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PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 

PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN BREBES 
NOMOR 8 TAHUN 20g1 

TENTANG 

PERUSAHAAN DAERA BANK PERKREDI T A  R A K Y A T  
PUSPAKENCANA BREBES 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M A H A  ES,\ 

BUPATI BREBES 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 30 TA'un 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah 
Bank Perkreditan Rakyat dan dikeluarkannya Keputusan Dircktur Bt 
Nomor 32/35/Kep/Dir Tatu 1999 tetang Bank Perkeditan Rakyat, 
maka Peratuan Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 1.4 
Tahun 1995 dipandang sudah tidak sesua lagi dengan situasi dan kondisf 
saat m, 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes 

Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dae. 
daerah Kabupaten dalam lingkungan ropinsi Jawa Tengah, 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daert 

(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387 

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran 
Negara Tahun 1992 Nomor 3l, Tambahan L.embaran Negara Nomor 
3472), diubah dengan Undang-undang Nomot 0 Tahu 1998 tentang Perbankan, 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahu 1999 tentang Pemerintahue 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noeor 60 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 3839) 

' Undang - undang Nomor 25 Tahu 1999 tentatng Perimbugun 
Ncuangan anta Peneritahan usat dan Daerah t Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tabun 1999 Nomor 7, ambahan Lembaran Negara 
Repubhik Indonesia Nomor 3848) 



7/ 

/ 
6 Peraturan Pererintah Nnot 7I Tahu p9 tang Bank Perk.redtan 

Rakyat 

7 Keputusan Pres«den epublik Indonesia Noor 44 Tahun 1999 tentang 
Tekmik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk 
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan 
Rancangan Keputusan Presiden, 

8 Keputusan Menteni Dalam Negeni omor 30 Tahun 2000 tentang 
Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perk.reditan Rakyat, 

9 Keputusan Menteni Keuangan Non or 221/4MK 019/1993 tentang Bank 
Perkreditan Rakvat 

I 
10. Keputusan Direksi Bank Indonesia Noor 5 4 P / D i r  tanggal 12 Met 

1999 tentang Bank Perkreditan Rak.at 

! Peraturan Daerah iabupaten Brebes Nome 1 Tahun 2000 tentang 
embank.an ersahaala a t  itch 

l Peratutan Daerah abupaten Brebes Nomor 5 Tahun 200I tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3I Tahun 
2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah K.abupaten Brebes 

1 Kepatusan DPRD abupaten tcbe 
tentang Persctuyuan Penetapan Peraturat 
tentang PD BPR Puspakens na Brete 

r 0pt DRD/VIL2OT 

Daerah Kabupaten Brebes 

D E W A N P E R W A  I N  RBES  

MI MI  I t  SI A 

PU'SPAKE NCANA BREBES 
DAERAH BANK ERREDITAN 

ENTANG 
RAKYAT 

B R E E S  DAER AH PERATURAN 
PERUSAHAAN 

I 

BAB 

K E T E N T U A N ! M I M  

Pasal l 

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimak.sud dengan 
a Daerah adalah Kabupaten Brebes 

b. Pemerntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes 
e Bupate adalah Bupati Brebes, 

d Perusahaan Daetah Bank Perkeditan Rakvat adalah Bank Perkreditan Rak vat 

luspakencana Brebes miik Pemenntah Daerah yang modal seluruhnya merupakan 
kckayaat Daerah an hkan selat a dis ~at D B3PR Puspakcncana 

'" 



/ 

e Duel adal.ah Duet, 1 11 pale 
ewanengawas adalah De engawas p a d + t.  1I Pu ana Brebes 

g legaaadalah legawaPD PR upascana gt 
h Pihl teratilast adalah 

I ggota Dewan P e n g w a s,  Dutel,st dan kuats, Peabat tau legawai Bal 
Phal yang membenkat aanya kepada Bank, anta antan pubhik, pen 
konsultan hukum dan konsultan l a m a  

Pihak yang menarut pen~atan lank [done1a tu er 

bank antara lain, p e ga g  saham tan c h a r; a  
hist, kcluaga Dngrus 

Kahasta Bank adalah scgala stata yang brhub 
asabah penyimpanan dan stpananny.a 

Bank tdomesia adalah , tar Ban id 

empegaruht pengeloiaan 
coat a pgawat, kcluarga 

deg 

f 

B A B  IH 

M A D \ N I I  M P \ I  DH DI K \  

Perusahaan Daerah Bank Perk.reditan Rakyat Bank Pasat Brebes yang didirikan dengan 
Peraturan Daerah Noor S Tahun 1980J0 Noor IS Thun I91 dirubah bentuk hukumna 
menjadi PD PR Bank asat Brebes dan selanjutnya dirubah namanya menjadi PD [3PR 
Puspakneana Brebes yang slanutnya disingiat PD B R  

(  PD BP Puspakencana Brebes berkedudukan di Brebes 
(2) Pp B R  uspakencana Brebes dapat membuka Kantor aban tabang embant 

antor as atau Unit Pelayanan di Wilayah Kab@paten tan ecaatan, scrta dapot 
embuka kantor diluar abupaten Brebes scsua degan ketentan yang berlakt 

BAB1I 

AS, M A 4 K I D D \ I L  J  \  

PD, BPR Puspakencana Brebes dalam melakukan sahamya berazaskan Demokrasi 
Ekonomi dcngan Prinsip kchati-hatian 

Pasal 5 

PD. BPR Puspakencana Brebes didirikan dengan ma#sud dan tajuan untuk membantu dan 
mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang dalam 
rangka emngkatkan taraf hidup rakyat serta scbagar salah satu sumber pendapatan dacrat 



I 

B A B I  

TUGAS D A N U S \ I I  

Pasal 6 

PD BPR Puspakencana Brebes merupa#an salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di 
bidang keuangan perbankan dan menjalank.an usahamya sebagat Bank Perkreditan Rakyat 
sesua dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pesa! S, PD B3PR 
Puspakencana Brebes menyelemnggarakan usaha-usaha antara la 

a Menghimpun dana darr masyarakat dalam bentuk Deposito Berjanga dan Tabungan, 

b Memberikan kredit dan melakukan pembnaan khusunya terhadap engusaha Golongan 
Ekonomi Menengah ke bawah, 

¢. Melakukan kerja sama antar PD. BPR an dengan Lembaga Perbankan atau Keuangan 
lannya, 

d Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanan, tdak bertentangan dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

BAB 

M O D  A l  

Pasal 8 

(I) Modal Dasgr PD. BPR Puspakencana Brebes ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000, 
(Sepuluh milyar rupiah) 

(2) Modal yang telah disetor sebesar Rp. 3 000.000 000,- (Tigs ilyar rupiah) 

(3)Modal PD BPR uspakencana Brebes merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

Pasal 9 

(I) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud Pas.al S ayat I ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah 

(2) Penambahan Modal Disetor scbagamana dinaksud Pasa $ ayat sampar dengan 
terpenuhnya Modal Dasat dilakukan strap tahun paling lama S (lira) tahun ditetapkan 
dengan #eputusan bupati yang dianggar#an dalam Anggaran lensapatan Dan Delany 
Daerah (APBD) dan atau dart sun ber keuangan fanny 
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I 

BAB I 

DIRREKSI DAN DEWAN ENGAW As 

Bagian Pertama 

Pasal IO 

() PD. BPR. Puspakencana Brebes dipnpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang 
Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur 

(2) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas 
() Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksckutif lainnya 
(4) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan PD BPR Puspakeneana 

Brebes 

(5) Antar sesama anggota Direksi dan atau antar Anggota Direkst dan Anggota Dewan 
Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampar derajat ketiga baik menurut garis 
urus maupun kesampg termasuk menantu dan ipat 

(6) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik sccara langung 
maupun tidak langong pada PD BR. Puspakensana Brebes atau Badan 
Hukum/perorangan yang dibeni kredit oleh PD' BPR Puspakcncana Brebes 

Yang dapat diangk.at metahi Anggota Dteks adatah W a rg a  Negara Idomesa yang 
memenuh persyaratan sebaga berikut 
a. Menhikt keahltan dibidang perbankan, churang-harangnya opuya pengalaman 

kerja 2 (dua) tahun dalam operasional Perbankan, dan drutamak.an dani PD [PR 
Puspaencana Brebes send 

b. Mempanyai ahlak dan moral yang bask 
c Seta dan taat kepada Negara dan Pemerintah 
d. Tidak terhibat baik sesara langsung mapun tidal langsung dalam kegiatat 

ngkhianatan kepada Negara 
e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Kcputusan Pengadilan 
f Sehat pasmami dan roban 
g lerpendidikan sckurang-kurangnya sarjana muda dan atau diploma ttiga) 
h Tidak termasuk dalam dattar orang tercela dibidang perbankan 

Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPR Puspakencana 
ebes seara schat 

• Wapbmcmperoleh persetaan dan Drehs Bank Indonesia 
k Lsia belum mencapai 60 team pulul) tahue 

Pasal 12 

(I)Anggota Dircksi diangkat oleh Bupati untuk mssa abatan selama-lamanya 4 (empat) 
ahun dan dapat dang#at kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir 

(Sebelt eputusan Bapat tentang engangkatan Anggota Diteksi dittapk.an, terte 
dahaul dintakan portmangsan dan P'pita tank Indonesia 

)Snap prantaan pertbangan scbagamama imaksud ayat • disampatkan kcpada 
Bank Indonesia, dilampikan keterangan, indentitas dan caton Atggota Direksi yan 
bersangk.utan berupa 
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oat Kete an lat lug tent.a lad d a t,  a  ea 
dahos»sud pasal ta at tleraturan raal 

b Surat Pernyataan Adak termaui orang ang tensea hr~dang perbankan, 
c. Dattar rwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja 

( + ) P a p a n  Lank Indonesia berdasari.an data yang ad, embekan prtmbangan tetang 
dapat tidak dapat dianglat calon Direkst yang druasulkan sebagai Anggota Direksi 

(5) Bupati setelah menerima peruumbangan dart Pimpinan Bank Indonesia segera 
menerbitkan Keputusan Bupat tentang Pengangkatan Anggota Direksi 

(6)Proses pengangkatan anggota Direkst dilaksanakan oleh Bupats paling lama (tiga) 
bulan sebelurm masa jabatan Anggota Dicksi yang lama berakhir 
a Sebelum menjalankan tugas Aggota Direkst dlanttk dan diarbil sumpah Jabatan 

oleh Lupatr atau Pejabat yang drtunjuk oleh t aft den an masa abatan selama 
l a a y a  temp tah la tap.at pl, Le hi eteLal aat diaks»ad 
brak ht 

b Setiap pengangka oggota Di :ksr dibetitan an pad, nan Bank 
ndo ta 

,. 

l a a  Cara dan Tat Tent alank.an 
mendengar pendapat Dewan Penga+as 
permbangan Dewan enga 

as tel, 

nga poet 
oleh Bupati setelal 

ctelah mender ±at 

(I)Direksi mengurus kekayaa PD BPR pus pakencana rbe 
(2Direksi mengagat dan rhentd.a pgaw.a blasala l'et, ta epgaw.a,a 

Yang tstapk.an oleh Dteksi dengan psrstt an Dewan lengawas 
() Direksi menetapkaan Susana Orgatttsasi an fata era PD B R  puspakencana Beebe 

dengan persetujuan Dewan engawas 

Pasal 15 

( I )  Direkst mewalii PD BR Puspakencana Brebes di dalam mapun di luar pengadilan 
(2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk scorang kuasa atau lebih untuk 

mewakihi PD. BPR Puspakencana Brebes scbagan ana dimaksud ayat( 

Pasal I6 

Dreksi atas dasar persetujuan Bupati setelah nendengar pendapat Dewan Pengawas dapat 
melakukan hal-hal sebagai benkut 
a Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas ata U/mint Pelayanan sesuet 

dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku 
b Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau mclepaskan hak atas batang 

barang inventaris milik PD. BPR Puspakencana Brebes sesuat dengan ketentuan yang 
berlaku, 

c Menggadaikan barang-barang mtlik PD BPR Puspakencana Brebes 

())Anggota Direksi berhenti kc.rena 
a Masa jabatannva beraktr 
b. Meninggal dunia 



P E  N J L I  A S \  

PERATLRA DAERAMI ABU P A T E N  BREBES 

OMO 8 IAIHt 200I 

PERUSAIHAAN DAERAI BANK PERKRREDIT A N  R A Y \ j  

P U S P \ K E N C A N A  B R E B E S  

I. L N J L L A S A L M t M  

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Puspakencana Brebes 
merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Dacrah dibidang 
keuangan perbankan dan menjalankan usahanya sebagar Bank Perkreditan Rakyat 
esua dengan ketentuan praturan perundagan yang berlaku, oleh karena tu untuk 
menjaga kesinambungan dalam menjalank.an usahanya diperluk.an suatu perangkut 
aturan yang dapat enciptakan kondist dan sistem perbankan yang sehat, 
berkembang secara wajar schngga dapat membenikan kontntbust cptmal bag 
pengkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Drebes 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Puspakemcana Brebes yang 
didiikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhen 
perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber pendapatan gsli 
daerah, menjalankan aktivitasnya dengan prinsip ekonomi perusahaan dan dkelola 
secara profesional selingga pada akhirnya dapat menjadi kontnibutor pendapatan asli 
daerah yang handal 

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahu 1992 tentang 
Perbankan scbagaimana telah diubah dengan Undang-ndang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah senta Keputusan Mente Dalam Negeni Noma 30 
Tahun 20DO tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Noror L.4 
Tahun I995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkeditan Rakyat Bank Pasar Brebes 
dipandang tidak sesuar lagr dengan kondist dan ast saat i, sehingga digant 
dengan eraturan Daerah 

I. PENILL A A 1 s 4 4  D M. M I \ N p  

•  ii[Lad 

erubahan dr 

au.an 
epemihik 

asd haa trhad, 1aad$0%, 
ems bani dan usahamva serta 
ank tap 



gt hanya dapat 
nan bani 

Pasal 3 Perbukaan kantor sang 

dlakukan dengan tan 
mdonest 

b Persyaratan dan tata cara pembukaan 
kantor cabang BR ditetapkan oleh Bank 
Indonesia 

Pasal 4 a Pusipkchat; hatian yaitu kewajiban mela 
kukan kegiatan usaha guna memelihara 
Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan 
ketentuan Kecukupan Modal, Kualitas Asset, 
Kuahtas Manacmen, Likuiditas, Rentabilitas, 
Solvabhttas dan apsk la yang berhubuga 
dengan usaha bank 

b Persyaratan dan tata car pembkaan kantor 

cabang BPR dietapkan oleh Bank Indonesia 

cukup jelas 

Settap pihak untok nclakukan keggatan meng 
hmpun dana dant masvarakat dalam bentul 
smmpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh 
zn usaha sebaga BR 

Pasal 8 Modal Dasar scbelumnya Perda I4 Tahun 
1995 sebesar Rp S0 000.000,- telah dapat 
terpeuln realisasaya sehnga menjad 
Rp 3 0 000 000 ,  yang sudah disetor untuk 

Modal Dsat perlu segera ditingiatkan 
enah sebeat 'p M a r  

yak.an dan kepatutan 
lg disclenggara kan 

%i6ha 

Fit & Proper 
eh Bank Inde ea 

lerhadap nggota Dircksi yang pada saat 
erakunya eputusan telah mencapai 

ia 60 Tahun, dapat meneruskan tugan1ya 
par masa pabatanmya berakhf 

Pasal 1 2 1 3 , 4  an 5 cukup elas 

Bank dar a Setelah mendapatkan izin 
Indonesia 

b Team Penjualan yang tnjuk dengan SK, 
Direkst membuat berita acara terhadap barang 
barang rusak, atau hars milai ekonomisnya 

Pasal I6 

Pasal 7 dak apat melaksanakan tugasnya secara wajar 
arena metangkap monad Lksekutif di beberapa 
Perusahaan la 



• 
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Pas.al33 

Pasal 36 

Pasal 37 

Pasal 38,39,40,41,42 da 43 

ukuppelas 

L.oles schist an leayak.an dan lepatut.an 
it & Proper Test yang diselenggaran oleh Bank 

[dons 

[tdak dapat melaksanakan tut asnya seara war 
karena mcrangkap meadi Dwan engawast 
beberap perusahaan tat 

cu0pea 

Adapun laporan bulanan oleh Bank disamnpat 
kan kepada Bank Indonesia dan bagan 
ereonoman Setda Brebes 

1b)PD9PR puspakcncana Brebes membentuk 
aangan arum ying hrguak.an untuk 
menutup kerugan yang kcrugran yang 
mungkin diderita terhadap modal Baek 

le) PD B R  uspakencana Brebes mem 
bentuk cadangan tujuan yang iperguna 
kan untuk keperluan pengengembangan 
lank 

( I d )  Dana kesejahteraan sebesar 1 0 % 

diperuntukan antata lain peaupukan dang 
poostun bag Delos dan Pegawai bank 
yang ketentuan plaksanaannya ak.an 
ditetapkan oleh Direkst, setelah 
mendapat pretauan dart Dewan 
Pengawas 

le) Jasa Produksi dibenikan kepada 
Dewan Peng.awas, preks dan 
Bawa bank scbesa Io % dan perolehan 
laba, dengan ketentuan setnggt  

ingganya 3 kahi gajr bulan terakhit yang 
diterima pada tahun itu dan bilamana 

terdapat kelebihan akan dibenikan kepada 
daa pensrun dan atau vavasan sosial 

() dan()Undang-undang yang berlaku adalah 
Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahu 
1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan Adapun yang 
berkaitan dengan Rahasia Bank tercantum pada 
pasa 40 sanpait dengan pasat 

up elas 

(2)Pembnaan dant Bank Indonesia bersifat 
tekmis perbank.an 
cukup jelas 
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B B I l  

Pas. 5, 

( I )PD BPR. Puspakencana Brebes wanb mengadakan Dana Penstun dan Tunjangan Han 
Tua bagr Anggota Direksi dan Pegawar PD BPR Puspakencana Brebes yam; 
merupakan kekayaan PD BPR Puspakcnsana Brebes yang rpisahkan 

() Dana Pensiun dan Tunjangan Hani Tua sebagaimana dimaksudava ' bersumber de 
a luran Pensiun dan Tunjangan Hant Tua dant Anggota Direkst dan Pegawai PD B3PR 

Puspakencana Brebes, 
b Bagan an Dana eseahos  

Usaha-usaha la ya 

B \ B I L  

RENCANA KERJA DAN NGGARA 

Puspakencana Brebes yang telah 
paka kepada Bupati dengan 

(I) Selambat-lambatya I (satu) bulan sebelum ahun buku berakhi Anggota Direts 
menyampaikan Rencana Kera Tahunan dan Angaran PD BPR Puspakcncana Brebes 
kepada Anggota Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan 

(2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Anggota Dewan Pengawas tidal 
engemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR 

Puspakencana Drebes dimyatakan berlaku 

() Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Puspakencanu 
Brebes yang terjadi dalam Tahu Buku yang bersangk.utan harus endapat persectuu 
DewanPengawas 

() Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR 
mendapat pengesahan oleh Dewan Penga 
tembusan kepada Pinpinan Bank Indonesia 

B A I  

-  T A H U N  B U K I  DAN P E R I T U  NGAN T A H U  N A N  

ga Laba any dosab8sa t 

pada Deeks 
rhtungan Laba tog 

uspalseama ·tel 

er +embehasan tang 
an aporan et 

nf ta P a a  l'en au 

(I) Tahun Buku PD. BPR Puspakencana Brebes adalah Tahun ak 

() Selambat-lambatnya (tiga) bulan setelah berakhit tahun bulku, Dircksi menyampaikan 
Perhitungan Tahunan yang terdin dani Laporan Keuangan Nraca, Perhitungan 
Laba Rug yang telah di.audit oleh Akutansi Pubhid untuk mendapat pengesahan D e e  
Pengawas dan disampakan kepada Bupati dan Banik ndonest 

)Laporan Keangaa Neraea, Perhitungan Laba Rug dan Pen bagi ab a  dimaksud avat 
itandatangams oleh Direksi dan Dewan Peng 

+ L oran  fcuan zan etasa 
--� olehpPsnga ie  

(5)Direkst wjib neng 
ahuan tela 

/ 

' 



/ 

/ 

f 

(6) Dewan engawas sctap semester membuat laporan peaks.anaan Kencana era untuk 
disampaikan kepada Bank Indonesia dan Bupati 

BAB N 

PENETAPAN DAN PENGGU N A N  L A B A  BERS1HE 

Pasal 54 

(I)Laba bersih PD. BPR Puspakencana Brebes yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas 
adalah laba setelah dikurangi kerugran tahun lalu dan dipotong paak, pembagianya 
ditetapan scbagar berik ut 
a Bagan laba untuk Dacrah 4 
b Cadaungan Uram o 
e Cadangan Tujuan 20% 
d Dana Kesejahteraan 10% 
e JasaProduksi 10% 

2)Bagian laba untuk emeritah Dae, 
hanggarkan dalam.ayat penerimaan An 
ta hun bekutnva 

bagamans dnakosud ayat (I) hurut a 
ran Pendapatan Dan elanja Daerah (APD 

() Dana kesejahteraan scbagamaa dimak sud ayat tI hurut d antara lain utuk Dan 
Penstun, Perumahan Pegawat, Sosial dan sejensnya bag Deks dan Pegawat 

4)Penggunaan Jasa Prodaksi ana d i a ks . d  a  hutut e ditetapk oleht 
Dicks 

B B  \I 

F A N G G T AN G  J A W  AB D A N  I I  N I I  I \ N U N T I R U G T  

I l  Anggota Direkst tan ata egawar  PD BPR Pe spakens a lebe 

pun tdak sengaa at karena k e l a l a a y a  men nukan lerugit 
'uspatencaana Brebes, waptb menggatr ketgan dak et 

2 ata car penyelesanan ganti rug sbaganana dmaloud ayat t l  
stentuan peratutan perudang-undangan yang berlaku 

()bank dan pihak terafiltast waptb menjaga rahasta bank sestat demean 
van berlaAu 

dengan ga,a 

bag PD BP 

+Ansaman pidaa penata dan dentda belak pul 
pelaggaran rahas1a Bans 

B B  \ I I  

I  R A  A S 1 M \  

D  BP Puspuakencana Brebes dapat melakckan Aery sama denga Bank Uhm da 

BPR A,in dan atau Lembagaa KuangaPerbank.an serta Lembaga lannya dala usaha 
pemngkatan modal, manayemen, profesionalisme perbankan dan Lan.1, 



' 

AB \II 

P M I N \ I  

upat melakukan pembaan terhata pp BPR Puspalee; a Brebes 
(2)embinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh ank ndoms 

AB 

P I  M B I B \ R R \  

(I)Pembubaan PD BR uspakencana Brebes itetaplan dengan Peratutan Daerah 
(2) Bupati mcunjuk Paniti Pembubarn D BP Puspukeneana Brebes sebagaata 

dmmaksud ayat(l) 
(3)Apabila PD BPR Puspakencana Brebes dibubark.an, tang dan kewajiban keuangal 

dibavar dani hanta kckavaan PD [PR Puspakenana Brebes dan sisa lebihkurang 
menjadi mihiktangang jawab Pemerintah Daerah 

(+lamitia embubatan D PR luspahcnana rcbo menyampatk.an peranggt 
awaban pvembuban pp g34 Puspakeneaa elves epada upat 

Pe al 39 

(I)Bupati menyelesaan kekaryaan Dircksi dan egawas D B R.  Puspakencana Brebes 
yang dibubark.an 

t2Pembubaran Pp BPR uspakencana Brebes dilaporkan oleh Bupati epada Pmpman 
Sank doest, 

AB \I 

E I E N I I  A P E R  AI HI 

Semua kekayaan/asset termasuk hutang pwutang PD BPR Puspakencana Brebes hk 
Pemermntah Daerah menyadi kekayaan/asset PD BPR Puspakencana Brebes yang ditetapan 
dalam Peraturan Daerah mt 

BAB I 

Pusal 4l 

Hal-hal lain yang belum diatut dalam Peraturan Death  m  sepanang mengnat 
pelaksanaanya akan datr lebh lanut oleh [0pat 



tent. Perubutu. 'tas 
00 tentang Pember aka 

ehire ya herbun 

Peraturan Daerah Kabupaten Daersh Ting#at II Brebes No r 1 Tahun 1995 zemtang 
Perusahaan Daerah Bank Perredran Rakvat Bank asat Brebes dvatakan dicabut dan 
tidak berlaku lag 
Peraturan Daerah abupaten Brebs 

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 [ah n 
Perusahaan Daemah Kabupaten Brebes ada pa s  +  angle 
Pp BR uspakens a Brebes 

Deng.an berlakayaPeratura Datah mm, ma 

a 

Agar setiap orang dapat mengetaha ya, memenntahis.an pen dare Peraturan 
in dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten icbes 

Ditetap#an d i : B r e b e s  
Pada taggad ; 19 Jul 2001 

t w p .  y r  

a u ; "  
'  

1001 J\I!JN z SE1. D 

DIUNCIA DLAIL YEAR8A!""" 
AGUPHIEN BREES / ���!.--t;"�·-�- .. ;r:;,,Mi;-�J\!� �\ 
€r $ DAFAH 

-- 

....... 

DrE.Tison0 
emtaUtansuda 

see033cs 



)Anggota Direkst dapat diber entika oleo ate 
a Perntaan send 
b Melakkan tindakan yang eraga!I BP Pupaetaa Brebes, 

Mela#uk.an tindaka atau berka; yang rentangan shengan Bepentingan Daer,al 
atau Negara 

(l)Pemberhentan anggola Lek yang b rh e n t  ata shibrhentka batamana dimak ud 
asal 7diakukan oleh #upat ata ala Lewan let aw. 

(2)bupatr memberitahukan secata tertults pemberhentan sementata sbagaana dasud 
ayat(kepada yang brsang#tan drsertat aosareal ya a lasat 17 

t. t a  batad dem hulk m 
Ai gota Diesi tdak had 

hitetap#an oleh Dew.a 

e' ' e n ±a  

netap.a ap 
Sela bat-l butt.a sat bula k perbethen an 
udah melakukan slang ng hihadin teh A n g go t a  Dtek, u 
yang bersangkutan diberhentikan atau di chub Bsmbale 

2)Apa/la dalam waktu I [satu) bulan sebagan ma dial ad 
belum melakukan persidangan, maka surat pem! erhentian 

())Apa»la dalam persdangan baganoana domakosud ayat 
aka yang bersangutan dianggap emra Kputusan 

enga 

(+)Keputan Dewan lengawa b ag a s  na duasud at t) ditetapkan dengat 
Keputusan lupat 

(5) Apabila perbuatan yang drlakukan oleh Anggota Di erpaka t i da l  pidana, mt 
yang bersagkutan h i e r h e ka n  den saa tdak hon, 

sat o 

(I) Anggota Dreksi yang hiberhentikan, selambat-lar butt ya IS (ima bolas) hari seja 
ditermanya eputusan Bupat tentang Pemberhentan, dapat me ngauk.an ketratan 
seara tertuhis kepada Bupat 

(2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sepal diterimanya permohonan keberatan, Bupati 
sudah engambi keputusan apakah emerita atat menolak pnohonan keberatan 
dimaksud 

() Apabila dalam waktu 2 (duay bulan sebagaimaa diaksud ayat (2) Bupati belue 
mengambnl keputusan tcrhadap permohonan kebetatan, aka eputussan bapat tent,an 
pemberheptian batal den hku 

Pasal2I 

(I) Dewan Pengawas menetapkan kebipakan LU 
pengendahan serta pembinaan terhadap PD BP 

(2) Anggota Dewan Pengawas berumlah3 4 is e 
Ketua Dewan Pengawas 

(3) Dalam menjalank.an tugasr a Dewan engawas l 

, onalankan pengawasan dam 
uspa#encana Brebes 

g an sah ho s o r g  hang6at ssbaga 



Ls an lengas.ass 
at keg, bah 

apkan oleh Bupa 

" 
al'er 

l Id 

atr untuk iaa jalat.an selama-lanary $ 

ma#a abwtan a6sud berak bit 

n let was lath dan hat bl sumpal 

+) Antu ssaa Aggot De wan  lsngaa dan at.a e 
dengan Anggola Drek dad bo eh ada hub a, 
enurtsars lur apanic0pr hnr uh tnatu la 

(5) Anggota Dewan Pengaas tidal boleh men puns a kepentngat prtbadi, bak Lange 
oapun tidal languor pad.a lD B P R  luspakcmata Brebes atau Ii.ad. 
lukum lerotangan yang dibert ksht olehPD BP fuspaken a Ltbes 

(6) Anggota Dewan Pengawas terafihrast atas semua tahuasta perbuank.at 

Yang dapat diangkat mnenjadi At la ewat 
- 

• l 

" 
gaNegara Ind Ma 

yang memenut persyatatan sebugar benil.ut 

• Mermpunya pengetaha hrbhang p1ha, de 
• 

al e 
l k map menyalank.an ebrain-kel a a ., 

d pe gawasall BPR Puspakencana Brebes, 
b Tidal pernah melakkan keg+atan at ilk.an hi % 
¢ Tuai terhbuat bask seara La a0pu td la p ,. he pengkhanatan kepada Negara, 
d Tidal dicabut hal pl hnya berdasark.a 
e Sehat jaonam dan tok ha 

f Wa men proleh per an L 

An pta De a 
a asap atat be 
b t e n  uni  

I)Anggota Dewan Pengawas diuargkat oteh 
(tga anun dan dapat dranglat kembahr sete 

(2 Sebelunn menjalank.an tugas aggota Dew 
pabatan oleh Lupat 

(J) Setiap pngangkatan Anggot De an  let 
drbnitahula kpad lmpnan lank, lo 

(I)Dewan Pengawas men un y a  wowenar penga 
plaksanan tugas D BR uspakcncana Brebes 

(2Peng.awasan oleh Des Pengawass dapat dralank.an secar 

a Period esua dengan pa wal yan tel ditctaplan, 
Insidenti ata sewaktuwakt dip pert 
cngawas dalan mnengala can gany 

Apat 
' 

dpawoo"le lu Bup p nt Sekretarat D Per as ul kelaneat tugas, atars biaya 
' 

R aker a Brebx 
•• Dewan was dapat 

« qg 

• tu te al anal high tenter aa+1a D BR ake a Bret 



/ 
(2) Amggota Dewan Pengawas depat diberhentkan oleh Bupat katea 

a. Permintaan sendirt, 

b. Melakukan tindakan yang merugka Pp BPR uspa#cneana Brebes, 

c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentamgan dengan kepentingan Daerah 
atau Nga, 

d Sesuatu hal yang msngakabaatkan a tda dapat melaksaaha tugasnyasecara wafar 

Pasal 27 

(I) Anggota Dewan Pengawas yang drduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 
Pasal 26 ayat (2huruf be dan d dierhentikan sementata oleh Bupat 

(2) upati memberitahukan cara teri pemberhen, cmenaa seh mans naksud 
yat(I)kepda yang bersangk.utan disetta alas.a asan sssualas.al 6 

(I)Selambat-lambatnya l satu, bulan spa.i pemberhetan ementata, Bupat sudah 
mclakukan sdang yang dihadi oleh Anggola Dwan Pengawas untuk meneap8a 
apakah yang bersangktan diberhetikan atau diehabulitir kembadt 

2)Apabila dalam waktu I (satu, bulan bagmana dual.sud ayat th Bapati belum 
melaksaoak.an sidapg, aka pemberhentian sementara batat demm huk 

()Apabla dalam sidang scbagammana dimaksad ayat tI Aggota Dewan Pengawas dak 
hadirt, maka yang bersang utan shranggap menerima Kcputusan yang tetapk.an alam 
dang 

(+Keputusan Sidang sebagamoanaayattditetap8an dengan Keptorsan upat 

keberatan, Bupat permohonan 

enolak per 

(I)Angugota Dewan Pengawas yang diberhenikan, sclambat-lambatnya Ii (lima belas) hart 
sejak diterimanya cputsan Bupat tentang Pemberhentan, apat mcngajukan 
cberatan oara tertulis kepasda bapat 

(2) Selambat-lambatnya 2 (dua bulan seiak diteras 
sudah mengambil keputusan apakah enert 1Me 
dimak sud 

() Apabila dalam waktu (dua) bulan sbaganmana dmaksad ayat 12) Bupat belum 
engamoil keputusan terhadap permohonat keberatan maa sputsan bupat tentan 
Pemberhentian batal des huk um 

henga psetan upatr 

(I)Penghasilan Anggota Dewan engawas dan Anggota Dre 

atas biay PD BPR uspkeneana Brebes sebagai berikut 
a Direktur Utama menerimna gap pokok setinggr-Ainggiya2.Sdua setengah) kali gay 

pokok tertinggr pada daftar skala gant pokok pegawat 
b Direktut menerima gaji pokok 80% (delapan puluh prosen) dati gap pokok Direktur 

Uama, 

¢ Ketua Dewan Pengawas menerima penghasilan setnggr-tinggya 40% dart 
penghaslan Drektur Utama, 

d Anggota Dewan Pengawas menerima penghasilan sctinggr-tinggiya 80% dart 
penghasilan Ketua Dewan Pengawas 

(2Pematuran Gant Pegaw hitetapkan olch tel, 
pertimbagan Dewan Peng.aas 
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