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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.I   Latar Belakang 

Bank merupakan salah satu lembaga/perusahaan yang bergerak dibidang 

keuangan dan sebagai wadah kegiatan ekonomi. Menurut Pasal 1 UU Nomer 10 

tahun 1998 tentang perbankan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak”. Menghimpun dana merupakan pengumpulan atau 

mencari dana (uang) dengan cara menghimpun dari masyarakat luas dalam bentuk 

simpanan giro, tabungan, dan deposito. Dari ketiga produk tersebut yang gencar 

dilakukan oleh bank adalah tabungan karena bank bertujuan  mengelola dana dari 

sebagian orang yang memiliki kelebihan uang, karena tidak sedikit masyarakat 

yang berpenghasilan tinggi namun tidak terlihat hasilnya, selain itu bunga relatif 

kecil dan bank banyak memberikan promo (hadiah) pada produk ini. Persaingan 

perbankan dan situasi bisnis di pasar saat ini berubah dengan sangat cepat. Kondisi 

tersebut berhadapan pula dengan sistem pasar global dengan tingkat persaingan 

yang semakin sengit. Masing-masing lembaga perbankan berlomba untuk menarik 

nasabah yang pada akhirnya nasabah mendapatkan keuntungan dari keadaan 

tersebut, karena itu dunia perbankan tidak mempunyai banyak pilihan kecuali 

meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan daya saing. Pada era modern 

seperti ini budaya hidup hemat dan menabung sudah mulai hilang dari pola pikir 

anak. Salah satu sebabnya adalah karena semakin berkembangnya teknologi 

informasi yang menawarkan berbagai fasilitas mewah sehingga membuat anak 

berprilaku konsumtif.  

Mengajarkan kebiasaan menabung sejak dini itu sangat penting karena 

merupakan salah satu cara untuk merancang masa depan anak. Selain itu menabung 

juga dilakukan sebagai upaya untuk menanamkan karakter disiplin, hemat dan 

bertanggungjawab yang dimulai dengan gerakan gemar menabung 
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sejak usia dini.  PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk memiliki tabungan untuk 

anak dalam menggemar menabung yaitu Tabungan Junio. PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk sepanjang perjalanannya dalam mengukir sejarah dengan 

segala prestasi yang dimilikinya telah membuktikan perannya dalam 

menghubungkan kegemaran masyarakat Indonesia untuk menabung. 

Hal ini membuat penulis sangat tertarik untuk meninjau lebih luas pelakasnaan dari 

manfaat tabungan junio PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang 

diperuntukan bagi masyarakat yang berumur dibawah 17 tahun. Mengingat 

pentingnya akan tabungan dan lembaga keuangan terhadap masyarakat luas, maka 

timbul keinginan untuk mengambil judul "Tinjauan Pelaksanaan Tabungan BRI 

Junio pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Pusat 

 

I.2  Ruang Lingkup 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk untuk mengetahui proses dan cara kerja dari Tabungan 

Junio adapun hal yang penulis dapat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 

sebagai berikut: 

a. Membantu menginput data Tabungan Junio nasabah melalui Microsoft 

Excel 

b. Mengamati sistem kerja yang dikerjakan dalam data keuangan yang 

harus ditalangkan 

c. Membantu  bagian Tabungan mengarsip surat yang masuk dan di file 

 

I.3  Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

 Secara lebih rinci, tujuan dari praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan Umum 

Tujuan umum dilaksanakan praktik kerja lapangan pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Pusat adalah untuk mengetahui 

mekanisme kerja dari Bank BRI (Persero), Tbk. Kantor Pusat. 

b. Tujuan Khusus 
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Praktik kerja lapangan dilakukan penulis pada Bank BRI (Persero), Tbk. 

Kantor Pusat khususnya pada bagian Tabungan. Adapun pelaksanaan 

kerja lapangan pada bagian Tabungan adalah penulis terlebih dahulu 

diberi pengarahan oleh pihak bank pada bagian Tabungan mengenai 

tugas-tugas yang harus penulis lakukan selama kerja praktik, yaitu : 

1) Mampu melakukan cara menginput data Tabungan Junio nasabah 

yang bersifat rahasia melalui Microsoft Excel 

2) Agar mengetahui proses sistem kerja yang dikerjakan dalam data 

keuangan yang harus ditalangkan jika membutuhkan dana 

3) Mampu menyiapkan bagian Tabungan mengarsip surat yang masuk 

dan di file  

 

I.4     Manfaat 

 Dalam suatu Praktik Kerja Lapangan pasti ada manfaat yang diharapkan 

dapat tercapai, adapun manfaatnya ini adalah sebagai berikut : 

a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang 

bermanfaat bagi penulis. 

b. Mengetahui relevansi antara teori yang diperoleh di bangku kuliah 

dengan praktik yang sebenernya di dunia kerja bagi penulis. 

c. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai 

pelaksanaan Tabungam Junio pada Bank BRI (Persero), Tbk. 

d. Sebagai panduan bacaan untuk menambah pengetahuan tentang dunia 

perbankan. 

e. Penulis dapat bekerja dengan tepat waktu dan disiplin. 

f. Mampu bekerjasama Tim dalam ruang lingkup pekerjaan. 

    

I.5  Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 

 PT. Bank Rakyat Indoneia (Persero) Tbk adalah salah satu bank pemerintah 

yang terbesar di Indonesia. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) , Tbk merupakan 

salah satu bank milik pemerintah yang memiliki jaringan terluas dan terbesar di 

Indonesia. Bank yang awalnya bernama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank 

der Inlandsche Hoofden  atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyai 
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Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang kebangsaan 

Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut didirikan 16 Desember 1895 di Purwokerto, 

Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja. Bank yang telah berdiri 118 tahun 

ini memiliki 9.736 kantor.  Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), tbk terdiri dari 

Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor 

Unit, Kantor Kas Bayar. Teras BRI dan Teras Mobile yang tersebar di suluruh 

Indonesia. PT. Bank Rakyat Indonedia (Persero), Tbk memiliki jaringan setiap 

kecamatan yaitu kantor unit. Kantor unit bertugas untuk menghimpun dan 

menyalurkan kembali dana pada masyarakat dalam lingkup kecamatan. 

Sebelumnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persoro), Tbk dalam jaringan satelitnya 

masih menyewa atau berbarengan dengan satelit lainnya, namun pada tahun 2016 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk memilik jaringan satelit sendiri yang 

bernama BRISAT yaitu transaksi online pemancar dari satu tempat ke tempat yang 

lainnya. Setiap pegawai memiliki komputer masing-masing yang tersambung oleh 

aplikasi BRINET. Aplikasi BRINET isinya meliputi sistem operasional dan sistem 

pelaporan yang terintegrasi dengan Kantor Pusat Jakarta. Salah satu kantor unit 

terletak di kecamatan Sukomoro di Jalan Raya Tinap No. 196 Kabupaten Magetan. 

Kantor Unit Sukomoro merupakan satu dari dua puluh tiga kantor unit yang 

dibawahi oleh Kantor Cabang Magetan. Kantor unit ini memiliki satu mesin ATM 

(Anjungan Tunai Mandiri), server dan beberapa komputer yang terintegrasi dengan 

aplikasi BRINET. Aplikasi BRINET menghubungkan seluruh jaringan PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. diseluruh Indonesia. Pada tahun 1946 PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) , Tbk pada saat pasca Kemerdekaan Republik Indonesia 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan sebagai 

Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang 

mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai 

aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama 

menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 

Tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang 

merupakan peluburan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Bank Tani 

Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan 
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Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam 

Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. 

Setelah berjalan satu bulan, keluar Penres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan 

bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank 

Indonesia Urusqn Koerasi Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan 

nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank 

Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim). Sejak 1 Agustus 1992 

berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan 

Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 

berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan saat itu masih 100% di tangan 

Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia 

memutuskan untuk menjuan 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan 

publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang di 

gunaan sampai saat ini 

 

I.6   Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 

 Dalam suatu perusahaan struktur organisasi sangatlah diperlukan karena dari 

struktur organisasi perusahaan, kita dapat melihat adanya suatu pembagian tugas 

dan wewenang serta tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam 

perusahaan tersebut. Dengan demikian ada pemisahan tugas, wewenang dan 

tanggungjawab secara jelas sehingga masing-masing karyawan dapat 

menyelesaikan pekerjaannya secara efisien sehingga menjamin adanya kelancaran 

kerja dalam pelayanan nasabah. Struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk dipimpin oleh beberapa komite yang membawahi setiap biro. 

Kedudukan tertinggi adalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang 

membawahi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direktur Utama. 

Direktur Utama meliputi Direksi dan SEVP yaitu: 

a. Direksi : 

1) Hubungan Kelembagaan  

2) Kredit Mikro dan Ritel 

3) Konsumer 

4) Kredit Menengah, Korporasi & BUMN 
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5) Manajemen Resiko 

6) Digital Banking & Teknologi Infomasi 

7) Jaringan & Layanan 

8) Hukum Capital 

9) Strategi Bisnis & Keuangan 

10) Kepatuhan 

b. Sevp : 

1) Treasury & Global Services 

2) Transformasi 

3) Operation 

4) Manajemen Ativa Tetap & Pengadaan 

5) Satuan Kerja Audit Intern 

 Adapun Divisi yang termasuk Golongan Bisnis, Penunjang Bisnis dan 

Support yaitu: 

a. Golongan Bisnis : 

1) Intitution 1 

2) Institution 2 

3) Transaction Banking 

4) Social Enterprenership 

5) Kebijakan & Strategi Bisnis Mikro dan Ritel 

6) Bisnis Mikro 

7) Bisnis Pertanian & Kemitraan 

8) Bisnis Ritel 

9) Inkubasi Bisnis Mikro & Ritel 

10) Wealth Management 

11) Kredit Konsumer 

12) Kartu Kredit 

13) Dana & Jasa 

14) Retail Payment 

15) Marketing Communication 

16) Bisnis BUMN 1 

17) Bisnis BUMN 2 
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18) Agribisnis 

19) Bisnis Menengah & Korporasi 

20) Sindikasi & Jasa Lembaga Keuangan 

21) Bisnis Treasury 

22) Investment Services 

23) Bisnis International 

b. Penunjang Bisnis 

1) Corporate Transformation 

2) Project Management Office 

 

I.7.  Kegiatan Usaha PT. Bank Republik Indonesia (Persero), Tbk. 

 Usaha peningkatan kemampuan penghimpun dana masyarakat terus 

dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, antara lain dengan 

pemberian tingkat suku bunga tabungan dan simpanan deposito yang bersaing yang 

divariasikan dengan pemberian undian berhadiah, juga dengan melakukan 

pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar diseluruh 

Indonesia. Untuk memperkenalkan produknya PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk melakukan publikasi dan promosi melalui berbagai media massa 

baik media cetak maupun elektronik. 

  PT. Bank Rakyat Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang perbankan yang memiliki tujuan untuk menjadi Bank komersial 

terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Seperti visinya BRI kini 

sudah memiliki nasabah sebanyak 52 juta lebih di seluruh Indonesia. Hingga kini 

BRI terus meningkatkan kinerja, layanan, dan produk demi mempermudah 

transaksi nasabah. Berikut ini adalah produk – produk yang diberikan oleh BRI : 

a. Produk Dana 

1) Produk Simpanan Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) 

Beberapa produk simpanan BRI sebagai bentuk layanan publik 

antara lain Tabungan BRI, Deposito BRI, dan Giro BRI. 

2) Tabungan BRI 

 Fasilitas Tabungan BRI terdiri dari beberapa produk, antara lain: 

a) Tabungan BritAma 
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Produk tabungan ini didukung dengan fasilitas e-banking dan 

sistem real time online. Dengan fasilitas tersebut, nasabah 

dapat melakukan transaksi tanpa mengenal ruang dan waktu. 

Artinya dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. 

b) Simpedes 

Tabungan Simpedes adalah simpanan masyarakat dalam 

bentuk tabungan dengan mata uang Rupiah yang dapat 

dilayani Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu / BRI Unit 

/ kantor Kas / Teras BRI yang penyetoran dan pengambilannya 

tidak dibatasi baik frekuensi maupun jumlahnya sepanjang 

memenuhi aturan yang berlaku. 

c) BritAma  TKI 

Merupakan produk Tabungan BRI Britama  dengan skim 

khusus yang dipasarkan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia 

(CTKI). 

d) Tabungan Haji 

Adalah Tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan guna 

mempersiapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. 

e) Tabungan BRI Junio 

Adalah produk Tabungan yang secara khusus dilengkapi 

fasilitas dan fitur yang menarik untuk kebutuhan anak. 

f) Tabunganku 

TabunganKu adalah produk simpanan untuk nasabah 

perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang 

diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia yang 

bertujuan untuk menumbuhkan budaya menabung serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

g) BritAma ValaS 

Tabungan dalam mata uang asing yang menawarkan 

kemudahan transaksi dan nilai tukar yang kompetitif. Tersedia 

dalam 10 jenis currency meliputi USD, AUD, SGD, CNY, 

EUR, AED, HKD, JPY, SAR dan GBP. 
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h) BritAma Rencana 

Tabungan investasi dengan setoran tetap bulanan yang 

dilengkapi dengan fasilitas perlindungan asuransi jiwa bagi 

nasabah. 

i) BritAma Bisnis 

Produk tabungan BRI yang diutamakan untuk digunakan 

dalam bisnis dengan memberikan keleluasaan lebih dalam 

bertransaksi, kejelasan lebih dalam pencatatan transaksi dan 

keuntungan yang lebih untuk menunjang transaksi kebutuhan 

bisnis nasabah 

j) Tabungan BRI Simple 

Tabungan untuk siswa/pelajar yang ditertibkan oleh Bank BRI 

dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang 

menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk 

mendorong budaya menabung sejak dini. 

3) Deposito BRI 

Layanan bank untuk produk deposito BRI terdiri dari tiga produk 

utama, yaitu Deposito Rupiah, Deposito Deposito Valas, Deposito 

On Call (DOC) BRI. 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk mengeluarkan produk 

DOC dengan fasilitas invesment gain yang cukup tinggi. 

4) Giro BRI 

a) Giro BRI Rupiah 

Jenis simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya 

dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan warkat 

(Cek/Bilyet Giro), kartu ATM atau surat perintah lainnya. 

b) Giro BRI Valas 

Jenis simpanan dalam mata uang asing yang penarikannya dapat 

dilakukan sewaktu-waktu dengan surat perintah penarikan yang 

telah ditentukan oleh BRI. 
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b. Produk Pinjaman 

1) KPR (Kredit Pemilikan Rumah) 

KPR terdiri dari dua jenis, yaitu: 

a) KPR BRI 

KPR BRI memberikan solusi dan kemudahan dalam memiliki 

hunian yang anda inginkan.        

Contoh: Rumah tinggal, apartemen, condotel, ruko atau rukan. 

Berlaku untuk pembelian baru, bekas, refinancing, top up, 

pembangunan, renovasi, dan take over/take over top up dari 

bank lain. DP (Down Payment) mulai dari 10% dan Jangka 

Waktu 10 Tahun 

b) KPRS BRI 

Kredit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 

dengan gaji pokok/penghasilan rata-rata ≤ Rp 4 juta 

Contoh: Untuk Rumah pertama/belum memiliki rumah, Belum 

pernah menerima subsidi perumahan. Rumah untuk dihuni, 

Tidak boleh disewakan/dikontrakan/dijual selama 5 tahun 

pertama. DP (Down Payment) mulai dari 10% dan Jangka 

Waktu Hingga 10 Tahun 

2) KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) 

a) Mobil Bekas dan Baru 

b) KKB BRI Mobil Baru & Bekas memberikan kemudahan dalam 

memiliki kendaraan bermotor yang anda inginkan. DP (Down 

Payment) mulai dari 25% 

c) Refinancing 

KKB BRI Refinancing memberikan kemudahan dalam 

mendapatkan dana cepat dengan mengagunkan kendaraan 

bermotor yang anda miliki  

d) Motor Premium.  
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KKB BRI Motor Premium memberikan kemudahan dalam 

memiliki Motor Premium yang anda inginkan 

 

3) Briguna (Kredit tanpa agunan) 

a) Briguna Karya 

Bank BRI Individu Pinjaman Briguna Kredit Tanpa Agunan 

(KTA) Briguna Karya adalah fasilitas Kredit Tanpa Agunan 

atau KTA dari Bank BRI yang diberikan kepada calon 

debitur/debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal 

dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji). 

Briguna Karya dapat digunakan untuk pembiayaan berbagai 

keperluan nasabah, mulai dari keperluan produktif hingga non 

produktif misalnya : pembelian barang bergerak/tidak bergerak, 

perbaikan rumah, keperluan kuliah/sekolah, pengobatan, 

pernikahan, dan lain-lain. 

b) Briguna Purna 

Briguna Purna adalah kredit yang diberikan kepada calon 

debitur/ debitur dengan sumber pembayaran (repayment) 

berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (uang 

pensiun). 

Dapat digunakan untuk pembiayaan keperluan produktif dan 

non produktif misalnya : pembelian barang bergerak/ tidak 

bergerak, perbaikan rumah, keperluan kuliah/ sekolah anak, 

pengobatan, pernikahan anak, dan lain-lain. 

c) Briguna Umum 

Briguna Umum adalah kredit yang diberikan kepada calon 

debitur/ debitur dengan sumber pembayaran (repayment) 

berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji) 

dengan jangka waktu sejak pegawai aktif sampai dengan masa 

pensiun. 

Dapat digunakan untuk pembiayaan keperluan produktif dan 

non produktif misalnya : pembelian barang bergerak/tidak 
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bergerak, perbaikan rumah, keperluan kuliah/sekolah anak, 

pengobatan, pernikahan anak, dan lain-lain. 

 

d) Briguna Pendidikan 

Briguna khusus untuk mahasiswa S2 dan S3 yang sudah 

memiliki upah atau penghasilan tetap. 
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