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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Sebagaimana telah di jelaskan pada undang–undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang perbankan, bank di sebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masayarakat 

dalam bentuk kredit dan ataupun dalam bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan tarif  hidup masyarakat. Sehingga secara umum Bank merupakan 

lemabaga keuangan yang membantu masyarakat untuk melakukan berbagai 

transaksi keuangan. Di Indonesia sendiri, jumlah bank sudah banyak sekali baik 

bank BUMN maupun bank swasta sehingga bank dapat di bedakan menjadi tiga 

jenis bank seperti Bank Umum, Bank Sentral dan Bank perkreditan rakyat (BPR) 

dan juga terdapat Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). 

 Sebagaimana telah di ketahui bahwa salah satu kegiatan utama bank 

adalah pemberian layanan. Bank sebagai lembaga keuangan yang bergerak dalam 

bidang pelayanan jasa harus dapat memberikan pelayanan terbaiknya (service 

excellent) untuk dapat memenangkan persaingan dalam situasi yang semakin 

kompetitif. Untuk menghadapi persaingan perbankan yang semakin ketat tersebut, 

masing–masing bank mau tidak mau harus mengembangkan konsep pelayanan 

terbaik bagi nasabahnya. Pengembangan ini bertujuan untuk mempertahnkan 

nasabah yang telah ada dan menjangkau nasabah baru yang potensial. Sehingga, 

dengan semakin bertambah jumlah Bank , persaingan untuk menarik dana dari 

masyarakat juga semakin meningkat. Semuanya berpotensi untuk menarik dana 

masyarakat sebanyak-banykanya dan menyalurkan kembali kepada masyarakat 

yang membutuhkan baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif. 

Bagi suatu negara Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian 

suatu negara. Oleh karena itu, peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan 

ekonomi suatu negara. Dengan kata lain kemajuan suatu bank disuatu negara 

dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju 

suatu negara, maka semakin besar peran perbankan dalam mengendalikan negara 

tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah 

dan masyarakatnya. 
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Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, kegiatan bank 

sehari-hari tidak terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan bank yang paling 

pokok adalah menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan 

kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit. 

PT. Bank DKI Jakarta mempunyai produk-produk pemberian kredit antara 

lain Kredit Multi Guna dan KPR Griya Monas. Kredit Multi Guna terdiri dari 2 

(dua) Jenis yaitu Kredit Multi Guna Pegawai Aktif dan Kredit Multi Guna MPP 

dan Purna Karya. Kredit Multi Guna Pegawai Aktif merupakan fasilitas 

pembiayaan yang ditujukkan bagi Pegawai Aktif yang pembayaran gajinya 

dilakukan melalui PT. Bank DKI, atau perusahaan tempat debitur bekerja telah 

memiliki perjanjian kerjasama penyaluran KMG dengan PT Bank DKI, 

sedangkan Kredit Multi Guna Purna Karya merupakan fasilitas pembiayaan yang 

ditujukkan bagi pegawai yang telah memasuki masa pension dan pembayaran 

manfaat ensiunnya melalui PT. Taspen atau Badan Penggantinya yang ditetapkan 

Pemerintah serta disalurkan melalui Bank DKI, dan Kredit Multi Guna Masa 

Persiapan Pensiun (MPP) adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan bagi para 

Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sisa masa aktif 3 (tiga) tahun 

sebelum pensiun dan akan menikmati fasilitas kredit dengan jangka waktu 

melebihi masa aktif. 

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk Praktek Kerja 

Lapangan (PKL) dengan judul “Tinjauan Pemberian Kredit Multi Guna pada 

PT. Bank DKI Kantor Cabang Pembantu Cinere”. 

I.2 Ruang Lingkup 

Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan penulis pada PT. Bank DKI 

cabang pembantu Cinere pada bagian Kredit Multi Guna. Adapun pelaksanaan 

kerja praktik yang telah diarahkan oleh bagian Kredit dalam proses 

pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 

a. Membantu memilah berkas pemohonan Kredit Multi Guna dan Kredit KPR. 

b. Memeriksa kelengkapan data calon debitur Kredit Multi Guna dan Kredit KPR. 

c. Melakukan pemasaran kredit melalui telepon untuk menawarkan Kredit Multi 

Guna pada nasabah. 
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d. Melakukan pemasaran kredit secara langsung dengan mendatangi Rumah Sakit 

Umum Daerah dan Sekolah Dasar Negeri setempat. 

I.3 Tujuan 

Tujuan yang dilakukan penulis dalam pelaksanaan kerja lapangan pada PT. 

Bank DKI cabang pembantu Cinere adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan Umum 

Tujuan umum dilaksanakan praktik kerja lapangan pada Bank DKI Kantor 

Cabang Pembantu Cinere adalah untuk mengetahui mekanisme kerja dari PT. 

Bank DKI Kantor Cabang Pembantu Cinere. 

b. Tujuan Khusus 

Praktik kerja lapangan dilakukan penulis pada PT. Bank DKI Kantor Cabang 

Pembantu Cinere khususnya pada bagian Kredit. Adapun teknis pelaksanaan 

kerja praktik pada bagian Kredit adalah penulis terlebih dahulu diberi 

pengarahan oleh pihak bank pada bagian Pemasaran mengenai tugas-tugas 

yang harus penulis laksanakan selama kerja praktik, yaitu : 

1) Membantu menyiapkan surat penawaran kerja sama Kredit Multi Guna. 

2) Membantu proses pemasaran ke Kepala Sekolah tentang produk Kredit 

Multi Guna. 

3) Membantu mempromosikan Kredit Multi Guna melalui saluran telepon. 

4) Membantu proses akad Kredit Multi Guna pada salah satu debitur. 

I.4 Sejarah PT. Bank DKI 

Bank DKI merupakan Bank Umum dan Badan Usaha Milik Daerah yang 

kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu 

sebesar 99,95% dan PD Pasar Jaya sebesar 0,05%. Bank DKI kini telah tumbuh 

menjadi Bank Umum beraset Rp30,74 triliun, dengan jaringan kantor mencapai 

221 kantor yang tersebar di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia, dengan 

sumber daya manusia 2.549 karyawan serta ragam produk dan layanan perbankan 

kepada lebih dari satu juta nasabah. 

Bank DKI pertama kali didirikan pada tanggal 30 April 1961 dan berkantor 

pusat di Jakarta Pusat dengan nama “PT. Bank Pembangunan Daerah Djakarta 

Raya” sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas Perusahaan Bank 

Pembangunan Daerah Djakarta Raya (PT. Bank Pembangunan Daerah Djakarta 
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Raya) No. 30 tanggal 11 April 1961 dibuat oleh dan dihadapan Eliza Pondaag 

S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/31/13 tanggal 

11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan 

Negeri Jakarta di bawah No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telah diumumkan 

dalam Tambahan No.206 Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 1 Juni 

1962. 

Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Republik 

Indonesia No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank 

Pembangunan Daerah, kedudukan hukum Perseroan diubah dan dialihkan dari 

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya menjadi Bank 

Pembangunan Daerah DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah, Jakarta - DKI 

No.6 Tahun 1978 tanggal 21 Agustus 1978 tentang Bank Pembangunan Daerah 

Jakarta (BPD Jaya) yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia dengan Surat Keputusan No. Pem. 10/87/1-858-sk. Tanggal 5 

Desember 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah DKI Jakarta No. 12 

Tahun 1979 Seri D No. 11 tanggal 2 Mei 1979 serta sebagaimana Peraturan 

Daerah No. 1 Tahun 1993 tanggal 15 Januari 1993 dengan merubah modal dasar 

dari sebesar Rp50.000.000.000 menjadi sebesar Rp300.000.000.000 sampai 

dengan tanggal 5 Mei 1999 dan sejak tanggal 6 Mei 1999 berubah menjadi 

Perseroan Terbatas dengan modal dasar sebesar Rp700.000.000.000. 

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Propinsi DKI 

Jakarta melalui Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 1 tahun 1999 tanggal 

1 Februari 1999 dengan Akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Harun 

Kamil, S.H., No. 4 tanggal 6 Mei 1999 dan telah disahkan oleh Menteri 

Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C-8270.HT.01.01.Th.99 tangal 7 

Mei 1999.Tanggal 4 Juni 1999, diumumkan dalam Berita Negara No. 45, 

Tambahan No. 3283. 

Ruang lingkup kegiatan Bank adalah untuk menjalankan aktivitas umum 

perbankan. Pada tanggal 30 November 1992, Bank memperoleh ijin 

untukmelakukan aktivitas sebagai Bank Devisa berdasarkan SK Direksi Bank 

Indonesia No. 25/67/KEP/DIR. Pada bulan Maret 2004, Bank mulai melakukan 

kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Surat Bank 
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Indonesia No. 6/39/DpbS, tanggal 13 Januari 2004 tentang prinsip pembukuan 

kantor cabang syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. 

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang 

terakhir berdasarkan Akta No. 21 Tahun 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan 

Notaris Ny Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 12 

September 2008 tentang Perseroan terbatas dan juga mencantumkan perubahan 

modal dasar menjadi Rp1.500.000.000.000. Perubahan Anggaran Dasar Bank 

DKI telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia dengan No. AHU-79636.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 29 

Oktober 2008. 

Bank DKI didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan 

mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala 

bidang serta salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat. Bank DKI memiliki Visi dan Misi, Visi Bank DKI yaitu 

“Menjadi Bank Terbaik yang Membanggakan”. 

Sedangkan, Misi Bank DKI adalah “Bank berkinerja unggul, mitra 

strategis dunia usaha, masyarakat, dan andalan Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta yang memberikan nilai tambah bagi stakeholder melalui pelayanan 

terpadu dan professional” 

I.5 Struktur Organisasi PT. Bank DKI 

Struktur organisasi Bank DKI Pusat yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda III 

No. 7-9, Jakarta Pusat. Dalam struktur organisasi pada Bank DKI Pusat, beberapa 

tugas dan tanggung jawab untuk setiap masing masing bagian atau jabatan, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Mengevaluasi dan mengesahkan laporan tahunan serta keputusan 

untuk kemajuan perusahaan. 

b. Dewan Komisaris 

1) Mengawasi direksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam business 

plan dan memberikan nasihat kepada direksi mengenai penyimpangan 

pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh 

perusahaan. 
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2) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good 

Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh 

tingkatan atau jenjang organisasi. 

3) Dewan komisaris wajib memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti 

temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, 

auditor external, hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil 

pengawasan otoritas lain. 

c. Direksi 

1) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan di Bank DKI. 

2) Merencanakan dan menyusun program kerja. 

3) Membina pegawai. 

d. Direktur Kepatuhan 

1) Membuat kajian terhadap kelayakan dan prosedur Bank DKI. 

2) Pengelolaan siklus proses perencanaan strategi Bank DKI. 

3) Memberikan dukungan kepada direksi dalam memantau, mengevaluasi 

dan mengendalikan kinerja manajemen, operasional bisnis dan resiko-

resiko usaha lainnya yang dihadapi Bank DKI. 

e. Direktur Pemasaran 

1) Berkoordinasi dan mengendalikan rencana dan aktivitas pemasaran kredit 

menengah dan mengelola analisa resiko kredit, analisa laporan keuangan, 

dan analisa kebutuhan kredit. 

2) Koordinasi pemasaran dan pengembangan bisnis Bank Dki. 

3) Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas penyelamatan dan penyelesaian 

kredit bermasalah. 

f. Direktur Operasional 

1) Bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan Real TimeGross 

Settlement (RTGS), kliring, dan kiriman uang sertamelakukan 

pembukuan transaksi kantor pusat. 

2) Bertanggung jawab dalam melayani keluhan atas transaksi untuk 

diteruskan kepada pihak terkait. 
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g. Direktur Keuangan 

1) Bertanggung jawab atas terselenggaranya pengelolaan portfolio secara 

sehat dan mengelola bisnis tresuri dan jasa-jasa luar negeri sebagai salah 

satu bisnis yang menguntungkan bagi Bank DKI. 

2) Mengelola kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas penyusunan, 

pelaporan dan evaluasi anggaran induk, penyelenggaraan kegiatan 

pembukuan dan akuntansi di Bank DKI. 

h. Pimpinan Cabang 

1) Menerapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan tujuan yang 

akan dicapai. 

2) Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi seksi-seksi kerja menurut 

bidang dan tugasnya. 

3) Memasarkan produk dan jasa Bank DKI kepada nasabah. 

i. Wakil Pemimpin Bidang Operasional 

1) Mengelola sistem otomasi. 

2) Mengelola administrasi atau portepel kredit. 

3) Mengelola administrasi dalam negeri dan kliring cabang. 

4) Mengelola data informasi dan keuangan cabang. 

5) Mengelola administrasi umum, logistic dan kepegawaian cabang. 

6) Mengelola daftar pos terbuka. 

7) Mengelola administrasi ATM Bersama. 

j. Pemimpin Cabang Pembantu 

1) Memantau perkembangan usaha cabang pembantu. 

2) Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi cabang pembantu. 

3) Menyelesaikan fungsi kontrol intern terhadap kegiatan usaha cabang 

pembantu. 

I.6 Kegiatan Usaha PT. Bank DKI 

Ruang lingkup kegiatan PT. Bank DKI Kantor Cabang Pembantu Cinere 

adalah untuk menjalankan aktivitas umum perbankan. Kegiatan umum perbankan 

yaitu menghimpun dana (funding) dan menyalurkan dana (landing). Kegiatan 

menghimpun dana atau membeli dana dari masyarakat dilakukan dengan cara 
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menawarkan berbagai jenis simpanan yang biasa disebut rekening atau account. 

Berikut adalah jenis jenis simpanan : 

a. Simpanan Tabungan (Saving Deposit) yang dimiliki oleh PT. Bank DKI 

adalah: 

1) Tabungan Monas Umum 

Tabungan Monas Umum merupakan produk tabungan PT. Bank DKI yang 

dapat digunakan untuk menyimpan dana sekaligus untuk aktivitas 

bertransaksi. 

2) Tabungan Monas Bisnis 

Tabungan Monas Bisnis merupakan produk tabungan PT. Bank DKI yang 

dikhususkan untuk kegiatan bisnis. 

b. Simpanan Deposit (Time Deposit) yaitu simpanan dalam mata uang rupiah 

dengan jangka waktu : 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan dapat 

diperpanjang (Automic Roll Over) dengan tingkat suku bunga disesuaikan 

dengan jangka waktu deposito yang bersangkutan. Nasabah mendapatkan 

bunga deposito pada saat jatuh waktu penarikan atau pencairan.  

Kegiatan menyalurkan dana (landing) atau menjual dana yang berhasil 

dihimpun dari masyarakat melalui pemberian pinjaman/kredit. Kegiatan 

penyaluran dana ini disebut lending. Adapun jenis-jenis kredit yang ditawarkan 

seperti : 

a. Kredit Multi Guna Pegawai Aktif yaitu fasilitas pembiayaan yang ditujukan 

bagi Pegawai Aktif yang pembayaran gajinya dilakukan melalui PT. Bank 

DKI, atau perusahaan tempat debitur bekerja telah memiliki perjanjian kerja 

sama penyaluran KMG dengan PT. Bank DKI. 

b. Kredit Multi Guna Masa Persiapan Pensiun (MPP) yaitu fasilitas pembiayaan 

yang ditujukan bagi para Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan 

sisa masa aktif 3 (tiga) tahun sebelum pensiun dan akan menikmati fasilitas 

kredit dengan jangka waktu melebihi masa aktif. 

c. Kredit Multi Guna Purna Karya yaitu fasilitas pembiayaan yang ditujukan bagi 

Pegawai yang telah memasuki masa pensiun dan pembayaran manfaat 

pensiunnya melalui PT. Taspen atau Badan Penggantinya yang ditetapkan 

Pemerintah serta disalurkan melalui PT. Bank DKI. 
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d. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Griya Monas yaitu fasilitas kredit PT. Bank 

DKI yang diberikan perorangan untuk keperluan pembelian properti rumah 

tapak/rumah susun/rumah toko (ruko)/rumah kantor (rukan) atau kebutuhan 

konsumtif lainnya(non-pembelian) yang beragunan properti dengan perubahan 

suku bunga yang stabil. 

 

I.7 Manfaat  

Dalam Praktik Kerja Lapangan terdapat manfaat yang didapatkan, adapun 

manfaatnya adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan pengalaman dan pengetahuan terhadap penerapan teori-teori yang 

selama ini dipelajari dalam Praktik Kerja Lapangan. 

b. Dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi penulis. 

c. Untuk mengembangkan wawasan keilmuan bagi penulis sehubungan dengan 

pemberian kredit multi guna kepada PNS aktif Pemprov DKI Jakarta terhadap 

pemberian kredit. 

d. Memberikan pengalaman kerja di Bank bagi penulis untuk bekal profesi di 

masa yang akan datang. 
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