

keberhasilan seperti yang diharapkan. 

 


