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PRAKATA 
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1. Bapak dan Ibu yang telah mencurahakan segalanya baik tenaga, dana, dan doa 

untuk penyusun 
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3. Bapak Dr. Hari Sukarno, M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA); 
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Demikian dari penyusun, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat 
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membangun untuk memperbaiki laporan ini. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Kredit adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan debitur kepada 

kreditor sesuai dengan perjanjian antar dua belah pihak. Sedangkan menurut pasal 

1 butir (11) UU No. 10 tahun 1998 ”kredit adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamaakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi  

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.  

Pinjaman digunakan untuk memenuhi kebutuhan baik kebutuhan usaha 

secara khusus ataupun kebutuhan lain secara umum. Banyak dari masyarakat yang 

mengajukan pinjaman di bank karena dirasa cepat untuk mendapatkan uang dalam 

jumlah relatif besar untuk memenuhi kebutuhan usahanya secara khusus. 

Pinjaman atau kredit sangat bermanfaat untuk semua jenis  usaha yang dimiliki 

masyarakat, baik itu usaha kecil, menengah, dan besar. Oleh sebab itu penulis 

merasa tertarik untuk membahas sedikit mendalam mengenai kredit terutama 

kredit BWU yang terdapat pada PT. Bank X (PERSERO) Tbk Cabang Jember, 

yang memiliki satu kelebihan yaitu kredit BWU dapat diajukan meskipun masih 

memiliki pinjaman di bank lain. 

Kredit yang disediakan oleh PT. Bank X (PERSERO) Tbk Cabang Jember 

sebagian besar ditujukan untuk pengembangan dan perluasan usaha (baik untuk 

pembiayaan aktiva lancar ataupun aktiva tetap). Karena banyak usaha yang ingin 

berkembang tetapi memiliki kendala dengan dana. Tetapi tidak semua usaha dapat 

dibiayai karena ada kreteria tertentu untuk permohonan kredit tersebut.  

Berdasarkan uraian diatas penyusun melaksanakan kegiatan magang pada 

PT. Bank X (PERSERO) Tbk Cabang Jember dengan maksut untuk mengetahui 

secara langsung proses kredit BWU pada PT. Bank X (PERSERO) Tbk Cabang 

Jember. 
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1.2 Tujuan Dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada 

PT. Bank X (PERSERO) Tbk Cabang Jember adalah: 

a. mengetahui dan memahami prosedur pengajuan kredit BWU pada PT. Bank X 

(PERSERO) Tbk Cabang Jember; dan 

b. membantu pelaksanaan pengajuan kredit di bidang ADC (Administation 

Devition credit) dalam pengelolaan berkas kredit pada PT. Bank X 

(PERSERO) Tbk Cabang Jember. 

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

a. bagi Mahasiswa 

1) menambah pengetahuan secara praktek tentang pengajuan kredit BWU pada 

PT. Bank X (PERSERO) Tbk. Cabang Jember; 

2) mengenal kondisi dunia kerja yang sesungguhnya pada PT. Bank X 

(PERSERO) Tbk Cabang Jember; dan 

3) sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya.  

b. bagi Universitas Jember 

1) mengenalkan Universitas Jember di dunia industri perbankan daerah 

Jember; 

2) menciptakan hubungan baik antara Universitas dengan dunia perbankan 

lebih khusus  PT. Bank X (PERSERO) Tbk Cabang Jember; dan 

3) memantau kualitas Mahasiswa di dunia industri. 

c. bagi instansi yang bersangkutan 

1) mendapat kesempatan untuk melihat tenaga kerja potensial pada Mahasiswa 

khususnya Mahasiswa Diploma III;   

2) mendapatkan bantuan berupa tenaga dan pikiran untuk membantu 

menyelesaikan tugas atau tanggung jawab diberbagai bidang; dan 

3) menjalin hubungan baik dengan dunia pendidikan khususnya Universitas 

Jember. 
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1.3 Objek Dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  

1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di PT. Bank X (PERSERO) Tbk. 

Cabang Jember yang terletak di Jln. PB. SUDIRMAN No. 9 Jember. 

1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata 

Praktek kerja nyata dilaksanakan pada bulan Januari 2018, terhitung mulai 

tanggal 2 Januari – 31 Januari 2018 yang disesuaikan dengan peraturan Program 

Studi Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember 

dengan kebijakan PT. Bank X (PERSERO) Tbk Cabang Jember, dengan rincian 

jam kerja pada PT. Bank X (PERSERO) Tbk Cabang Jember sebagai berikut: 

a. Senin – kami  : 08;00 – 17;00 

b. Jum’at   : 07;30 – 17;00 

c. Sabtu – Minggu   : libur   

d. istirahat    : Senin – Kamis 12;00 – 13;00 

  Jum’at    12;00 – 13;30 

 

1.4 Bidang Ilmu 

Bidang ilmu yang digunakan sebagai landasan kegiatan Praktek Kerja Nyata 

dan penyusunan laporan hasil Praktek Kerja Nyata: 

1. manajemen perbankan konvensional dan syariah 

2. manajemen bank umum; dan 

3. dasar-dasar bank Umum. 

 

1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Adapun jadwal terkait dengan pelaksanaan kegiatan Prakter Kerja Nyata 

pada PT. Bank X (PERSERO) Tbk. Cabang Jember sebagai berikut:  
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Tabel 1.1: Tabel jadwal kegiatan Praktek Kerja Nyata pada PT. Bank X 

(PERSERO) Tbk. Cabang Jember. 

No Kegiatan Praktek kerja Nyata Minggu Ke- Jam 

Efektif 1 2 3 4 

1 Pengajuan surat permohonan PKN 

kepada PT. Bank X Jember, mengurus 

surat izin PKN, dan membuat prosedur 

PKN  

X    1 jam 

2 Perkenalan dengan pimpinan dan 

karyawan PT. Bank X Jember  

X    2 jam 

3 Pelaksanaan PKN, pengumpulan data, 

serta informasi yang dibutuhkan dalam 

proses penyusunaan tugas akhir  

X X X X 112 jam 

4 Konsultasi dengan dosen pembimbing   X X 5 jam 

5 Penyusunan laporan Praktek Kerja 

Nyata 

  X X 20 jam 

Total jam per- 1 bulan 144 jam 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bank  

2.1.1 Pengertian Bank 

Secara bahasa bank berasal dari bahasa Italia banco yang berarti bangku. 

Bangku inilah yang menjadi awalmula terbentuknya bank yang dikenal dan 

populer sampai sekarang ini. Pengertian bank secara istilah sederhana adalah 

tempat menyimpan dan meminjam uang. Sedangkan, pengertian bank menurut 

beberapa ahli: 

a. menurut Pierson dalam Malayu Hasibuan (2009:1) “Bank adalah badan usaha 

yang menerima kredit”. Teori tersebut menyatakan bahwa bank dalam 

operasinya hanya bersifat pasif, yaitu hanya menerima titipan uang; 

b. menurut Verryn Stuart dalam Malayu Hasibuan (2009:2) “Bank adalah badan 

usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan 

kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain sekalipun dengan jalan 

mengeluarkan uang baru kertas atau logam”. Menurut teori tersebut bank 

melaksanakan operasi pasif dan aktif; dan 

c. menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 “Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

kembali dana yang terkumpul tersebut ke masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup orang banyak. 

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki kegiatan utama penghimpun 

dana (baik berupa giro, tabungan, dan simpanan berjangka) dan penyalur dana 

dalam bentuk pinjaman dari masyarakat untuk masyarakat yang disebut dengan 

lembaga itermediasi, selain menghimpun dan menyalurkan dana bank juga 

melaksanakan lalu lintas pembayaran yang berarti bank menjadi pelaksana 

penyelesaian pembayaran transaksi komersial atau finansial dari pembayar ke 

penerima Malayu Hasibuhan (2009:2).  
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2.1.2 Fungsi Bank 

Berdasarkan pemaparan mengenai pengertian dan fungsi pokok bank 

sebagai lembaga intermediasi menurut Julius R. Latumaerissa (2014:4) antara 

lain: Agent of trust,Agent of development,dan Agent of service 

a. Agent of trust 

Agent of trust tersebut menunjukan bahwa aktifitas intermediasi yang 

dilakukan oleh dunia perbankan dilakukan berdasarkan asas keparcayaan, yang 

diartikan bahwa pengumpulan dana dan penyaluran dana yang dilakukan antara 

pihak nasabah dan bank harus didasari rasa percaya dari kedua belah pihak, 

baik dalam kegiatan menabung ataupun dalam kegiatan penyaluran kredit. 

Kepercayaan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dana nasabah yang 

ada di bank dan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman yang 

telah diterimanya; 

b. Agent of development 

Agent of development tersebut berkaitang dengan tanggung jawab bank dalam 

menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku 

ekonomi. Bank berfungsi untuk menjadi jembatan kepentingan-kepentingan 

pelaku ekonomi dalam transaksi ekonomi yang dilakukan; dan 

c. Agent of service 

Perbankan adalah lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan maupun jasa 

non-keuangan. Bank di samping memberikan pelayanan jasa keuangan 

sebagaimana kegiatan intermediasi yang selalu dilakukan, maka bank juga 

turut serta dalam memberikan jasa pelayanan yang lain seperti transfer, jasa 

kotak pengaman, jasa penangihan atau Inkaso yang ssat ini telah mengalami 

perubahan dengan nama City Clearing. 

2.1.3 Jenis Bank  

Jenis-jenis bank dibedakan berdasarkan aspek fungsinya menurut Julius R. 

Latumaerissa (2014:5) dibagi menjadi 5 jenis: 
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a. bank sentral 

Bank sentral adalah bank yang merupakan badan hukum milik negara yang 

tugas pokoknya membantu pemerintah dalam menjaga dan mencapai 

kestabilan nilai rupiah; 

b. bank umum 

Bank umum adalah bank yang sumber dana utamanya berasl dari simpanan 

pihak ketiga, serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana;  

c. bank pembangunan 

Bank pembangunan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya berasal 

dari penerimaan simapanan deposito serta Commercial Paper;   

d. bank desa 

Bank desa adalah kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya 

melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka 

program pemerintah memajukan pembangunan desa; dan 

e. B.P.R. (Bank Pengkreditan Rakyat) 

B.P.R. (Bank Pengkreditan Rakyat) adalah kantor bank di kota Kecamatan 

yang merupakan unsur penghimpun dana masyarakan maupun menyalurkan 

dananya disektor pertanian dan pedesaan.  

2.1.4 Level Perbankan Dan Ruang Lingkup Kerja 

Menurut Irham Fahmi (2015:6) setiap level perbankan memiliki perbedaan 

pada setiap ruang lingkup kerjanya. Adapun setiap level perbankan tersebut 

adalah:  

a. kantor pusat (Head Office) 

Kantor pusat memiliki tugas utama untuk menentukan kebijakan operasional 

untuk selanjutnya diaplikasikan kepada seluruh kantor cabang dan cabang 

pembantu. Adapun beberapa tugas penting yang harus diemban oleh pimpinan 

cabang adalah:  

1) mampu mencapai target laba sesuai dengan yang direncanakan; 

2) membangun manjemen yang sinergi pada seluruh jajaran termasuk pada 

struktur manajemen di kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor 

kas. Termasuk membangun hubungan dengan kantor cabang; 
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3) melaksanakan visi misi dengan pendekatan yang terukur dan sistematis; dan 

4) mengontrol penerapan manajemen resiko pada semua lini, termasuk 

membangun konsep deteksi dini terhadap kemungkinan-kemungkinan yang 

bisa terjadi dikemudian hari seperti kredit macet, penarikan dan deposito 

besar-besaran, dan lain-lainnya. 

b. kantor cabang (Brand Office) 

Kantor cabang memiliki ruang lingkup tugas yang lebih kecil dari kantor tugas 

namun memiliki tanggung jawab untuk mengontrol kerja seluruh kantor 

cabang pembantu dan kantor kas di bawahnya. Salah satu tugas dari kantor 

cabang adalah membantu terlaksananya berbagai program serta visi dan misi 

dari kantor pusat;  

c. kantor cabang pembantu (Sub Brand Office) 

Kantor cabang pembantu memiliki wewenang tidak sebesar kantor cabang. 

Artinya ada batasan-batasan ruang lingkup kegiatan yang tidak bisa dimasuki 

karena itu wewenang yang lebih tinggi. Pihak kantor cabang pembantu dan 

kantor cabang harus memiliki semangat kerjasama yang tinggi dalam usaha 

mewujudkan visi dan misi kantor pusat; dan 

d. kantor kas (Cash Office) 

Kantor kas dalam ruang lingkup kegiatannya hanya meliputi kegiatan Teller 

dan memiliki tugas sebatas melayani transaksi setoran dan penarikan tabungan 

serta deposito tabungan saja. Untuk pengajuan kredit biasanya pihak 

manajemen kantor kas akan merekomendasikan untuk menghubungi pihak 

kantor cabang pembantu dan kantor cabang. 

2.1.5 Produk-Produk Bank 

Macam-macam produk menurut Sinungan (2000:35) antara lain: 

a. tabungan 

Tabungan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati 

yang tidak dapat ditarik dengan cek; 
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b. giro 

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran 

lainnya atau dengan cara pemindah bukuan; 

c. deposito 

Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga 

dengan bank yang bersangkutan; dan 

d. kredit 

Kredit adalah penyediaan uang tagihan yang 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 pemberian bunga.  

  

2.2 Kredit 

2.2.1 Pengertian Kredit 

Kredit berasal dari kata Italia, Credere yang artinya kepercayaan, yaitu 

kepercayaan dari kreditor bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman 

beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak Malayu Hasibuan 

(2009:87). Sedangkan, secara istilah pengertian kredit menurut beberapa ahli 

adalah:  

a. menurut Julius R. Latumaerissa (2014:119) secara etimologi istilah kredit 

berasal dari bahasa Latin, yaitu kata Latin Credo berarti saya percaya (Trust). 

Kata tersebut sebenarnya terbentuk dari dua kata yaitu Crad dari bahasa 

Sansekerta yang berarti percaya (Trust) dan Do dari bahasa latin yang 

bermakna menempatkan (To Place); 

b. menurut Jhonson dalam Julius R. Latumaerissa (2014:119), “Kredit adalah 

kemampuan untuk memperoleh barang-barang atau jasa-jasa dengan 

memberikan janji untuk membayar dengan uang (atau barang) seketika diminta 

pembayarannya atau pada suatu hari tertentu di kemudian hari”; 
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c. menurut Tucker dalam Julius R. Latumaerissa (2014:119), “Kredit adalah 

perpindahan suatu yang berharga kepada orang lain, baik berupa uang, barang, 

ataupun jasa-jasa, dengan keyakinan bahwa ia akan berkemauan dan 

berkemampuan untuk membayar imbangannya pada suatu hari mendatang”; 

dan 

d. menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dalam Irham Fahmi (2015:65), 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 

Dari penjelasaan diatas mengenai pengertian kredit secara sederhana kredit 

atau pembiayaan adalah kegiatan meminjam barang kepada pihak lain yang akan 

dikembalikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.  

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit 

Kredit dapat disetujui atau dicairkan jika unsur-unsur dari kredit tersebut 

telah terpenuhi, baik pihak bank dan pihak peminjam. Sedangkan, menurut Irham 

Fahmi (2015:70) unsur-unsur tersebut terbagi menjadi 6: 

a. kepercayaan 

Kepercayaan adalah keyakinan antar kedua belah pihak, baik kreditor dan 

debitur bahwa mereka mampu memenuhi kewajiban dan hak yang telah 

menjadi tanggung jawab masing-masing; 

b. waktu 

Waktu adalah limit atau batas waktu yang diberikan kepada pihak bank kepada 

pihak peminjam untuk melunasi kredit yang mereka ajukan, sesuai dengan 

kesepakatan kedua belah pihak; 

c. resiko 

Resiko adalah keadaan terburuk pada saat kredit tersebut tidak kembali atau 

timbulnya kredit macet. Resiko tersebut berkaitan dengan lamanya waktu 

pemberian kredit yang menyebabkan meningkatnya resiko yang timbul, yang 

dapat diminimalisir dengan penempatan jaminan dalam pemberian kredit; 
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d. prestasi 

Pretasi adalah prestasi yang dimiliki oleh kreditur untuk diberikan kepada 

debitur yang berkaitan dengan prestasi dan wanprestasi; 

e. adanya kreditur 

Kreditur adalah pihak yang memiliki uang, barang, atau jasa untuk 

dipinjamkan kepada pihak lain, dengan harapan dari hasil pinjaman itu akan 

diperoleh keuntungan dalam bentuk bunga sebagai balas jasa dari uang, barang, 

atau jasa yang telah dipinjamkan tersebut; dan 

f. adanya debitur 

Debitur adalah pihak yang memerlukan uang, barang, atau jasa dan 

berkomitmen untuk mampu mengembalikannya tepat sesuai dengan waktu 

yang telah disepakati, serta bersedia menanggung berbagai resiko jika 

melakukan keterlambatan sesuai dengan ketentuan administrasi dalam 

kesepakatan perjanjian yang tertera disana.  

2.2.3 Penilaian Kredit 

Sebelum melakukan keputusan pemberian kredit oleh pihak bank kepada 

nasabahnya, maka pihak bank terlebih dahulu melaksanakan penilaian kredit 

secara umum terhadap nasabah yang mengajukan kredit. Penilain tersebut biasa 

dikenal dengan istilah prinsip 5C. Menurut Irham Fahmi (2015:68) prinsip-prinsip 

tersebut adalah: 

a. Character (karakter) 

Karakter adalah penilaian dari sisi psikologis calon penerima kredit itu sendiri, 

baik itu sifat, latar belakang keluarga, dan gaya hidup; 

b. Capacity (kemampuan) 

Kemampuan adalah penilaian dari sisi kesanggupan seorang kreditur dalam 

mengelola usahanya untuk memilihat kemampuan membayar; 

c. Capital (modal) 

Modal adalah penilaian dari sisi kekayaan yang dimiliki oleh calon kreditor; 
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d. Collateral (jaminan) 

Jaminan adalah penilaian dari sisi barang atau sesuatu yang dapat dijadikan 

jaminan pada saat seseorang akan melakukan peminjaman dana dalam bentuk 

kredit ke sebuah bank; dan 

e. Condition of economy (kondisi ekonomi) 

Kondisi ekonomi adalah penilaian dari sisi perubahan-perubahan ekonomi 

yang terjadi.  

2.2.4 Jenis-Jenis Kredit 

Kredit dapat dibedakan menjadi banyak macam, perbadaan yang ada dari 

setiap jenisnya memiliki keunggulan dan kemudahan yang tidak dimiliki satu 

dengan yang lain. Perbedaan masing-masing jenis kredit menyebabkan calon 

debitur dapat dengan mudah memilih kredit yang sesuai dengan kebutuhanya. 

Menurut Irham Fahmi (2015:70) macam-macam kredit berdasarkan jenis dan 

jangka waktu kredit. 

a. kredit berdasarkan jenis: 

1) kredit konsumtif (Consumtive Credit) 

Kredit konsumtif (Consumtive Credit) adalah kredit yang diajukan oleh 

seorang debitur kepada kreditur guna memenuhi kebutuhan pribadinya; 

2) kredit produktif (Productive Credit) 

Kredit produktif (Productive Credit) adalah yang diajukan untuk membiayai 

kegiatan usaha, baik digunakan untuk ekspansi usaha ataupun meningkatkan 

grafik hasil yang akan diperoleh. Kredit produktif dibagi menjadi dua 

macam yaitu: 

a) kredit investasi (Invesment Credit) 

Kredit investasi (Invesment Credit )adalah kredit yang diajukan oleh 

debitur dengan tujuan untuk digunakan dalam proses pembelian barang-

barang modal; dan 

b) kredit modal kerja (Working Capital Credit) 

Kredit modal kerja (Working Capital Credit) adalah kredit yang diajukan 

oleh debitur dengan tujuan untuk  digunakan dalam proses pembelian 

bahan baku atau kebutuhan suku cadang. 
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3) kredit perdagangan (Trade Credit) 

Kredit Perdagangan (Trade Credit) adalah kredit yang dananya digunakan 

untuk keperluan perdagangan. Kredit tersebut diajukan dengan maksut 

untuk membuat barang yang telah diproduksi tersebut menjadi lebih 

berguna dan bisa dipakai oleh banyak orang, bukan hanya pad mereka yang 

berada disatu area tapi diharapkan barang tersebut bisa dipakai oleh banyak 

orang dari tempat yang berbeda. Kredit tersebut dibagi menjadi dua macam 

yaitu: 

a) kredit perdagangan dalam negeri; dan 

b) kredit perdagangan luar negeri atau yang disebut dengan kredit ekspor 

impor. 

b. kredit berdasarkan jangka waktu 

1) kredit jangka pendek (Short Term Credit) 

Kredit jangka pendek (Short Term Credit) adalah kredit yang memiliki 

jangka waktu maksimal 1 tahun; 

2) kredit jangka menengah (Medium Term Loan)  

Kredit jangka menengah (Medium Term Loan) adalah kredit yang memiliki 

jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun, biasanya kredit tersebut digunakan 

untuk membiayai biaya kerja baik itu pembayaran upah, memebli suku 

cadang ataupun membeli bahan baku; dan 

3) kredit jangka panjang (Long Term Loan) 

Kredit jangka panjang (Long Term Loan) adalah kredit yang memiliki 

jangka waktu lebih dari tiga tahun, biasanya kredit tersebut digunakan untuk 

pembiayaan barang modal.  

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

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


14 

 

 

 

BAB 3. GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1 Sejarah Beririnya PT. Bank X (PERSERO) Tbk. 

PT. Bank X (PERSERO) Tbk didirikan pada tanggal 05 Juli 1946, PT. 

Bank X (PERSERO) Tbk atau bank X menjadi bank pertama milik negara 

yang lahir setelah kemerdekaan Republik Indonesia yang didirikan oleh 

Raden Mas (R.M) Margono Djijohadikusimo. Lahir pada masa perjuangan 

kemerdekaan Republik Indonesia, PT. Bank X (PERSERO) Tbk Cabang 

Jember sempat berfungsi sebagai bank setral dan bank umum sebagai yang 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang No. 

2/1946, sebelum akhirnya beroperasi sebagai bank komersial sejak tahun 

1955. Oeang Republik Indonesia atau ORI sebagai alat pembayaran resmi 

pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Oktober 

1946 dicetak dan diedarkan oleh PT. Bank X (PERSERO) Tbk Cabang Jember.  

De Javache adalah bank warisan dari pemerintah Belanda sebagai 

bank sentral pada tahun 1949, Pemerintah membatasi peran PT. Bank X 

(PERSERO) Tbk Cabang Jember sebagai bank sentral. PT. Bank X (PERSERO) 

Tbk Cabang Jember lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan dan diberi 

hak untuk bertindak sebagai bank devisa pada tahun 1950 dengan akses 

langsung untuk transaksi luar negeri. Kantor cabang PT. Bank X (PERSERO) 

Tbk Cabang Jember pertama diluar negeri dibuka di Singapura pada tahun 

1955. Peranan Bank X untuk mendukung perekonomian Indonesia semakin 

stategis dengan munculnya inisiatif untuk melayani seluruh lapisan 

masyarakat dari Sabang sampai Merauke pada tahun 1960-an dengan 

memperkenalkan berbagai layanan perbankan seperti Bank Terapung, Bank 

Keliling, Bank Bocah, dan Bank Sarinah. Tujuan utama dari pembentukan 

Bank Terapung adalah untuk melayani masyarakat yang tinggal 

dikepulauan. PT. Bank X (PERSERO) Tbk Cabang Jember juga meluncurkan 

Bank Keliling, yaitu jasa layanan perbankan di mobil keliling sebagai upaya 

proaktif untuk mendorong masyarakat menabung. Sesuai dengan UU No. 17 
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Tahun 1968 sebagai bank umum dengan nama PT. Bank X (PERSERO) Tbk 

Cabang Jember 1946, Bank X bertugas memperbaiki ekonomi masyarakat 

dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.  

Segmentasi nasabah juga telah dibidik PT. Bank X (PERSERO) Tbk 

Cabang Jember sejak awal dengan dirintisnya bank yang melayani khusus 

nasabah wanita yaitu Bank Sarinah dimana seluruh petugas bank adalah 

perempuan dan Bank Bocah yang memeberikan edukasi kepada anak-anak 

agar memiliki kebiasaan menabung sejak dini. Pelayanan Bank Bocah 

dilakukan juga oleh anak-anak. Bahkan sejak 1963, PT. Bank X (PERSERO) 

Tbk Cabang Jember telah merintis layanan perbankan di perguruan tinggi 

saat membuka Kantor Kas pembantu di Universtas Sumatra Utara (USU) di 

Medan. Saat ini PT. Bank X (PERSERO) Tbk Cabang Jember telah memiliki 

kantor layanan hampir di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta 

terkemuka di Indonesia. 

Dalam masa perjalanannya, PT. Bank X (PERSERO) Tbk Cabang Jember 

telah mereposisi identitas korporatnya untuk menyesuaikan dengan pasar 

keuangan yang dinamis. Identitas pertama sejak PT. Bank X (PERSERO) Tbk 

Cabang Jember berdiri berupa lingkaran warna merah dengan tulisan PT. 

Bank X (PERSERO) Tbk Cabang Jember 1946 berwarna emas melambangkan 

persatuan, keberanian, dan patriotisme yang memang merefleksikan 

semangat PT. Bank X (PERSERO) Tbk Cabang Jember sebagai Bank 

Perjuanagan. Pada tahun 1988, identitas korporat berubah menjadi logo 

layar kapal dan gelombang untuk merepresentasikan posisi PT. Bank X 

(PERSERO) Tbk Cabang Jember sebagai Bank Pemerintah Indonesia yang 

siap memasuki pasar keuangan dunia dengan memiliki kantor cabang di luar 

negeri.  

Setelah krisis melanda Asia tahu 1988 yang mengguncang 

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasioanal, PT. Bank X 

(PERSERO) Tbk Cabang Jember melakukan program restrukturisasi termasuk 

diantaranya melakukan rebranding untuk membangun dan memperkuat 
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reputasi PT. Bank X (PERSERO) Tbk Cabang Jember. Tahun 1992, status 

hukum dan nama Bank X Berubah menjadi PT. Bank X (PERSERO) Tbk 

Cabang Jember, sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik 

diwujudkan melalui penawaran saham perdana dipasar modal tahun 1996. 

Kemampuan PT. Bank X (PERSERO) Tbk Cabang Jember untuk beradaptasi 

terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial, budaya, serta 

teknologi tercermin melalui penyempurnaan identitas perusahaan dari masa 

kemasa. PT. Bank X (PERSERO) Tbk Cabang Jember bertekad untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi negeri, serta senantiasa menjadi 

kebanggan negara (PT. Bank Negara Indonesia, 2018). 

3.1.1 Visi dan Misi PT. Bank X (PERSERO) Tbk 

Menurut PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk (2018),Visi dan 

misi yang menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan usaha, serta yang 

digunakan sebagai pengontrol kegiatan usaha yang dijalankan pada PT. Bank X 

(PERSERO) Tbk. Cabang Jember. Visi PT. Bank X (PERSERO) Tbk. Cabang 

Jember adalah menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan 

kinerja. Misi dari PT. Bank X (PERSERO) Tbk. Cabang Jember: 

a. memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh 

nasabah dan mitra pilihan utama; 

b. meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi Investor; 

c. menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai kebanggan untuk berkarya 

dan berprestasi;  

d. meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan 

komunitas; dan 

e. menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik 

bagi industri. 

3.1.2 Budaya Kerja PT. Bank X (PERSERO) Tbk 

Menurut PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk (2018), budaya 

kerja PT. Bank X (PERSERO) Tbk. Cabang Jember  terdiri dari 4 nilai budaya 

kerja, yaitu : 

a. profesinalisme; 
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b. integritas; 

c. orintasi pelanggan; dan 

d. perbaikan tiada henti. 

Sedangkan, nilai perilaku utama insan pada PT. Bank X (PERSERO) Tbk 

Cabang Jember: 

a. meningkatkan kompetansi dan memberikan hasil baik; 

b. jujur, tulus, dan ikhlas; 

c. memberikan pelayanan terbaik melalui kemitraan yang sinergi; 

d. senantiasa melakukan penyempurnaan; dan 

e. kreatif dan inovatif.  

 

3.2 Struktur Organisasi 

Menurut PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk (2018), struktur 

organisasi digunakan dalam sebuah organisasi atau lembaga adalah untuk mencapai 

visi suatu organisasi atau lembaga, yang mana dengan adanya struktur organisasi 

misi perusahaan dapat dilaksanakan, baik dalam membagian wewenang, tanggung 

jawab, dan koordinasi per-bidang. Dengan adanya struktur organisasi yang baik 

akan menimbulkan kerjasama yang baik diantara karyawan dan meminimalkan 

terjadinya tanggung jawab ganda pada karyawan. 

Sedangakan pada PT. Bank X (Persero) Tbk. Cabang Jember, struktur 

organisasi yang digunakan adalah struktur organisasi linier (garis lurus), dengan 

jalur kekuasaan langsung diberikan dari atasan kepada bawahan masing-masing dan 

karyawan langsung bertanggung jawab secara vertikal kepada atasannya untuk 

memudahkan pelaksanaannya pada setiap pekerjaan pekerjaan yang harus diketahui 

dengan jelas dan tepat batasan mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab 

setiap karyawan. Bentuk organisasi tersebut umumnya digunakan untuk organisasi 

yang daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang tugas yang beraneka ragam. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

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


18 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Struktur organisasi pada PT.Bank X (Persero) Tbk Kantor Cabang         

Jember  

Sumber: PT. Bank X (PERSERO) Tbk. Cabang Jember, 2018 
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3.2.1 Tugas Masing-masing Bagian 

Berdasarkan PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Jember 

(2018), pembagian tugas dan kegiatan pokok disetiap bagiannya menurut struktur 

organisasi PT Bank X (PERSERO) Tbk Cabang Jember sebagai berikut: 

a. Pemimpin Cabang; 

Pemimpin cabang memiliki jabatan untuk menetapkan rencana kerja dan 

anggaran, sasaran usaha dan tujuan yang akan dicapai dengan aktif menyelia 

secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya di area kerja sejalan 

dengan sistem serta prosedur yang berlaku. Tanggung jawab utama pemimpin 

cabang adalah: 

1) memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktifitas kantor 

cabang dan kantor layanan terutama dalam hal meningkatkan mutu 

pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan, dan pengendalian 

usaha serta pengelolaan administrasi cabang sehingga dapat memberikan 

kontribusi laba yang nyata terhadap bank; 

2) bertanggung jawab sepenuhnya untuk membina dan mengembangkan 

kepegawaian kantor cabang dan kantor layanan dalam usaha meningkatkan 

prestasi dan mutu kerja pegawai; dan 

3) bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan manajemen secara optimal 

melalui pembentukan komite-komite yang melibatkan kantor cabang dan 

kantor layanan secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi 

secara efektif. 

b. Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah (PBN); 

Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah (PBN) memiliki jabatan untuk 

memberikan dukungan kepada pemimpin cabang dalam mengkoordinasikan 

dan mengendalikan aktifitas operasional dan pelayanan transaksi produk dan 

jasa bank kepada nasabah. Tanggung jawab utama pemimpin bidang pelayanan 

nasabah adalah sebagai berikut: 

1) menyelia seluruh aktivitas pelayanan nasabah di front office dan 

mengupayakan pelayanan yang optimal; 
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2) mempimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas harian 

pelayanan nasabah di front office sesuai standart layanan sehingga mampu 

memberikan kontribusi terhadap laba Bank secara keseluruhan; dan 

3) memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya 

dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan atau penyempurnaan 

atas temuan hasil pemeriksaan audit (intern atau ekstern) telah dilakukan 

sesuai dengan rencana atau perbaikan atau penyempurnaan yang diberikan 

oleh auditor. 

c. Penyelia dan Asisten Pelayanan Uang Tunai (PUT);  

Penyelia Pelayanan Uang Tunai (PUT) bertanggungjawab atas semua jenis 

pelayanan transaksi kas atau tunai dan pemindahan, melayani kegiatan 

eksternal payment point dan mengelola kas ATM. Tanggung jawab utama 

jabatan penyelia pelayanan uang tunai adalah sebagai berikut: 

1) melayani semua jenis transaksi kas atau tunai dan pemindahan; 

2) melayani kegiatan eksternal payment point; 

3) mengelola kas ATM; 

4) mengelola sistem penerimaan atau antrian nasabah; dan 

5) mengelola pelaksanaan layanan untuk kenyamanan nasabah. 

Asisten Pelayanan Uang Tunai (PUT) bertugas untuk melayani semua jenis 

transaksi kas atau tunai dan pemindahan, melayani kegiatan eksternal payment 

point dan mengelola kas ATM 

d. Penyelia Pelayanan Nasabah (PNC); 

Penyelia Pelayanan Nasabah (PNC) bertanggung jawab atas pengelolaan 

transaksi produk dana seperti giro, tabungan, deposito, simponi, dll. 

Bertanggung jawab atas layanan penerbitan kartu, melayani transaksi pencairan 

bunga deposito, melayani informasi transaksi produk dana, jasa dan kredit, 

melayani transaksi kiriman uang, melayani nasabah custodian, melayani 

transaksi layanan, mengelola sistem penerimaan antrian nasabah, dan 

mengelola pelaksanaan layanan untuk kenyamanan nasabah. Sedangkan, 

Asisten PNC bertugas untuk mengelola transaksi produk dana seperti giro, 

tabungan, deposito, simponi, dll. Melayani penerbitan kartu, melayani transaksi 
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pencairan bunga deposito, melayani informasi transaksi produk dana, jasa dan 

kredit, melayani transaksi kiriman uang, melayani nasabah custodian, melayani 

transaksi layanan, mengelola sistem penerimaan antrian nasabah, dan 

mengelola pelaksanaan layanan untuk kenyamanan nasabah. 

e. Penyelia Sentra Kas dan asisten Kasir; 

Tanggung jawab utama dari jabatan penyelia sentra kas  dan tugas asisten kasir 

adalah sebagai berikut: 

1) Penyelia Sentral Kas 

a) pengelolaan ULE (Uang Layak Edar); 

b) pengelolaan UTLE (Uang Tak Layak Edar); 

c) kebutuhan kas cabang di bawah koordinasi; dan 

d) pelaksanaan aktivitas kas untuk anggota focus group. 

2) Asisten Kasir 

a) mengelola ULE (Uang Layak Edar); 

b) mengelola UTLE (Uang Tak Layak Edar); 

c) memenuhi kebutuhan kas cabang di bawah koordinasi; dan 

d) melaksanakan aktivitas kas untuk anggota focus group. 

f. Pemimpin Bidang Operasional (PBO); 

Pimpinan Bidang Operasi (PBO) memiliki jabatan untuk mengelola dan 

menyusun rencana kerja, anggaran, penetapan target pelayanan, aktivitas 

administrasi dan transaksi back office serta mengelola sumber daya manusia 

kantor cabang. Tanggung jawab utama pemimpin bidang operasional adalah 

sebagai berikut: 

1) bertanggung jawab penuh dan berperan aktif dalam kegiatan; 

2) memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas harian 

administrasi di back office dan aktivitas operasional lainnya dalam rangka 

memberikan peningkatan bisnis dan memaksimalkan kontribusi laba 

terhadap laba bank secara keseluruhan; 

3) mengelola secara profesional pengembangan karyawan back office melalui 

pelatihan (internal atau eksternal) termasuk usulan kandidat untuk promosi 

atau rotasi kepada pimpinan cabang; dan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

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


22 

 

 

 

4) mengimplementasikan standar pelayanan bersama unsur pemimpin untuk 

mencapai unsur standar pelayanan. 

g. Penyelia Logistik dan Manajemen Modal Manusia; 

Penyelia Logistik dan Manajemen Modal Manusia bertugas dalam 

mengembangkan modal manusia. Bertanggung jawab atas kemajuan kinerja 

karyawan dan perusahaan. Menempatkan sumber daya manusia sebagai aset 

dan pemeran pokok  yang unggul dalam menciptakan kinerja bisnis 

maksimum. Mampu belajar dari pengalamannya untuk membuat keputusan-

keputusan yang lebih baik secara progresif. Pendekatan Manajemen Modal 

Manusia sebagai suatu sistem dirancang untuk menciptakan keunggulan 

kompetitif yang bersinambung melalui pengembangan karyawan. Sedangkan, 

tugas dari Asisten administrasi sumber daya manusia dan logistic serta, Asisten 

Settlement ATM yaitu: 

1) Asisten administrasi sumber daya manusia: 

a) pengelolaan laporan keuangan dan kebenaran pembukuan transaksi-

transaksi cabang; 

b) pengelolaan administrasi dan data kepegawaian cabang; 

c) pengelolaan urusan pengadaan cabang dan urusan umum lainnya; 

d) pengelolaan laporan perpajakan internal. 

2) Asisten Settlement ATM: 

a) pengelolaan komplain kendala ATM; 

b) pengelolaan kepegawaian penunjang (satuan pengamanan, supir, pelayan, 

jaga malam, dll) cabang; dan 

c) usulan penambahan/ perubahan/ update user CS, SCO, HRIS dan sitem 

lainnya. 

h. Penyelia  Dana Nasabah Kredit (DNK); 

Penyelia Dana Nasabah Kredit (DNK) bertanggung jawab atas pengelolaan 

dana nasabah kredit standar. Bertanggunngjawab atas berkas – berkas debitur 

yang disetor di bank untuk persyaratan kredit. Asisten DNK bertugas 

membantu administrasi kredit dari debitur kredit standar yang dimiliki 
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karyawan dan bertugas menyimpan berkas – berkas debitur yang disetor di 

bank untuk persyaratan kredit. 

i. Penyelia Administration Divition Credite; 

Penyelia Administration Divition Credite bertanggung jawab atas administrasi 

kredit produktif dan consumer dari debitur. Bertanggunng jawab atas berkas–

berkas debitur yang disetor di bank untuk persyaratan kredit. Sedangkan,  

Asisten Administration Divition Credite bertugas membantu administrasi kredit 

dari debitur yang dimiliki karyawan. Bertugas menyimpan berkas–berkas 

debitur yang disetor di bank untuk persyaratan kredit. 

j. Penyelia RSC (Resiko Bisnis Konsumer); 

Bertanggung jawab atas pengawasan debitur kredit konsumer atas kredit yang 

diajukan. 

k. Pemimpin Bidang Pembinaan (PBP 2)  Bisnis Kredit; 

PBP 2 memiliki jabatan untuk mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan 

aktifitas operasional kredit, dan pelayanan transaksi kredit dan jasa kedit bank 

kepada nasabah. Tanggung jawab utama pemimpin bidang pembinaan kantor 

layanan antara lain sebagai berikut: 

1) menyelia seluruh aktifitas pelayanan nasabah di front office dan 

mengupayakan pelayanan kredit yang optimal; 

2) memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktifitas harian 

pelayanan nasabah di front office sesuai dengan standar layanan; dan 

3) pengelolaan secara profesional pengembangan karyawan unit pelayanan 

dengan pelatihan (internal atau eksternal) termasuk memberikan usulan 

kandidat untuk promosi atau rotasi cabang utama. 

l. Customer Relationship Officer (CRO); 

Customer Relationship Officer (CRO) bertugas menjual produk kredit dari 

bank kepada calon debitur yang nantinya akan menjadi debitur bank dan 

bertugas mengumpulkan data-data calon debitur kredit. 

m. Relationship Manager (RM); 

Relationship Manager (RM) bertugas menganalisa kelayakan data-data yang 

disetor nasabah untuk persyaratan kredit yang diajukan. Menghitung besar 
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bunga yang akan ditanggungkan kepada calon debitur. menegelola data 

debitur. 

n. Penyelia Pemasaran (3); 

Penyelia pemasaran (3) bertanggung jawab atas data-data yang debitur kredit 

produktif yang telah memenuhi syarat. Analis kredit standar bertugas 

menganalisa lebih lanjut kelayakan data-data debitur kredit prduktif. 

Menganalisa validitas data-data debitur yang sudah disetor dari tahap 

sebelumnya. 

o. Penyelia Pemasaran (2); 

Penyelia kredit bertanggungjawab atas data-data debitur kredit konsumtif yang 

telah memenuhi syarat. Asisten kredit konsumer bertugas dalam administrasi 

debitur kredit konsumtif. Sedangkan, asisten Collection bertugas menghubungi 

debitur bermasalah. Bertugas dalam mediasi dengan debitur untuk 

permasalahan kredit dan mengurusi penagihan denda kredit yang bermasalah. 

p. Penyelia Pemasaran (4); 

Penyelia pemasaran bertanggung jawab atas data-data yang debitur kredit 

produktif menengah ke atas yang telah memenuhi syarat. Asisten pemasaran 

bertugas atas data-data administrasi debitur kredit menengah ke atas yang telah 

memenuhi syarat. 

q. Pemimpin Bidang Pembinaan (PBP 1)  bisnis Outlite; 

Pemimpin Bidang Pembinaan (PBP 1) memiliki jabatan untuk mengelola, 

mengkoordinasikan, mengendalikan aktifitas operasional kredit dan pelayanan 

transaksi kredit dan jasa kedit bank kepada nasabah. Tanggung jawab utama 

pemimpin bidang pembinaan kantor layanan antara lain sebagai berikut: 

1) menyelia seluruh aktifitas pelayanan nasabah di front office dan 

mengupayakan pelayanan kredit yang optimal; 

2) memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktifitas harian 

pelayanan nasabah di front office sesuai dengan standar layanan; dan 

3) pengelolaan secara profesional pengembangan karyawan unit pelayanan 

dengan pelatihan (internal atau eksternal) termasuk memberikan usulan 

kandidat untuk promosi atau rotasi cabang utama. 
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r. Penyelia Penjualan atau Pemasaran (1); 

Bertanggung jawab atas pemasaran produk-produk dana simpanan dari PT. 

Bank X (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember:  

1) Analis penjualan 

Analis penjualan bertugas menganalisa pencapaian pemasaran produk dana 

simpanan Bank X kepada masyarakat; 

2) Asisten penjualan 

Asisten penjulan bertugas memasarkan produk dana simpanan Bank X 

kepada masyarakat; 

3) Administrasi penjualan 

Administrasi penjualan bertugas dalam administrasi penjualan produk dana 

simpanan Bank X; dan 

4) Asisten Brenchless Banking 

Asisten Brenchless Banking bertugas melakukan baksos dari pemerintah. 

s. Kantor Cabang Pembantu; 

Kantor Cabang Pembantu (KCP) bertugas membantu kator cabang untuk 

melakukan kinerjanya diwilayah tertentu 

t. Payment Point; 

Payment point bertugas melayani masyarakat yang melakukan pembayaran 

yang relatif rutin dan nilainya relatif kecil seperti pembayaran rekening listrik, 

telepon, dan air, & pembayaran kartu prabayar. 

u. Kantor Kas; 

Kantor Kas bertugas membantu kator cabang untuk melakukan kegiatan 

penerimaan dari dan  pembayaran di wilayah tertentu. 

v. Auditor Decited; 

Auditor Decited bertugas sebagai pengawas atau auditor PT. Bank X 

(PERSERO) Tbk Cabang Jember. 

w. Risk Business Credit; 

Risk Business Credit bertugas mengontrol dan membantu melakukan 

mitigassi resiko terhadap bisnis supaya dapat diminimalisir. 
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x. Jaringan Kantor Perusahaan Anak; 

Jaringan kantor perusahaan anak perusahaan PT. Bank X (PERSERO) Tbk 

seperti Bank X Life, Bank X Syariah. 

y. Small Remidial Recovery Assistan. 

Small Remidial Recovery Assistan bertugas mengelola dan dan menagih 

debitur Noan Perfoming Loan dan tutup buku (PT. Bank Negara Indonesia, 

2018). 

 

3.3 Kegiatan Pokok PT. Bank X (PERSERO) Tbk 

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank 

disebut sebagi badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masayarakat dalam bentuk kredit atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Adapun kegiatan yang dijalankan oleh bank PT. Bank X (PERSERO) Tbk Jember 

menunut PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk (2018) yaitu: 

1. simpanan  

a. X Taplus 

X Taplus adalah produk tabungan yang memberikan kemudahan, 

kenyamanan layanan, dan banyak keuntungan untuk berbagai aktivitas 

transaksi perbankan; 

b. X Taplus Bisnis 

X Taplus Bisnis adalah  produk tabungan yang diperuntukan bagi pelaku  

usaha maupun bukan pelaku usaha, baik perorangan maupun non 

perorangan yang dilengkapi dengan fitur, dan fasilitas yang memberikan 

kemudahan, serta fleksbilitas dalam mendukung transaksi bisnis; 

c. X Tappa 

X Tappa adalah produk tabungan yang diperuntukan bagi pegawai atau 

anggota suatu perusahaan atau organisasi profesi yang menjalin kerjasama 

dengan bank X yang berfungsi sebagai sarana tabungan, kartu  identitas 

pegawai atau anggota;  
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d. X Taplus Muda 

X Taplus Muda adalah produk simpanan dalam bentuk turunan dari 

tabungan X taplus dan diperuntukan bagi kaum muda dengan usia mulai 

dari 15 sampai dengan 25 tahun;  

e. X Taplus Muda Co-Brand  

X Taplus Muda Co-Brand adalah produk simpanan yang diberikan kepada 

para mahasiswa perguruan tinggi yang bekerjasama dengan bank X yang 

berfungsi untuk menampung keperluan pembayaran SPP atau lainnya;  

f. X Taplus Anak  

X Taplus Anak adalah produk simpanan yang diperuntukan bagi anak-anak 

usia 0 S/d 17 tahun;  

g. X Tappenas 

X Tappenas adalah produk simpanan berjanka untuk membantu 

perencanaan keuangan untuk mewujudkan tujuan masa depan dengan lebih 

pasti dan aman; 

h. X Haji 

X Haji adalah produk simpanan untuk mewujudkan niat ibadah haji; 

i. X Dollar 

X Dollar adalah produk simpanan dalam mata uang asing (USD/SDG) yang 

memiliki nilai tukar lebih stabil dan aman serta memeberikan berbagai 

kemudahan dalam bertansaksi; 

j. X Simpanan Pelajar 

X Simpanan Pelajar adalah produk simpanan untuk siswa PAUD, TK, SD, 

SMP, SMA, Madrasah (MI, MTS, MA) atau sederajat yang diterbitkan 

secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan 

sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangja edukasi dan unklusi 

keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini; 

k. Tabunganku 

Tabunganku adalah produk simpanan dari bank X untuk perorangan dengan 

persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-
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bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

l. X Deposito 

X Deposito adalah produk simpanan berjangka yang menjadikan simpanan 

nasabah aman dengan tingkat suku bunga yang menarik; dan 

m. X Simponi 

X Simponi adalah layanan program pensiun yang diselenggarakan oleh dana 

pensiun lembaga keuangan PT. Bank X (PERSERO) Tbk.  

2. Pinjaman  

a. X Griya 

X Griya adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang dapat digunakan untuk: 

pemebelian, pembangunan, renovasi, top up, refinancing, atau take over 

properti berupa rumah tinggal, villa, apartemen, kondominium, rumah, toko, 

kantor, atau tanah kaveling yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan 

masing-masing pemohon;  

b. X Griya Multiguna 

X Griya Multiguna  adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur 

untuk tujuan konsumtif dengan jaminan atas nama pemohon atau pasangan 

berupa rumah, apartemen, ruko, dan rukan;  

c. X Fleksi 

X Fleksi adalah fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang diberikan 

kedapa pegawai aktif yang mempunyai penghasilan tetap (fixed income) 

untuk keperluan konsumtif yang tidak bertentangan dengan peraturan 

maupun Undang-Undang yang berlaku; 

d. X Instant  

X Instant adalah fasilitas pinjaman yang dijamin dengan simpanan dalam 

bentuk tabingan/deposito/giro yang diterbitkan oleh bank X atau yang 

dijamin dengan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) yang dibeli nasabah baik di 

bank X, bank lain, atau perusahaan sekuritas sebagai agen penjual dan 

disimpan si sub registry sesuai ketentuan. Adapun jenis dari pinjam X 

instant antara lain: 
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1) X Instan rupiah dijamin dengan simpanan rupiah; 

2) X Instan valas USD dijamin dengan simpanan valas USD; dan 

3) X Instan dengan jaminan ORI. 

e. X Fleksi Pensiun 

X Fleksi Pensiun adalah fasilitas kredit lunak (softloan) yang diberikan 

kepada calon pensiun dan pensiunan yang mempunyai penghasilan tetap 

(fixed income), untuk keperluan konsumtif sepanjang tidak melanggar 

ketentuan internal dan eksternal yang berlaku; 

f. KUR (Kredit Usaha Rakyat)  

KUR (Kredit Usaha Rakyat) adalah fasilitas kredit dari bank X untuk 

digunakan sebagai tambahan modal produktif dalam bentuk kredit modal 

kerja. Ada beberapa jenis kredit usaha rakyat, antara lain: 

1) KUR Mikro  

KUR Mikro adalah fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pelaku 

usaha mikro yang telah menjalankan usahanya selama enam bulan, 

dengan maksimal pinjaman sebesar Rp 25.000.000;  

2) KUR Ritel  

KUR Ritel adalah fasilitas kredit dengan maksimal pinjaman Rp 

500.000.000 yang diberikan kepada pelaku usaha;  

3) KUR TKI (Tenaga Kerja Indonesia) 

KUR TKI adalah fasilitas kredit  yang diberikan kepada calon tenaga 

kerja Indonesia yang telah memiliki ketetapan untuk berangkat keluar 

negri, dengan pinjamn maksimal sebesar Rp 25.000.000; dan 

4) KUR Lingkage  

KUR Lingkege adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada lembaga 

keuangan (Bank Perkreditan Rakyat dan Koperasi Simpan Pinjam, 

dengan maksimal palfon KUR disesuaikan dengan kebutuhan lembaga 

keuangan. 
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g. X Wirausaha  

X Wirausaha adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada pelaku usaha 

dengan besar pinjaman mulai Rp. 500.000.000 sampai Rp 1.000.000.000. X 

wirausaha memiliki beberapa jenis yaitu: 

1) X Wirausaha KMK (Kredit Modal Kerja)  

X Wirausaha KMK (Kredit Modal Kerja) adalah fasilitas kredit yang 

diberikan kepada debitur yang dapat digunakan untuk pembiayaan aktiva 

lancar, seperti pembelian bahan baku dan pembelian perlengkapan; dan  

2) X Wirausaha KI  

X Wirausaha KI adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur 

yang dapat digunakan untuk pembiayaan aktiva tetap atau barang modal, 

seperti pembelian mesin atau gedung. 

h. BCM (Bank X Credit Moda) 

BCM adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada keapada pelaku usaha, 

kredit yang diberikan mulai Rp 1.000.000.000 keatas.   

3. Jasa pada PT. Bank X (PERSERO) Tbk Cabang Jember: 

a. Kiriman Uang Dalam Negeri (X Transfer) 

Kiriman uang dalam negeri (X Transfer) adalah suatu jasa bank untuk 

pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang lainnya atau ke bank lain atas 

permintaan nasabah untuk dibayarkan kepada penerima di cabang atau bank 

lain; 

b. Kiriman Uang Internasional  

Kirim Uang Internasional adalah jasa layanan ini memfasilitasi pengiriman 

uang dari satu negara ke negara lain melalui sarana draft, SWIFT, TT/kawat. 

Transfer ke luar negeri dilakukan dalam valuta asing yang mempunyai 

catatan kurs pada Bank Indonesia; 

c. Safe Deposit Box  

Safe Deposit Box adalah Jasa layanan penyimpanan barang berharga atau 

dokumen dalam ruang penyimpanan yang didukung oleh sistem keamanan 

canggih, tahan api dan tahan bongkar yang dilindungi oleh pengamatan 24 

jam dan ditunjang sistem alarm paling canggih; 
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d. X Voucher Multiguna 

X Voucher Multiguna adalah rupiah Travellers Cheque sebagai pengganti 

uang tunai yang praktis bagi siapapun, terutama para wisatawan, pengusaha, 

pedagang, dan profesional yang sering  melakukan perjalanan ke luar kota; 

e. Inkaso  

Inkaso adalah layanan untuk menagih pembayaran atas surat atau dokumen 

berharga kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di dalam negeri. Surat 

atau dokumen yang dapat diinkasokan adalah wesel atau draft, cek bilyet 

giro, kuitansi, surat promes atau aksep dan hadiah undian; 

f. X Surat Keterangan Bank  

X Surat Keterangan Bank adalah pelayanan SKB diberikan untuk nasabah 

perorangan atau badan hukum. SKB yang berupa keterangan secara tertulis, 

diberikan oleh Bank kepada nasabahnya untuk satu macam keperluan dan 

bersifat tidak mengikat, tidak menjanjikan dan tidak memberikan jaminan; 

g. Traveller’s Cheque  

Traveller’s Cheque adalah penyediaan cek sebagai alat pembayaran yang 

sangat aman bagi nasabah yang melakukan perjalanan ke luar negeri; 

h. Uang Kertas Asing  

Uang Kertas Asing adalah fasilitas untuk mengatasi kebutuhan valuta asing, 

baik untuk keperluan bepergian ke luar negeri maupun penyelesaian 

kewajiban di dalam dan di luar negeri; dan 

i. Bank Card (Kartu Kredit) 

Bank Card (Kartu Kredit) adalah Kartu yang dapat dibelanjakan di berbagai 

tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan pengganti uang tunai. 

Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM-ATM 

yang tersebar diberbagai, tempat yang strategis. Kepada pemegang kartu 

kredit dikenakan biaya iuran tahunan yang besarnya tergantung dari bank 

yang mengeluarkan. Setiap pembelanjaan memiliki tenggang waktu 

pembayaran dan akan dikenakan bunga dari jumlah uang yang telah 

dibelanjakan jika melewati tenggang waktu yang telah ditetapkan (PT. 

Bank Negara Indonesia, 2018). 
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3.4 Kegiatan bagian yang dipilih  

Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan pada bulan Januari lalu di PT. 

Bank X (PERSERO) Tbk Cabang Jember, lebih tepatnya pada tanggal 02 Januari 

sampai dengan 31 Januari 2018, dalam kegiatan PKN tersebut penyusun memilih 

bidang kredit. Tugas-tugas terkait dengan bidang kredit yaitu: 

1. memasarkan kredit kepada masyarakat baik melalui media sosial atau brosur, 

mendatangi calon nasabah, dan melalui CS (costumer service); 

2. melaksanakan analisa kredit terhadap calon nasabah, baik analisa terhadap 

nasabah sendiri, jaminan, usaha, dan resiko yang mungkin terjadi dimasa yang 

akan datang; 

3. mengelola kredit nasabah, baik pengelolaan terhadap berkas nasabah, rahasia 

nasabah, dan masalah-masalah kredit nasabah; 

4. melakukan penagihan terhadap debitur; dan 

5. membuat laporan terkait jumlah debitur dan kredit yang disalurkan untuk 

dilaporankan setiap bulannya.   
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kredit BWU adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada pelaku usaha yang 

memiliki permasalahan mengenai pendanaan terkait pembiayaan terkait dengan 

pengembangan usaha baik aktiva lancar ataupun aktiva tetap, seperti pembelian 

gedung dan pembagunan gudang dalam proses pengembangan usaha. Pembiayaan 

BWU dapat digunakan di semua sektor usaha. Pengajuan kredit BWU dapat 

dilakukan dengan cara manual yaitu mendatangi PT. Bank X (PERSERO) Tbk 

Cabang Jember atau dengan cara online melalui website resmi bank X (Bank 

X.co.id). 

Prosedur pengajuan kredit BWU harus memenuhi ketentuan yang telah 

ditentukan oleh pihak PT. Bank X (PERSERO) Tbk Cabang Jember dengan 

rincian: kredit yang diberikan mulai dari Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 

1.000.000.000; usia usaha minimal 2 tahun; maksimal lama pinjaman 5 tahun; 

surat izin usaha yang disesuaikan dengan jenis usaha; suku bunga 9,95% 

pertahun; biaya profisi 1% dari jumlah pinjaman, biaya administrasi sebesar Rp. 

250.000; jaminan sebesar 110% dari jumlah pinjaman; dan usia peminjam 

minimal 21 tahun. 

Setelah ketentuan telah terpenuhi tahap selanjunya adalah bagian RM 

(Relationship Manager) melakukan proses Pre-Screening terhadap data-data dan 

syarat-syarat calon debitur. Proses Pre-Screening yaitu proses pengecekan daftar 

hitam atau Black List tentang kredibilitas calon debitur. Setelah tahap Pre-

Screening telah dilakukan dan berkat-berkas tersebut dinyatakan valid, maka 

tahap selanjutnya adalah melakukan kunjungan/survei ketempat debitur dan 

melakukan verifikasi data-data dan syarat-syarat calon debitur. Hasil kunjungan 

tersebut menghasilkan Formulir Kunjungan Setempat (FKS) dan Berita Taksasi 

Agunan (BATA). Bagian RM (Relationship Manager) kemudian melakukan 

analisa lebih lanjut terkait data-data calon debitur dengan menggunakan Prangkat 

Aplikasi Kredit (PAK), dari analisa tersebut menghasilkan Formulir Analisa 
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Kredit (FAK) yang selanjutnya berubah menjadi Memorandum Pengusulan Kredit 

(MPK). Setelah Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) disetujui oleh bagian 

pemutus, maka bagian ADC (Administration Devition Credit) membuat Surat 

Keputusan Kredit (SKK) dan Perjanjian Kredit (PK). Calon debitur dan pemutus 

(pemimpin cabang) diminta mendatangani Perjanjian Kredit (PK) untuk 

melakukan pencairan kredit, serta penyerahan SHM dan IMB sebagai jaminan. 

Setelah penyerahan jaminan, selanjutnya bagian ADC melakukan permohonan 

pembuatan SHT (Sertifikat Hak Tanggungan), APHT (Akta Pemberian Hak 

Tanggungan) dan asuransi jaminan selambat-lambatnya 5 hari setelah tanda 

tangan PK (Perjanjian Kredit). 
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Lampiran A. surat permohonan tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

 

Sumber: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 2017   
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Lampiran B.  surat persetujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

 

Sumber: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 2017 
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Sumber: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 2017  
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Lampiran C.  surat pernyataan 

 

Sumber: PT. Bank Nagara Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Jember, 2018
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Lampiran D.  surat permohonan nilai Praktek Kerja Nyata (PKN) 

 

Sumber: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas jember, 2018  
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Lampiran E.  nilai hasil Praktek Kerja Nyata 

 

Sumber: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 2018  
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Lampiran F. daftar hadir Praktek Kerja Nyata 
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Sumber: PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Jember  
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Lampiran G. kartu persetujuan penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata 

 

Sumber: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 2018  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

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


53 

 

 

 

Lampiran H. formulir prescreening 

 

Sumber: PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang, 2018  
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Lampiran I. Struktur fasilitas 

 

Sumber: PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Jember, 2018  
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Lampiran J. formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) 

 

Sumber: PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Jember, 2018 
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Lampiran K. Memorandum Pengususlan Kredit (MPK) 

 Sumber: PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Jember,2018 
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Lampiran L. kartu konsultasi 
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Sumber: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 2018 
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