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MOTTO 

 

"Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar, akan tetapi ia adalah 

orang yang merasa bodoh, dengan begitu ia tak akan pernah berhenti untuk terus 

belajar" 

(Danton) 

 

"Harapan adalah tiang yang menyangga dunia’ 

(Pliny The Elder) 

 

 “Bagi ku keberhasilan bukan di nilai melalui hasil nya tetapi lihatlah proses dan 

kerja kerasnya, tanpa adanya proses  dan kerja keras maka keberhasilan tidak 

mempunyai nilai yang berarti dan jika kamu takut  melangkah, lihatlah bagaimana 

seorang bayi yang mencoba berjalan.  Niscaya akan kau temukan, bahwa manusia 

pasti akan jatuh. Hanya manusia terbaik lah yang mampu bangkit dari ke 

jatuhannya” 

(Anonim) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Dunia bisnis merupakan topik yang paling banyak dibicarakan diberbagai 

forum baik nasional maupun internasional sebab tolak ukur kemajuan suatu 

negara adalah kemajuan ekonominya. Banyak perusahaan di Indonesia yang 

bergerak dalam dunia bisnis mulai dari pengusaha kecil, pertanian, industri, 

perumahan, keuangan dan usaha lainnya. Masalah pokok yang sering dihadapi 

oleh setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun tidak pernah terlepas 

dari masalah dana (modal) untuk membiayai usahanya baik itu perusahaan baru 

berdiri maupun yang sudah berjalan bertahun-tahun. 

Perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan adalah memeliki peranan 

penting dalam memenuhi kebutuhan dana, sebagaimana diketahui Bank dikenal 

sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, 

tabungan dan deposito, kemudian Bank juga dikenal sebagai tempat untuk 

meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu Bank 

juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, dan 

menerima pembayaran dalam segala bentuk mulai dari pembayaran pajak, uang 

kuliah dan lainnya. 

UU No. 14 Tahun 1967 maupun UU Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992 dan 

UU No. 10 Tahun 1998) Pasal 1 angka 2 menyebutkan Bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  Meskipun Bank 

mencari keuntungan dari usahanya mengelola dana dari masyarakat, namun disisi 

lain Bank juga mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Dengan memberikan fasilitas kredit kepada masayarakat diharapkan 

usahanya dapat meningkat. Meningkatnya usaha masyarakat dapat menunjukkan
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adanya peningkatan kemakmuran masyarakat disekitarnya, hingga sampai saat ini 

perekonomian tidak dapat dipisahkan dari dunia perbankan.  

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember untuk menarik 

perhatian dari calon debitur Bank berusaha untuk mengenalkan dan memberikan 

informasi mengenai kredit yang akan diberikan, dan pihak Bank khususnya 

bagian kredit mikro akan memberikan pelayanan kredit kepada calon debitur 

dengan sebaik-sebaiknya, sehingga calon debitur merasa lebih nyaman dan mudah 

dalam mengajukan permohonan kredit. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur Cabang Jember dalam menawarkan produk yang inovatif antara lain 

memberikan kredit mikro dengan persyaratan yang cukup ringan dan besarnya 

bunga yang disesuaikan dengan kemampuan calon debitur. Kredit mikro juga 

menjamin berjalannya aktivitas suatu usaha dan memanfaatkan bank sebagai jalan 

alternatif untuk memulai usahanya dengan meminjam uang (kredit) ke Bank untuk 

menjadikan modal dalam usaha yang akan dilakukannnya. Karena usaha mikro 

merupakan usaha yang memiliki kinerja yang lebih baik ditinjau dari kinerja yang 

produktif dalam meningkatkan tingkat produktifitasnya tinggi di sela-sela usaha 

besar. Kredit mikro juga memiliki suku bunga ringan, kompetitif, da menarik serta 

mempunyai peran penting dalam mengembangkan usahanya dalam rangka 

membangun perekonomian dan menjadi penggerak roda perekonomian di 

Indonesia. Akan tetapi disisi lain Bank Jatim juga mempunyai kekurangan 

diantaranya untuk mengajukan permohonan kredit mikro calon debitur harus 

sudah lama menjalankan usaha minimal 2 tahun, Bank Jatim hanya dikhususkan 

untuk masyarakat Indonesia yang berada diwilayah Jawa Timur, kredit mikro 

mempunyai resiko kredit paling besar bagi Bank serta kurangnya minat 

masyarakat pada PT. BPD Jawa Timur Cabang jember. 

 Alasan pemilihan Bank Jatim sebagai tempat PKN (Praktek Kerja Nyata) 

adalah karena menurut penulis, Bank Jatim kurang diminati dan hanya dipandang 

sebelah oleh masyarakat wilayah Jawa Timur khususnya masyarakat daerah 

sekitar pedesaan. Oleh karena itu penulis mengajak masyarakat sekitar bahwa 

Bank Jatim mempunyai suku bunga yang sangat ringan dibanding Bank lainnya 
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dan mempunyai pelayanan sangat profesional. Maka semakin bagus pelayanan 

yang diberikan oleh pihak Bank maka akan banyak nasabah yang menambah 

kepercayaan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember. 

Semakin banyak nasabah yang mengajukan kredit maka akan semakin baik untuk 

mengembangkan kelangsungan hidup Bank dalam meningkatkan pendapatan. 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka diharapkan adanya perubahan 

pertumbuhan ekonomi khususnya dengan adanya kredit mikro, maka masyarakat 

akan memiliki keberanian dan motivasi untuk meningkatkan dalam keterampilan 

berwirausaha dan mengembangkan usaha yang telah dijalaninya.  

Berdasarkan uraian diatas penulis memilih PT. Bank Jatim sebagai tempat 

Praktek Kerja Nyata dengan maksud akan melihat dan membahas tentang 

prosedur pelaksanaan  pemberian kredit kredit mikro, maka laporan Praktek Kerja 

Nyata ini diberi judul “PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN 

KREDIT MIKRO PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA 

TIMUR CABANG JEMBER”. 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

a. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan pemberian 

kredit mikro pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur  

Cabang Jember. 

b. Untuk membantu administrasi prosedur pemberian kredit mikro di 

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember kepada 

debitur. 

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

a. Dapat menambah wawasan dilapangan secara langsung khususnya 

pelaksanaan pemberian kredit mikro pada PT. Bank Pembangunan 

daerah Jawa Timur Cabang Jember. 

b. Menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai dunia kerja 

dalam bidang perbankan. 
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1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata 

Obyek pelaksanaan praktek kerja nyata ini dilaksanakan di PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember yang terletak 

di Jalan A. Yani no 3A Jember Jawa Timur 

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dalam jangka waktu ± 144 

jam efektif yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017, terhitung 

mulai dari 27 Februari –  27 Maret 2017 sesuai dengan yang telah 

ditetapkan oleh Program Studi DIII Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Jember, adapun jam kerja pada Kantor Bank Jatim Cabang 

Jember. 

a. Senin – Jumat : 07.30 – 16.00 

b. Istirahat   : 12.00 – 13.00 (Senin – Kamis) 

  11.00 – 13.00 (Jumat) 

c. Sabtu – Minggu : Libur 

1.4 Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata 

Bidang ilmu yang menjadi landasan Praktek Kerja Nyata ini adalah: 

1. Dasar-Dasar Manajemen Perbankan  

2. Manajemen Kredit  

3. Sistem yang diterapkan dalam Perbankan 
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1.5 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata dan Penulisan laporan dapat 

dilihat pada tabel 1.1 berikut ini: 

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Cabang Jember. 

 

Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember, 2017 

 

No Kegiatan 
Minggu Ke- 

I II III IV V Jam 

1 Perkenalan dengan pimpinan PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang 

Jember beserta karyawan yang bersangkutan 

X       

  

6 
jam 

2 
Morrning briefing bersama para karyawan 

Bank Jatim Cabang Jember 

X X X X X 
21 

jam 

3 
Memperoleh penjelasan cara kerja dari pihak 

yang ditunjuk sehubungan dengan judul yang 

diambil 

X X X X X 
30 

jam 

4 Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan 

oleh PT. BPD Jawa Timur Cabang Jember 

X X X X X 
30 

jam 

5 Mengumpulkan data dan menyusun catatan 

penting untuk membuat konsep laporan PKN 

  X X X X 
25 

jam 

6 
Konsultasi Tugas Akhir ke Dosen 

Pembimbing   
X X X X 

32 
jam 

7 Jumlah 144 jam 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Prosedur 

2.1.1 Pengertian Prosedur 

 Di dalam melakukan suatu kegiatan, organisasi memerlukan suatu acuhan 

untuk untuk mengatur dan mengontrol semua aktivitas yang terjadi pada 

perusahaan tersebut. Oleh karena itu, semua perusahaan baik swasta maupun 

pemerintah hendaknya memiliki prosedur untuk dasar pelaksanaan kerja untuk 

menunjang kelancaran operasional perusahaan. Dengan adanya prosedur yang 

memadai maka pengendalian dan tujuan yang akan dicapai dalam suatu organisasi 

dapat berjalan dengan baik. Menurut Mulyadi (2001:5) mendefinisikan : Prosedur 

adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam 

suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara 

seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Sedangkan menurut 

Wikipedia Bahasa Indonesia “prosedur” adalah serangkaian aksi yang spesifik, 

tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang 

sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari kedaan yang sama 

(contohnyaprosedur kesehatan dan keselamatan). Lebih tepatnya kata ini dapat 

mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, perhitungan-

perhitungan, dan proses-proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan 

yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah 

akibat. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan suatu perubahan. Prosedur juga 

dapat diartikan sebagai instruksi atau serangkaian perintah yang menunjukkan 

bagaimana menyiapkan atau membuat sesuatu. (IBI, 2014:163) 
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2.1.2 Karakteristik Prosedur 

Berikut ini adalah beberapa karakteristik prosedur menurut Ardiyos 

(2008:446) diantaranya adalah: 

a. prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi; 

b. prosedur mampu menciptakan adanya pengawsa yang baik dan 

menggunakan biaya yang seminal mungkin; 

c. posedur menunjukkan urutan-utrutan yang logis dan sederhana; 

d. prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggungjawab; 

e. prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan atau hambatan; 

2.1.3 Manfaat Prosedur 

 Menurt Ardiyos (2008:487), suatu prosedur dapat memberikan manfaat 

diantarnya: 

a. lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang; 

b. mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, 

sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya 

mengerjakan yang perlu saja; 

c. adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipenuhi 

oleh seluruh laksana; 

d. membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan 

efisien; 

e. mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, 

bila terjadi penyimpangan akan dapat segera dilakukan perbaikan-

perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing; 

2.2 Bank 

2.2.1 Pengertian Bank 

 Dalam UU No. 14 Tahun 1967 maupun UU Perbankan (UU No. 7 Tahun 

1992 dan UU No. 10 Tahun 1998) Pasal 1 angka 2, Bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
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menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Gatot: 2009:45) 

2.2.2 Macam-macam Bank 

a. Dari Segi Fungsi 

1) Bank umum 

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha seacara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2) Bank Pengkreditan Rakyat 

Kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya bukan memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

b. Dari Segi Kepemilikan Modal 

1) Bank Milik Negara 

Bank milik negara adalah bank yang sebagian besar atau seluruh 

modalnya milik negara. 

2) Bank Milik Swasta 

Bank swasta adalah bank yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta.  

c. Dari Segi Struktur 

1) Bank Sentral 

Bank sentral adalah Bank Indonesia yang dalam menjalankan tugasnya 

tidak melayani langsung masyarakat, tetapi dijalankan oleh bank 

operasional, sedangkan Bank Indonesia yang mengatur dan mengawasi 

serta membina bank tersebut. 

2) Bank Operasional 

Bank operasional adalah bank yang bertugas melayani langsung 

masyarakat untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit. 
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d. Dari Segi Prinsip Usaha 

1) Bank Konvensional 

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

secara konvensional dan menarik imbalan jasa perbankan berdasarkan 

sistem bunga. 

2) Bank Syariah 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya prisip 

berdasarkan syariah dan dalam menarik imbalan jasa berdasarkan 

sistem bagi hasil. 

2.2.3 Fungsi dan Tujuan Bank 

Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai Agent of Trust, Agen of 

Development dan Agent of Service (Susilo, Triandaru, dan Santoso, 2010: 

6) 

a. Agent of Trust 

 Hal yang paling penting di dunia perbankan untuk menarik nasabah adalah 

kepercayaan atau dengan kata lain adalah Trust. Bank memberikan 

kepercayaan dan jaminan kepada masyarakat yang menabung sehingga 

masyarakat merasa aman dan nyaman untuk menyimpan dananya ke bank 

tersebut. Bank dipercaya oleh masyarakat sekiranya dapat menjaga dan 

memelihara dana-dana masyarakat yang telah disetorkan. Selain itu, bank 

juga harus memberikan pelayanan dan kepuasan bagi nasabah atau 

masyarakat. Seperti halnya antara pihak bank dan para debitur atau peminjam 

dana, dana-dana yang cair menandakan bahwa pihak bank percaya kepada 

debitur tersebut. Oleh karena itu, debitur atau peminjam dana harus dapat 

mengelola dana yang diberikan oleh bank dengan sebaik mungkin. 

b. Agent of Developtment 

  Agent of Development berkaitan dengan sektor moneter dengan sektor riil. 

Antara sektor moneter dan sektor riil yang terdapat dalam masyarakat 

keduanya tidak dapat dipisahkan, sektor-sektor tersebut saling berinteraksi. 

Sektor riil tidak akan berjalan dengan baik apabila sektor moneternya tidak 

berjalan baik pula. Dalam hal ini tugas bank sebagai penghimpun dan 
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penyalur dana sangat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan ekonomi di sektor 

riil. Dengan kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat mempunyai 

keinginan untuk investasi, distribusi, dan jasa komunikasi barang dan jasa, 

mengingat semua kegunaan tersebut selalu berkaitan dengan penggunaan 

uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan komunikasi ini tidak lain 

adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. 

c. Agent of Services 

  Agent of Services merupakan pelayanan yang diberikan oleh bank dan 

pada umumnya setiap bank memiliki cara tersendiri. Tidak hanya melakukan 

kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan 

penawaran jasa-jasa yang ditawarkan bank dan sangat berhubungan dengan 

kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, jasa-jasa ini antara lain 

dapat berupa pengiriman uang, pemberian jaminan bank, jasa penitipan barang 

berharga dan lain-lain. 

Adapun tujuan bank secara mikro ada 2 (dua), yaitu: 

a. Memelihara likuiditas untuk memberikan pelayanan nasabah secara baik 

sebagai tujuan jangka pendek. 

b. Menghasilkan keuntungan sebagai tujuan jangka panjang. 

2.3 Manajemen 

2.3.1 Pengertian Manajemen 

 Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan 

dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi 

manajemen. Menurut Husein (2000:17) manajemen adalah ilmu yang 

mempelajari cara mencapai suatu tujuan dengan efektif dan efisien, dengan 

bantuan orang lain. Menurut Mary Parker Follet yg dikutip oleh Handoko 

(2000:8) manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui 

orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-

tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain utk melaksanakan berbagai 

tugas yg mungkin diperlukan. Sedangkan James F.stoner mendefinisikan 
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manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya organisasi 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Husein, 2000:18) 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut 

a. Proses adalah cara yang sistematis untuk melakukan sesuatu. Semua 

manajer apapaun keahlian dan keterampilan mereka, akan terlibat dalam 

kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan organisasi. 

b. Perencanaan (planning) adalah menunjukkan bahwa manajer terlebh dahulu 

memeikirkan tujuan dan juga kegiatannya. Kegiatan mereka biasanya 

didasarkan pada suatu metode, rencana atau logika tertentu, sehingga perlu 

direncanakan. 

c. Pengorganisasian (organizing) adalah berarti bahwa para manajer 

mengkoordinasikan sumberdaya yang dimiliki perusahaan. Bila pekerjaan 

makin terpadu dan terkoordinasi, organisasi pun akan makin efektif. 

d. Penggerakan (actuating) adalah menunjukkan bagaimana para manajer 

mengarahkan da mempengaruhi bawahannya, menggunakan orang lain 

untuk  melaksanakan tugas tertentu. Dengan menciptakan suasana yang 

tepat, mereka membantu bawahannya bekerja sebaik mungkin. 

e. Pengendalian (controlling) adalah berarti manajer berusaha agar perusahaan 

bergerak ke arah tujuannya. Apabila ada bagian organisasi yang bergerak ke 

arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari penyebabnya dan 

kemudian mengarahkannya kembali ke tujuan yang sesuai. 

2.4 Kredit 

2.4.1 Pengertia Kredit 

  Kata “kredit” berasal dari bahasa latin “creditus” yang merupakan bentuk 

past participle dari kata “credere”, yang berarti to trust. (Noah Webster, 

1972:428). Kata “trust” itu sendiri berarti “kepercayaan”. (John M. Echols, 

1988:605). Pengetian kredit yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan 

disebutkan sebagai berikut: kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 
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dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemebrian bunga. 

(Supramono Gatot, 2009:153). Sedangkan arti ”kredit” dalam dunia bisnis 

diartikan sebagai : “...kesanggupan akan meminjam uang, atau kesanggupan akan 

mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, 

dengan perjanjian akan membayarnya kelak.” (A.Abdurrahman, 1991:279) 

2.4.2 Macam-macam Kredit 

 Dalam UU Perbankan hanya mengatur tentang lemabga yang memberikan 

kredit, sehingga pembentuk undang-undang kurang memperhatikan tentang 

masalah kredit. Ketentuan yang menyangkut kredit hanya satu pasal yaitu diatur 

dalam pasal 8 UU Perbankan. Oleh karena itu, dalam undang-undang tersebut 

tidak dijumpai tentang macam-macam kredit. 

 Meskipun demikian dalam praktik perbankan kredit-kredit yang pernah 

diberikan kepada nasabahnyadapat dilihat dar beberapa segi, antara lain segi jngka 

waktu, kegunaan, pemakaian dan sektor yang dibiayai Bank. (Supramono Gatot, 

2009:154) 

1. Segi Jangka Waktu 

a. Kredit Jangka Pendek 

Adapun yang disebut kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka 

waktu paling lama satu tahun. Dalam kredit ini juga termasuk untuk 

bidang tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. 

b. Kredit Jangka Menengah 

Kredit jangka menengah adalah kredit yang diberikan Bank untuk jangka 

waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kecuali kredit 

dipergunakan untuk tanaman musiman tersebut. 

c. Kredit jangka Panjang 

Kredit jangka panjang adalah kredit yang mempunyai jangka waktu 

melebihi kredit jangka menengah, yaitu lebih dari tiga tahun. 
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2. Segi Kegunaan 

a. Kredit Investasi 

Kata kredit investasi dapat diartikan dengan penanaman modal. Dengan 

mendasar pengertian tersebut, maka kredit investasi adalah kredit yang 

diberikan Bank kepada nasabah untuk kepentingan penanaman modal 

yang bersifat ekspansi, modernisasi maupn rehabilitasi perusahaan. 

b. Kredit Modal kerja 

Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk kepentingan 

kelancaran modal kerja nasabah. Kredit ini mempunyai sasaran untuk 

membiayai biaya operasional usaha nasabah. 

c. Kredit Profesi 

Kredit profesi adalah kredit yang diberikan Bank kepada nasabah semata-

semata untuk kepentingan profesinya. Profesi seseorang bermacam-

macam ada yang sebagai dokter gigi, arsitek, pesulap dan sebagainya. 

3. Segi Pemakaian 

a. Kredit Konsumtif 

Kredit konsumtif adalah dana yang diberikan oleh bank digunakan untuk 

membeli kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari. 

b. Kredit Produktif 

Berbeda dengan kredit konsumtif, pada kredit produktif pembiayaan Bank 

ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktivitasnya dapat 

meningkat. Bentuk kredit produktif dapat berupa kredit investasi maupun 

kredit modal kerja, karena kedua kredit tersebut diberikan kepada nasabah 

untuk meningkatkan produktivitas usahanya. 

4. Segi Sektor yang Dibiayai 

a. Kedit perdagangan 

b. Kredit pemborongan 

c. Kredit pertanian 

d. Kredit peternakan 

e. Kredit perhotelan 

f. Kredit percetakan 
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g. Kredit pengangkutan 

h. Kredit perindustrian 

2.4.3 Fungsi dan Tujuan Kredit 

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan 

pemberian kredit tersebut tidak akan lepas dari misi bank tersebut didirikan. 

Menurut Kasmir (2010:105), ada beberapa tujuan umum pemberian suatu kredit 

anatara lain:  

a. mencari Keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian 

kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima 

oleh bank sebagai balas jasa biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada 

nasabah; 

b. membantu Usaha Nasabah, tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha 

nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk 

modal kerja karena dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat 

mengembangkan dan memperluas usahanya; 

c. Membantu Pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang 

disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin 

banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor; 

Keuntungan bagi Pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit adalah: 

1. Penerimaan Pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank. 

2. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan 

usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru 

sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur. 

3. Meningkatkan jumalah barang dan jasa. 

4. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang 

sebelumnya di impor dan apabila sudah dapat diproduksi didalam 

negeri dengan fasilitas kredit yang ada, jelas akan dapat menghemat 

devisa negara. 
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Menurut kasmir (2010:106), selain memiliki tujuan pmberian suatu fasilitas kredit 

juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas 

tersebut antara lain: 

a. Untuk meningkatkan daya guna uang 

Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu 

yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk 

menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. 

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar sari sutu 

wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan 

memperoleh tambahan uang dari lainnya. 

a. Untuk meningkatkan daya guna barang 

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si 

debitur untuk mengolah barang yang idak berguna menjadi berguna ata 

bermanfaat. 

b. Meningkatkan peredaran uang 

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari 

satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga barang yang beredar dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula 

meningkatkan jumlah yang beredar. 

c. Sebagai alat stabilitas ekonomi 

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas 

ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah 

jumlah barang yag diperlukan masyarakat. 

d. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha 

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat kegairahan berusaha, 

apalagi si nasabah yang modalnya pas-pasan. 
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e. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik 

dalam hal meningkatkan pendaptan. 

f. Untuk meningkatkan hubungan internasional 

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan rasa 

saling membutuhkan antara si penerima dengan pemberi kredit. Pemberi 

kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama dibidang lainnya. 

2.5 Kredit Mikro 

2.5.1 Pengertian Kredit Mikro 

 Kredit mikro adalah fasilitas kredit untuk tujuan pembiayaan yang bersifat 

produktif (modal kerja dan investasi produktif) dengan platfon kredit maksimal 

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per debitur. Suku bunga yang diberikan 

pada Kredit Mikro ini yaitu suku bunga ringan, kompetitif dan menarik dengan 

menggunakan jaminan kredit yaitu jaminan tambahan seperti barang bergerak 

(contoh: BPKB kendaraan) dan barang tidak bergerak (contoh: sertifikat 

bangunan atau tanah).  

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia  no 20 tahun 2008 sebagai 

berikut: 

a. Memilki kekayaan paling bersih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha kerja. 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). 

 

Produk Kredit Mikro dan Kecil terdiri dari modal kerja dan investasi 

a. jatim 50   (5 juta - 50 juta) 

b. jatim 50 LPDB  (5 juta - 50 juta) dana dari LPDB (Lembaga 

   Pengelola Dana Bergulir) 

c. jatim 300  (>50 juta - 300 juta) 

 

d. jatim 300 LPDB  (>50 juta - 300 juta) dana dari LPDB (Lembaga 

Pengelola Dana Bergulir) 

e. jatim 500  (300 juta - 500 juta) 
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2.5.2 Ciri-ciri Usaha Kredit Mikro 

 Jenis barang atau kondisi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat 

berganti. Tempat usahanya tidak selau menetap, sewaktu-waktu dapat 

berpindah tempat. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana 

sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan 

usahanya. Sumber daya manusia (pengusahanya) belum memeliki jiwa 

wirausaha yang memadai. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangan rendah, 

umumnya belum askses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudak 

akses ke lembaga non bank. Pada umumnya tidak memilki surat ijin usaha atau 

persyaratan legalitas yang lainnya termasuk NPWP. 
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III. GAMBARAN UMUM 

 

3.1 Sejarah Perusahaan 

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Jember ini 

didirikan di Jl. A. Yani no. 3A. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 

(“Bank Jatim”) didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa 

Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar 

Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang 

No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang 

mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan 

Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur 

mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah 

tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peraturan Pemerintah Daerah tersebut 

disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 

tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi 

Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No. I/c tanggal 1 Februari 1977. 

Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir 

diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 

yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-

280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 

1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri 

Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-317 tanggal 14 April 1999, 

maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari 

Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan status bentuk hukum 

tersebut sesuai dengan akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. 

Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 

tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik 
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Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik 

Indonesia No. 3008/1999. 

Perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan 

sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk 

memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan 

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan 

Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, 

S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan 

HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 

tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan 

Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 

Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam 

tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan 

berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 

Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 

1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak 

tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS 

dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007 Entitas induk terakhir 

dari Bank adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Bank memperoleh ijin untuk 

beroperasi sebagai Bank Devisa berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia (“BI”) 

No 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990. Pasal 3 Anggaran Dasar Bank 

tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di 

bidang perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip Syariah serta kegiatan 

perbankan lainnya yang lazim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Tugas utama Bank adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi 

daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit 

kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Kegiatan 
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utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa 

perbankan lainnya. 

3.2 Visi dan Misi PT. Bank pembangunan daerah Jawa Timur cabang 

jember 

 

a. Visi 

Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar serta memiliki manajemen 

dan sumber daya manusia yang profesional. Dalam menjalankan bisnis dan 

mengembangkan usaha Bank Jatim secara sehat serta untuk memperoleh hasil 

yang optimal, Bank Jatim berupaya melaksanakan kegiatannya dengan tetap 

berpegang pada peraturan perundangundangan yang berlaku serta prinsip tata 

kelola perusahaan yang baik. Untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan 

Sumber Daya Manusia dengan integritas dan loyalitas yang tinggi, mempunyai 

jiwa melayani dan bertindak profesional. 

b. Misi 

Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha 

kecil dan menengah serta memperoleh laba optimal. Peningkatan pertumbuhan 

perekonomian daerah merupakan tujuan utama Bank Jatim dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya yang diaplikasikan dalam pemberian bantuan permodalan bagi 

usaha-usaha yang produktif baik dalam bidang UMKMK maupun usaha berskala 

besar, disamping itu berupaya memperoleh laba yang optimal merupakan tujuan 

yang diharapkan agar semakin menambah kepercayaan stakeholder terhadap 

kinerja Bank Jatim. 
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3.1 gambar logo PT. Bank pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember 

Sumber: PT. Bank pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember, 2017 

Untuk menunjukkan citra PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 

mempunyai logo dan srti sebagai berikut ini : 

a. Bentuk sayap garuda  

Inspirasi bentuk dari logo Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur merupakan 

burung garuda yang mengepak keatas sebagai tanda siap terbang. Sayap adalah 

anggota tubuh yang berisfat aerodinamis dan sebagai penyeimbang ketika hendak 

terbang. Fungsi inilah yang ingin dicerminkan dalam logo PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan harapan dapat terbang tinggi menuju 

yang diinginkan. Keseimbangan perekonomian yang diperoleh dari lending yaitu 

dana pemerintah, dan findig  yaitu dana yang diperoleh dari public sehingga 

tercipta perekonomian berasaskan kerakyatan. 

Burung Garuda adalah lambang nasional Indonesia. Dalam metologi jawa, 

burung garuda adalah “The Bird of Life” burung kehidupan yang membawa 

kemuliaan. Lima helai bulu yang ditampilkan merupakan cerminan lima angka 

semangat baru Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Lima semangat itu terdiri 

dari tiga pilar serta dua landasan utama perbankan. Tiga pilar terdiri dari : Agen of 

Development, Institutional Endurance, dan Service. Dua landasan utama 

perbankan adalah Good Corporate Goverment dan Risk Management. Lima 

semangat yang baru Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur terdiri dari 

Professionalism, Partnership, Care, Services, dan Trustwothy. 
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b. Warna Merah 

Warna merah menggambarkan energi, semangat perjuangan yang tiada henti. 

Warna merah terang sebagai helai bulu teratas mencerminkan refreshment atau 

nafas baru Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Gradiasi warna 

menggambarkan Transformasi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur kearah 

yang lebih baik. Warna merah gelap merupakan perpaduan warna merah dan 

hitam menunjukkan kekokohan dan kematangan Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur yang telah berdiri selama 50 tahun. 

3.3 Struktur Organisasi 

 Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai 

satu atau beberapa tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang menginginkan 

kesempurnaan dalam organisasinya, merupakan suatu keharusan untuk 

mendistribuskan wewenang kepada orang – orang yang dianggap tertentu untuk 

suatu tugas atau jabatan tertentu. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk 

mempermudah pembagian tugas sehingga memudahkan dalam pertanggung 

jawaban kepada atasan. 

 Struktur organisasi adalah suatu bentuk bagan serangkaian hubungan dari 

atau antara individu yang saling mengadakan hubungan antara yang satu dengan 

yang lain sehingga jelas kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab masing – 

masing dalam kebutuhan yang hirarki. Suatu struktur organisasi dikatakan efektif 

dari sejauh mana struktur itu dapat mendorong usaha untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Dalam memudahkan kerja – kerja maka PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur membentuk struktur organisasi. 
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Lihat pada gambar struktur dibawah ini : 

 

Gambar 3.2  Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

Cabang Jember 

Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember, 2017 
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3.4 Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bagian 

 Berdasarkan struktur organisasi diatas maka uraian mengenai pembagian 

tugas, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing bagian sebagai berikut 

1. Pimpinan cabang 

a. Memimpin dan membawahi pimpinan bidang operasional dan seksi-seksi 

yang ada dibawah wewenangnya untuk mendapat sasaran dari tugas 

pokoknya dan memnafaatkan, mengatur, dan membina dengan baik 

personil maupun peralatan yang berada dibawah wewenangnya untuk 

dapat mencapai produktifitas kerja yang setinggi-tingginya. 

b. Membagi staff dari redaksi dalam hal unsur-unsur di daerah kerjanya, 

memberikan saran yang baik diminta maupun tidak kepada redaksi tentang 

usaha perbaikan dan penyempurnaan serta peningkatan usaha operasional 

dan non operasional baik mengenai system dan prosedur maupun tata 

laksana. 

c. Menjalin hubungan dengan instansi dan lembaga lain setelah mendapatkan 

persetujuan dari redaksi. 

d. Memberikan laporan berkala pada redaksi mengenai keadaan 

perkembangan, dan hasil yang dicapai cabang yang dipimpimnya, atas 

segala tugas dan kewajiban yang dilaksanakan, pimpinan cabang 

bertanggungjawab pada redaksi. 

2. Pimpinan bidang operasional 

a. Membentuk pimpinan cabang dalam melaksanakan tugas intern cabang. 

b. Memimpin dan membawahi kegiatan seksi-seksi dalam bidangnya. 

c. Mewakili pimpinan cabang dalam hal pimpinan cabang yang berhalangan 

sesuai dengan penunjukan redaksi. 

d. Mewakili atas segala tugas kewajibannya pimpinan bidang operasional. 

e. Bertanggungjawab kepada pimpinan cabang. 

3. Kontrol Intern 

a. Memberikan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan-kegiatan 

dimasing-masing unit kerja(penyelia) agar sesuai dengan ketentuan. 
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b. Melakukan pencegahan timbulnya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas masing-masing penyelia serta membuat laporan atas hasil 

pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu. 

c. Melayani tugas pemeriksaan atau pengawasan baik dari pihak intern 

maupun ekstern untuk kepentingan pemeriksaan. 

d. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan 

fungsi dasra uraian jabatan yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas 

pokok diatas.  

4. Penyelia Pelayanan Nasabah (PN) dan Teller 

a. Melayani pembayaran dan penyetoran uang masuk nasabah dan bukan 

nasabah sesuai dengan wewnang yang diberikan. 

b. Menyediakan uang kas untuk kepentingan operasional dengan ketentuan-

ketentuan. 

c. Mengambil dan menyetorkan uang ke kas Bank Indonesia atau Bank 

lainnya tentang laporan keadaan uang kas. 

d. Melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas 

seksinya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan 

bila dipandang perlu. 

5. Penyelia Pemasaran 

a. Menghimpun dana dan mengelola dana dalam bentuk pengkreditan dalam 

batas wewenang cabang serta membantu daftar kredit macet yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia. 

b. Menganalisis permohonan kredit atau Bank garansi di luar penawaran dan 

full cover dengan jumlah plafond sesuai wewenangnya. 

c. Melakukan koordinasi dengan kantor pusat berkaitan dengan penyaluran 

kredit dengan jumlah pladfond yang memproses permohonan kreditnya 

dilkukan oleh kantor pusat. 

d. Mengadakan supervisi dan penagihan atas kredit-kredit menengah yang 

tergolong lancar dan dalam pengertian khusus yang telah direalisasi. 
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e. Menyelenggarakan administrasi debitur yang kreditnya tergolong kurang 

lancar, diragukan, macet dan debitur yang telah dihapus bukan tetapi 

masih tercantum dalam rekening administratif. 

f. Menangani penyelesaian kredit yang tergolong kurang lancar, diragukan, 

macet, dihapus bukukan serta mengupayakan langkah-langkah 

penyelematan. 

g. Memantau aktifitas pemberian kredit dan penagihan kredit yang 

bermasalah, memanfaatkan, mimbina, baik personal maupun peralatan 

yang ada dibawah wewenangnya untuk dapat mencapai produktivitas 

kerja yang setinggi-tinggnya. 

h. Melaksanakan administrasi, laporan kredit dan mengelola serta memantau 

perkembangan daftar hitam dan kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia. 

i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan melaksanakan 

perhitungan dan pengelolaan penyisihan penghapusan aktiva produktif 

sesuai wewenangnya. 

j. 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 dilakukan bila dipandang perlu. 

k. Bertanggungjawab untuk mengawasi dan megendalikan biaya yang 

terjadi dibawah lingkungan wewenangnya. 

l. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang berkaitan dengan fungsi 

dasar uraian jabatan yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok di 

atas. 

6. Penyelia Kredit Kecil dan program 

a. Melakukan penelitian penilaian dan analisis terhadap permohonan kredit 

program dan kredit yang bersifat konsumtif. 

b. Melakukan rencana definisi kebutuhan kelompok. 

c. Melakukan pengajuan penjaminan detinitif. 
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d. Melakukan administrasi, laporan kredit kecil dan kredit program ke 

kantor pusat. 

e. Mengadakan supervisi dan penagihan atas kredit kecil dan krdit program 

yang telah direalisasi. 

f. Penyelenggaraan administrasi debitur kredit kecil dan kredit program 

yang tergolong kurang lancar, diragukan, macet, dan dihapus serta 

mengupayakan langkah-langkah penyelamatan. 

g. Memantau aktivitas pemberian kredit kecil dan kredit program serta 

melakukan penagihan krdit yang bermasalah. 

h. Melakukan adminitrasi dan mengelola perkembangan daftar hitam dan 

kredit macet yang yang dikeluarkan Bank Indonesia. 

i. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan yang unit 

kerja agar sesuai dengan ketentua, serta membuat laporan hasil 

pengamtan yang dilakukan bila dipandang perlu. 

j. Bertanggungjawab mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi di 

bawah lingkungan wewenangnya. 

7. Penyelia Luar Negeri 

a. Mengadakan pelayanan, penyelesaian pembiayaan transaksi ekspor impor 

dan usaha valuta asing. 

b. Mengadakan kerja sama Bank koresponden. 

c. Melaksanakan semua kegiatan bidang luar negeri dan valuta asing. 

d. Mengadakan pengamatan posisi valuta asing dan mutasi rekening valuta 

asing. 

e. Membuat laporan ke Bank. 

f. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan yang di unit 

kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit serta membuat laporan atau 

hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu. 

g. Bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang 

terjadi dibawah lingkungan wewenangnya. 
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h. Melaksanakan tugas yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian 

jabatan yang belum dijabarkan dalam tugas- tugas pokok di atas. 

8. Penyelia Teller 

a. Melayani pembayaran dan penyetoran uang nasabah sesuai wewenang 

yang diberikan. 

b. Menyediakan uang kas untuk kepentingn operasional. 

c. Mengambil dan menyetorkan uang kas dan kerja sama dengan cabang 

tertentu. 

d. Membuat laporan keadaan uang kas. 

e. Menyelanggarakan kegiatan kantor kas, kas keliling atau kas mobil dan 

penyimpanan uang kas. 

f. Melaksankaan pengawasa dan penelitian atas semua kegiatan di unit 

kerjanya agara sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan 

timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta 

membuat laporan atau hasil pengamatan yang dilakukan. 

g. Bertanggungajawab mengawasi dan mngendalikan biaya yang terjadi 

dibawah lingkungan wewenangnya. 

h. Melaksankan tugas dan pekerjaan lain yang sesuai dengan dasar uaraian 

jabtan yang belum dijabrakan dalam tugas pokok diatas. 

9. Penyelia Akuntasi  

a. Melakukan pembukuan atas transaksi semua aktivitas yang terjadi. 

b. Membuat bukti-bukti pembukuan. 

c. Membuat neraca laba rugi serta laporan ke bank Indonesia. 

d. Melaksankaan pengawasa dan penelitian atas semua kegiatan di unit 

kerjanya agara sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan 

timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta 

membuat laporan atau hasil pengamatan yang dilakukan. 

e. Melaksankan tugas dan pekerjaan lain yang sesuai dengan dasar uaraian 

jabtan yang belum dijabrakan dalam tugas pokok diatas. 
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10. Penyelia Umum 

a. Menyelenggarakan usaha-usaha kesekretariatan, personal umum dan 

usaha yang sejenis sepanjang usaha tersebut menjadi wewenang kantor 

cabang. 

b. Menyelenggarakan kegaiatan perhitungan atau pembayaran gaji 

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

c. Mengadakan catatan dan pendistribusian barang-barang persediaan 

kepada seluruh penyelia yang membutuhkan serta pertanggungjawaban 

setiap akhir bulan. 

d. Mengelola barang-barang inventaris dan aset bank dan pengamanannya 

termasuk asuransi. 

e. Melaksankaan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit 

kerjanya agara sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan 

timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta 

membuat laporan atau hasil pengamatan yang dilakukan. 

f. Melaksankan tugas dan pekerjaan lain yang sesuai dengan dasar uaraian 

jabtan yang belum dijabrakan dalam tugas pokok diatas. 

11. Penyelia Payment Point 

a. Menyediakan uang kas untuk kepentingan operasional sesuai ketentuan. 

b. Melayani pembiayaan dan penyetoran uang nasabah dan bukan nasabah 

sesuai wewenang yang berkaitan. 

c. Mencatat transaksi yang terjadi dan mengumpukan bukti-bukti 

transaksinya. 

d. Membuat laporan keadaan uang kas  dan lapoan lain yang diperlukan. 

e. Mengusahan transaksi nasabah dan calon nasabah ke cabang induk dalam 

hubungannya dengan penjualan produk dan jasa Bank. 

f. Melakukan pengawasan dan penelitian, melakukan pencegahan timbulnya 

kesalahan dalam pelaksanan tugas serta laporan atas hasil dan pengamatan 

uang dilakukan bila dipandang perlu. 
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3.5 Jabatan dan Status Pegawai 

  Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember 

memiliki kurang lebih 115 pegwai tetap dan kotrak, keterangan tersebut dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.1 keterangan jabatan dan status pegawai PT. Bank Pembangunan 

 Daerah jawa Timur 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       

10 Karyawan Penyelia Akuntansi 1 1 2 

11 Karyawan Penyelia PN dan Teller 7 15 22 

12 
Karyawan Penyelia Umum dan 

SDM 
6 3 9 

13 Pramubakti 5  - 5 

14 Satpam 4 7 11 

15 Pengemudi 8 11 19 

Jumlah 63 52 115 

Sumber Data: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember, 2017 
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3.6 Kegiatan Pokok PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang 

Jember 

3.6.1 Lingkup Usaha 

Lingkup Usaha dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang 

Jember 

a. Menghimpun dana dan mengelola dana, baik dalam mata uang rupiah 

maupun valuta asing yang berasal dari masyarakat, pemerintah maupun pihak 

ketiga lainnya. 

b. Membiayai transaksi perdagangan dalam negeri dan luar negeri seta 

membantu pengembangan usaha yang bersifat produktif melalui pemberian 

kredit. 

c. Menerbitkan surat berharga seperti obligasi, promes, commercial paper dan 

sejenisnya. 

d. Melakukan pernyataan dalam modal perusahaan. 

e. Mengelola keungan pemerintah daerah. 

f. Melakukan pembiayaan dan prasana-prasana daerah dan bertindak sebagai 

penyalur baiaya pembangunan proyek pemerintah daerah dan proyek 

pemerintah pusat ayang ada di daerah. 

3.6.2 Jenis Produk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember 

a. Giro 

Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 memperlihatkan bahwa giro 

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya atau 

dengan cara pemindah bukuan. 

b. Deposito berjangka 

Deposito berjangka merupakan salah satu diantara jenis yang mempunyai 

spesifikasi yang tidak dimiliki oleh produk simpanan lainnya, sehingga 

spesifikasi inilah yang memberikan keuntungan bagi nasabah yaitu berupa 

pilihan jangka waktu dan suku bunga yang pasti akan sesuai dengan pilihan 

nasabah. 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

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


32 
 

 
 

c. Sertifikat Deposito 

Sertifikat Deposito merupakan produk Bank Jatim yang mirip dengan 

deposito, namun berbeda prinsipnya. Sertifikat Deposito adalah instrumen 

hutang yang dikeluarkan oleh Bank dan Lembaga lain ke investor. Sebagai 

pertukaran pinjamin uang institusi untuk masa waktu yang ditentukan, 

investor mendapat hasil berupa suku bunga yang cukup tinggi. Serifikat 

Deposito dapat dipindah tangankan dan dapat dicairkan diseluruh kantor 

Cabang Bank Jatim pada waktu jatuh tempo. Sertfikat deposito menawarkan 

suku bunga yang menarik dan dibayar dimuka. Sertifikat Deposito juga dapat 

dipergunakan sebagai jaminan kredit. 

d. Tabungan  

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya dilakukan dengan syarat 

tertentu dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat 

dipersamakan dengan itu. 

3.6.3 Penghimpunan Dana 

  Setiap perseroan membentuk sokongan atau sumber dana, yang dimaksud 

dengan sumber dana di Bank adalah  suatu usaha Bank yang bertujuan 

menghimpun Dana untuk membiaya operasionalnya. Dana yang digunakan untuk 

membiayai  operasionalnya ini dapat diperoleh dari berbagai sumber yang ada, 

antara lain: 

1. Dana yang berasal dari bank itu sendiri 

a. Setoran modal dari pemegang saham. 

b. Cadangan-cadangan Bank, maksudnya cadangan-cadangan laba pada 

tahun lalu yang tidak dibagi kepada pemegang saham. Cadangan ini 

sengaja diediakan untuk mengantisipasi lab tahun yang akan datang. 

c. Laba Bank yang belum Bank yang belum dibagi, meruapakan laba yang 

memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. 

d. Keuntungan dari sumber dana itu sendiri adalah tidak perlu membayar 

bunga yang realtive bear dari pada meminjam pada lembaga lain. 
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2. Dana yang berasal dari masyarakat 

a. Tabungan 

Tabugan merupakan suatu simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dialkukan menurut syarat yang telah ditentukan, tapi tidak dapat dicairkan 

dengan cek atau alat yang disamakan dengan itu. 

Adapun Tabungan yang ditawarkan oleh PT. BPD Jawa Timur Cabang Jember 

antara lain: 

1. Tabungan Simpeda (simpanan pembangunan daerah) 

Tabungan Simpeda merupakan suatu bentuk tabungan yang dikelola 

Bank Jatim sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ekonomi 

daerah guna untuk membiayai usaha pembangunan. 

Adapun keunggulan dari Tabungan Simpeda: 

a. Aman dan mnguntungkan 

b. Bunga bersaing dan dihitung harian 

c. Berhadia uang tunai 

d. Dapat dijadikan jaminan kredit 

e. Setiap penabung simpeda dapat memperoleh kartu ATM yang dapat 

digunakan setiap saat untuk pengembalian tunai disetiap lokasi ATM 

Bank lain yang berlogo ATM bersama yang tersebar diseluruh 

Indonesia. 

2. Tabungan Siklus (tradisi keluarga sejahtera) 

Tabungan siklus adalah salah satu jenis tabungan PT. BPD Jawa Timur 

Cabang Jember yang diperuntukkan bagi penabung perorangan guna 

nurut serta menumbuh kembangkan tradisi menabung sebagai wujud 

awal keluarga sejahtera idaman semua orang. 

Keuntungan yang diperoleh penabung siklus: 

a. Bunga relatif bersaing 

b. Penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan disemua kantor cabang 

Bank Jatim pembantu. 
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c. Pengambilan dapat dilakukan melalui ATM flash. 

d. Dapat digiralisasikan atau dpindah bukukan untuk pembayarna 

telepon, listrk dan PDAM. 

e. Kemanan lebih terjamin karena speciment tanda tangan penabung 

terlindung oleh specto line yang hanya terlihat dengan sinar ultra 

violet. 

f. Dapat dijadikan jaminan kredit bank Jatim. 

3. Tabungan Nusa (tabungan tunas bangsa) 

Bank Jtim beserta jajaran pemerintah, instansi, dan lembaga di Jawa 

Timur dan dukungan para pengusaha serta yang mampu untuk ikut peduli 

putra-putri keluarga yang kurang mampu dalam bentuk Beasiswa. 

a. SD/MI sebesar Rp. 120.000,- 

b. SLTP/MTS sebesar Rp. 240.000,- 

c. SMU/MA sebesar Rp. 300.000,- 

4. Tabungan Haji 

Adapun Tabungan Haji dalam Bank Jatim dapat membantu meringankan 

kita dalam pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). 

Penyetoran dan pengambilan tabungan haji Bank Jatim dapat dilakukan 

diseluruh Cabang atau Cabang pembantu.  

3.6.4 Penyaluran Dana 

  Fungsi dari Bank adalah memberikan pelayanan kepada Pemerintah, dunia 

usaha,maupun kepada perorangan. Salah satu kegiatan yang penting yaitu 

penyaluran dana kepada masyarakat utamanya dalam bentuk penyediaan dana 

atau pemberian kredit. 

Adapun jenis kredit yang disalurkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur Cabang Jember adalah 

a. Kredit Investasi Umum 

 Kredit investasi umum yaitu kredit investasi yang dikeluarkan di program 

pemerintah oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember 

dengan suku bunga yang telah ditetapkan sendiri oleh pihak Bank dan 

diperuntukkan bagi perusahaan perorangan, perusahaan pemerintah daerah atau 
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perusahaan daerah dalam rangka untuk pembelian barang modal serta juga 

yang diperlukan guna rehabilitasi, expansi, realokasi proyek atau pendirian 

proyek baru. 

b. Kredit Modal Kerja kepada KUD Kredit Uasaha Tani 

 Kredit modal kerja yaitu pinjaman yang diberikan oleh PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember dengan syarat lunak dan 

cara-cara yang disederhanakan kepada KUD yang mempunyai kegiatan usaha 

memberikan pinjaman kepada para petani dalam kaitannya dengan usaha-usaha 

pertanian. 

c. Kredit Pensiun 

 Kredit pensiun yaitu kredit yang diberikan kepada para pensiun pegawai 

pemerintah daerah tingakt I dan II propinsi Jawa Timur yang pembayaran 

pensiunnya melalaui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang 

Jember. 

d. Kredit Deposito 

 Kredit deposito yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang 

mempunyai simapanan deposito berjangka yang membutuhkan dana sebelum 

jatuh tempo depositonya dan simpanan deposito nasabah tersebut dijadikan 

jaminan atau pinjaman atau kredit yang diperoleh. 

e. Kredit KPR BPD 

 Kredit KPR yaitu kredit fasilitas yang diberikan kepada masyarakat yang 

berminat mengambil kredit pemeliharaan rumah mulai dari upe 21 dengan 

bantuan dana dari pemerintah. 

f. Kredit Pegawai Negeri 

 Kredit pegawai negeri yaitu kredit yang diberikan kepada pegawai negeri 

sipil daerah otonom khususnya dilingkungan pemerintah daerah tingkat M 

Jember dan pegawai negeri pusat yang gajinya diberikan pada Anggaran 

Pendapatan  dan Belanja Negara dan institusi terkait dengan PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember.  

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

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


36 
 

 
 

3.6.5 Kegiatan Pokok Deposito 

  Pertumbuhan Bank tergantung pada pertumbuhan Depositonya karena 

deposito menyediakan sebagaian besar dana yang dipakai manajer untuk 

memperoleh penghasilan melalui media kredit dan investasi. Deposito Berjangka 

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

menurut perjanjian antara penyimapan dengan Bank dengan yang bersangkutan 

(dua belah pihak). Jenis deposito untuk sementara ini yang ada pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember dibedakan atas deposito rupiah 

dan deposito valuta asing. Untuk sementara ini PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur Cabang Jember penerimaan depositonya masih dilakukan dalam 

bentuk mata uang rupiah, jangka waktu penarikan deposito berjangka rupiah dapat 

dikalasifikasikan sebagai berikut: 

a. Jangka waktu 1 (satu) bulan 

b. Jangka waktu 3 (tiga) bulan 

c. Jangka waktu 6 (enam) bulan 

d. Jangka waktu 12 (dua belas) bulan 

Deposan tidak dapat mencairkan depositonya sebelum masa jatuh tempo. Jika 

deposan menggunakan uang tunai sesegera mungkin, maka PT.Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember memberikan alternatif lain 

pada deposan yaitu pemberian kredit dengan jaminan deposit. Jangka waktunya 

tidak boleh melebihi jangka waktu deposan yang tertentu. Kredit yang dijaminkan 

minimal 75% dari deposito tersebut dan dibayar tunai. Jika dengan alternatif lain 

tersebut deposan tidak setuju dan bersikeras untuk pencairan depositonya, maka 

dengan persetujuan pimpinanan deposito tersebut dicairkan dan perlu penyesuaian 

tingkat suku bunga yang telah diterima dan dikenakan denda administrasi.
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BAB V. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah saya 

laksankan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember pada 

tanggal 27 Februari –  27 Maret 2017, maka dapat disimpulkan pelaksanaan 

administrasi pemberian kredit mikro dilakukan dengan tahap, calon debitur datang 

kebagian kredit untuk mendapatkan fasilitas kredit, dan setiap calon debitur harus 

mengajukan surat permohonan kredit secara tertulis beserta persyaratannya. 

Apabila semua persyaratan sudah terlengkapi, selanjutnya calon debitur akan 

diberi penjelasan mengenai formulir-formulir tersebut yang perlu dilampirkan 

sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Selanjutnya bagian 

kredit akan mengecek kelengkapan formulir-formulir tersebut untuk diagendakan 

dalam melakukan survey terhadap calon debitur sehingga diperoleh data tentang 

nasabah yang dapat digunakan sebagai analisa dalam pemberian keputusan 

disetujui atau ditolak. Setelah calon debitur diberi pemberitahuan untuk datang 

langsung ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember untuk 

melakukan realisasi kredit. Dalam hal ini staff bagian kredit terlebih dahulu 

mengadakan pembahasan atas kredit yang telah disetujui tersebut dengan calon 

debitur. Maka pimpinan cabang memberi otorisasi pembayaran atas realisasi 

kredit tersebut dan pembayaran dilakukan melalui Teller sebesar pinjaman yang 

telah disepakati disertai bukti kwitansi yang telah ditanda tangani oleh Teller 

maupun debitur. Setelah uang diterima oleh pihak debitur maka pihak bank 

selanjutnya membuat schedul angsuran untuk pembayaran angusran tiap 

bulannya. Proses selanjutnya semua pelaksanaan pemberian kredit mikro selesai.
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Lampiran 1. Surat permohonan tempat PKN 

 

 

sumber : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 2017 
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Lampiran 2. Persetujuan penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

 

Sumber: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 2017 
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Lampiran 3. Kartu Konsultasi  

 

Sumber: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 2017 
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Lampiran 4.  Daftar hadir kegiatan Praktek Kerja nyata 

 

Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember, 2017 
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Lampiran 5.  Surat Permohonan Nilai PKN 

 

Sumber: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 2017 
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Lampiran 6. Daftar Nilai Hasil praktek Kerja Nyata 

 

Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember, 2017 
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Lampiran 7. Formulir Permohonan KPR 

 

Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember, 2017 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

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


66 
 

 
 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

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


67 
 

 
 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

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


68 
 

 
 

Lampiran 10. Surat Keterangan Usaha 

 

Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember, 2017 
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Lampiran 11. Penilaian Kredit Mikro/Kecil 

 

 

Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember, 2017 
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Lampiran 16. Slip Bukti Setoran  

 

Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember, 2017 
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Lampiran 17. Slip Bukti Penarikan 

 

Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember, 2017 
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