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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Berdirinya PT. Bank Perkeditan Rakyat Anugerah Bintang 

Sejahtera 

Bank Perkreditan Rakyat Anugerah Bintang Sejahtera didirikan 

karena telah memperoleh persetujuan dari Departemen Hukum&Hak 

Asasi Manusia dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia No. AHU-45853AH.01.01 Tahun 2010 Tanggal 28 

September 2010. dan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 

13/21/KEP.GBI/DpG Tanggal 29 Maret 2011 tentang pemberian Izin 

usaha PT. Bank Perkeditan Rakyat Anugerah Bintang Sejahtera
16

. 

B. Tujuan Pendirian  

Bank Perkreditan Rakyat Anugerah Bintang Sejahtera (BPR ABS) 

adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang perbankan 

dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, dari masyarakat dan 

untuk masyarakat. 

C. Visi dan Misi PT. Bank Perkreditan Rakyat Anugerah Bintang 

Sejahtera 

Visi dan Misi PT. Bank Perkreditan Rakyat Anugerah Bintang 

Sejahtera, yaitu: 
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Menjadi bank yang KREDIBEL serta tumbuh dan berkembang 

secara wajar sebagai Bank yang handal untuk ikut serta menggerakkan 

pertumbuhan ekonomi masyarakat, antara lain melalui pemberian kredit 

bagi pengembangan usaha-usaha mikro kecil dan menengah yang bersifat 

produktif. 

Sedangkan Misi dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Anugerah 

Bintang Sejahtera adalah: 

1. Memberikan pelayanan prima (service excellent) kepada setiap 

nasabah UMKM 

2. Memberikan pelayanan dengan Tepat guna, Tepat jumlahnya 

dan Tepat sasarannya (3T) 

3. Inovasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah 

UMKM, dan 

4. Menyediakan produk jasa yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat  

D. Jenis usaha  

Adapun jenis usaha yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat 

Anugerah Bintang Sejahtera pada umumnya sama dengan Bank BPR 

lainnya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana 

pada masyarakat. 

Dalam hal menghimpun dana dari masyarakat PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Anugrah Sejahtera menawarkan beberapa produknya, 

yaitu: 
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a. Tabungan  

1. Tabungan Pelajar Sejahtera 

Khusus untuk tabungan pelajar kami memberikan perlakuan, 

sebagai berikut: 

- Saldo awal minimal Rp. 100.000,00 

- Gratis biaya administrasi bulanan 

- Sistem pelayanan dengan antar jemput setoran tabungan ke 

sekolah  

2. Tabungan Sejahtera 

- Saldo awal minimal Rp. 50.000,00 

- Biaya administrasi bulanan yang ringan dengan suku bunga 

yang menarik 

3. Tabungan Ibu Hamil 

- Saldo awal Rp. 100.000,00 

- Gratis kartu member untuk berobat di RS Awal Bros 

- Paket melahirkan dengan harga terjangkau 

- Diskon MCU sampai dengan 30% 

- Berhadiah Tabungan Beasiswa untuk Bayi yang dilahirkan 

4. Deposito ABS 

- Minimal deposito Rp. 1000.000,00 dengan Suku Bunga 

yang menarik 

b. Kredit 

Kredit bunga pinjaman mulai dari 18%-24% pertahun 
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1. Kredit modal kerja 

2. Kredit investasi 

3. Kredit konsumtif 

4. Kredit multiguna 

5. Kredit spesial rate 12% (khusus Dokter, Dokter Spesialis, 

Karyawan dengan level manajerial dan untuk pendidikan) 

E. Uraian Tugas PT. Bank Perkreditan Rakyat Anugerah Bintang 

Sejahtera 

Suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, maka diperlukan 

uraian tugas yang jelasdan teratur. Uraian tugas adalah yang menjelaskan 

jenis pekerjaan yang harusdilakukan oleh setiap pegawai/setiap pemegang 

posisi untuk mencapai tujuan organisasi, berikut adalah uraian tugas 

beserta fungsi dan peran masing-masing unit pada Bank BPR: 

1. Direktur Utama 

a. Menjadi koordinator/ketua komite kredit 

b. Mengendalikan funding dan lending 

2. Direktur  

a. Menjadi Anggota Komite Kredit 

b. Menatausahakan dan mengkoordinir kegiatan operasional Bank, 

terutama yang bersifat internal. 

c. Memantau perkembangan likuiditas Bank. 

d. Mempersiapkan pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga. 
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e. Mendistribusikan dan memonitor pelaksanaan operasional yang 

dilakukan staff dan karyawan. 

f. Mengidentifikasi dan mempersiapkan langkah-langkah 

penyelesaian masalah operasional bank untuk dibahas dan 

diputuskan bersama-sama Direktur Utama. 

Secara bersama-sama melakukan tugas sebagai berikut: 

a. Menetapkan peraturan perusahaan 

b. Merencanakan, menetapkan sistem operasional Bank. 

c. Menetapkan strategi pencapaian misi dan visi Bank 

d. Menetapkan strategi pencapaian tingkat kesehatan Bank yang 

wajar dan sehat. 

e. Menetapkan kebijakan tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan 

operasional Bank dengan pembagian tugas yang jelas. 

f. Merencanakan pengembangan produk, jaringan kantor, dan 

peningkatan kemampuan SDM Bank. 

g. Mengevaluasi pelaksanaan operasional Bank, peraturan 

perusahaan dan hasil kerja staff dan karyawan. 

h. Melakukan hubungan dengan pihak ketiga dalam rangka 

pengembangan volume usaha Bank, dan pemecahan masalah-

masalah yang dihadapi Bank. 

i. Mengendalikan anggaran biaya. 

j. Mengendalikan upaya peningkatan volume usaha 

k. Mengevaluasi kinerja staff 
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l. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja 

m. Mengatasi masalah-masalah operasional Bank 

n. Mewakili Bank dalam hubungan dengan pihak ketiga 

o. Mewakili dan menerima kuasa Dewan Komisaris jika berhalangan 

untuk berhubungan dengan pihak ketiga 

3. Account Officer 

a. Menerapkan rencana, strategi dan sasaran pemberian kredit yang 

telah ditetapkan. 

b. Mencari calon nasabah pendanaan dan debitur yang layak untuk 

dibiayai usahanya serta  menawarkan produk-produk dan jasa 

bank. 

c. Menerima permohonan kredit dari calon debitur dan membuat 

analisa kredit untuk permohonan kredit yang dipandang layak 

untuk diajukan ke Manajer Marketing. 

d. Melakukan peninjauan lapangan atas usaha atau tempat tinggal 

calon debitur dan membuat proposal kredit dan melakukan analisa 

ekonomis atas data keuangannya 

e. Menjaga tingkat kelancaran (kolektibilitas) nasabah kredit 

f. Menjadi saksi pada saat penandatanganan perjanjian kredit dan 

pengikatan jaminan. 

g. Melakukan kunjungan berkala ke lokasi usaha nasabah untuk 

memantau perkembangan usahanya dan mendorong penggunaan 

fasilitas kredit . 
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h. Mendeteksi rekening-rekening pinjaman dalam portofolionya yang 

menunjukkan gejala penurunan kualitas dan segera mengambil 

langkah-langkah penanggulangan setelah berkonsultasi dengan 

atasan langsung atau pejabat yang berwenang. 

i. Mendorong para nasabah dalam portofolionya agar bersedia 

menyalurkan lebih banyak transaksi keuangannya  melalui bank 

dengan melakukan cross selling produk-produk bank. 

j. Menanggapi dan mencari pemecahan atas keluhan-keluhan 

nasabah atau debitur dengan bekonsultasi pada atasan langsung 

atau pejabat yang berwenang. 

k. Bersama-sama Staf Sub Bagian Supervisi dan Penagihan untuk 

mencari jalan keluar terhadap kredit yang cenderung bermasalah. 

l. Menindaklanjuti temuan-temuan Pengawas (Auditor) berkenaan 

dengan kredit yang dikelolanya dan mengadakan tindakan 

pencegahan terjadinya penyimpangan dikemudian hari 

m. Memberikan usulan solusi penyelesaian kredit bermasalah yang 

dikelolanya kepada atasan langsung. 

n. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala 

bagian kredit atau direktur 

4. Legall & SID 

a. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan data debitur dan data 

pemilik jaminan yang sesuai dengan persetujuan Komite Kredit 
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untuk pengikatan jaminan serta memastikan keabsahan serta aspek 

legalnya. 

b. Melakukan pengecekan keabsahan data jaminan berupa sertifikat, 

BPKB, deposito, dan surat-surat lain. 

c. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen pendukung 

untuk akad dan pencairan kredit 

d. Membuat Perjanjian Kredit dan  Pengikatan Jaminan baik secara 

notariil ataupun dibawah tangan. 

e. Mengatur waktu dengan Notaris untuk penentuan waktu perikatan 

(secara notariil) 

f. Menyimpan dokumen-dokumen kredit yang asli dalam lemari besi 

g. Bertanggung jawab terhadap keamanan, kerapian dan kelengkapan 

dokumen kredit dan dokumen jaminan. 

h. Menyiapkan surat pemblokiran yang ditanda tangani oleh Kabag 

Kredit pada saat akan pengikatan kredit, dan menyiapkan surat 

roya pada saat kredit lunas. 

 

 

 

 

 

 

 


