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Abstract. Saving and Loan (S&L) must be sound in order to compete. There are three purposes of this study. First, 
describe the current condition of S&L owned by the provincial government and district government in South Kalimantan. 
Second, analyze the merger possibility of the S&L.Third, analyze what things should be prepared on the S&L resulting 
from the merger. This research is a descriptive quantitative study and qualitative research including on. S&L studied 
were S&L owned by provincial and district located in the district of Banjar, Tapin, HSU and Tabalong. Data collected by 
Focus Group Discussion (FGD) and documentation. The analytical tool used was developed by Miles and Huberman 
(1994). The result were S&L less developed. Conditions faced S&L such as the following (a) non performing loan/NPLs 
are high, (b) low capital (c) the size of every S&L was small, making it difficult to access the financial markets and it is 
difficult to compete primarily on interest rate loans, (d) S&L losses due to fraud, (e) the S&L does not apply good 
corporate governance (GCG) and risk management, and (f) Information Technology (IT) expired. These conditions make 
the S&Ls deserve to be merged. The simulation results show mergers BPRs in the districts merged into larger BPR, 
larger funds raised, capital increase. The main ratios for the better, but not the NPL. NPL post-merger remains high, so 
the need to set up Asset Rescue Unit or Debt Recovery Unit at S&L resulting from the merger. S&L after merged 
hopefully become larger, healthier, effcient, implementing good corporate governance, risk management and have the 
appropriate IT. The owner should also consider the possibility of a merger S&L  turned into Syaria S&L, given that most 
people in South Kalimantan are Muslims. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, BPR adalah  bank  yang 
melaksanakan  kegiatan  usaha  secara  
konvensional  yang  dalam  kegiatannya tidak 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
Peran BPR belum optimal mengingat masih 
banyaknya usaha mikro dan kecil yang masih 
terjebak praktek lintah darat. Bunga dari praktek 
lintah darat bisa mencapai 36% per tahun. Sebuah 
bisnis dengan skala kecil jelas tidak akan 
berkembang saat mereka harus menanggung biaya 
modal atau cost of capital sebesar 36% per tahun.  

BPR yang besar, sehat dan didukung 
sumberdaya manusia (SDM) yang handal akan 
mampu mengurangi ketergantungan usaha mikro 
dan kecil pada para lintah darat. BPR dengan 
kriteria tersebut akan menjadi pilihan utama untuk 
didatangi saat usaha kecil dan menengah 
memerlukan dana. 

Membangun BPR menjadi besar dan sehat 
tidak mudah, saat ini banyak BPR yang menghadapi 
masalah, diantaranya masalah keuangan (non 

performing loan/NPL  dan modal yang rendah), 
masalah sumberdaya manusia, operasional dan 
pemasaran. NPL yang tinggi disebabkan rendahnya 
kualitas kredit. Keterbatasan modal disebabkan 
keengganan pemilik untuk terus menerus menyetor 
modal, disamping semakin tingginya ketentuan 
modal minimum yang disyaratkan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK). 

Masalah penting lain adalah tingkat 
persaingan yang berat, disusul masalah SDM, 
masalah KKN, masalah good corporate governance 
(GCG), manajemen risiko dan masalah 
kadaluwarsanya teknologi informasi (TI). 

Salah satu solusi agar BPR dapat bersaing, 
menjadi lebih kuat dan sehat  adalah merger. 
Merger adalah penggabungan dua perusahaan atau 
lebih menjadi satu, dimana perusahaan yang 
memerger mengambil/membeli semua asset dan 
liabilities perusahaan yang dimerger. Arti lain dari 
merger adalah penyerapan dari suatu perusahaan 
oleh perusahaan yang lain. Perusahaan yang 
membeli akan melanjutkan nama dan identitasnya. 
Perusahaan pembeli juga akan mengambil baik aset 
maupun kewajiban perusahaan yang dibeli. Merger 
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yang berhasil biasanya akan menghasilkan sinergi. 
Sinergi adalah tambahan nilai perusahaan sesudah 
perusahaan dimerger. Sinergi dihasilkan dari  faktor 
operasi, faktor keuangan, perbedaan efisiensi dan 
peningkatan kekuatan pasar. 

Merger yang relatif mudah adalah BPR yang 
pemiliknya sama seperti BPR-BPR yang dimiliki 
pemerintah daerah di wilayah yang sama. Kasus di 
Kalimatan Selatan, masing-masing pemerintah 
daerahnya memiliki BPR.Total BPR yang dimiliki 
pemda sebanyak 21 BPR. Kondisi BPR-BPR 
tersebut tidak semua baik, sekitar 60% dari BPR 
tersebut memiliki non performing loan (NPL) atau 
kredit macet yang tinggi,  dan mengalami 
perkembangan yang lambat dan beberapa 
mengalami mismanajemen yang parah. Sebagian 
menjadi BPR yang professional, menguntungkan 
para stakeholder . BPR-BPR yang direncanakan 
untuk dimerger ada di beberapa kabupaten yaitu: 4 
BPR di kabupaten Banjar, 5 di kabupaten Tapin, 4 di 
kabupaten Hulu Sungai Utara dan 3 di kabupaten 
Tabalong.  

Alasan-alasan perlunya merger bagi BPR-BPR 
secara umum dapat diringkas sebagai berikut: 
1. Kredit macet/NPL yang tinggi 
2. BPR kesulitan memenuhi ketentuan modal. 
3. BPR hasil merger akan lebih besar, kuat dan 

akan mudah mengakses pasar keuangan 
sehingga bisa bersaing dengan lembaga 
keuangan yang lain begitu juga dalam hal 
tingkat bunga kredit, akan menjadi semakin 
kompetitif. 

4. Jumlah BPR akan berkurang pasca merger, hal 
ini akan membuat BPR lebih mudah diawasi. 

5. Kinerja yang buruk dan fraud akan di atasi saat 
BPR melakukan merger, termasuk penerapan 
Good Corporate Governance (GCG) dan 
Manajmen Risiko di BPR. 

6. Teknologi Informasi (TI) di BPR tidak  memadai 
saat ini, sehingga pasca merger        perlu 
dikembangkan TI yang sesuai kebutuhan BPR 
yang lebih besar, seperti TI yang mampu  
online untuk seluruh kantor cabang. 
Tujuan penelitian ini adalah: (a) 

mendeskripsikan kondisi BPR-BPR milik pemerintah 
provinsi dan kabupaten Kalimantan Selatan 
sebelum merger, (b) membuat simulasi merger dan 
(c) menganalisis kelengkapan yang diperlukan 
pasca merger. 

Analisis merger dan akuisisi bisa dimulai 
dengan mengidentifikasi present value (PV)  
manfaat dan PV biaya. Manfaat diperoleh dari 
sinergi atau penghematan lainnya, yang muncul dari 
penggabungan dua unit usaha tersebut. Istilah 

sinergi sering dilambangkan sebagai 1 + 1 = 3, 
bukannya 2. Tambahan satu diperoleh dari sinergi 
yang dihasilkan.  

Merger yang baik harus sesuai dengan 
kerangka proses perencanaan strategis 
perusahaan/organisasi. Merger  bisa dipakai untuk 
mencapai tujuan tertentu perusahaan. Langkah-
langkah yang perlu dilakukan untuk merger  yang 
baik adalah sebagai berikut (Hanafi, 2014) : (1) 
Proses strategis untuk pertumbuhan nilai, (2) 
Analisis karakteristik industri, (3) Sistem organisasi 
perusahaan, (4) Strategi berganda untuk 
pertumbuhan nilai, (4) Proses pencarian, (5) Melihat 
potensi ekonomis melalui sinergi, (6) Melihat potensi 
ekonomis melalui restrukturisasi, (7) Due diligence- 
hukum dan bisnis, (8) Faktor budaya, (9) Penilaian, 
(10) Negosiasi, (11) Struktur , (12) Implementasi 
dan (13) Review dan proses baru lagi. Langkah-
langkah tersebut bisa dikelompokkan kedalam 
strategi, transaksi, dan implementasi. Langkah-
langkah tersebut merupakan langkah yang sifatnya 
interaktif atau berkaitan satu sama lainnya.  

Terdapat beberapa alas an merger yang 
masuk akal (benar) sebagai berikut (Hanafi, 2014): 
1.  Skala Ekonomi  
 Skala ekonomi berangkat dari filosofi “lebih 

besar, lebih baik”. Contoh, jika kita memesan 
barang dalam jumlah besar, kita akan 
memperoleh potongan kuantitas, atau harga 
yang lebih rendah.  

2.  Pengendalian  
 Beberapa perusahaan melakukan merger untuk 

memperoleh pengendalian yang lebih baik 
terhadap jalur produksi/distribusi.  

3.  Pajak  
 Merger bisa dilakukan dengan tujuan 

memanfaatkan penghematan pajak.  
4. Menggabungkan Sumberdaya  
 Perusahaan bisa membeli perusahaan lain yang 

mempunyai sumberdaya yang bisa komplemen 
(melengkapi) sumberdaya yang dibutuhkan oleh 
perusahaan pembeli. Sebagai contoh, Microsoft 
membeli software yang bisa melakukan 
pengecekan grammar bahasa Inggris. 

5.  Menghilangkan Ketidakefisienan  
 Jika manajer tidak kompeten menjalankan 

perusahaannya, perusahaan menjadi tidak 
efisien. Merger menjadi alternatif untuk 
menghilangkan manajer yang tidak kompeten.  

6.  Memaksa Pendistribusian Kas  
 Merger merupakan salah satu cara untuk 

memaksa manajer membayar kas ke pemegang 
saham atau investor lainnya (misal pemegang 
utang).  
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2. METODA PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah deskripif kuantitatif. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif.  

BPR-BPR yang diteliti adalah BPR_BPR yang 
dimiliki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah 
kabupaten berjumlah 16 BPR. 

Metoda yang digunakan adalah Focus Group 
Discussion (FGD) disebut juga dengan diskusi 
kelompok terarah, yaitu suatu proses pengumpulan 
informasi tentang suatu masalah yang sangat 
spesifik melalui diskusi kelompok. FGD dilakukan 
dua kali. FGD pertama tanggal 5 Agustus 2016, 
peserta dari OJK, Biro Ekonomi dan Tim Penasehat 
Investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.   

FGD kedua, tanggal 9 Agustus 2016, dihadiri 
tim OJK dan Tim Penyusun Naskah Akademik. 
Tujuan utama FGD untuk mengetahui masalah-
masalah yang dihadapi BPR-BPR yang dimiliki 
Pemerintah  Provinsi Kalimantan Selatan dan 
Pemerintah Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai 
Utara dan Tabalong. 

Metoda kedua adalah Pendekatan Hukum 
Normatif, pendekatan ini digunakan untuk 
mengetahui landasan atau dasar hukum pengaturan 
suatu masalah, yang sesuai dengan ketentuan 
hukum yang berlaku dan praktek pelaksanaannya. 
Hal ini dilihat dari peraturan, kebijakan, keputusan 
dan tindakan pejabat/orang pemerintah/pemda 
terkait suatu masalah. Penelitian ini juga akan 
mengulas berbagai ketentuan hukum terkait merger, 
ketentuan modal minimum, Good Corporate 
Governance dan Manajemen Risiko di BPR dan 
lain-lain. 

Metoda ketiga adalah simulasi. Teknik 
simulasi adalah teknik untuk merepresentasikan 
atau meniru kondisi riil dalam bentuk bilangan atau 
simbol. Simulasi yang dilakukan adalah simulasi 
penggabungan atau merger laporan keuangan BPR-
BPR dalam satu kabupaten. Simulasi dilakukan 
pada pertemuan kedua dengan OJK. 

Tujuan penelitian petama, cara 
mengumpulkan datanya dengan FGD. Alat analisis 
yang digunakan adalah yang dikembangkan oleh 
Miles dan Huberman (1994). Tahapnnya adalah 
sebagai berikut. 

Data yang diperoleh dari kegiatan Focus 
Group Discussioni jumlahnya cukup banyak, untuk 
itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data perlu 
direduksi. Mereduksi data berarti: merangkum, 
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 
hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 
membuang yang tidak perlu.  

Tahap dua adalah display data. Display data 
dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam 

bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar 
kategori dan bagan alir (flowchart).  

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan 
dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 
masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 
tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang  
mendukung pada tahap pengumpulan data 
berikutnya.  
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Kondisi BPR-BPR Terkini 
 

Data  tentang rasio keuangan utama dari BPR-
BPR yang akan dimerger tertuang dalam dekripsi 
berikut. Sumber datanya berasal dari OJK Regional 
9 Banjarmasin. 

Berikut ini penjelasan rasio-rasio penting untuk 
tingkat kesehatan BPR. CAR merupakan rasio 
kecukupan modal. CAR semua BPR menunjukkan 
nilai yang tinggi, jauh di atas yang disyaratkan yang 
hanya 8%. Hal ini menunjukkan tidak ada masalah 
dengan tingkat kecukupan modal, namun angkanya 
yang tinggi menunjukkan kelebihan dana yang 
belum disalurkan dalam bentuk kredit. Angka ini 
didukung data dari angka Cash Ratio yang tinggi, 
yang menunjukkan besarnya dana BPR yang 
tersimpan dalam bentuk uang kas dan Giro. 

KAP (Kualitas Aktiva Produktif) tiga BPR 
menunjukkan tingkat KAP yang sehat. BPR dengan 
KAP yang tinggi adalah PD BPR Amuntai Utara. 
Artinya kualitas asset yang paling bermasalah 
adalah di BPR tersebut. 

PPAP adalah rasio perbandingan antara 
PPAP yag telah dibentuk dengan PPAP yang wajib 
dibentuk. Angka yang sekitar 100% baik atau sehat. 
Hal ini berarti pencadangan telah sesuai dengan 
aturan. 

ROA, adalah ukuran kinerja. ROA adalah rasio 
penting untuk menilai kemampuan seluruh aset 
yang digunakan untuk menghasilkan laba. Dua BPR 
memiliki ROA yang rendah, 1 BPR rugi (PD BPR 
Amuntai Utara) dan BPR yang relatif untung adalah 
PD. BPR Sungai Pandan. 

BOPO, adalah rasio biaya operasi dengan 
pendapatan operasi. Rasio yang lebih kecil 
menunjukkan kinerja yang semakin bagus. Dari 
semua BPR, BPR yang paling efisien adalah PD 
BPR Sungai Pandan,  angkanya 69%. BPR yang 
paling tidak efisien adalah PD BPR Amuntai Utara. 

LDR, untuk mengukur komposisi jumlah kredit 
yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana 
masyarakat dan dana sendiri yang digunakan. 
Semua BPR menunjukkan angka yang tinggi 
dengan katagori sehat.  
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NPL, mengukur kredit macet yang dialami 
BPR, semakin tinggi nilai NPL (di atas 5%) maka 
bank tersebut tidak sehat. NPL yang tinggi 
menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima 
oleh bank. Penurunan laba mengakibatkan dividen 
yang dibagikan juga semakin berkurang.  

Secara umum kondisi kesehatan keempat 
BPR di Kabupaten HSU tidak terlalu baik. Hanya 
satu BPR yang untung relatif tinggi yaitu PD. BPR 
Amuntai Tengah. Tidak ada satupun BPR yang 
memiliki NPL dibawah angka yang disyaratkan. 
Artinya secara umum kondisi keempat BPR yang 
dimiliki Pemerintah Provinsi dan Kabupaen HSU 
tidak sehat. 
 

3.1.1 Kabupaten Banjar 
 

Nilai CAR menunjukkan tidak ada masalah 
dengan tingkat kecukupan modal, namun angkanya 
yang tinggi menunjukkan kelebihan dana yang 
belum disalurkan dalam bentuk kredit. Angka ini 
didukung data dari angka Cash Ratio yang tinggi, 
yang menunjukkan besarnya dana BPR yang 
tersimpan dalam bentuk uang kas dan Giro. 

KAP, Kualitas Aktiva Produktif, dua BPR 
menunjukkan tingkat KAP yang sehat yaitu PD. BPR 
Martapura dan PD. BPR Simpang Empat. BPR 
dengan KAP dengan kategori cukup sehat adalah 
PD. BPR Sungai Tabuk dan PD. BPR Astambul. 

PPAP adalah rasio perbandingan antara 
PPAP yag telah dibentuk dengan PPP yang wajib 
dibentuk. Angka yang sekitar 100% baik atau sehat. 
Hal ini berarti pencadangan telah sesuai dengan 
aturan. Semua BPR menunjukkan angka 100 yang 
berarti pencadangan telah sesuai dengan aturan 
yang telah ditetapkan. 

ROA, adalah ukuran kinerja. ROA adalah rasio 
penting untuk menilai kemampuan seluruh aset 
yang digunakan untuk menghasilkan laba. ROA 
keempat BPR menunjukkan hasil yang bagus. 
Artinya asset yang digunakan keempat BPR 
tersebut mampu memberikan imbal hasil yang 
sesuai yang disyaratkan. 

BOPO, adalah rasio biaya operasi dengan 
pendapatan operasi. Rasio yang semakin kecil 
artinya kinerja yang semakin bagus. Rasio ideal 
untuk BOPO adalah atara 70%-80%. BPR dengan 
rasio BOPO yang ideal adalah PD. BPR Martapura, 
sedangkan rasio BOPO tiga BPR lain tinggi 
walaupun masih dalam kategori sehat. Artinya PD. 
BPR paling efisien dalam mengelola biaya 
operasinya. 

LDR, untuk mengukur komposisi jumlah kredit 
yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana 

masyarakat dan dana sendiri yang digunakan. 
Semua BPR menunjukkan angka yang tinggi 
dengan katagori sehat.  

NPL, mengukur kredit macet yang dialami 
BPR, semakin tinggi nilai NPL (diatas 5%) maka 
bank tersebut tidak sehat. NPL yang tinggi 
menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima 
oleh bank. Penurunan laba mengakibatkan dividen 
yang dibagikan juga semakin berkurang. Semua 
BPR menunjukkan angka diatas 5%, artinya dalam 
kondisi tidak sehat. 

Secara umum kondisi kesehatan keempat 
BPR tidak terlalu baik. Tidak ada satupun BPR yang 
memiliki NPL dibawah angka yang disyaratkan. 
Beberapa BPR memiliki angka yang sangat tinggi. 
Secara umum tingkat kesehatan BPR-BPR yang 
dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pemda Kabupaten 
Banjar tidak  sehat. 
 

3.1.2 Kabupaten Tapin 
 

CAR merupakan rasio kecukupan modal. CAR 
semua BPR menunjukkan nilai yang tinggi, jauh di 
atas yang disyaratkan yang hanya 8%. Hal ini 
menunjukkan tidak ada masalah dengan tingkat 
kecukupan modal, namun angkanya yang tinggi 
menunjukkan kelebihan dana yang belum 
disalurkaan dalam bentuk kredit. Angka ini didukung 
data dari angka Cash Ratio yang tinggi, yang 
menunjukkan besarnya dana BPR yang tersimpan 
dalam bentuk uang kas dan Giro. 

KAP, Kualitas Aktiva Produktif, hanya satu 
BPR menunjukkan tingkat KAP yang sehat yaitu PD. 
BPR Candi Laras sedangkan empat BPR lainnya 
berada dalam kategori kurang sehat dan tidak 
sehat. 

PPAP adalah rasio perbandingan antara 
PPAP yang telah dibentuk dengan PPP yang wajib 
dibentuk. Angka yang sekitar 100% baik atau sehat. 
Hal ini berarti pencadangaan telah sesuai dengan 
aturan. Semua BPR menunjukkan angka 100 yang 
berarti pencadangan telah sesuai dengan aturan 
yang telah ditetapkan. 

ROA, adalah ukuran kinerja. ROA adalah rasio 
penting untuk menilai kemampuan seluruh aset 
yang digunakan untuk menghasilkan laba. ROA 
BPR yang bagus hanya di PD. BPR Candi Laras, 
sedangkan keempat yang lainnya tidak sehat dan 
kondisinya semakin memburuk di posisi Juni 2016 
dibanding Maret 2016. 

BOPO, adalah rasio biaya operasi dengan 
pendapatan operasi. Rasio yang semakin kecil 
artinya kinerja yang semakin bagus. Rasio ideal 
untuk BOPO adalah antara 70%-80%. BPR dengan 
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rasio BOPO yang sehat adalah PD. BPR Candi 
laras, sedangkan keempat yang lainnya tidak sehat 
atau tidak efisien. 

LDR, untuk mengukur komposisi jumlah kredit 
yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana 
masyarakat dan dana sendiri yang digunakan. Dua 
BPR ada dikategori sehat yaitu PD. BPR Tapin 
Tengah dan PD. BPR Tapin Selatan. Tiga BPR lain 
berada dalam kondisi antara kurang sehat dan tidak 
sehat.  

NPL, mengukur kredit macet yang dialami 
BPR, semakin tinggi nilai NPL (di atas 5%) maka 
bank tersebut tidak sehat. NPL yang tinggi 
menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima 
oleh bank. Penurunan laba mengakibatkan dividen 
yang dibagikan juga semakin berkurang. Semua 
BPR menunjukkan angka di atas 5%, artinya dalam 
kondisi tidak sehat. 

Secara umum kondisi kesehatan keempat 
BPR tidak baik terlebih jika dibandingkan dengan 
kelompok BPR lain di kabupten yang lain. Tidak ada 
satupun BPR yang memiliki NPL dibawah angka 
yang disyaratkan. Beberapa BPR memiliki angka 
yang sangat tinggi. Secara umum tingkat kesehatan 
BPR-BPR yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan 
Pemda Kabupaten Tapin tidak sehat. 
 

3.1.3 Kabupaten Tabalong 
 

CAR merupakan rasio kecukupan modal. CAR 
semua BPR menunjukkan nilai yang tinggi, jauh di 
atas yang disyaratkan yang hanya 8%. Hal ini 
menunjukkan tidak ada masalah dengan tingkat 
kecukupan modal, namun angkanya yang tinggi 
menunjukkan kelebihan dana yang belum disalurkan 
dalam bentuk kredit. Angka ini didukung data dari 
angka Cash Ratio yang tinggi, yang menunjukkan 
besarnya dana BPR yang tersimpan dalam bentuk 
uang kas dan Giro. 

KAP, Kualitas Aktiva Produktif, satu BPR  
menunjukan tingkat KAP yang sehat yaitu PD. BPR 
Kelua, sedangkan dua BPR lain menunjukkan 
kondisi yang tidak sehat. PPAP adalah rasio 
perbandingan antara PPAP yag telah dibentuk 
dengan PPP yang wajib dibentuk. Angka yang 
sekitar 100% baik atau sehat. Hal ini berarti 
pencadangan telah sesuai dengan aturan. Semua 
BPR menunjukkan angka 100 yang berarti 
pencadangan telah sesuai dengan aturan yang telah 
ditetapkan. 

ROA, adalah ukuran kinerja. ROA adalah rasio 
penting untuk menilai kemampuan seluruh aset 
yang digunakan untuk menghasilkan laba. ROA dua 
BPR menunjukkan hasil yang bagus. Artinya asset 

yang digunakan kedua BPR tersebut mampu 
memberikan imbal hasil yang sesuai yang 
disyaratkan, yaitu PD. BPR Kelua dan PD. BPR 
Muara Uya. BPR dengan ROA yang masuk kategori 
tidak sehat adalah PD. BPR Haruai. 

BOPO, adalah rasio biaya operasi dengan 
pendapatan operasi. Rasio yang semakin kecil 
artinya kinerja yang semakin bagus. Rasio ideal 
untuk BOPO adalah atara 70%-80%. BPR dengan 
rasio BOPO yang ideal adalah PD. BPR Kelua dan 
PD. BPR Muara Uya. BPR dengan BOPO tidak 
sehat adalah PD. BPR Haruai. 

LDR, untuk mengukur komposisi jumlah kredit 
yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana 
masyarakat. Tiga BPR menunjukkan hasil yang 
bervariasi. PD BPR Haruai dalam kategori sehat, 
PD BPR Kelua kategori cukup sehat dan PD. BPR 
Mura Uya masuk dalam kategori  kurang sehat. 

NPL, mengukur kredit macet yang dialami 
BPR, semakin tinggi nilai NPL (di atas 5%) maka 
bank tersebut tidak sehat. NPL yang tinggi 
menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima 
oleh bank. Penurunan laba mengakibatkan dividen 
yang dibagikan juga semakin berkurang. Dua BPR 
yaitu PD. BPR Haruai dn PD. BPR Muara Uya 
memiliki NPL yang tidak sehat, sedangkan PD. BPR 
Kelua memiliki NPL dalam kategori sehat di posisi 
Juni 2016. 

Secara umum kondisi kesehatan keempat 
BPR tidak terlalu baik. Hanya ada satu BPR dengan 
NPL dibawah ketentuan, itupun NPL di posisi Maret 
juga dalam katagori tidak sehat, yaitu PD BPR 
Kelua.  Beberapa BPR memiliki angka NPL  yang 
sangat tinggi. Secara umum tingkat kesehatan BPR-
BPR yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pemda 
Kabupaten Tabalong tidak sehat. 
 

3.2 Hasil Simulasi Pasca-merger 
 

Pertemuan kedua dengan Tim OJK pada 
tanggal 9 Agustus 2016 memasukkan agenda 
simulasi merger. Angka dan rasio yang 
disimulasikan adalah Total Aset, Pinjaman pada 
Pihak Ketiga,  Jumlah Kredit, NPL, Kredit Hapus 
Buku, Laba Rugi tahun Lalu, Laba Rugi tahun 
Berjalan, Modal Dasar, Modal Setor, Modal Ini, 
CAR, Rasio NPL, Rasio ROA, Rasio BOPO, Cash 
Ratio dan LDR. Hasil simulasi yang disajikan oleh 
Tim OJK menunjukkan perbaikan pada angka-
angka dan rasio-rasio kunci. Hal ini menunjukkan 
bahwa merger memungkinkan dampak yang positif 
pada perbaikan kondisi keuangan BPR.  

 Berikut ini disajikan deskripsi hasil  merger 
yang disusun oleh peneliti berdasarkan data yang 
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diperoleh dari OJK. Pasca merger nilai total 
asset, pinjaman pada pihak ketiga, jumlah kredit, 
NPL, kredit hapus buku mengalami peningkatan. 
Hal ini otomatis terjadi peningkatan karena angka-
angka tersebut adalah gabungan dari angka-angka 
masing-masing BPR dalam satu kabupaten. 

Modal inti gabungan mengalami kenaikan, 
semua BPR pasca merger memiliki modal inti diatas 
20 miliar. Kecuali BPR hasil merger di kabupaten 
Tapin, modal inti hanya sekitar 17 miliar. BPR 
dengan modal inti besar memiliki kemampuan 
menanggung risiko yang lebih besar dan 
meningkatkan kemampuan bank untuk survive. 

Simulasi CAR pasca merger masih dalam 
kategori sehat, namun angkanya terlampau tinggi. 
Semua diatas 40%, padahal yang disyaratakan 
hanya di tingkat 8%. Hal ini menunjukkan tingginya 
dana yang masih tersimpan dalam bentuk kas atau 
aset dengan likuiditas tinggi. Beberapa bank 
mengalokasikan dananya dalam bentuk simpanan 
pada bank lain. Hal ini didukung dengan tingginya 
nilai Cash Ratio, nilai ini mencerminkan tingginya 
kas dibanding kewajiban jangka pendeknya. 

 ROA pasca merger ada peningkatan tetapi 
pada kelompok BPR di kabupaten Tapin masih 
mengalami rugi dengan angka ROA sebesar 0,7%. 
Angka simulasi ROA ini karena  besarnya kerugian 
yang diderita BPR Tapin Selatan, Tapin Utara dan 
Tapin Tengah. 

Rasio BOPO pasca merger berada dilevel 
yang sehat kecuali untuk kelompok BPR di 
kabupaten Tapin yang sebesar 106%.  BOPO 
sebesar itu termasuk dalam kategori tidak sehat. 

Rasio LDR pasca merger berada pada tingkat 
cukup sehat untuk BPR hasil merger  kabupaten 
Tabalong, termasuk kategori sehat untuk BPR hasil 
merger di kabupaten Banjar dan HSU. LDR kurang 
sehat terjadi pada BPR hasil merger di kabupaten 
Tapin. 

NPL hasil simulasi berada pada tingkat yang 
lebih baik dibanding NPL masing-masing BPR, 
namun masih di tingkat 10%-20% dan paling tinggi 
pada BPR  hasil merger di kabupaten Tapin sebesar 
30,23%. Angka-angka ini jauh lebih tinggi dibanding 
yang disyaratkan oleh OJK yang sebesar 5%.  

NPL dalam rupiah tentu saja juga besar, total 
NPL seluruh kelompok bank mencapai 30 miliar 
lebih. Pasca merger bukan berarti NPL dibiarkan 
begitu saja. BPR pasca merger harus berupaya 
mengelolanya. Bila diperlukan di BPR hasil merger 
dibentuk Unit Penyelamatan Aset atau Asset 
Recovery Unit atau Debt Recovery Unit.  

Informasi dalam simulasi memasukkan angka 
jumlah Kredit Hapus Buku. Angkanya relatif tinggi. 

Hapus Buku atau write off  adalah kredit macet yang 
tidak dapat ditagih/sulit ditagih dan dihapusbukukan 
dari neraca  dan dicatat pada rekening administratif.  
Pinjaman macet yang telah dihapusbukukan ini 
bukan berarti tidak ditagih, tetap akan ditagih dan 
hasil tagihan pokok pinjaman dibukukan ke rekening 
penyisihan penghapusan aktiva produktif, 
sedangkan tagihan bunga dibukukan sebagai 
pendapatan lain. 

Merger BPR juga diyakini akan menghasilkan 
sinergi. Contoh sinergi yang diharapkan, saat 5 BPR 
menjadi satu dan mampu menguasai pasar kredit di 
wilayah tersebut secara merata sampai ke pelosok 
wilayah. Hal tersebut tidak mungkin terjadi tanpa 
merger. Hal ini karena adanya gentlemen’s 
agreement diantara para pemimpin BPR di wilayah 
itu.  Gentlemen’s agreement berupa perjanjian tidak 
tertulis yang antar BPR untuk tidak memasuki 
wilayah atau daerah BPR yang lain. Perjanjian 
tersebut tidak tepat secara bisnis karena ada daerah 
relatif luas dan tidak terlayani oleh BPR di wilayah 
tersebut, namun BPR lain tidak bisa melayani 
karena terhalang gentlemen’s agreement tadi. 

Kinerja keuangan pasca merger kemungkinan 
juga akan membaik karena adanya diversifikasi 
usaha. Artinya setelah merger, BPR baru akan 
melayani kredit dengan berbagai segmen usaha 
para debitur. Masalah pada satu usaha akan 
ditopang oleh usaha yang lain sehingga imbas ke 
BPR sebagai kreditur tidak terlalu tajam. Sebagai 
contoh, saat sebelum merger, saat pangsa pasar 
BPR hanya tergantung pada petani karet, saat 
harga karet jatuh, BPR terimbas sangat berat. 
Begitu juga dengan BPR lain yang pasarnya adalah 
nasabah pada industri pertambangan (batubara), 
saat harga batubara turun drastis maka BPR 
terkena dampaknya. Hal-hal tersebut tidak akan 
terjadi lagi pasca merger. 
 

3.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
(BPRS) 
 
Perkembangan bisnis dan keuangan syariah 

tumbuh dengan pesat. Aktivitas tersebut meliputi 
industri jasa keuangan syariah, produk makanan, 
obat-obatan dan kosmetik halal, pariwisata syariah 
dan fashion syariah. Sektor usaha tersebut memiliki 
potensi perkembangan yang luar biasa.  

Sektor industri jasa keuangan syariah yang 
secara formal dimulai sekitar tahun 1990-an. Industri 
tersebut  telah tumbuh cukup baik, namun pangsa 
pasar dan kontribusinya belum optimal. 

Lembaga keuangan berbasis syariah atau 
hukum Islam semakin diminati. Alasan utamanya 

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/kredit_macet.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/neraca.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/rekening_administratif.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tagihan.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/penghapusan.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bunga.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pendapatan.aspx
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adalah sesuai dengan hukum Islam dan relatif adil 
bagi para pihak yang terkait. Bank-bank papan atas 
berlomba memiliki Bank Umum Syariah (BUS) dan 
Unit Usaha Syariah (UUS) seperti Bank Syariah 
Mandiri, BNI Syariah, BCA Syariah dan lain. 
Pembentukan BUS dan UUS disebabkan oleh 
potensi pasar yang relatif besar. Bank umum yang 
dimiliki pemerintah provinsi dan sudah dikonversi ke 
bank syariah yaitu BPD Aceh dan yang akan datang 
adalah BPD Lombok.  

Hal yang sama terjadi dengan nasabah BPR, 
sebagian masyarakat membutuhkan layanan yang 
berdasar prinsip syariah. Hal ini mendorong BPR 
berubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
(BPRS) atau munculnya BPRS baru. BPRS menurut 
UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah adalah bank syariah yang dalam 
kegiatannya tidak menghimpun dana masyarakat 
dalam bentuk giro sehingga tidak dapat menerbitkan 
cek dan bilyet giro. Prinsip operasinya berdasarkan 
prinsip syariah yaitu hukum Islam yang dalam 
kegiatan perbankan syariahnya berdasarkan fatwa 
yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional maupun 
MUI. Terdapat 165 BPRS yang tersebar di seluruh 
Indonesia saat ini. 

Kalimantan Selatan sangat layak memiliki 
BPRS. Alasannya antara lain: (a) sesuai dengan 
keyakinan sebagian besar masyarakat yaitu Islam, 
(b) produk/jasanya halal (c) produk BPRS memiliki 
fungsi yang hampir sama dengan produk BPR. 

BPR yang yang mampu memberi dukungan 
maksimal pada UMK adalah BPR yang sehat, 
besar, efisien dan menguntungkan. BPR-BPR yang 
dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pemerintah  
Kabupaten di Kalimantan Selatan sebagian besar 
dalam kondisi tidak sehat, relatif kecil, kurang efisien 
dan rugi. 

Masalah paling krusial di BPR-BPR tersebut 
adalah NPL yang tinggi. Penyebab tingginya NPL 
antara lain:  
1. Proses analisis kredit yang tidak tepat 
2. Kondisi ekonomi makro yang tidak kondusif bagi 

dunia usaha. Di Tabalong, harga karet, harga 
turun dari Rp 8000,- per kg menjadi Rp 3500,-. 
Harga batubara juga mengalami penurunan yang 
cukup drastis yang berimbas pada BPR. 

3. Proses bisnis, proses analisis kredit sangat 
sederhana, sehingga berrisiko tinggi untuk 
macet. 

4. Kesesuaian kredit dengan skim, contoh skim 
musiman seharusnya untuk pendapatan 
nasabah yang juga musiman. 

5. Fraud, terjadi di beberapa BPR yang 
direncanakan untuk dimerger tersebut. Masalah 

lain di BPR adalah rendahnya etos kerja 
karyawan. 

Apabila bank atau BPR mengalami kesulitan 
yang membahayakan kelangsungan hidupnya dan 
tidak dapat melaksanakan perbaikan-perbaikan 
yang ditetapkan Bank Indonesia  (BI), maka BI 
dapat meminta kepada pemilik dan pengurus bank 
untuk merger/konsolidasi   dengan bank lain atau 
menjual sebagian atau seluruh sahamnya kepada 
bank/pihak lain. 

Peraturan tentang merger BPR tertuang dalam 
Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1999 tentang 
merger, konsolidasi dan akuisisi bank. Lebih khusus 
tentang merger BPR tertuang dalam SK DIR BI No 
32/52/KEP/DIR/1999. Isinya tentang, siapa pihak 
yang berwenang merapatkan dan menyetujui 
konsep atau ide merger di BPR, siapa yang akan 
mengajukan merger ke Bank Indonesia (sekarang 
OJK) dan memuat pula format dan persyaratan 
merger BPR-BPR.  

Masalah yang dihadapi BPR sebenarnya 
dapat dikurangi saat BPR menerapkan  konsep 
GCG atau konsep tata kelola yang baik seperti 
tertuang dalam  POJK No 4/POJK.03/2015. GCG 
akan memastikan keperntingan semua stakeholder 
terpenuhi dan tidak ada pihak yang dirugikan. GCG 
juga akan membuat BPR dapat bertahan dan 
tangguh dalam menghadapi persaingan bisnis. 

Penerapan Tata Kelola paling sedikit harus 
diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:  

(a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
Direksi; (b) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
Dewan Komisaris; (c) kelengkapan dan 
pelaksanaan tugas atau fungsi komite; (d) 
penanganan benturan kepentingan;  (e) penerapan 
fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern; (f) 
penerapan manajemen risiko, termasuk sistem 
pengendalian intern; (g). batas maksimum 
pemberian kredit; (h). rencana bisnis BPR dan (i),  
transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.  

BPR dikatakan menerapkan GCG secara baik 
saat poin-poin GCG diterapkan di BPR dengan baik 
dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. 

POJK No 4/POJK.03/2015 sudah memuat 
ketentuan Manajemen Risiko, namun demikian 
peraturan Manajemen Risiko di BPR sendiri sudah 
dibuat yaitu tertuang dalam  13/POJK.3/2015. 
Penerapan Manajemen Risiko di BPR sangat 
penting, seperti diketahui masalah utama BPR 
adalah kredit macet, dengan adanya penerapan 
Manajemen Risiko maka  masalah kredit macet 
akan dapat diminimalisir. 

 BPR pasca merger tentu saja mengalami 
perubahan dari sebelumnya. Satu BPR akan 
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menjadi kantor pusat dan beberapa BPR yang lain 
akan menjadi kantor cabangnya. Kondisi yang 
demikian pasti menuntut perubahan pula dalam hal 
Teknologi Informasi yang dipakai. TI tentu saja 
harus sesuai dngan kebutuhan BPR yang baru. 
Oleh karena BPR hasil merger harus 
memperhatikan ketentuan OJK tentang TI yang 
digunakan di BPR. Sekarang ini ketentuan tersebut 
masih berupa Rancangan Peraturan OJK tentang 
Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh 
BPR. 

 

3.4 Regulasi Terkait Merger BPR 
 

Lebih lengkapnya tentang perundang-
undangan dan peraturan yang menjadi dasar 
peraturan daerah terkait dengan merger adalah 
sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 6. 
2. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1962  

tentang  Perusahaan  Daerah. 
3. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  

tentang  Perbankan. 
4. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  

tentang  Bank  Indonesia. 
5. Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara. 
6. Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang 

Perbendahaaran Negara. 
7. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  

tentang  Pemerintah  Daerah sebagaimana  
telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan  
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas UndangUndang  Nomor  
32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  
Daerah.  

8. Undang-Undang No 23 tahun 2014  tentang 
Pemerintah Daerah. 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
Tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah. 

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  
1999  tentang  Merger, Konsolidasi  dan  
Akuisisi  Bank. 

11. SK Dir BI Nomor 32/52/KEP/Dir/1999 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Merger, 
Konsolidasi, dan Akuisisi BPR.   

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  
2005  tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah. 

13. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  22  
Tahun  2006  tentang Pengelolaan Bank 
Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah. 

14. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  
6/23/PBI/2004  tentang  Penilaian Kemampuan  
dan  Kepatutan  (Fit  and  Proper  Test)  Bank  
Perkreditan 

15. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  
8/18/PBI/2006  tentang  Kewajiban Penyediaan  
Modal  Minimum  Perkreditan  Rakyat. 

16. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  
8/19/PBI/2006  tentang  Kualitas Aktiva  
Produktif  dan  Pembentukan  Penyisihan  
Penghapusan  Aktiva Produktif Bank 
Perkreditan Rakyat 

17. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  
8/20/PBI/2006  tentang  Transparansi Kondisi 
Keuangan Bank Perkreditan Rakyat  

18. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

19. Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2008 tentang 
Investasi Pemerintah. 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun  2006 tentang  Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 

21. Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

 

4. SIMPULAN 
 
BPR-BPR yang ada saat ini kurang 

berkembang termasuk BPR-BPR yang dimiliki 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten di 
Kalimantan Selatan. Kondisi yang dihadapi BPR-
BPR seperti berikut ini (a) kredit macet/NPL yang 
tinggi, (b) BPR mengalami kesulitan permodalan 
dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
kesulitan untuk memberi tambahan modal ke 
seluruh BPR, (c) ukuran BPR kecil sehingga sulit  
mengakses pasar keuangan dan sulit bersaing 
terutama untuk tingkat bunga kredit, (d) BPR 
mengalami kerugian karena fraud, (e) BPR belum 
menerapkan GCG dan Manajemen Risiko, (f) TI 
sudah kadaluwarsa. 

Kondisi tersebut membuat BPR-BPR layak 
untuk dimerger. Merger yang disarankan adalah 
merger BPR yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten HSU, Banjar, Tapin dan 
Tabalong. Hasil simulasi merger menunjukkan BPR-
BPR dalam satu kabupaten  yang dimerger menjadi 
BPR yang lebih besar, dana yang dihimpun lebih 
besar, modal meningkat. Rasio-rasio utama menjadi 
lebih baik, namun tidak dengan NPL. NPL pasca 
merger tetap tinggi, sehingga perlu dibentuk Unit 
Penyelamatan Aset atau Debt Recovery Unit pada 
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BPR hasil merger. Tugasnya adalah mengelola 
kredit macet atau NPL yang jumlahnya mencapai 
lebih dari 30 miliar untuk seluruh BPR.  

Saran yang dapat disampaikan: (a) BPR 
sebaiknya menerapkan GCG, (b) menerapkan 
manajemen risiko, (c) memiliki Teknologi Informasi 
yang sesuai struktur organisasi BPR yang baru dan 
(d) mempertimbangkan kemungkinan BPR hasil 
merger berubah menjadi BPRS, mengingat 
sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan 
beragama Islam. 
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Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2008 No 5). 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun  2006 
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 
2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310). 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan     

        Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012) Nomor  

       754). 
 Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2008 tentang Investasi 

Pemerintah (Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4812). 

Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2007 No 82, 
Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia 
Nomor 4737). 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 
No 20, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609). 

Peraturan Bank Indonesia, PBI No 8/26/PBI/2006 tentang 
Bank Perkreditan Rakyat.  

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 20/POJK/03/2014. 
SK Dir BI Nomor 32/52/KEP/Dir/1999 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, 
dan Akuisisi BPR.   

Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank  
Indonesia. 

Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  
Pemerintah  Daerah  

Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1962  tentang  
Perusahaan  Daerah  (Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia  Tahun  1962   

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  
Perbankan   

Undang-Undang Dasar Negara Republik  
         Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 6. 
Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang 

Perbendahaaran Negara. 
 

----- 

http://web.mit.edu/voila/www/trashbin/ForFun/corporatefinance.pdf
http://web.mit.edu/voila/www/trashbin/ForFun/corporatefinance.pdf
https://bhaktisumekar.co.id/berida-dan-informasi/item/40-bank-bprs-bhakti-sumekar-raih-peringkat-dua-nasional
https://bhaktisumekar.co.id/berida-dan-informasi/item/40-bank-bprs-bhakti-sumekar-raih-peringkat-dua-nasional
https://bhaktisumekar.co.id/berida-dan-informasi/item/40-bank-bprs-bhakti-sumekar-raih-peringkat-dua-nasional

