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BABiI 

PENDAHULUANi 

 

I.1 LatariBelakang 

Di EraiiIndustri 4.0 atau Era Digitalisasi generasi muda saat ini diharuskan 

lebih kreativ dan inovatif, sesuai dengan yang dikatakan Bapak Mentri Risetdikti 

dikutip dari web kemenristekdikti yaitu Mohamad Nasir (2018) mengungkapkan 

bahwa “ Saat ini sasaran strategis Kemenristekdikti dianggap masih relevan 

sehingga perubahan hanya dilakukan pada program dan model layanan yang lebih 

banyak menyediakan atau menggunakan teknologi digital (online). Kendati 

demikian, kebijakan pendidikan tinggi pun harus disesuaikan dengan kondisi 

revolusi industri 4.0. Menurut beliau, terdapat perubahan kebijakan dan program 

yang terkait dengan sumber daya iptek dikti, kelembagaan, pembelajaran dan 

kemahasiswaan, serta riset dan pengembangan juga inovasi. Perubahan dalam 

bidang sumber daya sangat penting, meliputi pengembangan kapasitas dosen dan 

tutor dalam pembelajaran daring. Jadi dosen ini perannya juga sebagai tutor. 

Kemudian pengembangan infrastruktur MOOC (Massive Open Online 

Course), teaching industry, dan e-library yang sebenarnya sudah berjalan,”.  

Dari penjelasan diatas secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa 

sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yaitu perguruan tinggi harus 

terlibat dalam membentuk generasi muda agar kreativ dan inovatif sehingga 

menghasilkan generasi 4.0 yang mampu kerja secara kreativ dan handal 

dalam mengembangkan ide-ide yang dimilikinya, maka sudah seharusnya 

dapat menyalurkan ilmunya dengan cara Praktek Kerja Lapangan (PKL), 

pastinya  hal ini berkaitan dengan era digitalisasi itu sendiri, salah satunya 

dibidang Industri Perbankan. Sepertiiiyang kitaiiketahuiiibahwa Industri 

Perbankan merupakaniisalah satu yang mengalami kemajuan teknologi 

dengan pesat yaitu seperti Mobile Banking, Internet Banking TelleriiMachine, 

Banking ApplicationiiSystem, Real Time GrossiiSettlement System, SystemiKliring 

Elektronik. Oleh sebab itu mahasiswa yang telah diberikan wadah untuk 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan seperti di bidang Industri Perbankan agar 
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memaksimalkan kegiatan tersebut karena berkaitan dengan Industri 4.0 atau Era 

Digitalisasi saat ini yang sangat tepat dengan eranya generasi milenial.   

Peran Bank dalamiipergerakan rodaiiperekonomian sangatlah penting. 

Lembaga keuanganiiperbankan sangat bermanfaat bagi kehidupan di suatu 

negara.  

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10iiTahun 1998 tentang Perbankan 

(pasal 1 ayat 2) Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpananiidan menyalurkannya kepadaimasyarakat dalamiibentuk kredit 

dengan tujuaniiuntuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.  

Bank menghimpun dana berupaiiGiro, Tabunganiidan Depositoiidan 

menyalurkan kembali dalamiibentuk Kredit. Penyaluran kredit diperuntukkan 

bagi masyarakat yang membutuhkan dana,iimisalnyaiibank memberikan kredit 

untuk melakukan pembelianiiirumah atauiimobil. Selanjutnya harus ada yang 

namanya kesepakatan antaraiibank (kreditor) dan nasabahi(debitur), yaituiisepakat 

memenuhi hak dan kewajibannya masing masing pihak. 

Sesuai penjelasan diatas dimana tujuan utama bank adalah meningkatkan 

tarafiihidup orang banyak makaiidariiiitu BankiiJabar dan Banten ingin 

mendorong laju usaha, serta meningkatkan kualitas hidup dengan pemberin kredit 

kepada para pengusaha kecil dan memprioritaskan kepada masyarakat yang 

melakukan usaha. Salah satunya yaitu Kredit Guna Bhakti (KGB). FasilitasiiKGB 

adalah fasilitas untukiipegawai yang berpenghasilaniitetap dimana gajinya telah 

disalurkanimelalui Bank Jabar dan Banten yang digunakan untuk berbagai 

keperluaan seperti  memperluas usaha, pembelian tanah, renovasi rumah, 

pembelian kendaraan dan lain sebagainya denganiisumber pembayaran utama 

berasaliidari penghasilan yangibersangkutan.  

 Maka penulis memilih melakukaniiPraktik Kerja dengan  memilih Bank 

Jabar dan Banten karena  minat penulisiiingin mengetahui lebih dalam lagi 

mengenai proseduriipemberian Kredit GunaiiBhakti itu sendiri,  dengan begitu 

penulis tertarik mengambiliiTugasiiAkhir denganiijudul “Mekanisme Pemberian 

Kredit Guna Bhakti Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 

Banten, Tbk.” 
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I.2 Ruang Lingkup 

Praktik Kerja Lapangan yangiidilakukaniipenulis pada Bank Jabar pada 

bagian Kredit, khususnya Kredit Guna Bhakti.  

Adapun kegiatan penulis selama Praktik Kerja adalah sebagai berikut : 

1. Membantu menyiapkan kelengkapan berkas permohonan Kredit Guna 

Bhakti.  

2. Melakukan Checking pada (SLIK) Sistem Layanan Informasi Keuangan 

OJK terhadap nasabah calon debitur.  

3. Melakukan pengimputan data nasabah yang telah terverifikasi ke dalam 

Loan Management System ( LMS). 

4. Membantu menyiapkam berkas untuk ditandatangani debitur pada saat 

akad. 

5. Memperhatikan proses akad KreditiiGuna Bhakti pada BankiiJabariidan 

Banten.  

 

I.3 TujuaniiPraktik KerjaiiLapangan 

Tujuan penulis dalam masa pelaksanaan pada Bank Jabar dan Banten 

Kantor Cabang Pembantu Pondok Indah yaitu : 

1. Tujuan Umum 

Dilaksanakan praktik kerja lapangan pada Bank Jabar daniiBanten adalah 

untuk mengetahui mekanisme kerja dari Bank Jawa Barat dan Banten, 

Tbk. Kantor CabangiiPembantu Pondok Indah.  

2. Tujuan Khusus  

Adapun dalam pelaksanaannya penulis terlebih dahulu diberikan 

pengarahan oleh pihak bank padaa bagian kredit yaitu pengarahan 

diberikan oleh Account Officer (AO). Adapun tugas tugas yang penulis 

laksanakan selama praktek kerja, yaitu :  

a. Membantu menyiapkan kelengkapan berkas permohonan Kredit 

Guna Bhakti. Hal ini berguna untuk pemeriksaan kelengkapan data 

dan kesamaan data dengan syarat-syarat yang ada.  

b. Melakukan Checking pada Sistem Layanan Informasi Keuangan 

(SLIK) OJK terhadap5calon debitur untuk mengetahui apakahiicalon 
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debitur masuk catatan hitam atauiitidak. Dan merupakan salah satu 

syarat kredit di setujui atau tidak. 

c. Melakukan pengimputan data nasabah yang telah terverifikasi ke 

dalam Loan Management System (LMS). Yaitu salah satu proses 

dimana dapat dikatakan permohonan nasabah telah disetujui dan 

pengimputan ke LMS nantinya akan dikirim kecabang agar cabang 

dapat menerbitkan Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit 

(SP3K) dan Analisis Keputusan Kredit. 

d. Membantu menyiapkan berkas untuk ditandatangani debitur pada 

saat akad. Setelah sebelunya SP3K dan Analisis Kredit telah terbit 

maka harus dtempelkan materai, dimasukkan ke dalam map agar 

rapih.  

e. Memperhatikan proses akad Kredit Guna Bhakti pada Bank Jabar 

daniiBanten. Dimana sebelum nasabah menandatangani perjanjian, 

Account Officer akan menjelaskaiikewajiban yang harus dipenuhi 

oleh debitur dan hak yang akan diterima debitur. Apabila debitur 

dengan kreditur telah sepakat dan tidak adanya keberatan maka 

debitur dan istri apabila memiiki istri wajib menandatangi berkas 

berkas yang telah di siapkan.  

 

I.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

Manfaatkan yang diharapkan penulis dalam mengikuti kegiatan Praktik 

Kerja Lapangan yaitu : 

1. Untuk bahan perbandingan antaraiiteori yang dipelajari dengan praktekiidi 

lapangan secara langsung. 

2. Merupakan tambahan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang sangat 

bermanfaat.  

3. Untuk mengetahui proses Kredit KGB pada Bank Jabar dan Banten. 

4. Dapatiidigunakan sebagaiiipertimbangan dalam mengambil keputusan 

pemberianiikredit yang tepat.  
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I.5 Sejarah PT. BankiPembangunaniiDaerah JawaiiBarat & Banten, Tbk  

Berdasarkani1Peraturan Pemerintah No.33 tahun 1960 tentang penentuan 

perusahaan milikiiiBelandaiidiiiIndonesia yangiidi kenal nasionalisasi. Bank Jawa 

Barat dan Banten telah mulaiiiberoperasi secara komersial pada tanggal 20 Mei 

1961 hal ini merupakan salahiisatuiiperusahaan milikiBelanda yang berkedudukan 

di Bandung yaitu N.V Denis (De EersteiNederlandsche Indische Shareholding). 

Bank Jawa Barat dan Banten sebelum mengukuhkan namanya seperti 

sekarang ini, Bank Jawa Barat dan Banten telah berganti ganti nama seperti 

sebagai tindakiilanjut dari peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1960, denganiisurat 

GubernuriiProvinsi Jawa Barat No. 7/GKDN/BPD/61 tanggal 20iiMei 1961 

dengan namaiiPT. Bank KarjaiiPembangunan Daerah Djawa Barat, akan tetapi 

dengan kedudukan hukum berdasarkan PeraturaniiDaerah Provinsi Jawa Barat 

No. 11/PD/DPRD/72 tanggal 27 Juniii1972, PT. Bank KarjaiiPembangunan 

Daerah Djawa Baratiidiubah menjadi PD. Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa 

Barat. NamaiiPD. Bank Karja Pembangunan Daerah Jawa Barat selanjutnya 

diubah sesuai Perda Provinsi Jawa Barat No. 1/DP-040/PD/1978 Tanggal 27 Juni 

1978. Pada tahun 1992 sesuai dengan SuratiiKeputusan Bank Indonesia No. 

25/84/KEP/DIRiitanggal 2 November 1992 status BPD Jabar meningkat menjadi 

bank umum devisa sehingga diubah menjadi BPD Jabar. Dan selanjutnya BPD 

Jabar memilikiiisebutan Bank Jabar berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 

1995 dengan memilikiilogo baru.  

Pada tanggal 14 Desemberii1998 tentang Perubahan BentukiiHukum Bank 

Pembangunan DaerahiiJawa Barat dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi 

Perseroan Terbatas (PT) sesuai denganiiPeaturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 

I Jawa Barat No. 22 Tahunii1998, dimana hal tersebut juga telah mendapatkan 

pengesahan MenteriiiKehakiman RIiiberdasarkaniiSurat Keputusan No. C2-

7103.HT.01.01.TH.99 tanggal 16 April 1999, serta sesuai No.39 tanggal 14 Mei 

1999, Tambahan No. 2811 yang telahiidiumumkan dalam BeritaiiNegara 

Republik Indonesia yaitu bentuk hukumiiBank Jabar diubah dari Perusahaan 

Daerah (PD) menjadiiPerseroan Terbatas (PT).
 

Sesuai denganiiiziniiBI No. 2/18/ DPG/DPIP Tanggal 12 April 2000 maka 

Bank JabariimenjadiiiBPD pertama di Indonesiaiiyang memberikan pelayanan 
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perbankan dalam bentuk konvensional dan syariah/dualiibanking system sejak 

tanggal 15 April 2000 hal ini guna meningkatkan pemenuhan atas kebutuhan 

masyarakat akan jasa layanan perbankan. 

Selanjutnya padaiitanggalii16 April 2001 mengenai penyetujuan 

peningkatan modaliidasar Bank Jawa Barat dan Banten dimana sebelumnya Rp.1 

triliuniimenjadi Rp.2iitriliun hal ini sesuai dengan hasil (RUPS) RapatiiUmum 

PemegangiiSaham yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2004. Setelah dilihat 

lebih lanjut lagi perkembangan  Bank Jabar dan Banten memiliki prospek yang 

baik makaiitanggali5 April 2006 modal dasar BankiiJabar dan Banten dimana 

sebelumnya sebesar 2 triliun dinaikan menjadi 4 triliun. 

Mengenai Perubahan Izin Usaha yaitu tindakiilanjut dari SKiiGubernur BI 

No. 9/63/kep.gbi/2007 pada bulan November 2007 adanya penggantian nama 

panggilan dari  sebelumnya “Bank Jabar” menjadi “Bank Jabar Banten”. 

Sesuia dengan Hasil  (RUPS) Luar Biasa Bank Jawa Barat dan Banten 

Nomor 26 tanggal 21 April 2010 dengan perkembangan jaringan kantor yang 

lebih luas danisesuai dengan Surat BI No. 12/78/APBU/Bdiitanggal 30 Juni 2010 

perihal Rencana Perubahan LogoiiBank serta Surat Keputusan No. 1337/SK/ 

DI(R-PPN)/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Perubahan Logoiidan Penyebutan 

Nama Serta Pemberlakuan Brand Identity Guidelines, maka pada tanggalii 8 

Agustus 2010 nama “Bank Jabar Banten” resmiiiberubah menjadi “bank bjb”. 

 

I.6 Struktur Organisasi  PT. Bank PembangunaniiDaerah Jawa Barat & 

Banten,iTbk 
 

Dalam suatu organisasi maupun kelompok kerjasama di suatu perusahaan 

perlu adanya bagian-bagian yang memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing 

hal ini guna pemisahan tugas yang dijalankan oleh karyawan tersebut, maka dari 

itu berikut adanya struktur Bank Jawa Barat dan Banten, hal ini guna kegiatan 

maajemen akan baik dan terarah : 

1. Pimpinan Kantor Cabang Pembantu ( KCP) memiliki tanggung jawab : 

a. Mengawasi seluruh operasional kerja 

b. Melakukan otorisasi sesuai kewenangan yang di berikan 

c. Sebagai pemutus persetujuan kredit 

d. Melaksanakan service quality level terhadap nasabah prima 
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2. Supervisor Operasional memiliki tanggung jawab : 

a. Untuk mengawasi setiap kegiatan perbankan di Bank dengan pemeriksaan 

dan kebenaran data yang ada 

b. Untuk memonitoring kecukupan modal yang dimiliki Bank  

c. Melakukan pengecekkan kebenaran atas adanya selisih rekening lainnya. 

3. Seorang analis kredit mempunyai tugas dan wewenang:  

a. Menganalisis permohonan kredit calon debitur 

b. Mengecek kembali dengan cara survei atas jaminan dan kelayakan kredit 

yang dimiliki. 

c. Setelah dikatakan data pemohon tidak bermasalah dan lengkap maka kredit 

dapat diproses oleh analis kredit. 

d. Melakukan kesepakatan dengan debitur. 

4. Pelayanan Nasabah (Customer Service) memiliki tanggungiijawab : 

a. Melakukaniipembukaan rekening  

b. Melayani Nasabah 

c. Menerimaiikeluhan dan memberikan solusi kepada nasabah 

d. Penerbitan kartu ATM  

5. Teller mempunyai tanggung jawab seperti :  

a. Menerima setoran tunai maupun kredit dan memprosesnya 

b. Mengerti dan menjalankan proses penyetoran uang  

c. Melakukan pembukaan transaksi 

d. Membuat laporan akhir hari   

 

I.7 Kegiatan Usaha PT. Bank PembangunaniiDaerah Jawa Barat & 

Banten, Tbk. 

  Yaitu perusahaan yang bergerakiidalam lingkup penghimpunan dana berupa 

giro, tabungan,dan deposito dan menyalukannya kembali berupa kredit 

sertaiimemberikan layanan jasaiiperbankaniilainnya.  

Berikut merupakan produk-produk dan unit usaha yang terdapat pada Bank Jabar 

dan Banten, Yaitu sebagai berikut :  
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1. Produk Kredit 

a. Kredit Guna Bhakti (KGB) 

  Kredit GunaiiBhakti merupakan kredit yangiidiberikan untuk Pegawai Negri 

Sipil yang dimana gajinyaiidisalurkan melaluiiiBank Jabar dan Banten, 

adapun diperuntukan bagi perusahaan swasta ataupun yang gajinya tidak 

disalurkan oleh Bank Jabar Banten maka pihak Bank harus menjalin 

kerjasama atau MOU dengan perusahaan tersebut, dimana sumber 

pengembalian dana berasal dari gaji nasabah itu sendiri. 

b. KreditiiPurna Bhakti (KPB) 

 Kredit PurnaiiBhakti yaitu kredit yang disalurkan untuk pensiunan dimana 

tujuan pemberian kredit adalah multiguna yang telah dipastikan dana 

pensiun yang dimiliki telah disalurkan melalui Bank Jabar dan Banten. 

c. Kredit Usaha Bhakti (bjb KUR) 

Fasilitas kredit yang ditujukan untuk keperluan produktif yang diberikan 

oleh Bank Jabar Banten untuk nasabah yang memiliki usaha maupun 

penghasilan lainnya, serta gaji debitur sebagai pegawai harus telah 

disalurkan melalui Bank Jabar Banten. 

d. KPR 

KPR merupakan kredit yang diperuntukan kepada calon debitur perorangan 

atau dapat dikatakan kredit konsumtif dengan tujuan memenuhi investasi 

ataupun kebutuhan tempat tinggal dibidang properti seperti untuk membeli 

atau memilki Properti (Apartemen, Rumah, Toko Usaha, Perkantoran, dan 

lain sebagainya), dan dapat dilakukan pembelian bekas (Secondary) maupun 

pembelian baru (Primary)  

e. Kredit Kepada BPR 

Yaitu adanya sebuah kerjasama kemitraan antara Bank JawaiiBarat dan 

Banten denganiiBank Perkreditan Rakyat yaitu bertujuan untuk mendukung 

disalurkannya kredit kepada sektor produktif dimana penyaluraniikredit 

melalui linkageiprogram kepada Bank PerkreditaniiRakyat. 
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f. Kredit kepada Koperasi  

Sama dengan halnya kredit kepada BPR, dimana kredit kepada koperasi 

penyalurannya juga melaluiiilinkage program kepada Koperasi (Koperasi 

KoperasiiiPegawai/Karyawan maupun Koperasi Simpan Pinjam). 

g. Kredit Mikro Utama 

Kredit yang diperuntukan bagi para pengusaha kecil seperti para kelompok 

usaha, pelaku usaha perorangan maupun Badan Usaha seperti(PT atau CV) 

dalam sektor ekonomi. 

h. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

KUR  diperuntukan bagi  seluruh sektor ekonomi produktif dengan jenis 

usaha produksi, jasa dan perdagangan, dengan usaha telah berjalan minimal 

6 bulan pelaku usaha perorangan/badan usaha pada skala mikro atau kecil 

dan menengah.  

i. Kredit Usaha Kecil Menengah (KUKM) 

KUKM diperuntukan bagi pedagang, pengusaha kecil, wiraswasta, dengan 

masih aktif menjalankan usahanya kurang lebih selama 3 tahun. Dan 

merupakn pelaku usaha perorangan maupun Badan Usaha 

j. Kredit Cinta Rakyat  

Yaitu sama halnya dengan KUKM dimana Kredit Cinta Rakyat 

diperuntukan kepada para pelaku usaha dalam sektor produktif dimana 

usaha yang dijalankan minimalll1 tahuniuntukiiperorangan dan 2 tahun uutk 

badan usaha adapun usaha-usaha yang dijalankan seperti tanamaniipangan, 

pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan,peternakan, kehutanan, 

perindustrian, perdagangan, pertambanganiirakyatidan sektor lainnya. 

2. Commercial Banking 

a. Fasilitas Pinjaman Daerah 

 Fasilitas kredit yang berguna untuk menutup defisit (APBD) Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah, kekurangan arus kas maupun pengeluaran 

pembiayaan yang disalurkannya kepada Pemerintah Daerah. 
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b. Garansi Bank 

Yaitu apabila sewaktu-waktu adanya cidera janji antara penerima jaminan 

dengan penjammin dimana diperuntukan guna jaminan atas suatu proyek 

tertentu. 

c. Kredit Investasi        

Kredit ini merupakan kredit untuk membiayai kebutuhan aset tetap ataupun 

barang modal guna modernisasi, rehabilitasi, relokasi, ekspansi (perluasan),  

d. Kredit ModaliiKerja 

` Kredit yang diberikan untukiimembiayai kegiatanioperasional perusahaan 

seperti membiayai aset lancar. 

e. Lending Working Capital 

Merupakan fasilitas kredit yang diberikan Bank Jabar Banten guna 

membayar tagihan listrik kepada PT. PLN.  

f. Kredit JangkaiiPendek 

Yaituiikredit dengan jangkaiwaktu dikatakan pendek dan media penarikan 

berupa janji bayar (promes) 

g. Kredit Cash Collateral 

Agunan berupa simpana di Bank sebagaiiijaminan atas kredityang 

diberikan.  
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