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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

       DefinisiiPerbankanimenurutiUndangi-UndangiRepublikiIndonesiaiNomori10 

tahun 1998 Tentangi Perbankan, lembagaikeuanganiatauiyangibiasaidisebut 

denganiBankiMerupakanisuatui badani usahai yangi menghimpuni danai dari 

masyarakatidalami bentuki simpanani dan menyalurkannyai kembalii  kepada 

masyarakati dalami bentuki krediti ataui dalami bentuki lainnya, dimanai dalam 

rangkai meningkatkani tarafi hidupi rakyati banyak. Tujuani utama perbankan 

adalah meningkatkani pertumbuhani perekonomiani dan kelangsungani hidup 

bagi para nasabahnya, sertai mempermudahi para nasabahnyai dalami bertansaksi 

yang berhubungani dengani kebutuhani keuangan, dan mencarii solusii terbaik 

dalami mengelolai keuangan.  

                  Menurutt pengertiani diatasi dapati dijelaskani bahwa bank merupakan 

perusahaani yang bergeraki dalam bidang keuangani artinyai aktivitasi perbankan 

selalui berkaitani di bidangi keuangani sehinggai berbicarai mengenaii bank maka 

tidak terlepasi dari masalahi keuangan. Dalam pelaksanaani kegiatannya 

perbankani melakukani kegiatani penghimpunani dana dari masyarakati luas . 

     Aktivitasi perbankani yang pertamai adalahi menghimpuni danai dari 

masyarakati luasi yang dikenali sebagaii istilahi duniai perbankani adalah 

kegiatani funding. Pengertiani menghimpuni dana maskudnyai adalah 

mengumpulkani ataui mencarii danai dengani carai membelii darii masyarakat 

luas, pembeliani danai darii masyarakati dilakukani olehi banki dengani cara 

memasangi berbagaii strategii agari masyarakati mau menanamkani dan 

menyalurkani dananyai untuki menabungi dalami bentuki simpanan, jenis 

simpanan yang dapat dipilih oleh masayarakat adalah seperti giro, tabuangan, dan 

depositoi berjangka, namuni sampaii dengan sekarangi kebanyakanl para 

masyarakati memilihl membukal produkl simpananl karenal lebihl pendekl dalam 

prosesl transaksinyal  dan juga danal yang sudah disimpanl didalam tabungan 

tersebutl dapat diambill kapan saja. 

 Agari  masyarakat maui dan tertarik menyimpan uangnya di bank, maka pihak 
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Perbankani memberikani rangsanagani berupa balasi jasa yang akani diberikan 

kepadai sinasabah yangi menyimpan  uangnyai di Bank. Olehi karena itu ,pihak 

Perbankani  harus memberikani rangsangan dan kepercayaani  kepada masyarakat 

agari atau parai calonl nasabahl banyak berminatl untuk menanmkanl dananya, 

pihak Bankl memberikan ranganaganl berupa balasl jasa tersebutl biasanya 

disebutl dengan bunga. Semakinl tinggi balasl jasa/bungal yang diberkan, maka 

akanl menambahl minatl bagi masyarakalt untuk menanamkanl dananya di Bank 

  Persainganl Perbankanl dan situasil bisnis dipasarl saat inil berubahl dengan 

cepat, kondisil tersebut berhadapanl pula dengan ltingkat persainganl yang 

semakinl ketat. Dimana para lembagal Perbankanl berlombal untukl menarik 

nasabah, dimana nasabahl juga mencaril dan mendapatkanl keuntungan dari 

keadaanl tersebut. Seiringi dengan perkembangani  zaman sertai perkembangan 

dalami perkonomiani di Indonesia, dimana salahi satunya perkembangani dalam 

bidangi keuangan, saati ini yangi  sudah mulaii meningakati dan sudahi terlihat 

dari persaingani  antar  banki yang  semakini ketat,  maka darii  itu  setiap  Bank  

harus  berusaha meningkatkan daya saing, salah satu caranya adalah dengan 

memperkenalakani produk simpanani yang menariki untuk para calon inasabah, 

Banki harus dapat menjelaskani kepada nasabah, bahwai ada sebuahi produki 

yang bergunai dalam  mengaturi keuangan untuk memersiapkani tabungan untuk 

kepentingani di masai depan. 

 Tabungan Tandamatai Berjangka. adalah tabungan. atau simpanani investasi  

dengan setorani wajib bulanani dengan pilihani jangka waktui penarikani dana. 

Dengan hadirnyai Tabungani Tandamatai iBerjangka, nasabahi dimudahkan untuk 

merencanakani dan mewujudkani impian di masai depan dengan menabungi 

secara idisiplin. 

  Sukui bunga Tabungani Tandamata Berjangkai tentu lebihi itinggi 

dibandingkan dengani suku ibunga Tabungani biasa pada Banki BJB. Untuk dapat 

memiliki Tabungani Tandamatai Berjangka, makai nasabah harusi memiliki 

rekeningi Tabungan Utamai sebagai sumberi dana setorani bulanan, yaitu 

Tabungani Tandamata 

Untuki mengetahui lebihi jauh mengenaii Tabungan Proseduri Pelaksanaan 

dalam menjalankani transaksi Tabungani Tandamata iBerjangka, makai penulis 

memutuskani untuki mengangkat judul “Proseduri Pelaksanaani Tabungan 
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Tandamatai Berjangkai Pada PT Bank Pembangunan Jawa Barat Dan Banten Tbk. 

Kantor Cabang Pembantu Sawangan’’ 

 

I.2  Ruang Lingkup Praktik 

       Praktiki kerjai lapangan yang dilakukani oleh penulis padai Bank BJB Kantor 

Cabang Pembantu Sawangan pada bagiani itabungan. Adapun teknisi pelaksanaan 

kerjai praktik yang telah diarahkani oleh bagiani tabungan adalah sebagai berikut : 

a. Mengamatii customer service dalam  melakukani cross selling yang di 

lakukan kepada nasabahnya 

b. Membantui proses pelaksanaani Tabungan Tandamatal Berjangka 

c. Melakukanl Prosedur Pelaksanaanl Tabungan Tandamatal Berjangka 

d. Mempersiapkanl formulir pembukaanl rekening tabungan  

e. Persiapanl kelengkapan datal calon nasabah  

f. Menginputi data nasabahi baru  

g. Persiapani buku tabungan dan kartui atmi 

h. Membantui nasabah Dalam ipelaksanan setoran iawal pada saat 

pembukaani Tabungani Tandamatai atau Tandamata Berjangkai  

 

I.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

 a.  Tujuan umum 

    Tujuani umum dilaksanakani praktik kerjai lapangan padai Bank BJB  

(persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sawangan, adalah : 

     Tujuani Umum dilaksanakannyai Praktiki Kerjai Lapangan di PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), Tbk. Kantor Cabang 

Pembantu Sawangan adalah untuk mengetahuii sistem kerjai pada Bank 

BJB KCP Sawangan yang mencakupi pada bagiani Customer service, 

teller, dan Loan Service 

b.  Tujuan khusus 

 Tujuani khusus dilaksananakani dalami praktik kerjai lapangan pada bank 

bjb (persero), Tbk Kantor Cabang Pembantu Sawangan, adalah : 

1) Mengamatii proses kegiatani Customer Service dalami menawarkan 

produki Tabungan  Tandamatai Berjangka  

2) Mengetahuii cara pelaksanaani pembukaan rekeningi Tabungan 

Tandamata iBerjangka 
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3) Membantui Customer Service dalami melaksanakani prosedur 

pelaksanaani Tabungan Tandamatai Berjangka sesuaii dengan proses 

dan ketentuani yang berlaku. 

 

I.4   Sejarah Berdirinya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan    

Banten (Persero),Tbk. 

   Awali mula berdirinyai  Bank BJBi dilatar belakangii yaitu  pertama 

dengani adanya  Peraturani Pemerintah Republik iIndonesia (RI)  No. 33 tahun 

1960 tentangi  penentuan  perusahaani di Indonesia miliki belanda yang 

dinasiolisas. Salahi satu perusahaani milik belanda berkedudukan di bandung 

yangi dinasionalisasi yaitu N.V Denis (de erste nederlansche 

indischeshareholding) yangi sebelumnya perusahaani tersebut bergeraki di bidang 

Banki Hipotek. dari Peraturani  Pemerintah No 33 tahuni 1960 Pemerintah 

Propinsii Jawa Barati dengan Aktai Notaris Noezari No 152 tanggali 21 Maret 

1961 dan No 184 Tanggal 13 Mei 1961 yangi dikukuhkani dengan isurat 

keputusani gubernur propinsii Jawa Barati No 7/GKDH/BPD/6,  tanggali 20 Mei 

1961, mendirikani PD Banki Karya Pembangunani dengan modali pertama kali 

berasali dari kasi daerah sebesari Rp. 2.500.000,00. 

Dalami menyempurnakan hukumi  PD Banki Karyai Pembangunani Daerah 

Jawai Barat, dikeluarkan iperaturan daerahi propinsi Jawai Barat No 11/PD-

DPRD/72 tanggali 27 Junii 1972 tentangi kedudukani hukum PD Banki Karya 

Daerahi Jawa Barat sebagaii suatu berdirinyai  perusahaan daerahi di bidang 

Perbankan. Kemudiani dengan melaluii salah satui  peraturan daerahi propinsi 

Jawa Barati No 1/DP/-040/PD/1978 tanggali 27 Junii 1978, namai PD Bank 

Karyai Pembangunan Jawai Barat diubahi menjadi Banki Pembangunan Daerah 

Jawai Barat. 

Tahuni 1992 aktivasii Bank Pembangunani Daerah Jawai Barat ditingkatkan 

menjadii bank umumi devisai berdasarkani atas surati keputusani direksi 

Indonesiia No. 25/84/KEP/DIRi tanggali 2 Novemberi 1992i sertai berdasarkan 

pada  No. 11 tahun 1995 mempunyai sebutan “Bank Jabar” dengan  membuat 

logoi baru. Dalami rangkai mengikutii perkembangani  perekonomiani dan 

perbankan, makai berdasarkan Perdai No. 22 tahuni 1998i dan aktai pendiriani 

No. 4 tanggali 8 Aprili 1999i berikuti akta perbaikani  No.8 tanggali 15 April 
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1999i yang telahi disahkani oleh Mentrii Kehakimani  RI  tanggali 16i Aprili 1999 

dalami  bentuk hukumi maka Banki Jabar diubahi dari perusahaani daerahi (PD) 

menjadii peseroani terbatas (PT). 

 Dimanau menjadi banku pembangunani daerah pertamai di Indonesiai yang 

menjalankani dual bankingi system, yaitui memberikan  layanani perbankan 

dengani sistem konvensionail dan dengan sistemi syariah, dalami rangka 

memenuhii permintaan masyarakati akan jasai layanan perbankani yang 

berlandaskani syariah maka isesuai dengan izin iBank Indonesia 

  No. 2/18/DPG/DPIPi tanggali 2 Aprili 2000, sejaki 15 April. Dengan 

berdasarkani  dari hasili rapat umumi  pemegang sahami luar biasai(RUPS-LB) 

PT Bank Pembangunani Daerah Jawa Barat tanggali 3 Julii 2007 di Bogor, dan 

sesuaii surat keputusani gubernur Banki Indonesia No. 9/63/Kep.GBI/2007. 

Tanggali 26i November 2007 tentangi  perubahan izini usaha atasi nama PT Bank 

Pembanguna Daerah Jawai Barat menjadi izini usaha atasi nama PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten  sertau sk direksii nomor 

1065/SK/DIR-PPN/2007i tanggal 29i november 2007i maka namai perseroan 

berubahi menjadi PT Bank Pembangunani daerah  jawi barat dan banten dengan 

sebutani “Banki Jabari Banten” berdasarkani  hasil rapat iumum  ipemegang  

sahami  luar biasai (RUPS-LB)i PT Bank Pembangunan Daerahi Jawa Barat Dan 

Banteni No 26 iTanggal 21 Aprili 2010, sesuaii dengan surati BankiIndonesia 

No.12/78/APBU/BDi tanggal 30i Junii 2010i perihali rencanai perubahani logo 

sertai surati keputusani direksii nomor 1337/SK/DIR-PPN/2010i tanggal 5i Juli 

2010 perseroani telah resmii berubah menjadi Bank iBJB. 

 

I.5  Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan 

Banten (Persero),Tbk. 

        Strukturi  organisasi adalahi suatu susunani dan hubungani antara tiapi 

bagiani serta posisii yang ada pada ruangi lingkup kegiatan organisasii atau 

perusahaani dalam menjalankan  kegiatani  operasional untuk mencapaii suatu 

tujuan. Strukturi organisasi  menggambarkani dengan jelasi pemisahan kegiatan 

pekerjaani antara yangi satu dengani yang laini dan bagaimanai hubungan 

aktivitasi dan fungsii dibatasi. Dalami struktur organisasii yang baik iharus 

menjelaskani hubungan wewenangi  serta memlikii pembagiani tugas, wewenang, 

dan tanggungi jawabi sesuaii dengan bagiannyai masing-masing. Secarai singkat 
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strukturi organisasi bank BJB KCP Sawangani dapat dijelaskani sebagai berikut 

(lampiran 1) :  

a. Branch manager (kepala cabang) 

1) Mengawasii dan mengkoordinasii seluruh aktivitasi operasional 

perbankani 

2) Memimpini operasionali pemasarani produk-produki icommercial 

banking & consumeri banking di kantor icabang 

3) Memegangi rahasia banki dan kode iuntuk lalui lintasi keuangan. 

4) Merencanakani, mengembangkani, melaksanakani, serta mengelolai 

bisnisi di wilayah kerjai kantor cabangi serta mengelolia layanan yang 

ungguli kepada nasabahi  

5) Mempertanggungi jawabkan pelakasankani tugas pokoki dan fungsi 

kegiatannyai 

6) Memberikani kontribusi yang nyata untuk mendorongi pemberdayaani 

ekonomii. 

7) Melaksanakan  kepatuhani  terhadap sistem dan proseduri, peraturan 

ibank indonesiai serta peraturani perundang-undangani lain yang berlakui 

8) Melaksanakan  prinsipi kehati-hatiani dan  kepatuhani terhadap sistem 

dan proseduri peraturani Banki Indonesia, peraturani  perundang -

undangan, serta peraturani intern lainnyai yang berlaku. 

b.  Pemimpini seksi pelayanan  

1) Mengaturi dan memberikani  pengarahan, pembinaani baik secara 

langsungi maupun tidaki langsung kepadai semua bawahannyai (customer 

service, teller, head teller) dalam melayanii dan mengelolai nasabah serta 

bertanggungi  jawabi  dalam  pengaturani Likuiditasi dan pengawasan 

dalami opeasionali  bawahnya untuki tidak menimbulkani kerugian bagi 

bank iatau nasabahnya. 

2) Merencanakani, mengembangkani, melaksanakan, mengelola pelayanan 

produki dan jasai bank.  

3) Menyediakani informasi produki dan jasa bank.  

4) Mengelolai pelayanan kartui atm.  

5) Mengelola pelayanani transaksi kasi.  

6) Mengelola kasi ATMi.  

7) Mengelolaani pendayagunaani kasi dan alati liquid secarai optimal. 
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8) Melaksanakani  kepatuhani terhadap sistemi dan proseduri peraturani BI 

sertai   peraturani perundang-undangani lainnya yang iberlaku 

c.  Pemimpins seksi  iadministrasi dana jasa, kredit, dan umum/sdm 

1) Mengelolai pelaksanaan sistemi dan proseduir bidang pelayanani dan 

operasii. 

2) Mengelolai transaksii jasai banki dan transaksii kliring. 

3) Mengelola administrasii krediti serta laporan perkreditani. 

4) Mengelola entryi data transaksii kliringi dan pemindahbukuani ke dalam 

sistemi.  

5) Memeriksai kebenaran atau akurasii transaksi keuangan.  

6) Memantaui dan mengendalikanitransaksii pembukuan.  

7) Melakukani pemantauani dan pembinaani kepada debitur kreditur 

konsumtif /programi dan kredit mikro. 

8) Mengorganisir, mengkoordinasi, dan mendelegasikani kegiatani pada 

akuntansi / sdmi dan umum. 

9) Mengukuri dan melaksanakani penerapani menejemen resiko dalam 

bidang dana, jasa,akuntansii, sdmi dan umumi. 

d.  Pemimpini seksi pemasarani  

1) Mengkoordinasii pegawai dibawahnyai, untuk dapati mengembangkan 

 Pemasarani produk (dana/krediti) dan jasai bank kepadai masyarakat luas 

didaerahnyai. 

2) Menjamini terlaksananya aktivitasi pada seksii pemasarani secarai efektif, 

Efisieni, akurat dan tepati waktu. 

3) Memberikani pengarahan, pengendaliani, dan pengawasani dalam  

mengelolai pemasaran. 

4) Mempunyaii ide barui dalami  memasarkan produki, supaya nasabah  

tertariki oleh prduki bank yangi sedang ditawarkani  

 

I.6  Kegiatan Usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan  

Banten (Persero), Tbk. 

          PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Persero), Tbk. 

Merupakan perusahaani yang bergeraki dalam lingkupi penghimpunani dana dari 

masyarakati melalui tabungani, memberikani pelayanan ikredit, dan imemberikan 

jasai dan layanani perbankan lainnyai, Produk-produki yang dimilikii oleh PT 
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Banki Pembangunan Daerahi Jawa Barati dan Banten (Persero). Tbk, dapat 

berupai Consumer Bankingi, Corporate and Commercial Banking, Micro 

Bankingi, dan International Bankingi. 

          Berikut merupakan  termasuk  kedalam produk-produki yang terdapat pada 

PT Bank Pembangunan Derah Jawa Barat dan Banten (Persero), Tbk. Dalam 

melakukan kegiatan usahanya : 

a. Consumer bankingi 

1) Tabungan 

a)  BJBi Tandamatai 

 Produki tabungan khasi Bank BJBi. Dengan setorani ringani dan tetap  

mendapatkani bunga kompetitif.idengan membukai BJBi Tandamatai, 

andai mendapatkan kartu atmi banki BJBi yang berfungsi sebagai kartu 

iatm dan kartui debiti yang dapati digunakani untuk berbelanjai dan 

pembayarani lainnya.bebasi biaya transaksii tarik tunaii di seluruhi atmi 

banki BJBi, atm bersamai dan primai. 

b) BJBi Tandamatai Berjangkai 

 Tabungani tandamata berjangkai adalah tabungani atau simpanani 

dengan setoran wajibi bulanan dengan pilihani jangkai waktui penarikan 

danai. Dengan hadirnya bjbi tandamata berjangkai, nasabahi 

dimudahkani untuk merencanakani dan mewujudkani impian di masa 

depani dengan menabungi secara disiplini. Dimana sukui bungai bjbi 

tandamatai berjangkai tentu lebihi tinggi dibandingkani dengan sukui 

bungai biasa. Untuk idapat memilikii bjb tandamatai berjangka, maka 

nasabahi harus memilikii rekening tabungani induki sebagai sumber 

dana setorani bulanan. 

c) BJBi Tandamatai Bisnisi 

 Tabungani dengan fasilitasi auto transferi dari rekeningi tandamata 

bisnisi dan giro ibisnis serta idapat melakukani penarikani dan 

penyetorani diseluruh cabangi bank bjb di indonesiai. 

d)  BJBi Tandamatai goldi 

   Tabungani dengan gratisi perlindungani asuransi jiwai dan bunga    

tabungani diatas rata – ratai. 

e)  BJBi Tandamatai purnabaktii 
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      Tabungani yang diperuntukani bagi nasabahi pensiunani dalam mata 

uangi   idr yangii   dipergunakan sebagaii mediai penerimaani untuk 

pembayarano pensiunani pt taspen (persero). 

f)  BJBi Tandamatai dollar 

      Simpananidalam matai uang valasi yang tersediai dalam pilihani mata 

uang USD dan SGD. 

g)  BJBi Tandamatai Myfirst 

     Tabungani perorangani dalam matai uang rupiah sebagaii tabungan 

          edukasii bagi anaki untuk memulaii belajar dan membudayakan 

menabungi. 

h)  Simpeda 

   Tabungani BPDi seluruh Indonesiai dalam mata uang rupiahi yang 

     diperuntukani bagi  nasabahi perorangan/ non perorangan dalam 

     kebutuhani transaksi sehari – harii. 

i) Tabungankui 

               Tabungani untuk perorangani dengan persyaratani mudah dan ringani 

yang diterbitkani secara bersamai oleh bank – banki di Indonesiai untuk 

 menumbuhkani budaya menabungi serta meningkatkan ikesejahteraan 

 masyarakati. 

j) Tabungani simpeil 

Tabungani untuk siswai yang diterbitkani secara nasionali oleh bank –

banki di  indonesia, dengan persyaratani mudah dan sederhanai serta 

fituri yang menariki. 

2)  Depositoi 

   a)   BJBi iDeposito 

         Investasii dana nasabahi dengan sukui bungaiBJB ideposito yang  

kompetitifi  menjadikan investasii anda lebih cepati berkembang. 

          b)   BJB Deposito suka – sukai 

                 Investasii danai nasabahi dengan suku bungai BJBi depositoi yang      

kompetitifi  dengan kemudahani pencairani bebasi jangka waktui 

          c)  BJBi Deposito valasi 

  Suku bungai BJBii deposito valutai asingi yang kompetitifi menjadikan 

  investasii anda lebih cepati berkembang. 
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 3)  Giroi 

  a)   BJBi Giroi perorangani 

        Rekeningi transaksi dengan cekidan bilyet giroi, transaksii bisnis ianda 

        menjadii lebih mudahi. 

b)   BJBi Giroi valasi 

       Rekeningi transaksii dengani ceki dan bilyeit giro dengan beberapa 

pilihan mata uang asing (USD,SGD,CNY,EUR,JPY,AUD). 

1) Krediti  

a) BJBi iKredit gunai bhaktii 

    Adalah pembiayaani dengan tujuani multigunai yang diberikan oleh 

bank BJBii kepada debiturii berpenghasilani tetapi yangi gajinyai 

disalurkani melalui banki BJBi atau perusahaai tempat debituri bekerja 

memiliki perjanjiani kerjasamai dengan banki dimana sumber 

pengembaliannyai berasal darii gaji debiturii. 

b) BJBi KPRi 

  Fasilitasi krediti konsumtif yang diberikani banki BJBi kepada calon 

debituri Perorangani untuk membelii atau memilikii propertii, baik 

pembeliani barui dari Pengembangani perusahaani maupun pembelian 

bekasi dari noni pengembangan iperumahan. 

c)   BJBi KPRi Sejahterai Flpp 

  Krediti konsumtifi yang diberikan banki kepada caloni debituri 

perorangani berupa krediti pemilikan rumahi  

d)  BJBi krediti pra purnai bhakti (kppb) 

Adalah pembiayaani dengan tujuani multigunai yang diberikani oleh 

bank bjbi kepada  aparaturi sipil negarai (asn) yang akan memasukii 

masai pensioni. 

e)   BJBi iKredit purna bhakti (kpb) 

  Adalah pembiayaani dengan tujuani multigunai yang diberikani oleh   

banki BJBi ikepada  debituri pensiunani sendirii dan pensiunani 

janda/dudai. 

          f)   BJBii Backi To Back Loan 

    Adalah pembiayaani dengan tujuan multigunia yang diberikan oleh   

banki    BJBi ikepada debituri perorangani dengan jaminani berupa 

agunani kasi. 
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          g)   BJBi Wealth Managementi 

                Layanani Bank iBJB dalam menyediakani produk asuransii yang 

                memberikaniperlindungani dan produki investasii untuk memenuhii 

                kebutuhani finansiali jangkai panjangi nasabah. 

h)   Bancasurrancei 

     Layanani bank dalami menyediakani produki asuransii yang 

     Memberikani perlindungani  dan produki investasii untuk memenuhi 

     kebutuhanifinansial jangkai panjangi nasabah. 

i)  Reksa danai 

        Merupakan wadahi untuk menghimpuni dana dari masyarakati pemodal      

yang selanjutnyai diinvestasikani kembali ke dalami portofolioi efek 

oleh manajeri investasii. 

j) Dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) 

     Simpanani bagi pensiunani yang dapat memberikani kesinambungani 

     penghasilani bagi pesertai dan keluarganya. 

b.   Corporate and commercial bankingi 

      1)   Depositoi 

            a)  BJBi deposito korporasii 

 Simpanani berjangkai dalami matai uang rupiahi bagi perusahaani yang 

 amani, dengani bungai menarik, dan beragam keuntungani lainnya 

b)  BJBi depositoi korporasii valasii 

  Simpanani berjangka dalami mata uang asingi (valuta asing) yang  

aman, dengan bungai menariki, dan beragami keuntungani lainnya 

dengan pilihan mata uang USD, SGD, EUR, JPY. 

2)    Giro 

              a)    BJBi Giro korporasii 

                     Giroi banki bjbi dengan mata uang rupiahi yang memberikani 

 Keuntungani dan keleluasani bagi anda sebagai pengusahai maupun 

pribadi dalam melakukan transaksi bisnis 

b)   Bjb giro korporasi valassi 

    Giro bank BJBi dengan matai uang asingi yang memberikani 

        keuntungani dan keleluasani bagi anda sebagai pengusahia maupun     

Pribad dalam melakukan transaksi bisnis. 
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3)   Kredit 

  a)   Pinjaman Daerahi 

         Fasilitasi kredit yang diberikani kepada pemerintahi daerah untuk 

menutupi defisiti anggaran pendapatani dan belanjai daerah, 

pengeluarani pembiayaani dan atau kekurangani arus kas 

b) BJBi Krediti Investasii Umumi 

    Fasilitasi kredit yang diberikanu untuk membiayaii kebutuhani 

    Barangi modal atau aseti tetap idalam rangkai rehabilitasii, 

     modernisasi, ekspansii, relokasii, project financing atau  

refinancingi. 

c)   BJBi kredit modal kerjai 

         Fasilitasi krediti untuki membiayaii aseti lancari atau kegiatan 

         operasional perushaan sesuai dengan karakter bisnis debit. 

d) BJBi kredit kepada BPRi 

       Penyalurani krediti melalui linkage programii kepada banki 

     perkreditanii rakyati sebagaii salahi satui bentuki dukungan  

konkreti banki BJBi dalami mendukunig penyaluranii krediti 

kepadai sektor   – sektori produktifi melaluii kerjasamai kemitraani 

antarai banki BJB dengan banki perkreditan rakyati. 

e)   BJBi supply chain financingi 

                       Fasilitasi krediti yang disediakani oleh banki untuk membayari 

                       tagihani para supplieri. 

f)   BJBi lendingi workingi capitali 

               fasilitasi kreditii yang dipergunakani untuk membayari tagihan    

listriki debitur kepada PT PLNi (Persero). 

g) BJBi Krediti Jangkai Pendeki                   

fasilitasi krediti berjangkai waktu pendeki dengan mediai penarikan 

berupai promesi  ( janji bayari). 

                 h)   BJBi krediti cash collaterali 

 Fasilitasi krediti bagii korporasii yang disediakani oleh banki 

kepada  debituri dengan agunani berupa simpanani di banki. 

i)   BJBi krediti kepada badani layanan umumi daerah 

       Fasilitasi krediti untuk membiayaii kebutuhani modail kerjai 

       dan/atau investasii blud dalam melaksanakani kegiatan 
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       operasionalidan/atau jasai. 

j) BJBi Garansii Bank 

     Jaminani yang diterbitkani oleh banki untuki membayari kepada 

     penerimai   jaminani apabila terjamini cidera janjii. 

k) Dukungan Keuangani Bank 

 Surati dukungan keuangani bank diberikani kepadai nasabahi yang   

akan mengikutii proses pelelangani suatu proyeki dari 

penyelenggarai proyek instansii pemerintahi ataupun swastai 

4)   Trisurii 

    a)    Custodyi Bank BJBi 

  Melayanii jasa penitipani efek dan surati berhargai lainnya yang   

berkaitani dengan efeki serta jasai lain. 

b) Walii Amanati 

 Adalah layanani jasa yang diberikani kepada pemegangi efek 

bersifati utang (investor) untuk menjadi wakili investori dalam 

penerbitani suatu efeki bersifat utangi. 

c) Capitali Market Producit 

 Adalah transaksii jual – belii efek yang meliputi surat pengakuani 

hutang, surat Berhargai komersil, obligasi baik korporasii maupun 

negara. 

d) BJBi money changeri 

                       Bank BJBi melayani pembeliani dan penjualani valuta asingi   

untuk mata uangi yang tersedia di Bank BJBi. 

e)    Dealing Roomi 

 bank BJBi dikelola secara professionali oleh tenaga –   tenagai 

yang handali. 

f)    Foreigni Exchangei Trading 

 Adalah transaksii jual – belii antara satu mata uangi tertentu dengan     

mata uangi lainnya. 

g) Moneyi Market Accounti 

 Transaksi money marketi adalah transaksii yang biasa dilakukan 

pada pasar keuangani dimana pemilik danai menempatkan 

sejumlah danai dengan tingkati bungai yang telah disepakatii dan 

jangkai waktui yang telah ditentukan kepada pihaki yang menerima  
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h) Ori 010i 

 Obligasii negara riteli adalah obligasii negara yang diterbitkani 

 oleh pemerintahi dengan tingkati keamanan yang tinggii. 

c)   International Banking 

      1)  BJBi Remittancei 

Jasa layanani kiriman uangi dalam valuta asingi antar banki dalam suatu  

negarai maupun dengan bank di negara laini atas permintaani idan untuk     

kepentingan nasabahi. 

2) BJBi forexi dan derivatifi linei 

            Fasilitasi untuk melakukani transaksi foreigni iexchange (fx). 

d)    Micro Bankinig 

   1)   BJBi krediit kepada koperasii 

Penyalurani kredit melalui linkagei program kepada koperasii 

(koperasii simpan pinjami dan koperasi pegawai/karyawani) 

2) BJBi KKPEi 

       Kredit ketahanani pangan dan energii yang selanjutnya disebut bjbi kkpe 

adalah krediti investasii dan/atau modali kerja yang diberikani dalam 

rangkai mendukung pelaksanaani program ketahanani pangan dan 

programi pengembangan tanamani bahu bahani bakari nabati. 

3)   BJBi Kredit iMikro Utamai 

  Para pelakui usaha perorangani dalam sektori ekonomi produktifi yang   

masuki kategori usahai mikro kecili dan menengahi yang saat ini 

aktifimenjalankan usahanyai minimal 2 tahuni. 

4)   BJBi SSRGi 

                Adalah krediti yang mendapatkani subsidi bungai dari pemerintahi 

dengan      jaminani resi gudangi yang diberikan oleh banki kepada 

petanii, kelompok tani, gabungan kelompok tanii dan koperasii 

5)   Kredit Cintai Rakyati 

            Fasilitasi kredit dari bjbi sahabat usahai layanan umkmi, yaitu untuk para    

pelaku usahai dalam sektor produktifi. 

6) BJBi kredit cashi collateral 

         Fasilitasi kredit bagi perorangani yang disediakani oleh bank kepada 

debituri dengan agunani berupa simpanani di banki. 

7) Krediti Usahai Rakyati (KUR) 
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         Segmeni Pasari Kredit Perorangani atau badan usaha produktifi  berupa 

usaha mikroi, kecil dan menengahu meliputi sektor pertaniani serta 

sektor kelautani dan perikanani. 

 

I.7  Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

       Dalam suatu praktik kerja lapangan pasti ada manfaat yang diharapkan dapat 

tercapai, adapun manfaatya ini adalah sebagai berikut : 

a. Dapat mengaplikasikan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah untuk  

di terapkan di dunia perbankan 

b. Dapat mengaplikasikan kegiatan praktik di bank mini  yang didapat 

dibangku kuliah dengan lansung praktik yang sebenarnya di dunia kerja 

bagi penulis 

c. Mengetahui produk tabungan menarik untuk berinvestasi dimasa depan 

yaitu produk tabungan tandamata berjangka 

d. Dapat mengetahui cara kerja customer service dalam menawarkan produk 

tabungan yang seperti investasi“tabungan tandamata berjangka  

e. Memberikan wawasan tentang di dunia kerja 

f. Dapat memahami konsep non akademis seperti etika kerja, profesionalitas 

kerja,  dan disiplin kerja 
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