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I.1 Latar Belakang 

Bankimerupakan suatu lembagaikeuangan yang kegiatannya menghimpun 

dana.dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalamibentuk.simpanan 

kemudian menyalurkan kembali.dalam bentukikredit. Bankimenjadi tempat 

terjadinya transaksi keuangan, hampir seluruh kegiatan masyarakat berkaitan 

dengan bank, sehingga peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan 

ekonomi suatu negara dan kemajuan perbankan di suatu negaraidapatidijadikan 

tolak ukur untuk kemajuan.negara itu sendiri. 

Di Indonesia jumlah penduduknya dari tahun ke tahun selalu mengalami 

peningkatan. Meningkatnya jumlah penduduk akan membuat kebutuhan pokok 

masyarakat juga ikut meningkat baik dari sandang, pangan dan juga papan. Tidak 

semua golongan masyarakat mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan 

hidupnya, keterbatasan dalam pendapatan membuat masyarakat hanya dapat 

sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sulit untuk membeli rumah sebagai 

pemenuhan kebutuhan papan karena harga yang terus mengalami kenaikan dan 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk dapat memiliki rumah layak huni. 

Keadaan ekonomi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah juga semakin 

diperburuk seiring dengan naiknya harga bahanikebutuhanipokok dan bahanibakar 

minyak-yang terus melambung tidak seimbang dengan gaji dan upah yang 

diterima.  

Kebutuhan masyarakat terhadap rumah atau tempat tinggal yang semakin 

meningkat menyebabkan kebutuhan kredit perumahan dari sektor perbankan yang 

meningkat pula. 

KPR-oleh-bank-dibagi-menjadi-KPR Subsidi dan.KPR.non-Subsidi. Pada 

PT. BankiTabunganiNegara.(Persero), Tbk. KPR non-Subsidi bernama KPR BTN 

Platinum yaitu KPR-yang ditujukan untukipembelian rumahibaru atauisecond, 

pembelianirumahibelumijadi atau takeiover, dengan maksimal kredit >150 juta, 

sedangkan KPR Subsidi yaitu merupakan program kerja sama untuk pemilikan 

rumah 
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antaramjKementrian.jj.Pekerjaan_Umum_jjdan_.hPerumahan_.oRakyat_oRepubli

k Indonesia_..dengan perbankan, kredit tersebut ditujukan bagi Masyarakat 

BerpenghasilaniRendahi(MBR),iiMasyarakat Berpenghasilan.iMenengah (MBM), 

Pegawai Negeri Sipilii(PNS), PegawaiooWiraswasta, danooWiraswastaiiyang 

merupakaniikepemilikan rumahiiipertama denganiisuku bungaiiirendah,icicilan 

ringanidan.tetap sepanjang.waktuiikredit. 

Kebutuhan kredit yang semakin meningkat membuat masyarakat ingin 

mendapatkan lebih banyak informasi yang tersedia terkait produk-KPR PT..Bank 

TabunganiiiNegaraiii(Persero),iiTbk. misalnya terkait biaya-biaya yang harus 

dikeluarkan, syarat yang harus dipenuhi ataupun prosedur pelaksanaannya 

Berdasarkan uraian tersebut diiatas,ipenulisimenyusun laporan TugasiAkhir 

denganijudul 

“Tinjauan Pelaksanaan Pemberian KPR Subsidi Pada PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Cibinong”. 

 

I.2 Ruang Lingkup Praktik 

Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan penulis pada PT.iiBankiTabungan 

Negaraii(Persero), Tbk.iiKantoriiCabangiiiPembantu Cibinong khususnya pada 

bagianiiiLoaniiService mencakup kegiatan tentang pelaksanaan KPR Subsidi 

sebagai berikut : 

a. Membantu menyiapkan berkas permohonan KPR (Kredit Pemilikan Rumah). 

b. Membantu melakukan Penginputan data seluruh informasi calon debitur ke 

dalam sistem e-Loan milik Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. 

c. Membantu memeriksa dan memverifikasi kelengkapan data calon debitur KPR 

(Kredit Pemilikan Rumah). 

d. Membantu melakukan BI Checking pada SID (Sistem Informasi Debitur) 

terhadap data calon debitur. 

e. Membantu melakukan wawancara kepada calon debitur. 

f. Memperhatikan proses akad kredit pada Bank Tabungan Negara (Persero), 

Tbk. 

g. Membantu melakukan penagihan atas tunggakan pembayaran angsuran pada 

debitur. 
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I.3 Tujuan.Praktik.Kerja.Lapangan 

Secara lebih rinci, tujuanipraktikikerjailapangan adalahisebagai..berikut: 

a. Tujuan.Umum 

Tujuanooumum dilaksanakannya praktikiikerja lapanganiipada PT.ooBank 

TabunganoNegarao(Persero), Tbk.oKantor CabangoPembantu Cibinong adalah 

untuk mengetahui mekanisme kerja Bank BTN Kantor Cabang Pembantu 

Cibinong. Adapun mekanisme kerja darioPT. BankooTabunganooNegara 

(Persero),iTbk. KantoriiCabang PembantuiiCibinong adalahiisebagaiiiberikut: 

1) PT.ooBank TabunganooNegara (Persero),oTbk. KantoroCabang Pembantu 

Cibinong  dipimpin dan dikelola seorang kepalaocabang, yangibertugas: 

a) Memimpin KantoriiCabang Pembantu Cibinong dan bertanggungojawab 

atasokebenaran penyusunan laporanosecara berkalaodan laporanolainnya 

sehubunganodengan fungsi KantoroCabang Pembantu Cibinong. 

b) Melakukan control terhadaposeluruhopelaksanaan mutasi. 

c) Melakukanopengawasanomelekat. 

d) Melakukanootorisasi sesuaiokewenangan yangodiberikan. 

e) Melakukanoserviceoquality level terhadaponasabah-nasabahoprima. 

f) Melakukanosupervisiodi dalamomenjalakan fungsiomanajemen. 

2) Teller pada PT.oBank TabunganoiNegara (Persero),oTbk. KantoroCabang 

PembantuoCibinong tugasiidanotanggungojawab seperti: 

a) Menerimaokas awalohari. 

b) Melakukanopermintaaniuang keokas besar. 

c) Melakukanopermintaan uangoantaroteller. 

d) Melakukanopenyetoran uangoke kasobesar. 

e) Melakukanopencetakanolaporan akhirohari. 

3) Customer Service pada PT.oBank TabunganoNegara (Persero),oTbk. Kantor 

CabangoPembantu Cibinong mempunyai tugasodanitanggung jawab seperti: 

a) Melayani calon nasabah dan nasabah yang akan membuka atau 

membutuhkan produk PT.oBank TabunganoNegara (Persero),iTbk. 

b) Memberikanopenjelasan kepadaonasabah maupun calon nasabah tentang 

produk bank (transfer, inkaso, pemindahbukuan antar rekening nasabah), 
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serta memberikan penjelasan layanan jasa PT.oBank TabunganoNegara 

(Persero),oTbk. 

c) Melayani pembukuan daniipenutupan giro, tabungan, dan deposito, serta 

meyelesaikan complain maupun konsultasi nasabah. 

4) LoaniService pada PT.oBank TabunganoNegara (Persero),oTbk. Kantor 

CabangoPembantu Cibinong mempunyai tugas danotanggung jawab seperti: 

a) Menerimaopendaftaran/permohonanokredit. 

b) Menganalisa mengevaluasiopermohonanoikredit. 

c) Menyiapkan dan melakukan realisasi kredit. 

d) Mengawasi portofolio kredit. 

e) Menyimpan dokumen-dokumen termasuk dokumen agunan kredit. 

b. Tujuan Khusus 

Praktikoikerja lapanganiidilakukan penulis padaoPT. BankoTabungano.Negara 

(Persero),oTbk. KantoroCabang PembantuoiCibinong  khususnya padaobagian 

LoanoService. Adapun teknis pelaksanaan kerja praktik pada bagian Loan 

Service adalah penulis terlebih dahulu diberi pengarahan oleh pihak bank pada 

bagian Loan Service mengenai tugas-tugas yang harus penulis laksanakan 

selama kerja praktik, yaitu: 

1) Mampu menyiapkan berkas permohonan proses KPR (Kredit Pemilikan 

Rumah) ke bagian Loan Service untuk diperiksa kebenaran dari data yang 

diberikan calon debitur atas syarat-syarat yang yang telah ditentukan pihak 

bank demi kelancaran proses kredit. 

2) Mampu melakukan penginputan data dari seluruh informasi calon debitur ke 

dalam sistem e-Loan, yaitu memindahkan data dari berkas calon debitur ke 

dalam sistem khusus milik PT.oBank TabunganoNegara (Persero),iTbk. 

3) Mampu memeriksa danomemverifikasi kelengkapan data calon debitur yaitu 

memeriksa seluruh berkas-berkas pengajuan kredit calon debitur dan 

kelengkapan dokumen yang diajukan kepada PT.oBank TabunganoNegara 

(Persero),iTbk. Kantor Cabang PembantuoCibinong. 

4) Mampu mengecek data IDI Histori/BI Checking calon debiturountuk 

mengetahuioapakah nasabahomasuk ke dalam daftarohitam BI atauotidak. 
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5) Mampu wawancara pada calon debitur, yaitu untuk mengecek kebenaran 

data calon debitur dan melengkapi data yang kurang. 

6) Agar mengetahui proses akad kredit, yaitu melakukan proses 

penandatanagan perjanjian kredit yang terlebih dahulu dijelaskan kepada 

debitur mengenai seluruh ketentuan dan kewajiban debitur untuk 

menyelesaikan kredit tersebut, mulai dari awal perjanjian kredit sampai 

kredit tersebut dilunasi dan disaksikan oleh pihak notaris. 

7) Agar mengetahui proses penagihan atas tunggakan pembayaran angsuran 

pada calon debitur yaitu mengingatkan kepada debitur atas kurang 

pembayaran angsuran tersebut dan segera melunasinya. 

 

I.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

Dalamosuatu PraktikiKerja Lapanganopasti adaimanfaat yangodiharapkan 

dapatotercapai,oadapun manfaatnya inioadalah sebagaioberikut : 

a. Dapatomemberikan sumbanganiipengetahuan danopemikiraniiyang bermanfaat 

bagiipenulis. 

b. Dapat mengetahuioirelevansi antaraoiteori yangodiperoleh di bangkuokuliah 

denganopraktek sebenarnyaodi dunia kerjaobagi penulis. 

c. Memberikanoiwawasan danopengetahuan bagiopenulis mengenaoipelaksanaan 

prosesopemberian KPRoSubsidi padaoPT. BankoTabungan Negarao(persero), 

Tbk.oKantor CabangoPembantu Cibinong. 

d. Dapat memberikan banyak pemikiran yang bermanfaat bagi penulis dan 

selanjutnyaoidapat digunakanoosebagai pertimbanganoodalamoomengambil 

keputusanodalam pemberianodan pengelolaanokredit yangitepat. 

e. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi ilmiah. 

 

I.5 Sejarah Berdirinya PT.oBank TabunganoNegara (Persero),iTbk. 

a. Tahuno1897 

Belandaopertama kaliodatang keoIndonesia danodisitulah perjuangan 

PT.oBank TabunganoNegara (Persero),oTbk. dimulai denganoonama 

POSTPAARBANK 
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b. Tahuno1950 

Perubahanoonama menjadiooBankooTabungan Pos olehopemerintah 

RepublikoIndonesia. 

c. Tahuno1963 

Bergantionama menjadioBank Tabungan Posoioleh pemerintahoiRepublik 

Indonesia. 

d. Tahuno1974 

Ditunjukopemerintah sebagaiosatu-satunya institusioyang menyalurkaniKPR 

bagiogolongan masyarakatokebawah. 

e. Tahuno2002 

Ditunjukosebagai bankoikomersial yangoofokus pada pembiayaan 

rumahokomersial. 

 

I.6 Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. 

Dalam suatu perusahaanostruktur organisasiosangatlah diperlukan karena 

dari struktur organisasi perusahaan, kita dapat melihat adanyaopembagian tugas 

danowewenang sertaotanggung jawabodari pihak-pihakoyang terlibat diodalam 

perusahaanotersebut. 

PT.oBank  TabunganoNegara  (Persero),oTbk.  

Memilikiopembagianotugas, wewenangodan tanggungijawab sesuaiodengan 

bagiannyaomasing-masing: 

a. Kepala Cabango(Branch Manager) mempunyaiotugas utamaoyaitu: 

1) Melakukanokontrol terhadapiseluruh pelaksanaanomutasi. 

2) Melakukanopengawasano.melekat. 

3) Melakukanootorisasi sesuaiokewenangan yangodiberikan. 

4) Melakukanoservice qualityolevel terhadaponasabah-nasabahoprima. 

5) Melakukanosupervisi di dalamomenjalankan fungsiimanajemen. 

b. WakiloKepala CabangoUtama mempunyaioaktivitas utamaoyaitu: 

1) Melakukanofungsiootorisasiiiuntukoaktivitasoifinansial sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

2) Melakukanofungsi otorisasioiuntuk aktivitasononfinansial sesuaioketentuan 

yangiberlaku danilazim dilakukanoserta dapatidipertanggungjawabkan. 
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3) Melakukanopengawasan melekatoterhadap pegawaioyangodisupervisi. 

4) Melakukanomonitoring danoevaluasi atasoistrategi sertaopencapaian target 

dana,okreditidan feebasedoincome. 

c. KepalaoLayanan Retailo(Retail Service Head) mempunyaioaktivitas utama 

yaitu: 

1) Melakukanifungsi otorisasiiuntuk aktivitas finansialisesuai ketentuaniyang 

berlaku. 

2) Melakukanifungsi otorisasiiuntuk aktivitas nonifinansial sesuaiiketentuan 

yangiberlaku. 

3) Melakukanipengawasan melekatiterhadap pegawaiiyangidisupervisi. 

4) Melakukanimonitoring danoevaluasi atasostrategi sertaipencapaianitarget 

dana,ikredit dan feebasediincome. 

5) Melakukanisekaligus mensupervisiipemberian qualityiservice leveliterhadap 

nasabahiprima. 

d. KepalaiTeller (Teller Head)imempunyai aktivitasiutama yaitu: 

1) Melakukanipembukuan danipenutupan ruangikhasanah bersamaipetugas kas 

besariatau pejabatiyang ditunjuk. 

2) Melakukanisupervisi atasilayanan pembayaran angsuraniKPR. 

3) Melakukanisupervisiiatas layananitransaksi giro,itabungan,ideposito. 

e. Tellerimempunyai aktivitasiutama yaitu: 

1) Menerimaikas awalihari. 

2) Melakukanipermintaan uang ke kasibesar. 

3) Melakukanipermintaan uang antariteller. 

f. Kepala Layanan Nasabah (Consumer Service Head) mempunyai aktivitas 

utama yaitu: 

1) Melakukan aktivitas otorisasi sesuai batas kewenangan. 

2) Melakukanisupervisi untukiterjaganya kualitasipelayanan yangioptimal di 

unit ConsumeroService bagi nasabahiyang datangimaupun melaluiitelepon 

atauosurat. 

3) Melakukanisupervisi terhadap layanan administrasiigiro,itabungan,deposito. 

g. KepalaoLayanan Kredito(Loan Service Head)omempunyai aktivitasoutama, 

yaitu: 
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1) Melakukanisupervisiidan memastikaniterselenggaranya layananoinformasi 

kredit baikomelalui telepon,isurat maupunodebitur/customer yangidatang 

langsung denganobaik.  

2) Melakukanisupervisi danimemastikan terselenggaranyaiprosespelunasan 

kredit. 

3) Melakukanisupervisiidan memastikanipelayanan klaimidebitur. 

h. KepalaiOperation (Operation Head)imempunyai aktivitasiutama yaitu: 

1) Melakukanisupervisi atasikebenaran prosesiadministrasi nasabahigiro. 

2) Melakukanisupervisi atasikebenaran prosesitransaksi pembayaraniangsuran 

kredit. 

3) Melakukanisupervisi atasokebenaran prosesimaintenance KPR,iNoniKPR 

dan kreditiumum. 

i. Petugas Kliring (Clearing Staff) mempunyai tugas utama yaitu: 

1) Prosesitransaksiikliring. 

2) Prosesitransaksi coverinotes (CN). 

3) Prosesiaktivitas kliringilainnya. 

k. DataiEntryi(Operator Staff) mempunyaiiaktivitas utamaiyaitu: 

1) Prosesientry transaksiiKPR kolektif. 

2) Prosesimaintenanceidata transaksiiHost to HostiTelkom. 

3) ProsesiStanding Instructioni(SI) – Hostito HostiPLN. 

l. KepalaiAdministrasi Krediti(LoaniAdministrationiHead) mempunyaiiaktivitas 

utamaiyaitu: 

1) Melakukanosupervisi danomemeriksa proses OnoThe Spoto(OTS) atas 

permintaaniunit terkait denganibaik dan benarisesuai ketentuanibank. 

2) Melakukanosupervisiodan memeriksaoproses permohonanopelaksanaan 

taksasiinilai danikehandalan agunanimelalui LaporaniPenilaian 

Akhiri(LPA) sesuaiiketentuanibank. 

3) Melakukanosupervisi dan memeriksaiproses pembuatanimemoipencairan 

kredit untukiditeruskan daniditindaklanjuti olehiunit kerjaiterkait. 

m.  KepalaoUmum dan Administrasioi(GeneraloBranch AdministrationoHead) 

mempunyaiiaktivitasiutama yaitu: 

1) Melakukanisupervisi atas prosesipengelolaan absensiipegawai. 
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2) Melakukanisupervisi atas prosesipengelolaan penilaianipegawai. 

3) Melakukanisupervisi atas prosesipengelolaan perencanaanipengembangan 

pegawai. 

n. Sekretaris (Sercetary) mempunyai aktivitas utama yaitu melaksanakan 

kesekretariatan Kepala Cabang, meliputi: 

1) Memprosesopembuatan danopengaturan jadwalikegiatan KepalaiCabang, 

baikidengan pihakiintern maupuniextern. 

2) Memprosesiadministrasi notulairapat (registrasi,ipengarsipan), baikidengan 

pihakiintern maupuniextern. 

3) Memprosesiadministrasiisurat dan facsimileimasuk (registrasi,ipengarsipan, 

pendistibusianisesuaiidisposisi danimonitoring) untuk KantoriCabang. 

o. StaffiPersonalia (PersonneliStaff) mempunyai aktivitasiutama yaitu: 

1) Pengelolaaniabsensiipegawai. 

2) Mengelolaiadministrasi dataikepegawaian. 

3) Mengelolaigaji, tunjanganipegawai danipensiunan. 

p. KepalaoAkunting danoKontrol (Accountingo&oControl Head) mempunyai 

aktivitasoutama yaitu: 

1) Melakukanisupervisi atas kebenaraniproses administrasiidokumentasiiatas 

transaksi. 

2) Melakukanisupervisi atas kebenaraniproses penyelesaian suspenseidan 

rekening selisih lainnya. 

3) Melakukanisupervisi atas pemeriksaaniatas kebenaranisemuaotransaksi 

operasionalobank. 

q. Accountingoand ControloSupervisor mempunyai aktivitasiutama yaitu: 

1) Melakukanisupervisi atas kebenaraniproses administrasiidokumentasi atas 

transaksi. 

2) Melakukanisupervisi atas kebenaranoproses penyelesaianisuspense dan 

rekeningoselisihilainnya. 

3) Melakukanisupervisi atasientry jurnaliGL-GL atas transaksiiyang dilakukan 

olehiunit kerjailain. 

r. GeneraliLedgeriStaff mempunyaiiaktivitas utamaiyaitu: 

1) Proses penyelesaianisuspense danirekening selisihilainnya. 

UPN "VETERAN" JAKARTA



10 
 

 

 
 

2) Proses entryijurnal GL-Gi atas transaksiiyang dilakukanioleh unitikerja lain. 

s. InternaliControl Staffimempunyai aktivitasiutama yaitu: 

1) Melakukan pemeriksaaniatas kebenaran semuaitransaksi operasionalibank. 

2) Melakukan pemeriksaanoatas penyelesaianosuspense dan rekeningiselisih 

lainnyaisudahidiselesaikan. 

3) Melakukanilaporan atas penyelesaianiklaiminasabah. 

t. ReportingiStaffimempunyai aktivitasiutama yaitu: 

1) Melakukanipenyusunan URAPidaniRKAP. 

2) Melakukaniinputilaporan ke pihakiextern. 

3) Melakukaniperhitungan atasihasil kinerja danilaporan lainnya. 

 

I.7 Kegiatan Usaha PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 

PT. BankiTabungan Negarai(Persero),iTbk. Merupakaniperusahaaniyang 

bergerakidalam lingkupipenghimpunan danaidari masyarakatimelalui tabungan, 

memberikanipelayanan KPRibaik denganiatau tanpaosubsidi, serta PT.oBank 

TabunganiiNegarai(Persero), Tbk.oMemberikan jasaodan layananoperbankan 

lainnya.iProduk-produkiyang dimilikidapat berupa produkidana, produkikredit, 

produkijasa danilayanan serta produkiasuransi jiwaitabungan. 

Berikut merupakan produk-produk dan unit usaha yang terdapat pada PT. 

Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. dalam melakukan kegiatan usahanya: 

a. Produk Dana 

1) TabunganiBatara 

2) TabunganiE’Batara pos 

3) TabunganiHajiiNawaitu 

4) TabunganiBataraiPrima 

5) TabunganiBataraiJunior 

6) TabunganKui 

7) TabunganiBTNiJuara 

8) TabunganiBTNiBatara Pensiunan 

9) TabunganiSimpananiPelajar 

10) TabunganiBTNiPerumahan 

11) DepositoiBTN daniDepositoiValas 
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12) Giro BTN 

13) Giro ValasiBTN 

b. KPR 

1) KPRiBTN BP2BT 

2) KPRiBTN Subsidi 

3) KPRiBTN Mikro 

4) KPRiBTN Platinum 

c. Kredit 

1) KreditiPemilikaniApartemen 

2) KreditiGriyaiMulti 

3) KreditiRinganiBTN (KRB) 

4) KreditiPemilikaniRuko 

5) KreditiSewaiGriya (KSG) 

6) KreditiSwadana 

7) KreditiYasa Griya/KreditiKonstruksi (KYG) 

8) KreditiModaliKerja – Kontranktor (KMK – Kontranktor) 

9) KreditiModal Kerja (KMK) 

10) KreditiInvestasi (KI) 

11) KreditiUsahaiRakyat (KUR) 

12) KreditiUsahaiMikro daniKecil (KUMK) 

13) KreditiLinkage 

14) KreditiCashiLoan 

d. Jasa dan Layanan 

1) KartuiATMiBatara 

2) KirimaniUang 

3) InkasoiDalamiNegeri 

4) InkasoiLuar Negerii(Collection) 

5) SafeiDepositiBox 

6) MoneyiChanger 

7) Bank Garansi 

8) PaymentiPointt 

9) RealiTime GrossiSettlement (RTGS) 
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10) BataraiPayroll 

11) SPPiOnline PerguruaniTinggi 

12) WeternoUnion 

13) SMSiBatara
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