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MOTTO 

 

“Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan 

menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju syurga” 

(Nabi Muhannad SAW) 

 

“Pendidikan bukanlah proses mengisi wadah yang kosong. Pendidikan adalah 

proses menyalakan api pikiran” 

(W.B. Yeats) 

 

“Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan 

mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya maka jawabannya adalah tidak. Jika 

kamu tidak melangkah maju, maka kamu akan tetap berada di tempat yang sama” 

(Nora Roberts) 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Rumah merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Rumah adalah struktur 

fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, di mana lingkungan berguna untuk 

kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan 

keluarga dan individu (komisi WHO Mengenai Kesehatan dan lingkungan, 2001). 

Dalam hal ini tentunya setiap manusia membutuhkan rumah yang nyaman untuk 

mereka tinggali. Khususnya bagi para pegawai negeri sipil (PNS) atau para 

pegawai swasta lainnya yang seharian bekerja di luar, sehingga dengan 

mempunyai tempat tinggal mereka dapat melangsungkan kehidupannya. 

 Ditinjau dari besarnya manfaat rumah, maka dari mutlak hukumnya untuk 

memiliki tempat tinggal guna menunjang kehidupan sehari – hari khususnya bagi 

para PNS. Namun, terdapat berbagai kendala yang menghalangi setiap PNS untuk 

memiliki tempat tinggal secara pribadi. Salah satu kendala yang paling utama 

adalah uang. Tanpa memiliki uang, mereka tidak akan dapat memiliki tempat 

tinggal secara seutuhnya. Dengan masalah utama tersebut, timbullah suatu 

gagasan dari saya untuk meneliti kredit kepemilikan rumah bagi pegawai negeri 

sipil (PNS) . Karena kredit merupakan salah satu solusi untuk membantu mereka 

yang membutuhkan rumah dengan cepat. Disamping itu kredit juga merupakan 

salah satu solusi bagi mereka yang ingin memiliki rumah tetapi tidak mempunyai 

uang yang cukup. Kegiatan pemberian kredit ini merupakan salah satu usaha 

dalam suatu sistem perekonomian hampir di setiap negara, baik pada negara maju 

maupun negara berkembang. 

 Untuk mendapatkan kredit biasanya tidaklah mudah, tidak semua orang 

atau lembaga bisa mendapatkan kredit dengan mudah. Pihak bank sendiri 

biasanya akan memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

pihak yang akan mengajukan kredit. Ada beberapa prosedur-prosedur administrasi 

yang harus dilakukan oleh pihak pengaju kredit. Prosedur administrasi pemberian 

kredit ini sangat penting dalam mengajukan kredit. Selain itu pihak pengaju kredit 
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juga harus mempunyai jaminan yang nilainya sebanding dengan kredit yang 

dipinjam. 

 Bank merupakan lembaga yang tujuan utamanya yaitu menghimpun dana-

dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

perbankan. Salah satu kegiatan perbankan yaitu menerima atau mengumpulkan 

dana dari masyarakat, kemudian disalurkannya kembali kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit. Dalam bidang perkreditan, bank memberikan kepercayaan kepada 

pihak peminjam untuk mengelola dana bank sesuai usahanya dan mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu yang 

telah disepakati dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

 Bank Pembangunan Daerah Jawa Tmur merupakan salah satu bank 

pemerintahan yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan perbankan. Ditengah 

persaingan yang ketat antara perbankan, Bank Pembangunan Daerah Jatim terus 

berusaha dan memantapkan diri sebagai salah satu bank terpercaya dimata 

masyarakat. bank ini juga memiliki kreadibilitas yang tinggi bila dibandingkan 

dengan Bank Pembangunan Daerah lainnya. Dalam mengembangkan tugasnya 

Bank Pembangunan Daerah Jatim selalu bertanggung jawab dengan pelayanannya 

dan berusaha semaksimal mungkin untuk menarik nasabah didaerah. Untuk 

menarik para nasabah tersebut, bank pembangunan daerah cabang jember 

mengeluarkan berbagai produk jasa dan layanan yang memungkinkan dapat 

meningkatkan keuntungan bank dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Beberapa produk dan layanan jasa yang ditawarkan Bank Pembangunan Daerah 

Jatim yaitu berupa giro, tabungan, kredit, transfer, penerimaan pembayaran pajak, 

listrik, telepon, dan lain-lain. 

 Di era zaman sekarang ini banyak sekali masyarakat yang membutuhkan 

rumah untuk tempat tinggal dan tempat berkumpul bersama keluarga mereka. 

Khususnya bagi para PNS yang mendapatkan tugas dinas di luar wilayah kota 

tempat tinggal mereka, sehingga mereka terpaksa harus mempunyai rumah baru 

untuk mereka tinggali. Permasalahan yang timbul dari para PNS yaitu tidak 

cukupnya dana yang mereka miliki untuk mendapatkan rumah, dan mereka 
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cenderung enggan berhubungan dengan lembaga perbankan untuk mendapatkan 

fasilitas kredit. Hal ini dikarenakan anggapan masyarakat tentang adanya 

kesulitan dalam proses-proses administrasi dan persyaratan dalam pengajuan 

kredit kepemilikan rumah khususnya bagi calon nasabah PT Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Cabang Jember sendiri. Padahal selain proses administrasi 

dan persyaratan yang mudah, khusus untuk PNS jaminannya hanya menyerahkan 

SK (Surat keputusan pengangkatan pegawai) mereka tanpa ada jaminan yang lain 

lagi. Sehingga disusunlah laporan ini dengan tujuan untuk mengetahui prosedur 

administrasi secara benar dalam pemberian kredit kepemilikan rumah bagi PNS 

melalui PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Jember. 

 Dari uraian permasalahan diatas maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata 

mengambil judul “ PROSEDUR ADMINISTRASI PEMBERIAN KREDIT 

KEPEMILIKIAN RUMAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PT. 

BANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG JEMBER”. 

 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Adapun tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Nyata yang 

dilaksanakan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Jember 

adalah: 

1. Untuk mengetahui secara langsung prosedur administrasi pemberian 

kredit kepemilikan rumah bagi pegawai negeri sipil. 

2. Untuk membantu dalam pelaksanaan prosedur administrasi pemberian 

kredit kepemilikan rumah bagi pegawai negeri sipil (PNS) pada PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember. 

3. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di lingkungan kerja 

nyata. 
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1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

Kegunaan penyelenggaraan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada 

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember meliputi: 

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan akhir untuk memperoleh gelar Ahli 

Madya Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan. 

2. Sebagai sarana memperoleh pengetahuan dan pengalaman praktis serta 

menambah wawasan khusus mengenai prosedur administrasi 

pemberian kredit kepemilikan rumah bagi pegawai negeri sipil (PNS) 

pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember. 

3. Sebagai sarana melatih diri agar tanggap dan peka dalam menghadapi 

situasi dan kondisi yang berbeda antara teori dan praktek. 

 

1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Objek Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

 Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Cabang Jember yang berkedudukan di Jl. A. Yani No.3A Jember, telepon 

(0331)484605-07. 

 

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada tanggal 29 Februari - 01 April 

2016 dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau 144 jam kerja efektif, sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh progran Diploma III Fakultas Ekonomi 

Universitas Jember. Adapun jam kerja pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur Cabang Jember sebagai berikut: 

Jam kerja : Senin – Jum’at :07.30 WIB – 16.30 WIB 

Jam Istirahat : Senin – Jum’at  : 12.00 WIB – 13.00 WIB 

Libur  : Sabtu – Minggu dan tanggal merah. 
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1.4 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata  

Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) akan 

menyesuaikan dengan jadwal lembaga atau instansi. 

 

Tabel 1.4 Jadwal Pelaksanaan Praktek kerja Nyata  

No Jenis Kegiatan 
Minggu 

I II III IV V 

1 Perkenalan dengan pembimbing PT. 

Bank Jatim beserta karyawan yang 

bersangkutan. 

X     

2 Morning Briefing bersama para 

karyawan Bank Jatim Cabang Jember 
X X X X X 

3 Memperoleh penjelasan cara kerja dari 

pihak yang ditunjuk sehubungan 

dengan judul yang diambil 

X X X X X 

4 Melaksanakan tugas-tugas yang 

diberikan Bank Jatim Cabang Jember 
X X X X X 

5 Mengumpulkan data dan menyusun 

catatan penting untuk membuat 

konsep laporan PKN 

 X X X X 

 

1.4 Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata 

Bidang ilmu yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pembuatan 

laporan Praktek Kerja Nyata ini adalah: 

1. Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank 

2. Manajemen Perkreditan 

3.  Praktek Bank Mini 

4. Praktek Akuntansi Perbankan 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Prosedur 

 Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang 

harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang beku (sama) agar selalu 

memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Menurut Rudi  dalam buku 

yang berjudul “pedoman penyusunan Standart operating prosedur” (2013:84) 

mendefinisikan prosedur adalah suatu pedoman yang berisi prosedur operasional 

yang ada didalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa 

semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang 

dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi yang merupakan anggota 

organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten, standart dan sistematis”.  

 

2.2  Pengertian Administrasi 

 Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin “ad” dan 

“ministrate” yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi” serta 

administratio yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, 

pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”. Menurut Wirman (2012:3),  

Administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatataan, pengolahan, 

pengumpulan, pemberian nomer/ kode surat, pengetikan, penggandaan, 

penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau 

yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/ institusi. Sedangkan dalam arti luas, 

administrasi yaitu proses (rangkaian) kegiatan usaha kerja sama sekelompok 

orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Dengan 

demikian menurut Wirman (2012:4) dalam pengertian administrasi terkandung 

hal-hal berikut : 

a. Kelompok orang (manusia), yakni berkumpulnya dua orang atau lebih 

dalam sebuah perkumpulan (organisasi), organisasi sipil atau militer, negeri 

atau swasta, organisasi besar atau kecil. Pengelompokan orang dalam suatu 

6 
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kerja sama tersebut terjadi dengan asumsi bahwa tujuan yang ingin dicapai 

tidak dapat dilakukan seorang diri. 

b. Kegiatan, yakni berupa sejumlah aktivitas yang harus dikerjakan baik secara 

individual, namun masih terkait dengan kegiatan orang lain. Ataupun 

bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan yang 

dilakukan dalam rangka administrasi merupakan kegiatan yang berangkaian 

satu dengan yang lain sehingga merupakan suatu proses yang sistematis atau 

suatu sistem yang bulat terpadu. 

c. Kerja sama, yakni interaksi antar individu dalam kelompok untuk 

menyelasaikan suatu pekerjaan karena pekerjaan itu tidak dapat dan juga 

tidak boleh diselesaikan (dituntaskan) seorang diri. 

d. Tujuan, yakni suatu yang ingin didapatkan/ dicapai oleh kelompok orang 

yang bekerja sama tersebut dan biasanya berupa kebutuhan bersama yang 

tidak dapat diraih seorang diri. 

e. Efisiensi, yakni perbandingan terbaik antara masukan (input) dan keluaran 

(output).    

Sebagai “proses”, administrasi menggambarkan berjalannya suatu 

kegiatan kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. 

Dalam sebuah proses, terdapat rencana-rencana, baik jangka pendek, menengah, 

maupun jangka panjang, dan juga kebijakan, strategi, serta upaya untuk mencapai 

tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, administrasi sebagai proses 

merupakan suatu kegiatan yang bersinambungan mengarah pada pencapaian 

tujuan yang ingin dicapainya. 

 

2.3    Bank 

2.3.1  Pengertian Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

 Bank merupakan perusahaan industri jasa karena produknya hanya 

memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Menurut Undang-undang 

Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah 

dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


8 
 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur adalah sebuah badan usaha milik 

daerah (BUMD) di provinsi Jawa Timur. Bank ini didirikan pada tanggal 17 

Agustus 1961 dengan bentuk perseroan terbatas (PT). Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur sebagai salah satu bank yang ada pada sistem perbankan nasional 

memiliki fungsi dan peran yang signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi 

regional, karena Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mampu membuka 

jaringan pelayanan didaerah-daerah dimana secara ekonomis tidak mungkin 

dilakukan oleh bank swasta. Berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1962 

tentang asas-asas ketentuan Bank Pembangunan Daerah mengatakan bahwa Bank 

Pembangunan Daerah (BPD) bekerja sebagai pengembangan perekonomian 

daerah dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan 

taraf kehidupan masyarakat serta menyediakan pembiayaan keuangan 

pembangunan di daerah, menghimpun dana serta melaksanakan dan menyimpan 

kas daerah (pemegang / penyimpanan kas daerah) disamping menjalankan 

kegiatan bisnis perbankan (Hasan, Anuar, Ismail 2010). Sementara itu 

KEPMENDAGRI No. 62 Tahun 1999 tentang pedoman organisasi dan tata kerja 

Bank Pembangunan Daerah pasal 2 juga mengatakan bahwa BPD dibangun 

adalah untuk mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan 

daerah melalui kegiatan BPD sebagai bank. 

 

2.3.2  Maksud, Tujuan dan Kegiatan Bank Pembangunan Daerah  

 Maksud dan tujuan perseroan ialah melakukan usaha dibidang perbankan 

sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dan 

tujuan perbankan ialah melakukan usaha dibidang perbankan sesuai dengan 

ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku : 

I. Kegiata Usaha Utama : 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang 

dipersamakan dengan itu. 
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b. Memberikan Kredit. 

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang. 

d. Membeli, menjual dan menjamin atas risisko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 

1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang 

masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan 

surat-surat dimaksud. 

2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa 

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-

surat dimaksud. 

3. Kertas Perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah. 

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

5. Obligasi. 

6. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan kepentingan nasabah. 

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana 

kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi 

maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lain. 

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. 

h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek.  

i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan/ atau sebagai Bank Devisa 

dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang. 

j. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk 

melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 
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k. Menyelenggarakan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku, baik didalam maupun diluar negeri. 

II. Kegiatan Usaha Penunjang : 

Untuk mendukung kegiatan usaha utama perseroan, perseroan dapat 

melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: 

a. Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga. 

b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 

suatu kontrak. 

c. Membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun 

diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik 

agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada 

perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib segera 

dicairkan secepatnya. 

d. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali 

amanat. 

e. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain 

dibidang keuangan antara lain sewa guna usaha, modal ventura, 

perusahaan efek serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan atau 

mendirikan perusahaan baru sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan yang berlaku. 

f. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat 

kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 

dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi 

ketentuan yang berlaku. 

g. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai 

dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku.  

h. Memberi bantuan teknis kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di 

lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ Kota seluruh 

Jawa Timur baik yang berbentuk Perusahaan Daerah maupun yang 

berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam rangka 

pengelolaan kas dan keuangan.  
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i. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

2.4 Kredit  

2.4.1 Pengertian Kredit 

Kredit berasal dari kata italia, credere yang artinya kepercayaan, yaitu 

kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman 

beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Berdasarkan UU RI 

No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1, Pasal 1, ayat 12, kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. 

Sedangkan menurut Hasibun (2010:87), kredit adalah jenis pinjaman yang harus 

dibayar kembali bersama bungannya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati. 

 

2.4.2 Fungsi dan Tujuan Kredit  

Menurut Hasibun (2010:88) ada beberapa fungsi dan tujuan kredit, 

diantaranya sebagai berikut:  

Fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain dapat: 

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan 

perekonomian. 

2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. 

3. Mempercepat arus barang dan arus uang.  

4. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lain-lain) 

5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada. 

6. Meningkatkan daya guna atau (utility) barang. 

7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. 

8. Memperbesar modal kerja perusahaan. 

9. Meningkatkan income per capita (IPC) masyarakat. 
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10. Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis. 

Tujuan penyaluran kredit, antara lain adalah untuk: 

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit. 

2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada. 

3. Melaksanakan kegiatan operasional bank. 

4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat. 

5. Memperlancar lalu lintas pembayaran. 

6. Menambah modal kerja perusahaan. 

7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 

 

2.4.3 Jenis Kredit 

Berdasarkan buku dasar-dasar perbankan penulis Drs. H. Malayu S.P. 

Hasibuan (2008:89), jenis kredit dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang 

kita lakukan, yaitu: 

a. Berdasarkan Tujuan/ Kegunaannya 

1) Kredit konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan 

sendiribersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang 

digunakan sendiri bersama keluarganya. 

2) Kredit modal kerja (kredit perdagangan) ialah kredit yang akan 

dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur. 

3) Kredit investasi ialah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, 

tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. 

Biasanya kredit ini diberikan grace period, misalnya kredit untuk 

perkebunan kelapa sawit, dll. 

b. Berdasarkan Jangka Waktu. 

1) Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu 

tahun saja. 

2) Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu 

sampai tiga tahun. 

3) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga 

tahun. 
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c. Berdasarkan Macamnya 

1) Kredit aksep yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya 

merupakan pinjaman uang biasa sebanyak plafond kredit. 

2) Kredit penjualan yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, 

artinya barang telah diterima pembayarannya kemudian. 

3) Kredit pembeli yaitu pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi 

barangnya diterima belakangan atau pembeli dengan uang muka. 

d. Berdasarkan Sektor Perekonomian 

1) Kredit pertanian ialah kredit yang diberikan kepada perkebunan, 

peternakan, dan perikanan. 

2) Kredit perindustrian ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam 

industri kecil, menengah, dan besar. 

3) Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam 

pertambangan. 

4) Kredit ekspor-impor ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau 

importir beraneka barang. 

5) Kredit koperasi ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi. 

6) Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi. 

e. Berdasarkan Agunan/ Jaminan 

1) Kredit agunan orang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang 

terhadap debitur yang bersangkutan.  

2) Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek 

da surat-surat berharga. 

3) Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang 

tetap, barang bergerak, dan logam mulia. 

4) Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan 

dokumen transaksi. 

f. Berdasarkan Golongan Ekonomi 

1) Golongan ekonomi lemah ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha 

golongan lemah, seperti KUK, KUT, dll. Golongan ekonomi lemah adalah 
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pengusaha yang kekayaannya maksimumnya sebanyak Rp.600 juta, tudak 

termasuk tanah dan bangunannya. 

2) Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang 

diberikan kepada pengusaha menengah dan besar. 

g. Berdasarkan penarikan dan Pelunasan 

1) Kredit rekening koran (kredit perdagangan) adalah kredit yang dapat 

ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan; 

penarikan dengan cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan; pelunasannya 

dengan setoran-setoran. 

2) Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebagai 

plafondnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. 

 

2.5 Pengertian Kredit Kepemilikan Rumah 

Kredit kepemilikan rumah (KPR) merupakan salah satu jenis pelayanan 

kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabah yang 

menginginkannpinjaman khusus untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan 

rumah atau renovasi rumah (Hardjono,2008:25). Sedangkan berdasarkan pedoman 

buku bank jatim sendiri, Kredit kepemilikan rumah merupakan kredit yang 

diberikan masyarakat untuk pembelian properti berupa rumah tapak, rumah susun, 

rumah toko (ruko) dan/atau  rumah kantor (rukan) melalui pengembangan. Selain 

itu juga untuk pembangunan rumah ditanah milik sendiri maupun untuk 

perbaikan/ renovasi properti milik sendiri Selain itu kredit kepemilikan rumah 

juga merupakan fasilitas yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah untuk 

membeli rumah. Jadi, bank akan memfasilitasi biaya pembelian rumah tersebut 

diluar biaya Down Payment (DP), sehingga si pembeli hanya menyiapkan dana 

untuk biaya DP. Keuntungan membeli rumah melalui kredit kepemilikan rumah 

tersebut bagi nasabah yaitu tidak harus menyediakan dana secara tunai untuk 

membeli rumah, tetapi nasabah hanya cukup menyediakan uang utuk biaya Down 

Payment (DP) saja.  

Manfaat yang didapat dari pengambilan kredit kepemilikan rumah (I Gede 

Arya Wibawa, 2015), diantaranya: 
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a. Tidak perlu dana besar untuk memiliki rumah 

rumah merupakan sebuah aset yang memiliki nilai yang sangat besar. 

Karena nilainya besar itu pulalah harga rumah tentu tidak semurah komoditi 

lainnya. Namun disinilah keuntungan KPR tersebut. KPR bisa membuat 

orang langsung memiliki rumah dengan dana yang tidak terlalu besar. Asal 

memenuhi syarat KPR, seseorang bisa memiliki sebuah rumah tanpa dana 

yang besar diawal. 

b. Bisa langsung ditempati 

Dengan membeli sebuah rumah secara KPR, kita bisa langsung 

menempatinya tanpa harus menunggu KPR tersebut lunas. 

c. Nilainya meningkat terus 

Selain emas, properti adalah sebuah komoditi yang nilainya tahan terhadap 

inflasi. Dengan nilai yang terus meningkat dibandingkan dengan uang 

kertas, properti atau rumah bisa menjadi tabungan masa depan yang lebih 

prospektif. 

d. Terkadang rumah yang dibeli bisa mencicil sendiri 

Diberbagai buku properti dapat ditemukan berbagai kasus yang 

menyebutkan bahwa beberapa rumah yang strategis memiliki potensi untuk 

memiliki nilai sewa yang sangat tinggi. Jika nilai sewa ini lebih tinggi 

daripada besarnya biaya ansuran KPR, dapat dikatakan bahwa rumah 

tersebut mencicil ansurannya sendiri.  
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BAB III. GAMBARAN UMUM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

JAWA TIMUR CABANG JEMBER 

 

3.1 Gambaran Umum PT. Bank Pembangunan Daerah. 

3.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Jember. 

 Bank pembangunan daerah jawa timur, yang dikenal dengan sebutan bank 

JATIM, didirikan pada tanggal 17 agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum 

pendirian adalah Akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 

1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 agustus 1961. Selanjutnya berdasarkan 

Undang-undang Nomor 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok bank 

pembangunan daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pkok-

poko Perbankan, pada tahun 1967 dilakukan penyempurnaan melalui peraturan 

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yang 

menyangkut status bank pembangunan daerah dari bentuk Perseroan Terbatas 

(PT) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

 Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada 

tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari 

Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan surat 

keputusan Bank Indonesia Nomor 23/28/KEP/DIR tanggal 2 agustus 1990. Untuk 

memperkuat permodalan, maka pada tahun1994 dilakukan perubahan terhadap 

peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 28 Desember 1992 menjadi 

peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1994 tanggal 

29 desember 1994 yaitu merubah struktur permodalan/kepemilikan dengan 

diijinkannya modal saham dari pihak ketiga sebagai salah satu unsur kepemilikan 

dengan komisi maksimalnya 30%. 

 Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan 

perbankan saat itu, maka sesuai dengan rapat umum pemegang saham tahun buku 

1997 telah disetujui perubahan bentuk badan hukum bank pembangunan daerah 

menjadi perseroan terbatas. Berdasarkan pasal 2 peraturan menteri dalam negeri 
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nomor 1 tahun 1999 tentang bentuk bank pembangunan daerah, maka pada 

tanggal 20 maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi 

Daerah Tingkat 1 Jawa Timur telah mensahkan peraturan daerah nomor 1 tahun 

1999 tentang perubahan bentuk hukum bank pembangunan daerah jawa timur dari 

perusahaan daerah (PD) menjadi perseroan terbatas (PT) Bank pembangunan 

daerah jawa timur. Sesuai dengan akte notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. 

Nomor 1 tanggal 1 mei 1999 yang telah ditetapkan dengan surat keputusan 

menteri kehakiman nomor C2-8227.HT.01.01 Th tanggal 5 mei 1999 dan telah 

diumumkan dalam berita negara republik indonesia tanggal 25 mei 1999 nomor 

42 tambahan berita negara republik indonesia nomor 3008. Selanjutnya secara 

resmi menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.  

 Dalam usaha mendorong perekonomian dan pembangunan di segala 

bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam 

meningkatkan tararf hidup rakyat maka didirikan cabang-cabang BPD 

Jawa Timur dibeberapa kota. Berdasarkan hal tersebut, maka pada 1 Juli 

tahun 1974 ddirikan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang 

Jember dengan izin usaha No.Kep.269/DMJ/III 3/5/1974. Pada saat awal 

pendirian kantor PT. Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember 

untuk sementara waktu bergabung dengan kantor Pemerintahan Daerah 

Tingkat II sampai tahun 1990 dan pada tahun 1991 menempati kantor 

sendiri di jalan PB. Sudirman No. 41-43 Jember dan mulai tanggal 13 

September 2005 mulai menempati gedung baru di Jalan Ahmad Yani 

No.3A Jember. Adapun kantor cabang pembantu dan kas yang didirikan 

oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Jember yang ditempatkan 

antara lain: Capem Tanggul, Capem Kalisat, Kantor kas UNEJ, Kantor kas 

PEMKAB, Kantor kas RSUD Dr. Soebandi, Kantor kas Ambulu, kantor 

kas Kencong, KPP PRATAMA, dan kantor kas Puger.  

 

3.1.2  Kedudukan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. 

Kantor Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berkedudukan di Ibu Kota 

Jawa Timur yaitu di Surabaya. Untuk meningkatkan pelayanan kepada 
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pemerintahan daerah dan kepada masyarakat jawa timur, maka bank 

pembangunan daerah jawa timur mendirikan cabang-cabang dibeberapa kota 

yaitu: Banyuwangi, Jember, Malang, Madura, Kediri,Pamekasan, Ngawi, 

Probolinggo, Kraksan, Blitar, serta unit-unit kas mobil di Mojokerto. Saat ini  

bank pembangunan daerah jatim memiliki 40 kantor cabang, 158 kantor cabang 

pembantu, 185 kantor kas, 170 payment point dan 71 kas mobil. 

 

3.2 Visi dan Misi 

3.2.1 Visi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

 Adapun visi yang dimiliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur yaitu: 

a. Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar, dan 

b. Memiliki manajemen SDA yang profesional. 

3.2.2 Misi PT. Bank Pembangunan Daerah  Jawa Timur 

Adapun misi yang dimiliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur yaitu: 

a. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan 

usaha kecil dan menengah. 

b. Mengelola laba secara wajar, dan 

c. Mengelola dana pemerintah. 

 

3.3 Struktur Organisasi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang 

Jember. 

Setiap perusahaan tentunya mempunyai struktur organisasi. Penyusunan 

struktur organisasi tersebut merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan 

kegiatan suatu perusahaan. Dengan kata lain penyusunan struktur organisasi 

adalah langkah terencana suatu perusahaan untuk melaksanakan fungsi- fungsi 

disuatu perusahaan, diantaranya fungsi perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengawasan, dll. 

Menurut Hasibun (2010:128), struktur organisasi adalah suatu gambar 

yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan , 
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dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan 

tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. 

Bentuk struktur organisasi berbeda-beda serta memiliki keunggulan dan 

kelemahan masing-masing. Menurut hasibun (2010:150) terdapat lima jenis 

bentuk struktur organisasi, struktur organisasi tersebut dapat dibedakan sebagai 

berikut: 

a. Bentuk organisasi lini (line organization). 

b. Bentuk organisasi lini dan staf (line and staff organization). 

c. Bentuk struktur organisasi fungsional.  

d. Bentuk organisasi lini, staff, dan fungsional. 

e. Bentuk organisasi komite. 

Bentuk struktur organisasi yang digunakan Bank Pembangunan Daerah 

Jatim Cabang Jember adalah bentuk organisasi lini dan staf karena perusahaannya 

yang besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang-bidang tugas yang 

beraneka ragam serta rumit. Bentuk organisasi lini dan staf ( line and staff 

organization) ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Pucuk pimpinan hanya satu orang dan dibantu oleh staff 

2. Terdapat dua kelompok wewenang, yaitu wewenang lini dan wewenang staff. 

3. Organisasinya besar, karyawannya banyak, dan pekerjaannya bersifat 

kompleks. 

4. Kesatuan perintah tetap dipertahankan, setiap atasan mempunyai bawahan 

tertentu dan setiap bawahannya hanya mempunyai seseorang atasan langsung. 

5. Hubungan antara atasan dengan bawahannya tidak bersifat langsung. 

6. Pimpinan dan para karyawannya tidak semuanya saling mengenal. 

7. Spesialisasi yang beraneka ragam diperlukan dan digunakan secara optimal. 
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Gambar 3.2 : Struktur Organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Jember 

Sumber : PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Jember 2016 
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3.3.1 Uraian Tugas 

 Adapun uraian tugas-tugas pokok masing-masing bagian adalah: 

a. Pimpinan Cabang memepunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 

1. Memimpin dan membawahi tugas dan tanggung jawab pimpinan bidang 

operasional dan penyelia-penyelia dibawah wewenangnya untuk mencapai 

sasaran dari tugas pokok. 

2. Memanfaatkan, mengatur, dan membina, baik personil maupun peralatan 

yang ada dibawah wewenangnya untuk mencapai produktifitas yang 

maksimal. 

3. Memberika petunjuk dari keterangan bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

4. Memberikan saran-saran kepada direksi tentang usaha-usaha perbaikan dan 

penyempurnaan serta peningkatan kerja kegiatan operasional baik 

mengenai sistem dan prosedur maupun tata laksana pengelolaan bank. 

5. Mengatur dan menjaga hubungan kerjasama antara cabang yang dipimpin 

dengan cabang lain dalam kesatuan unit organisasi bank. 

6. Mengadakan hubungan dengan instansi atau lembaga selain perbankan 

setelah mendapatkan persetujuan dari direksi. 

7. Memberikan laporan secara berkala kepada direksi mengenai keadaan, 

perkembangan, dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh cabang yang telah 

dicapai. 

8. Setiap laporan yang diterima bawahan, wajib diolah dan 

dipergunakansebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut atau untuk 

memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya. 

9. Atas segala tugas pimpinan cabang bertanggung jawab kepada direksi 

terhadap semua tugas yang dilaksanakan. 

b. Pimpinan bidang operasional membawahi penyelia pelayanan nasabah dan 

teller, penyelia akuntansi, penyelia umum/ SDM, penyelia pemasaran, 

penyelia luar negeri (untuk cabang-cabang berstatus sebagai bank devisa, 
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kontrol intern, dan payment point. Berikut ini merupakan tugas dan wewenang 

pimpinan bidang operasional: 

1. Membantu pimpinan cabang dalam pelaksanaan koordinasi tugas-tugas 

intern cabang. 

2. Memimpin dan membawahi kegiatan penyelia-penyelia dalam bidangnya. 

3. Mewakili pimpinan cabang apabila pimpinan cabang berhalangan, 

bertanggung jawab kepada pimpinan cabang atas seluruh tugas dan 

kewajiban yang dilaksanakan. 

c. Pelayanan nasabah mempunya tugas sebagai berikut: 

1. Melaksanakan pelayanan kepada nasabah dominan/prima agar hubungan 

yang terjalin dapat berkesnambungan dan saling menguntungkan melalui 

program pelayanan prima. 

2. Memberikan peyanan permohonan revisi bank, bank garansi khusus 

untuk penawaran dan full cover. 

3. Melaksanakan agenda administrasi operasional dibidang giro, deposito, 

tabungan, kas daerah, transfer, inkaso, kliring, tagihan lainnya dan jasa 

perbankan lainnya serta memelihara daftar hitam nasabah. 

4. Melaksanakan penerimaan setoran deposito dan sertifikat deposito untuk 

selanjutnya dilakukan penyetoran kepada petugas teller. 

5. Menyelesaikan permohonan nasabah dan calon nasabah dalam 

hubungannya dengan penjual produk dan jasa bank. 

6. Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah baru. 

7. Berkoordinasi dengan pengolahan card center kantor pusat dalam 

pelayani permohonan kartu atm dari nasabah. 

8. Membantu persediaan uang di ATM dan berkoordinasi dengan penyelia 

teller dalam mengisi uang di ATM jika persediaan telah mencapai batas 

minimum. 
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9. Mengelola dan memantau perkembangan daftar daftar hitam (black list) 

yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan menyelesaikan perjanjian 

rehabilitasi. 

10. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit 

kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat 

laporan atas hasil pengamatan yang dilakuka bila dipandang perlu. 

11. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang 

terjadi dibawah lindungan wewenang. 

d.  Penyelia Teller mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Melayani pembayaran dan penyetoran uang nasabah sesuai wewenang 

yang diberikan. 

2. Menyediakan uang kas untuk kepentingan operasional sesuai ketentuan 

yang ditetapkan. 

3. Mengambil dan menyetorkan uang kas ke bank indonesia atau bank 

lainnya untuk keperluan kas. 

4. Menyelenggaran kegiatan kantor kas, kas keliling (kas mobil), dan 

menyimpan uang kas. 

5. Membuat laporan kegiatan kantor kas, kas keliling (kas mobil), dan 

menyimpangan uang kas. 

6. Melaksanakan administrasi di bidang giro, deposito, tabungan, kas 

daerah, transfer, inkaso, kliring, save deposit box, dan jasa-jasa perbankan 

lainnya. 

7. Berkoordinasi dengan pengelola card center kantor pusat dalam melayani 

permohonan kartu ATM. 

8. Melakukan pengawasan dan penilitian atas semua kegiatan di unit 

kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, serta membuat laporan hasil 

pengamatan yang dilakukan. 
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9. Melakukan tuga-tugas lainnya yang diberikan dan bertanggung jawab 

kepada Pimpinan Bidang Operasional. 

e. Penyelia akuntansi mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pembukuan atas transaksi semua aktifitas. 

2. Membuat buku-buku pembukuan. 

3. Membuat neraca, laporan laba rugi, dan laporan-laporan ke bank 

indonesia. 

4. Menganalisis laporan keuangan cabang. 

5. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan dari semua 

unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukanpencegahan 

timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas direksi serta membuat 

laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan. 

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan bertanggung jawab 

kepada pimpinan bidang operasional. 

f. Penyelia umum dan sdm mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan usaha-usaha kesekertariatan, personalia, umum, dan 

usaha-usaha lain yang sejenis sepanjang usaha-usaha tersebut menjadi 

wewenang kantor cabang. 

2. Menyelenggarakan kegiatan perhitungan atau pembayaran gaji pegawai, 

pajak, dan asuransi pegawai serta hak-hak pegawai lainnya. 

3. Mengadakan pencatatan dan pendistribusian barabg-barang persediaan 

kepada seksi-seksi yang membutuhkan serta membuat pertanggung 

jawaban setiap akhir bulan. 

4. Mengelola barang-barang persediaan. 

5. Mengelola barang-barang inventaris 

6. Menyusun laporan berkala. 

7. Mengusahakan dan meyelenggarakan kas kecil yang jumlahnya 

disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. 
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8. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit 

kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, mencegah timbulnya kesalahan 

dalam pelaksanaan tugas dibidangnya serta membuat laporan dan hasil 

pengamatan yang dilakukan. 

9. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan dan bertanggung jawab 

kepada pimpinan bidang operasional. 

g. Penyelia pemasaran/ kredit mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Menghimpun dan mengelola dana dalam bentuk perkreditan dalam batas 

wewenang cabang dan memantau daftar hitam serta daftar kredit macet 

yang dikeluarkan oleh bank indonesia. 

2. Mengadakan penelitian permohonan kredit. 

3. Mengadakan supervise dan penagihan atas kredit-kredit yang telah 

direalisasikan. 

4. Membina, membimbing, dan mengawasi teknik pelaksanaan kredit. 

5. Melakukan pengawasan dan penelitian atas nama kegiatan di unit 

kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas di seksi, serta membuat laporan dan 

hasil pengamatan yang dilakukan. 

6. Melakukan tugas-tugas lain yang diberika oleh pimpinan cabang. 

7. Melakukan koordinasi dengan kantor pusat berkaitan dengan penyaluran 

kreditnya dengan plafond tertentu yang memproses permohonan 

kreditnya dilaksanakan oleh kantor pusat. 

8. Menyelenggarakan administrasi debitur yang telah dihapusbukukan tetapi 

masih tercantum dalam rekening administratif. 

9. Menangani penyelesaian kredit yang tergolong kurang lancar diragukan, 

macet, dan dihapusbukukan serta mengupayakan langkah-langkah 

penyelamatan. 

10. Membantu aktifitas pemberian kredit da menagih kredit yang bermasalah. 
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11. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit 

kerjanya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

12. Melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di 

unit kerjannya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang 

dilakukan. 

13. Bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yabg 

terjadi di bawah wewenang. 

14. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan 

fungsi dasar uraian jawabannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas 

pokok diatas, serta dipertanggungjawabkan kepada pimpinan bidang 

operasional. 

h. Penyelia luar negeri mempunyai tugas sebagai berikut:  

1. Mengadakan pelayanan, penyelesaian pembiayan transaksi-transaksi 

ekspor impor, dan usaha valuta asing. 

2. Mengadakan kerjasama dengan bank koresponden. 

3. Melaksanakan semua kegiatan di bidang luar negeri dan valuta asing. 

4. Membuat laporan yang ditujukan kapada bank indonesia. 

5. Mengadakan pengamatan posisi valuta asing bank dan mutasi rekening 

valuta asing. 

6. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan agar sesuai 

dengan ketentuan. 

7. Melakukan pencegahan timbulya kesalahan dalam pelaksanaan tugas 

dibidangnya serta membuat laporan dan hasil pengamatan yang 

dilakukan. 

8. Bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang 

terjadi dibawah wewenangya. 

9. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan 

fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas 

26 
Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


pkok di atas serta dipertanggungjawabkan kepada pimpinan bidang 

operasional. 

i. Devisa pengawasan mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Mengadakan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di masing-

masing unit kerja (penyelia) agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

2. Melakukan pencegahan timblnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas i 

masing-masing penyelia, serta membuat laporan atau hasil pengamatan 

yang dilakukan. 

3. Melayani petugas pemeriksa atau pengawas bank pihak intern maupun 

ekstern untuk kepentingan pemeriksaan. 

4. Melakukan tugas dan pekerjaan lainnya yang masih berkaitan dengan 

fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan alam tugas-tugas 

pokok diatas serta dipertanggungjawabkan kepada pimpinan bidang 

operasional. 

j. Payment point ( cabang pembantu) mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: 

1. Menyediakan uang kas untuk kepentingan operasional sesuia ketentuan. 

2. Melayani pembayaran dan penyetoran uang, baik milik nasabah maupun 

bukan nasabah sesuai dengan wewenang yang diberikan. 

3. Mencatat semua transaksi yang terjadi dan mengumpulkan bukti-bukti 

transaksi. 

4. Membuat laporan uang kas dan laporan-laporan lain yang diperlukan. 

5. Mengusahakan secara bertambahnya nasabah baru. 

6. Meneruskan transaksi nasabah dan calon nasabah ke cabang induk dalam 

hubungannya dengan penhjualan produk dan jasa bank. 

7. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit 

kerjanya agar sesuai dengan ketentuan. 

8. Melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas 

serta membuat laporan atau hasil pengamatan yang telah dilakukan. 
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9. Berjanggungjawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang 

terjadi dibawah wewenangnya. 

10. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan 

fungsi dasar uraian jabatan dan pekerjaan yang belum dijabarkan dalam 

tugas-tugas poko diatas. 

 

1.3 Keadaan Pegawai Dalam Sistem Penggajian (Personalia). 

Untuk mencapai tujuan dari pembangunan nasional pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Cabang Jember sebagaimana yang tertuang dalam alenia 

keempat Pembukaan UUD 1945 dan GBHN bahwa pegawai dituntut untuk 

mempunyai kesetiaan dan ketaatan pada pancasila dan UUD 1945, bermental baik 

berdaya guna bersih, berkualitas dan sadar akan tanggung jawabnya, maka PT. Bank 

Pembangunan Daerah Cabang Jember menganut 2 macam pembinaan pegawai yaitu: 

1. Sistem karier yaitu suatu sistem kepegawai dimana pengangkatan pertama 

didasarkan atas kecakapan pegawai yang bersangkutan, sedangkan dalam 

pengembangan selanjutnya didasarkan pada masa kerja, kesetiaan, pengabdian, 

dan syarat-syarat lain  yang menentukan. 

2. Parameter presentasi kerja yaitu suatu penilaian atau kualifikasi kepegawaian 

dimana pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan atau kenaikan 

jabatan didasarkan pada kecakapan dan presentasi nyata yang dicapai pegawai 

yang bersangkutan. 

 

1.4 Jumlah Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Jember 

Secara keseluruhan jumlah karyawan yang terdapat di PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jatim Cabang Jember saat ini berjumlah 115 orang, yang terdiri dari pegawai 

tetap sebanyak 63 orang, dan tenaga kerja dan tenaga kerja kontrak sebanyak 52 

orang. Untuk lebih jelasnya mengenai uraian jumlah karyawan PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jatim Cabang Jember dapat dilihat pada tabel 3.4 
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Tabel 3.5 : Jumlah karyawan tahun 2016 PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim 

Cabang Jember 

Sumber : PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Jember.  

No. Jabatan 

Status 

Pegawai 

Tetap 

Pegawai 

Kontrak 
Jumlah 

 JABATAN  

1. Pimpinan Cabang 1 - 1 

2. Pimpinan Bidang Operasional 1 - 1 

3. Pimpinan Cabang Tanggul 1 - 1 

4. Pimpinan Kantor Kas 10 10 20 

5. Penyelia Umum dan SDM 2 - 2 

6. Penyelia Pelayanan Nasabah dan 

Teller 
2 - 2 

7. Penyelia Akuntansi 1 - 1 

8. Penyelia Luar Negeri 2 - 2 

9. Penyelia Pemasaran/Kredit 10 - 10 

 PELAKSANA  

1. Karyawan Penyelia Akuntansi 1 1 2 

2. Karyawan Penyelia PN dan Teller 7 15 22 

3. Karyawan Penyelia Umum dan 

SDM 
6 3 9 

4. Pramubakti 5 - 5 

5. Satpam 4 7 11 

6. Pengemudi 8 11 19 

JUMLAH 63 52 115 
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1.5 Aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Jember. 

Pada prinsipnya opersional bank administrasi sama yaitu meliputi kegiatan 

operasional kredit pasif dan kredit aktif serta pemberian jasa-jasa lainnya. 

Operasional kredit pasif administrasi kegiatan bank dalam rangka menghimpun dana 

masyarakat yang meliputi berbagai macam jenis simpanan, baik tabungan, giro, 

ataupun deposito. Operasi kredit aktif adalah kegiatan bank bank dalam rangka 

menyalurkan dananya kepada masyarakat terutama dalam bentuk penyediaan 

berbagai jebis kredit maupun pinjaman, baik kredit jangka pendek, menengah, 

maupun jangka panjang. 

 

1.5.1 Penghimpun Dana  

Seiring dengan bertambahnya bank-bank baru dan diperluasnya jaringan 

bank-bank di berbagai kota di indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jatim 

Cabang Jember mengatisipasi hal ini dengan upaya-upaya pengendalian sember dana 

tepat guna yang mendukung kegiatan operasional bank. Dana yang dihimpun PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Jember berupa: 

1. Dana Kas Daerah tingkat 1 Jawa Timur dan Kas Daerah tingkat II Kabupaten 

atau Kotamadya yang ada di Jawa Timur. 

2. Dana masyarakat yang berupa: 

a. Giro 

Giro yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat 

dengan menggunakan cek, bilyet giro maupun surat perintah pembayaran 

lainnya atau dengan cara pemindahbukuan (undang-undang perbankan no. 10 

tahun 1998). 

Giro memberikan kemudahan dalam transksi penyetoran maupun 

pengambilan baik secara tunai maupun kliring, atau pemindahbukuan (tersedia 

dalam bentuk rupiah maupun valuta asing). 
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b. Deposito berjangka 

Deposito berjangka yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antra penyimpanan dengan 

bank yang bersangkutan.  

Deposito berjangka menawarkan beberapa pilihan sesuai jangka waktu 

dan suku bunga yang bersaing. Masing-masing jangka waktu memberikan 

keuntungan tersendiri dengan suku bunga kompetitif yang menarik, keuntungan 

yang diperoleh lebih besar jika deposito berjangka nominalnya semakin besar. 

Keunggulan deposito berjangka adalah dapat dipergunakan sebagai jaminan 

kredit (tersedia dalam bentuk rupiah maupun valuta asing). 

c. Sertifikat deposito 

Sertifikat deposito yaitu instrumen hutang yang dikeluarkan oleh bank dan 

lembaga lainnya ke investor. Sebagai pertukaran pinjaman uang institusi 

untuk masa waktu yang ditentukan, investor mendapatkan hasil berupa suku 

bunga yang cukup tinggi. 

Sertifikat dapat dipindahkan dan dapat dicairkan diseluruh kantor cabang bank 

pembangunan daerah jatim pada waktu jatuh tempo. Sertifikat deposito 

menawarkansuku bunga yang menarik dan dibayarkan dimuka. Sertifikat 

deposito dapat juga dipergunakan sebagai jaminan kredit. 

d. Tabungan 

Tabungan yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut 

syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan bank 

yang bersangkutan. 

Ada beberapa jenis tabungan yang ditawarkan oleh PT. Bank Pembanguna 

Daerah Jatim, yaitu: 

1. Tabungan siklus (tradisi keluarga sejahtera), yaitu produk tabungan yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu sesuai 

ketentuan yang diterapkan oleh pihak bank dan tidak dapat dipersamakan. 
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2. Tabungan simpeda (simpanan pembangunan daerah), yaitu tabungan 

dengan bunga harian yang sangat menguntungkan dan sekaligus 

memberikan kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang diundi setiap 

triwulan yang diikuti oleh nasabah pada seluruh lapisan masyarakat, dan 

didukung dengan fasilitas ATM bersama. 

3. TabunganKu, yaitu tabungan untuk perorangan dengan persyaratan 

mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama bank-bank di 

indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

4. Tabungan haji, yaitu simpanan guna membantu meringankan masyarakat 

jawa timur yang beragama islam, khususnya bagi mereka yang 

berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci mekkah.  

5. Rekening giro, yaitu produk simpanan bank yang memberikan 

kemudahan dan kenyamanan dalam setiap transaksi keuangan. 

 

1.5.2 Penyaluran Dana 

Kredit merupakan salah satu produk penyaluran dana di perbankan. Salah satu 

faktor penentu keberhasilan bank dapat dilihat dari dibidang perkreditan, karena 

usaha perkreditan memberikan kontribusi pendapat yang paling besar di suatu bank. 

Oleh karena itu pengelolaan kredit yang baik sangat diperlukan oleh Bank 

Pembangunan Daerah Cabang Jember untuk: 

a. Memaksimalkan rentabilitas jangka panjangdalam usaha perkreditan dengan 

mempertahankan partapel yang sehat dan operasi perkreditan yang efisien. 

b. Menegakkan Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Jmeber sebagai 

lembaga keuangan yang menjaga kualitas dan pelayanan yang baik dalam 

operasi perkreditan. 
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 Jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh Bank Pembangunan Daerah Jatim yaitu: 

1. Kredit investasi umum, yaitu kredit investasi yang dikeluarkan di luar kredit 

program pemerintah oleh bank pembangunan daerah jatim cabang jember yang 

tingkat bunganya ditetapkan sendiri oleh bank jatim dan diperuntukkan pada 

perorangan, perusahaan, pemerintahan daerah, perusahaan daerah dalam rangka 

pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan guna rehabilitas 

modernisasi, ekspansi, renovasi proyek dan atau pendirian proyek baru, jangka 

waktu maksimal tiga tahun. 

2. Kredit Ekspor Impor, yaitu kredit yang diberikan untuk menunjang kelancaran 

usaha dari perusahaan yang bergerak dibidang produksi barang dan jasa dengan 

tujuan untuk diekspor dan membantu memperlancar perusahaan yang 

membutuhkan barang-barang impor. 

3. Kredit Modal Kerja Umum, yaitu kredit non program pemerintah yang 

dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Jember dengan 

suku bunga yang ditetapkan oleh Bank tersebut dan diperuntukkan bagi 

perusahaan perseorangan, perusahaan yang berbentuk CV, PT, Perusahaan 

Daerah. 

4.  Kredit pensiunan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pensiunan pegawai 

pemerintahan daerah tingkat I dan tingkat II Propinsi jawa timur yang 

pembayaran pensiunan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim. 

5. Kredit modal kerja kepada KUD Kredit Usaha Tani, yaitu pinjaman yang 

diberikan oleh bank pembangunan daerah jatim dengan syarat-syarat lunak dan 

cara-cara yang disederhanakan kepada KUD yang mempunyai kegiatan usaha 

memberikan pinjaman kepada para petani dalam kaitannya dengan usaha-usaha 

pertanian. 

6. Kredit legislatif, yaitu kredit yang diberikan kepada anggota Dewan Legislatif 

Pemerintahan Daerah Tingkat I dan Propinsi Jawa Timur. 
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7. Kredit deposito, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang mempunyai 

simpanan deposito berjangka yang membuutuhkan dana sebelum jatuh tempo 

depositonya dan simpanan deposito nasabah tersebut dijadikan jaminan atau 

pinjaman atau kredit yang diperoleh. 

8. Kredit multi guna yaitu kredit yang terdiri dari kredit pegawai negeri dan kredit 

sepeda motor, kredit pegawai negeri diberikan kepada pegawai negeri sipil 

daerah otonom adalah hal ini khususnya di lingkungan pemerintah daerah 

tingkat II jember dan pegawai negeri pusat yang gajinya diberikan pada 

anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan instansi terkait dengan Bank 

Jatim misalnya KPKN, perusahaan daerah air minum (PDAM). 

9. Kredit kepemilikan rumah (KPR), yaitu kredit yang diberikan masyarakat untuk 

pembelian properti berupa rumah tapak, rumah susun, rumah toko (ruko) 

dan/atau rumah kantor (rukan) melalui pengembangan atau pembangunan 

rumah ditanan milik sendiri atau perbaikan/renovasi properti milik sendiri. 

Kredit kepemilikan rumah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang 

Jember terbagi menjadi 2 yaitu : 

a. Kredit yang diperuntukkan untuk PNS 

b. Kredit yang diperuntukkan untuk masyarakat umum. 

10. Kredit pengusaha kecil dan mikro yaitu kredit yang merupakan produk bank 

jatim berupa kredit likuiditas bagi pengusaha kecil dan pengusaha mikro untuk 

peningkatan usahanya. 

 

1.5.3 Jasa-jasa Perbankan lainnya 

Selain sebagai penghimpun dana dan penyalur dana, bank pembangunan 

daerah jatim cabang jember juga memberikan pelayanan jasa-jasa perbankan lainnya, 

diantaranya : 

1. Transfer, yaitu salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan bersedia 

melaksanakan amanah nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang baik dalam 

34 
Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


rupiah maupun valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain (perusahaan, 

lembaga, atau perorangan) ditempat lain baik dalam maupun luar negeri. 

2. Inkaso, yaitu pemberian kuasa kepada bank oleh perusahaan atau perseorangan 

untuk menagihkan atau persetujuan pembayaran (akseptasi) atau menyerahkan 

begitu saja kepada pihak yanag bersangkutan (tertarik) di tempat lain (dalam 

ataupun luar negeri) atau surat berharga dalam rupiah atau valuta asing seperti 

wesel, cek, surat aksep. 

3. Bank garansi, yaitu kesanggupan tertulis yang diberikan bank kepada pihak 

penerima jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada 

waktu tertentu jika pihak yang dijaminkan tidak memenuhi kewajibannya. 

4. Referensi bank, yaitu jasa yang diberikan oleh bank jatim sebagai jaminan 

moral kepada nasabah yang telah mempunyai hubungan baik dengan bank atas 

terlaksananya suatu pekerjaanyang dijanjikan namun namun tidak menjamin 

adanya resiko kerugian. 

5. Money changer yaitu jasa penukaran mata uang asing disediakan oleh bank 

jatim cabang jember. 

6. Safe deposito boxes yaitu bank jatim menyediakan menyediakan safe deposito 

boxes, maka nasabah akan terhindar dari musibah yang terjadi diluar dugaan 

seperti pencurian, perampokan, dll. 

7. Menerima setoran pph dan pajak pertambahan nilai (ppn) serta menerima 

penbayaran PDAM, rekening telpon, listrik dan gaji pegawai melalui 

pendebetan rekening atau tabungan. 

8. Mengadministrasi segala kegiatan operasional. 

9. Menyelenggarakan pengawasan atas terselenggaranya kegiatan-kegiatan 

operasional. 

10. Menyusun laporan atas pelaksanaan tugas kantor cabang, baik ditunjukkan 

kepada divisi pembinaan cabang maupun pihak lain yang berkepentingan. 

11. Mengelola da mengadministrasi pembayaran pensiun. 
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1.6 Kegiatan Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah bagi Pegawai Negeri 

Sipil (PNS). 

Kegiatan pemberian kredit kepemilikan rumah bagi pegawai negeri sipil (PNS) 

meliputi: 

1. permohonan kredit 

kelengkapan administrasi yang haris dipenuhi dalam pengajuan 

permohonan kredit meliputi: 

a. pas foto ukuran 4 x 6 (2 lembar) 

b. foto copy kartu susunan keluarga (ksk), ktp suami dan istri, buku nikah 

(dilegalisir keluranhan/desa) 

c. foto copy SK pengangkatan pertama dan sk kenaikan gaji berkala 

terakhir (dilegalisir atasan langsung atau kepala SDM/ personalia) 

d. surat keterangan gaji/penghasilan suami dan istri. 

e. Surat rekomendasi dari atasan 

f. Surat kuasa pemotongan gaji. 

g. Surat pernyataan bendaharawan gaji dan penyetoran ke bank jatim 

h. Surat pernyataan asuransi. 

2. Pembahasan kredit 

 Karyawan bagian kredit akan menyiapkan formulir-formulir 

sepertisurat pemberitahuan pemberitahuan pemberian kredit (spkk), advis 

perkreditan, perjanjian kredit, surat kuasa, tanda terima, kwitansi, kartu 

debitur, dan bukti setoran simpeda. 

3. Realisasi kredit. 

 Pada proses realisasi kredit ini nasabah datang hanya ke bagian teller 

untuk mencairkan uangnya dan menerima kwitansi realisasi dan bukti 

simpeda. 
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BAB V. KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan 

pada tanggal 29 februari 2016 sampai dengan 01 april 2016 dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pelaksanaan prosedur administasi pemberian kredit 

kepemilikan rumah bagi PNS adalah sebagai berikut : 

1. Prosedur administrasi pemberian kredit kepemilikan rumah bagi PNS adalah 

sebagai berikut. 

I. Prosedur permohonan kredit : 

a. Calon nasabah datang ke kantor untuk mengajukan permohonan kredit 

dengan membawa surat permohonan kredit yang telah disetujui oleh 

instansi dan membawa persyaratan-persyaratan lain yang telah ditentukan 

oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Jember. 

b. Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi dan dianggap lengkapoleh 

bagian kredit, selanjutnya surat permohonan kredit dan persyaratan 

lainnya tersebut diserahkan ke bagian umum untuk di anggedakan dan 

kemudian diteruskan kepada pimpinan/ wakil pimpinan cabang untuk 

mendapatkan persetujuan kredit, setelah mendapat rekomendasi dari 

pimpinan cabang diteruskan kepada penyelia kredit untuk dicek kembali 

kelengkapannya. 

c. Selanjutnya surat permohonan kredit dan persyaratan lainnya tersebut 

dikembalikan ke bagian kredit untuk dibuatkan pembahasan kredit. 

II. Prosedur Pembahasan Kredit. 

a. Apabila pembahasan kredit serta kesimpulan telah dibuat, sebelum 

ditunjukan kepada pemohon kredit terlebih dahulu diajukan kepada 

pimpinan/ wakil pimpinan cabang, serta kepala penyelian kredit untuk 

kembali mendapat persetujuan, dan setelah disetujui kemudian 

karyawan bagian kredit menghubungi permohonan kredit untuk datang 

ke Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Jember guna melakukan 

realisasi kredit. 
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b. Selanjutnya karyawan bagian kredit segera menyiapkan administrasinya 

berupa Surat Pemberitahuan Permohonan Kredit (SPPK), advis Kredit, 

Perjanjian Kredit, Surat Kuasa, Surat Aksep, Tanda Terima, Kwitansi, 

dan kartu debitur. 

III. Prosedur Realisasi Kredit 

a. Setelah kedua belah pihak sama-sama setuju dengan perjanjian dan 

semua ketentuannya, selanjutnya pemohonan kredit pergi ke bagian 

teller untuk mendapatkan uangnya beserta menerima kwitansi realisasi 

kredit. 

b. Setelah uang telah diterima oleh pemohon kredit, maka prosedur 

pemberian kredit kepemilikan rumah bagi PNS yang dilakukan di PT. 

Bank Pembangunan Daerah Cabang Jember tersebut telah selesai. 

 

2. Adapun pengalaman mengenai prosedur pemberian kredit kepemilikan 

rumah bagi PNS  yang diperoleh selama Praktek Kerja Nyata (PKN) pada 

PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Jember adalah : 

1. Membantu menyiapkan formulir permohonan kredit 

2. Membantu mengarsipkan kelengkapaan persyaratan kredit 

kepemilikan rumah bagi PNS beserta formulir permohonan kredit. 

3. Membantu mengisi buku registrasi permohonan kredit kepemilikan 

rumah bagi PNS. Pengisian buku registrasi permohonan kredit 

kepemilikan rumah bagi PNS ini dilakukan setiap hari. 

4. Memperoleh banyak pengalaman dalam menghadapi calon nasabah 

yang ingin mengajukan kredit kepemilikan rumah bagi PNS pada PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Jember dengan berbagai 

karakter dan sifat yang berbeda-beda. 
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