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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Setiap siswa lulusan SMK dituntut untuk mempunyai suatu keahlian dan siap kerja
Karena lulusan SMK biasanya belum diakui oleh pihak dunia usaha/ industri.oleh
karena itu diadakan suatu program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yaitu dengan
Melaksanakan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) agar setiap siswa lulusan SMK
mempunyai suatu pengalaman dalam dunia usaha sebelum memasuki duania usaha
tersebut secara nyata setelah lulus sekolah.
Sesuai dengan hasil pengamatan dan penelitian Direktorat Pendidikan Menengah
Kejuruan, pola penyelenggaraan di SMK belum secara tegas dapat menghasilkan
tamatan sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi
pembelajaran yang belum kondusif untuk menghasilkan tenaga kerja yang professional,
karena keahlian professional seseorang tidak semata-mata diukur oleh penguasaan
unsur pengetahuan dan teknik bekerja, tetapi harus dilengkapi dengan penguasaan kiat
(arts) bekerja yang baik.
Ada dua pihak yaitu lembaga pendidikan dan lapangan kerja (industri/ perusahaan atau
instansi tertentu) yang secara bersama-sama menyelenggarakan suatu program
keahlian kejuruan. Dengan demikian kedua belah pihak seharusnya terlibat dan
bertangguang jawab mulai dari tahap perencanaan program, tahap penyelenggaraan,
sampai penilaian dan penentuan kelulusan siswa..
1.2

Dasar-dasar Pelaksanaan Prakerin

Melihat kenyataan diatas, Dikmenjur menetapkan strategi operasional yang
berdasarkan kepada kebijakan “Link and Match” (kesesuaian dan kesepadanan)
Departemen Pendidikan dan kebudayaan dalam model penyelenggaraan Pendidikan
Sistem Ganda. Pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang
dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional, PP
Nomor 20 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, PP Nomor 39 1992 tentang
Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional, Kepmendikbud Nomor 080/U/1992

tentang Sekolah Menengah Kejuruan dan Kepmendikbud Nomor 080/U/1993 tentang
kurikulum SMK.

1.3

Tujuan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN)

Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) adalah merupakan suatu sistem pembelajaran yang
dilakukan diluar Proses Belajar Mengajar dan dilaksanakan pada perusahaan/industri
atau instansi yang relevan. Secara umum pelaksanaan program Praktek Kerja Industri
ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dibidang teknologi,
penyesuaian diri dengan situasi yang sebenarnya, mengumpulkan informasi dan
menulis laporan yang berkaitan langsung dengan tujuan khusus.
Setelah siswa melaksanakan program Praktek Kerja Industri secara khusus siswa
diharapkan memperoleh pengalaman yang mencakup tinjauan tentang perusahaan,
dan kegiatan-kegiatan praktek yang berhubungan langsung dengan teknologi. Dan
mempersiapkan para siswa/siswi untuk belajar bekerja secara mandiri, bekerja dalam
suatu tim dan mengembangkan potensi dan keahlian sesuai dengan minat dan bakat
masing-masing
Penyelenggaraan praktik kerja industri (PRAKERIN) pada SMK bertujuan untuk:
1. Menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat
pengetahuan, keterampilan, etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan
pekerjaan.
2. Memperkokoh link and match antara SMK dan dunia kerja.
3. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi proses pendidikan dan pelatihan
4. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari
proses pendidikan.

BAB II
GAMBARAN BANK NEGARA INDONESIA

3.1

Sejarah Bank Negara Indonesia ( BNI 46)

Memasuki pertambahan usianya yang ke-68 tahun, Bank Negara Indonesia telah
berkembang menjadi bank yang kokoh dengan pertumbuhan keuangan berkelanjutan
dan siap bersaing di industri perbankan yang semakin kompetitif.
Sebagai bank yang melayani negeri dan menajdi kebanggan bangsa, BNI juga terus
tertantang untuk mewujudkan komitmen dan meraih prestasi agar senantiasa
memberikan layanan dan kinerja yang unggul bagi nasabah dan bangsa indonesia saat
ini dan dimasa mendatang.
Dengan “Semangat Mengukir Prestasi”, Bank Negara Indonesia berupaya dan bertekad
untuk terus meningkatkan kualitas produk & layanannya serta menciptakan “value”
pada setiap hasil karyanya.
Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal dengan sebagai Bank Negara Indonesia,
merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank
Negara Indoonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang
dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia pada
malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak
pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan
Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tannggal 5 juli ditetapkan
sebagai Hari Bank Nasional.
Menyusul penunjukan De Javsche Bank yang merupakan warisan dari pemerintah
Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, Pemrintah membatasi peranan Bank
Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi atau Bank Sentral. Bank Negara Indonesia lau
ditetapkan sebagai pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak
sebagai bank devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri.
Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara
Indonesia diubah menajadi bank komersial milik pemerintah. Perubahan ini melandasi
yang lebiha baik dan tugas bagi sektor usaha nasional.

Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas
perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun
1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai “BNI 46”.
Pengunaan nam panggilan yang lebih mudah diingat-“Bank BNI”- ditetapkan
bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988.
Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia
(Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui
penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996.
Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan,
sosial-budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan identitas
perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke masa. Hal ini juga menegaskan dedikasi
dan komitmen BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja secara terus-menerus.
Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui milai digunakan untuk
mengammbarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan
mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan „Bank BNI‟ di persingkat menjadi „BNI‟,
sedangkan tahun pendirian-‟46‟- digunakan dalam logo perusahaan untuk meneguhkan
kebangaan sebgai bank nasional pertama yang lahir pada era Negara Kestauan
Republik Indonesia.
Pada akhir tahun 2012, Pemerintah Republik Indonesia memegang 60% saham BNI,
sementara sisanya 40% dimilik olhe pemegang saham publik baik individu maupun
institusi, domestic dan asing.
Saat ini, BNI adalah bank terbesar ke-4 di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit
maupun total dana pihak ketiga. BNI menawarkan layanan jasa keuangan terpadu
kepada nasabah, didukung oleh perusahaan anak : Bank BNI Syariah, BNI Multi
Finance, BNI Securities dan BNI Life Insurance.
Di akhir tahun 2013, jumlah aset yang dimilik BNI tercatat ebesar Rp. 386,7 triliun dan
jumlah karyawan sebanyak 26.100 orang. Jaringan layanan BNI tersebar di seluruh
Indonesia melalui ke-1.693 outlet domestik dan diluar negeri melalui cabang-cabang di
New York, London, Tokyo, Hong Kong, Singapura dan Osaka. Jaringan ATM BNI saat
inti tercatat sebanyak 11.163 unit ATM milik sendiri. Layanan BNI juga tersedia melalui
42.00 Edc, Internet Banking, dan SMS Banking.
Berangkat dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, Bni bertekad
untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi negeri, serta senantiasa menjadi
kebanggan negara.
2.2

Jenis Produk Simpanan BNI

Produk BNI terbagi menjadi beberapa jenis produk :
1. BNI Taplus
Tabungan Plus ( TAPLUS ) dari BNI, adalah tabungan yang akan memberikan anda
layanan PLUS dengan berbagai macam fitur dan manfaat.
Manfaat :
Suku bunga progesif dengan tingkat bunga yang menarik. Bnga dihitung atas dasar
saldo rata-rata harian. Semakin besar anda menabung, semakin besar pula keuntungan
yang akan anda terima.
Anda dapat melakukan setoran dan penarikan tunai secara online di seluruh Cabang
BNI terdekat. Setoran dan penarikan juga dapat dilakukan melalui e-chanel : BNI ATM
(Automatic Telle Machine), CDM (Cash Deposit Machine) yang tersebar diseluruh
indonesia.
Rekening BNI Taplus anda juga akan diikutsertakan dalam Undian Berhadiah.
Anda akan mendapatkan fasilitas BNI Card, BNI Phone Banking, BNI SMS Banking,
BNI Internet Banking dan BNI Tokee.
Persyaratan :








KTP (domisili se-kab/kodya dengan cabang BNI tempat membuka rekening), atau
dibuktikan dengan domisili/kerja jika tidak sama.
Setoran awal Rp. 500.000 (jabodetabek) atau Rp. 250.000 ( luar jabodetabek)
Untuk mendapatkan BNI Card, biaya Rp. 10.000,- untuk Kartu Silver, Rp. 15.000,untuk Kartu Gold, dan Rp. 20.000 untuk kartu Platinum.
Saldo minimal Rp. 150.000,Biaya pengelolaan rekening Rp. 10.000 / rekening perbulan
Biaya administrasi Rekening Rp. 10. 000
Biaya administrasi untuk saldo dibawah minimal Rp. 15.000,- / rekening perbulan.
Suku Bunga BNI Taplus

Saldo

Suku Bunga (%) pa

< Rp 1 juta

0,00

Rp 1 juta s/d Rp 50 juta

1,00

Rp 50 juta s/d Rp 500 juta

1,25

Rp 500 juta sd. Rp 1 miliar

1,50

≥ Rp 1 miliar

2,25

1. Taplus Bisnis
BNI Taplus Bisnis adalah produk tabungan yang diperuntukan bagi pelaku usaha
maupun bukan pelaku usaha, baik perorangan maupun non perorangan, yang
dilengkapi dengan fitur dan fasilitas yang memberikan kemudahan dan fleksibiitas
dalam mendukung transaksi bisnis.

MANFAAT









Mendapatkan Kartu Debit BNI Gold atau Kartu Debit BNI Platinum sebagai Kartu Debit
dengan limit yang lebih tinggi.
Dapat diafiliasikan dengan Kartu Debit BNI Co-Brand komunitas bisnis tertentu.
Rincian transaksi tercetak lengkap di buku tabungan.
Info cash flow setiap akhir bulan.
Fasilitas notifikasi transaksi melalui SMS.
Fasilitas Automatic Transfer System Online (ATS Online)/Sweep Account
Otomatis akses e-banking BNI seperti :
BNI ATM





BNI SMS Banking
BNI Internet Banking
BNI Phone Banking

PERSYARATAN
Taplus Bisnis Perorangan :















KTP / SIM / (domisili se-kab/kodya dengan cabang BNI tempat membuka rekening),
atau dibuktikan dengan surat keterangan domisili/kerja
Setoran awal Rp 1.000.000.
Setoran selanjutnya minimal Rp 5.000.
Pemesanan Kartu Debit BNI Gold baru, biaya Rp 15.000.
Pemesanan Kartu Debit BNI Platinum baru, biaya Rp 20.000.
Penggantian Kartu Debit BNI Gold, biaya Rp 20.000.
Penggantian Kartu Debit BNI Platinum, biaya Rp 25.000.
Saldo rata-rata minimum per bulan Rp 1.000.000.
Biaya administrasi rekening di bawah saldo rata-rata harian minimum Rp 20.000.
Peserta:
wiraswasta / pengusaha,
pegawai swasta,
pegawai negeri, dan
perorangan lainnya yang mempunyai aktivitas transaksi relatif tinggi.
Taplus Bisnis Non Perorangan :










Peserta :
Badan Usaha, baik Badan Hukum (PT, Koperasi, Yayasan), maupun Non Badan
Hukum (CV, Firma)
Non Badan usaha (Asosiasi, Perkumpulan, Himpunan, Ikatan, Instansi, dan lain lain)
Bentuk Hukum Jelas
Surat Kuasa penunjukkan pengelolaan rekening
Tanda bukti dari pengurus/pejabat berwenang
Tanda bukti dari pemberi/penerima kuasa
Data-data lain (akte pendirian, ijin usaha, NPWP, SITU, dll)
Suku Bunga Taplus Bisnis

Saldo

Suku Bunga (%) pa

< Rp 5.000.000

0,00

Rp 5 juta s/d Rp 100 juta

1,25

> Rp 100 juta s/d Rp 1 miliar

1,75

> Rp 1 miliar

2,50

Berlaku mulai 1 September 2012
Ketentuan saldo minimal dan biaya administrasi BNI Taplus Bisnis (dh. BNI Taplus
Utama)




Saldo rata-rata minimum per bulan Rp 1.000.000,- (Berlaku Agustus 2014)
Biaya administrasi pengelolaan rekening: Rp 10.000,-/rek/bulan (Berlaku Juli 2012)
Biaya administrasi di bawah saldo minimal: Rp 20.000,-/rek/bulan (Berlaku Agustus
2009)

1. Taplus muda
Sebagai produk simpanan dalam bentuk tabungan yang merupakan turunan dari BNI
Taplus dan diperuntukkan bagi kaum muda dengan usia mulai dari 15 sampai dengan
25 tahun.
Fasilitas BNI Taplus Muda :
1. E-Banking : fasilitas transaksi perbankan elektronik yang terdiri dari BNI ATM, BNI
internet Banking, BNI SMS Banking, BNI
PhoneBanking
2. BNI CDM (Cash Deposit Machine) : Layanan transaksi 24 jam melalui mesin CDM
untuk melakukan setoran tunai.
3. BNI Cashless (ATM Non Tunai) : Layanan transaksi 24 jam melalui sarana mesin ATM
untuk melakukan transaksi non tunai.
4. Layanan Notifikasi transaksi via SMS
Bunga dan Biaya BNI Taplus Muda :

Setoran awal minimal

Rp. 100.000,-

Setoran minimal selanjutnya
Rp. 20.000,( di counter Teller)

Saldo mengendap

Rp. 50.000,-

Bunga (diberikan berjenjang / tiering) :

–

>Rp. 1 juta

0%

–

Rp. 1 juta s/d Rp. 10 juta

0,5%

–

>Rp. 10 juta s/d Rp. 50 juta

0,75%

–

Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta

1,00%

–

>Rp. 100 juta

1,25%

Limit transaksi Debit Card BNI Taplus Muda :

–

Penarikan tunai

Rp. 5 juta/hari

–

Belanja

Rp. 10 juta/hari

–

Transfer

Rp. 10 juta/hari

–

Transfer antar Bank

Rp. 10 juta/hari

Biaya-biaya :

–

Biaya administrasi rekening

Rp. 5.000,-

Penerbitan awal Debit Card Taplus Muda
–

Gratis
Generik
Penerbitan awal Debit Card Taplus Muda

–

Rp. 25.000,Personalized
Penerbitan awal Debit Card Taplus Muda

–

Rp. 25.000,karena rusak

–

Penutupan rekening

Rp. 50.000,-

Syarat pembukaan rekening Taplus Muda :
Untuk Usia nasabah 15 s/d < 17 tahun, belum menikah & belum memiliki bukti
identitas diri :





Mengisi formulir pembukaan rekening yang turut ditandatangani orang tua/wali.
Melampirkan copy Akte Kelahiran / Kartu Pelajar / paspor
Melampirkan Copy bukti identitas diri salah satu orang tua / wali
Mengisi Formulir e-Statement (jika diperlukan sebagai sarana mutasi)
Nasabah yang sudah memiliki bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dhi usia 17
s/d 25 tahun atau 15 s/d 17 tahun telah menikah :







Mengisi Formulir pembukaan rekening.
Membawa asli bukti identitas diri dan melampirkan copy-nya.
Mengisi Formulir Data Pemberi Dana jika pekerjaan nasabah adalah Mahasiswa/Pelajar
atau Ibu Rumah Tangga.
Mengisi Formulir e-Statement (jika diperlukan sebagai sarana mutasi).
Mengisi Formulir layanan Notifikasi (jika diperlukan).
BNI Taplus Muda kini hadir dengan makin banyak kebebasan

Bebas pilih foto kesukaanmu jadi desain kartu debitmu*. Bebas pilih laporan transaksi
rekeningmu berupa buku tabungan atau e-Statement yang akan di-email setiap
bulannya. Miliki sekarang juga BNI Taplus Muda dan jadilah dirimu sendiri.

1. Taplus Haji
Inspirasi mewujudkan niat ibadah haji Anda.
Manfaat






Meringankan persiapan dana untuk menunaikan Ibadah Haji
Membantu perencanaan dana kebutuhan Ibadah Haji melalui fasilitas Autodebet
(system setoran tetap) dengan jangka waktu dan jumlah setoran yang fleksibel dari
rekening afiliasi BNI Taplus, BNI Taplus Bisnis, BNI Giro Rupiah Perorangan
Kemudahan penyetoran dana ke rekening BNI Haji melalui seluruh Kantor Cabang BNI,
fasilitas layanan BNI ATM, BNI SMS Banking dan BNI Internet Banking
Terhubung secara online dengan Siskohat Kementerian Agama, sehingga memperoleh
kepastian nomor porsi keberangkatan Ibadah haji setelah dana mencapai jumlah
tertentu (saat ini Rp25 juta atau sesuai kebijakan Kementerian Agama yang berlaku)
Keuntungan






Gratis premi perlindungan asuransi kecelakaan
Gratis biaya pembukaan dan penutupan rekening
Gratis biaya pengelolaan rekening
Memperoleh souvenir (berupa barang) pada saat pelunasan BPIH (Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji).
Persyaratan






Pembukaan rekening BNI Haji dilakukan di seluruh Cabang BNI sesuai domisili
nasabah dalam satu propinsi yang sama
Melampirkan copy KTP/identitas yang masih berlaku dengan menunjukan aslinya
Setoran awal minimum Rp500.000.
Setoran selanjutnya minimum Rp5.000.
BNI Haji

Biaya Administrasi

Suku Bunga (%) pa

Rp 0

0,00

1. Tapenas
simpanan berjangka untuk membantu perencanaan keuangan Anda untuk mewujudkan
tujuan masa depan dengan lebih pasti dan aman.
MANFAAT





Kepastian dana untuk tujuan di masa depan
Meningkatkan kedisiplinan dalam menabung.
Mendapatkan manfaat asuransi bebas premi
Sarana investasi dengan mendapat bunga lebih tinggi dibandingkan Tabungan biasa
KEUNGGULAN











Bebas menentukan jangka waktu (2 tahun s.d 18 tahun)
Bebas menentukan setoran bulanan mulai Rp. 100.000,- sd Rp. 5.000.000 (kelipatan
Rp 50.000,-)
Bebas menambah dana diluar setoran bulanan (setoran tambahan) dengan menyetor
langsung ke rekening
Seorang nasabah dapat membuka lebih dari satu rekening Tapenas BNI untuk lebih
dari satu calon penerima manfaat
Jaminan asuransi jiwa otomatis dengan Uang Pertanggungan hingga Rp 6 Milyar per
Nasabah diberikan secara cuma-cuma tanpa harus membayar premi (premi atas beban
Bank) dan tanpa pemeriksaan kesehatan
Ada pilihan asuransi tambahan (tanpa pemeriksaan kesehatan) dengan manfaat
asuransi yang lebih besar yang terdiri dari asuransi jiwa dan asuransi kesehatan
Manfaat asuransi akan tetap diberikan kepada nasabah walaupun nasabah memiliki
pertanggungan asuransi sejenis pada lembaga asuransi lain
Pilihan Pembayaran klaim asuransi yang fleksibel yaitu setoran bulanan dilanjutkan s.d
jatuh tempo atau akumulasi setoran bulanan dibayarkan sekaligus dimuka (lump sum)
PERSYARATAN







Warga Negara Indonesia (WNI)
Usia minimal 17 tahun atau 65 tahun saat jatuh tempo
Memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor)
Memiliki rekening Taplus, Taplus Bisnis, atau Giro Perorangan Rupiah sebagai
rekening afiliasi
Mengisi formulir aplikasi TAPENAS & Pilihan Pembayaran Klaim Asuransi

PENYETORAN DANA



Penyetoran dapat berupa: setoran tunai, pemindahbukuan atau kliring.
Setoran dilakukan dengan dengan cara mendebet rekening yang ditunjuk (Taplus,
Taplus Bisnis atau Giro Perorangan Rupiah) setiap bulan secara tetap, sehingga
nasabah tidak perlu datang setiap bulan untuk menyetor
PENARIKAN DANA






Penarikan hanya bisa dilakukan terhadap nominal setoran tambahan saja. Dana
setoran tetap bulanan berikut hasil pengembangannya tidak bisa ditarik hingga jangka
waktu Tapenas berakhir.
Penarikan setoran tambahan bisa dilakukan utuh atau sebagian sebesar total setoran
tambahan
Pada saat jatuh tempo, akumulasi dana dan pengembangannya secara otomatis akan
ditransfer ke rekening afiliasi nasabah (Taplus, Taplus Bisnis, Giro Perorangan)
sehingga nasabah tidak perlu datang ke cabang pada saat jatuh tempo.
Suku Bunga BNI Tapenas

Saldo

Suku Bunga (%) pa

> Rp 0

4,00

Berlaku sejak 1 April 2013
1. BNI Dollar
simpanan dalam mata uang dollar yang memiliki nilai tukar lebih stabil dan aman dari
risiko turunnya nilai rupiah serta memberi kemudahan dalam bertransaksi.
Manfaat





Suku bunga menarik dan dihitung atas dasar saldo harian sehingga lebih
menguntungkan.
Biaya administrasi bulanan sangat ringan untuk benefit yang Anda peroleh.
Setoran tunai dalam pecahan USD100 dengan total setoran maksimal USD50,000 per
hari bebas biaya (1:1).
Dana BNI Dollar Anda dapat dijaminkan untuk memperoleh kredit BNI Instan

Kemudahan








Rekening dapat dibuka atas nama perorangan maupun perusahaan.
Untuk nasabah perorangan mendapatkan buku BNI Dollar sehingga lebih mudah dalam
memantau mutasi dan perkembangan simpanan setiap saat. Untuk nasabah
perusahaan, laporan transaksi berupa rekening koran yang dikirim setiap bulan.
On line di seluruh cabang BNI devisa (khusus rekening BNI Dollar perorangan).
Setoran dapat dilakukan secara tunai, pemindahbukuan, incoming transfer maupun
berupa traveller’s cheque.
Setoran dapat dilakukan di seluruh cabang devisa BNI yang tersebar di seluruh
Nusantara.
Penarikan tunai dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah, USD maupun valas lainnya
(selama persediaan ada).
Suku Bunga BNI DOLLAR

Tiering Saldo

1. USD 1.000

> USD 1.000 s/d =< 100.000
1. USD 100.000

Suku Bunga (%) pa

0,0

0,25

0,50

Berlaku sejak 19 Februari 2010
1. BNI Giro
Dalam hubungan bisnis, waktu selalu menjadi hal yang sangat berharga. Setiap
kesempatan harus direspon secara cepat agar keuntungan bisa diperoleh. Untuk itu
kami menyediakan BNI Giro, sarana transaksi keuangan yang bisa diandalkan karena
mempunyai banyak fasilitas dan keuntungan.






Jasa giro menarik dihitung atas dasar saldo harian.
Dapat dibuka atas nama perorangan maupun perusahaan.
Dapat dibuka dalam mata uang rupiah maupun valas sesuai dengan kebutuhan bisnis.
Dapat menentukan waktu pengiriman rekening koran (harian, mingguan, bulanan).
Tersedia pilihan rekening gabungan atau joint account.

KEUNGGULAN
Kemudahan dan Keuntungan







Penarikan dapat menggunakan Cek/BG, perintah pembayaran lainnya
pemindahbukuan dan ATM (khusus giro perorangan IDR).
Penyetoran tunai bank notes USD ke rekening giro valas USD hingga USD 50,000 per
hari dalam denominasi USD 100 bebas biaya (1:1).
Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai, baik mata
uang Rupiah, USD maupun mata uang lainnya.
Bertransaksi secara on-line.
Dukungan lebih dari 920 kantor Cabang on-line dan lebih dari 2.300 BNI ATM.
Dilengkapi dengan Intercity Clearing, mempermudah Anda untuk bertransaksi bisnis
antar wilayah.
Fasilitas




Tersedia dalam beberapa pilihan mata uang : IDR, USD, SGD, EUR, HKD, GBP dan
JPY.
Fasilitas e-banking berupa BNI Card (kartu debit & ATM), BNI PhonePlus, BNI SMS
Banking, BNI Mobile dan BNI Internet Banking memungkinkan Anda melakukan
transaksi kapanpun dan dimanapun Anda berada (khusus giro perorangan IDR).
PERSYARATAN
Persyaratan




Mengisi formulir aplikasi dan dokumen lainnya.
Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
Perorangan






Melampirkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport untuk WNI,
Passport dan KIMS/KITAS untuk WNA), NPWP dan Surat Referensi.
Melakukan Setoran Awal/Saldo Minimum :
IDR Rp 500.000,- / USD 250 / SGD 1,500 / JPY 200,000 / GBP 2,500 / HKD 10,000 /
EUR 500.
Dikenakan biaya administrasi bulanan.
Perusahaan/Badan Usaha





Melampirkan fotokopi identitas diri pejabat yang berwenang, NPWP, Akte
Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan & perubahannya, SIUP, Surat Referensi.
Melakukan Setoran Awal/Saldo Minimum :
IDR Rp 1.000.000,- / USD 500 / SGD 2,500 / JPY 200,000 / GBP 2,500 / HKD 10,000 /
EUR 1,000.



Dikenakan biaya administrasi bulanan.
Suku Bunga Giro

Tiering Saldo

Suku Bunga (%) pa

< Rp 10.000.000

0,00

Rp 10.000.000 – < Rp 100.000.000,–

0,50

Rp 100.000.000 – Rp Rp. 500.000.000,–

1,25

> Rp. 500.000.000,–

2,00

Berlaku mulai 1 September 2012
1. Tabunganku
TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan Warga Negara Indonesia dengan
persyaratan mudah dan ringan yang diselenggarakan secara bersama oleh bank-bank
di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
KEUNGGULAN






Bebas biaya administrasi bulanan, dana anda dapat berkembang lebih cepat
Setoran awal dan saldo minimal hanya Rp 20.000,-.
Setiap nasabah TabunganKu akan memperoleh bukti kepemilikan berupa buku
tabungan dari BNI
Transaksi penyetoran tunai dapat dilakukan setiap saat melalui teller Kantor Cabang
BNI yang tersebar di seluruh Indonesia.
Transaksi penarikan tunai dapat dilakukan setiap saat melalui teller di Kantor Cabang
BNI tempat pembukaan rekening tanpa kenakan biaya penarikan untuk 2 (dua) kali
transaksi per bulan, transaksi penarikan ke-3 dan seterusnya dikenakan dikenakan Rp
1.000,-./transaksi.

PERSYARATAN






Mengisi formulir permohonan dan menyerahkan copy identitas diri KTP atau SIM yang
masih berlaku.
1 (satu) orang hanya bisa memiliki 1 (satu) rekening, kecuali bagi orang tua yang
membuka rekening untuk anak yang masih dibawah umur.
Tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status “dan/atau”.
Rekening yang tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut (pasif)
dikenakan biaya Rp 2.000,-./bulan
Rekening pasif dengan saldo < Rp 20.000,-., maka rekening akan ditutup oleh system
Peserta






Perorangan (kalangan profesi, karyawan, ibu rumah tangga, mahasiswa/pelajar dan
warga masyarakat lainnya).
Perusahaan kecil (toko, rumah makan, bengkel, PD, UD dsb), PT Bank Perkreditan
Rakyat “Swadharma” (BPR Swadharma)
Koperasi Pegawai Negeri (KPN) berdasarkan kerjasama BNI dengan Bank
Kesejahteraan Ekonomi.
Badan usaha lainnya yang disetujui direksi BNI.

1. BNI Deposito
BNI Deposito merupakan simpanan berjangka yang menjadikan simpanan Anda aman
dengan tingkat suku bunga yang menarik.
Manfaat








Mendapatkan tingkat suku bunga kompetitif.
Dapat dijadikan sebagai jaminan kredit.
Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (syarat & ketentuan berlaku)
Tersedia dalam pilihan mata uang sesuai dengan kebutuhan Anda yaitu mata uang
Rupiah atau asing (USD, JPY, GBP, SGD, HKD, EUR).
Bunga dapat ditransfer ke rekening Tabungan, Giro atau menambah pokok simpanan.
Pada saat jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over/ARO)
atau tidak otomatis (non ARO)
Tersedia dalam berbagai pilihan jangka waktu sesuai dengan kebutuhan Anda yaitu 1,
3, 6, 12 atau 24 bulan
Persyaratan




Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
Menunjukkan asli bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) atau Badan Usaha/Hukum (bukti
Legalitas) dan menyerahkan foto copy bukti identitas/legalitas dimaksud.



Melakukan setoran untuk pembukaan rekening (ketentuan jumlah setoran dapat
berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan :
Mata Uang

Nominal

IDR

10.000.000

USD

1,000

JPY

1.000.000

SGD

5.000

HKD

500.000

EUR

1,000

GBP

1,500

Tiering Saldo

Jangka Waktu
≥ 100 juta s/d < 1

≥ 1 miliar s/d < 5

miliar

miliar

4.25%

4,50%

≥ 5 miliar

< 100 juta

1 Bulan

4.25%

4,50%

2 Bulan

4.75%

6.00%

7.00%

7.50%

3 Bulan

6.00%

6.00%

7.00%

7.50%

6 Bulan

6.00%

6.25%

7.00%

7.50%

12 Bulan

6.00%

6.25%

6.50%

6.50%

18 Bulan

6.25%

6.50%

6.75%

6.75%

24 Bulan

6.50%

6.75%

7.00%

7.00%

Berlaku mulai 5 Mei 2014
Suku Bunga Deposito Valas

Jangka Waktu (Bulan)

< USD 200,000

=> USD 200,000

1

0,25%

0,50%

3

0,25%

0,50%

6

0,25%

0,50%

12

0,25%

0,50%

24

0,25%

0,50%

Berlaku sejak 19 Februari 2010
1. Taplus Anak
BNI Taplus Anak adalah tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia di
bawah 17 tahun
Manfaat






Pada buku tabungan dan kartu tercetak nama Anak sendiri
Memberikan kesempatan kepada Anak untuk belajar melakukan transaksi sendiri di
ATM, belanja, BNI SMS Banking serta di teller
Orangtua tetap dapat mengawasi transaksi Anak karena ada notifikasi SMS yang akan
dikirimkan ke ponsel orangtua
Bebas biaya pengelolaan rekening
Promo-promo merchant yang akan terus ditambah
Persyaratan













Anak
Mengisi Formulir Aplikasi Data Nasabah (CIF) Perorangan dan Formulir Pembukaan
Rekening yang ditandatangani oleh anak.
Melampirkan Kartu Pelajar atau paspor atau copy akte kelahiran.
Melampirkan Kartu Keluarga (bila tidak tinggal serumah dengan orang tua).
Membubuhkan tanda tangan anak pada buku tabungan.
Setoran awal Rp100.000.
Setoran Selanjutnya Rp10.000.
Orang tua
Bagi orang tua yang belum mempunyai rekening tabungan di BNI, mengisi formulir
Aplikasi Data Nasabah (CIF) Perorangan dan Formulir Pembukaan Rekening.
Mengisi Formulir Persetujuan Pembukaan Rekening dan Pelaksanaan Transaksi
dengan materai yang ditandatangani oleh orang tua.
Melampirkan copy identitas diri (KTP/SIM/paspor) orang tua.
Suku Bunga Taplus Anak

Saldo

Suku Bunga (%) pa

< Rp 100.000

0,00

Rp 100.000 s/d Rp 5 juta

1,00

> 5 juta

1,50

2.3

Layanan e-Banking BNI

1. ATM
Layanan BNI ATM (Automatic Teller Machine) siap melayani Anda selama 24 jam,
guna melakukan transaksi perbankan yang meliputi penarikan tunai, inquiry saldo
rekening tabungan, transfer, setoran tunai (melalui mesin CDM) dan melakukan
berbagai jenis pembelian dan pembayaran tagihan tanpa harus datang langsung ke
Kantor Cabang BNI dan tanpa terikat waktu. Alat bertransaksi melalui BNI ATM adalah
kartu debit atau kredit. Jenis-jenis BNI ATM antara lain: ATM Reguler, ATM Cahsless
(tidak melayani transaksi tarik tunai), Cash Deposit Machine (CDM/untuk melayani
setoran uang Nasabah).
Manfaat







Dapat menarik uang tunai dalam 24 jam. Nasabah tidak lagi tergantung jam pelayanan
bank atau hari libur untuk mengambil uang tunai.
Bebas dari antrian yang panjang.
Menghemat waktu, karena tidak lagi mengikuti prosedur administrasi.
Selain menarik uang tunai juga dapat melihat saldo dan melakukan transfer.
Lebih gampang dicapai karena ATM BNI tersedia di berbagai lokasi strategis.
BNI ATM memiliki fitur yang sangat lengkap, lebih dari 110 fitur, yang meliputi layanan
tarik tunai, transfer antar rekening dan antar bank, pembelian (tiket penerbangan,
asuransi, dll.), pembayaran tagihan (telepon, listrik, air, TV berlangganan, kartu kredit,
angsuran pinjaman, internet, dll), isi ulang (pulsa telepon, setrum listrik, kartu prepaid,
dll.), dan berbagai pembayaran lainnya (premi asuransi, biaya pendidikan/SPP,
pajak/MPN, ZIS, dll). Bahkan Nasabah juga sudah bisa menabung melalui ATM jenis
CDM (Cash Deposit Machine).
Jenis Transaksi

Biaya

Penarikan menggunakan kartu
1.

debit Bank lain (anggota Jaringan
ATM LINK atau ATM Bersama)

Rp3.900 (LINK) atau

Rp5.000 (Bersama) atau sesuai dengan ketentuan
Bank Penerbit Kartu

Inquiry / cek saldo menggunakan
kartu debit Bank lain (anggota

Rp2.000 (LINK) atau Rp3.000 (Bersama) atau sesuai

Jaringan ATM LINK atau ATM

dengan ketentuan Bank Penerbit Kartu

2.
Bersama)
Tarik tunai kartu berlogo Cirrus &
3.

Sesuai dengan ketentuan Bank Penerbit Kartu
Plus
4%/minimal Rp10.000 (Regular & Gold),

4.

Cash advance kartu kredit BNI

Rp30.000 (Titanium & Platinum)

5.

Cash advance Visa/MasterCard

Sesuai dengan ketentuan Bank Penerbit Kartu

6.

Transfer antar rekening BNI

Bebas Biaya

Transfer antar Bank anggota
Rp5.000 atau sesuai dengan ketentuan Bank Penerbit
7.

Jaringan ATM LINK atau ATM
Kartu
Bersama
Pembayaran tagihan TV

8.

Bebas Biaya
Berlangganan
Pembayaran tagihan kartu kredit

9.

Bebas Biaya
BNI

Pembayaran tagihan kartu kredit
10.

Sesuai dengan ketentuan Bank Penerbit Kartu
Bank lain

11. Pembayaran tagihan PLN

Rp3.000

12. Pembayaran tagihan PAM

Sesuai dengan area PAM

13. Pembayaran tagihan telepon

Sesuai ketentua Telkom
Berbeda-beda tergantung kerjasama dengan masing-

14. Pembayaran angsuran pinjaman
masing perusahaan
Pembelian Isi ulang pulsa
15.

Bebas Biaya
handphone dan internet
Berbeda-beda tergantung kerjasama dengan masing-

16. Pembayaran/Pembelian asuransi
masing perusahaan
Berbeda-beda tergantung kerjasama dengan masing17. Pembayaran tiket pesawat
masing perusahaan
18. Student Payment Center

Bebas Biaya

19. Pembayaran PBB, MPN

Bebas Biaya

20. Pembayaran ZIS

Bebas Biaya

Informasi tarif transaksi lainnya
Pengguna BNI ATM


Seluruh nasabah BNI yang memiliki BNI Card dan kartu kredit, serta non nasabah BNI
yang memiliki Kartu ATM / Kartu Debit / Kartu Kredit dengan jaringan Visa, Visa
Electron, Plus, MasterCard, Maestro, Cirrus, Link dan ATM Bersama.
Cara Aman Bertransaksi Melalui BNI ATM









PIN adalah milik pribadi dan tanggung jawab Nasabah, jangan beritahukan PIN Anda
kepada siapapun. Pegawai Bank tidak pernah meminta Nasabah untuk
memberitahukan PIN dalam kondisi apapun.
Demi keamanan, ganti PIN Anda secara berkala.
Saat mengetik PIN, tutupi tangan yang digunakan untuk menginput PIN dengan tangan
Anda yang bebas atau dengan benda penutup lain (seperti kertas, dll), agar orang lain
tidak bisa mencuri lihat PIN Anda.
Waspadai penipuan bermodus membantu menyelesaikan masalah yang terjadi pada
kartu anda saat bertransaksi di ATM.
Jika terjadi permasalahan pada kartu anda, atau membutuhkan informasi lebih lajut
terkait transaksi di BNI ATM, hubungi BNI Call di nomor 500046 atau melalui ponsel di
021-500046 atau di 68888.
Jenis-jenis BNI ATM









ATM Reguler adalah ATM yang dapat melakukan transaksi pengambilan tunai dan
transaksi lain seperti inquiry saldo rekening, transfer, ganti PIN, pembelian dan
pembayaran tagihan. Saat ini telah tersedia dan tersebar di seluruh Indonesia untuk
melayani nasabah BNI. BNI ATM juga dapat melayani nasabah non BNI namun hanya
dapat melakukan transaksi penarikan tunai , transfer dan inquiry saldo.
ATM Non Tunai adalah ATM yang hanya dapat melakukan seluruh transaksi non tunai
seperti inquiry saldo rekening, transfer, ganti PIN, pembelian dan pembayaran tagihan
dan tidak dapat melakukan transaksi pengambilan tunai. Saat ini ATM Non Tunai
tersedia di kota- kota besar di Indonesia untuk melayani nasabah BNI. Bagi nasabah
non BNI, ATM Non Tunai hanya dapat melayani transaksi Transfer dan Inquiry Saldo.
Secara fisik bentuk ATM Non Tunai berbeda dengan ATM biasa, karena ATM Non
Tunai tidak memiliki badan mesin seperti mesin ATM pada umumnya dan hanya berupa
layar monitor dan papan ketik (keyboard) pada bagian depan layar.
ATM Setoran Tunai (CDM – Cash Deposit Machine) adalah ATM yang dapat
menerima setoran tunai dan inquiry saldo rekening. ATM Setoran Tunai tidak dapat
melakukan transaksi pengambilan tunai, transfer, ganti PIN, pembelian dan
pembayaran tagihan. Saat ini tersedia di Kota-kota besar di Indonesia untuk melayani
nasabah BNI. Secara fisik bentuk ATM Setoran Tunai hampir sama dengan ATM biasa,
namun pada sisi depan terdapat lubang / laci yang digunakan untuk meletakkan uang
yang akan disetor. Untuk melakukan setoran tunai, nasabah harus menggunakan kartu
BNI Card dan nomor PIN yang sama dengan yang digunakan pada mesin ATM biasa.
Tidak memerlukan aktifasi atau membuat nomor PIN baru untuk transaksi ini. Saldo
rekening akan ter-update secara real time.
ATM Drive Thru adalah ATM yang dapat melakukan seluruh transaksi seperti halnya
ATM biasa meliputi penarikan tunai, inquiry saldo, transfer, ganti PIN, pembelian dan
pembayaran tagihan. ATM Drive Thru memiliki keunikkan dalam lokasi dan bentuk
karena didesain khusus untuk dapat melayani nasabah tanpa harus turun dari mobil.
Saat ini tersedia di kota-kota besar di ndonesia untuk melayani nasabah BNI. Untuk
nasabah non BNI dapat dilayani hanya untuk transaksi transfer, penarikan tunai dan
inquiry saldo.

1. SMS Banking
Melakukan transaksi perbankan kini dapat dilakukan di manapun Anda berada dengan
menggunakan ponsel Anda. BNI SMS Banking merupakan fasilitas layanan perbankan
yang memudahkan Anda untuk melakukan isi ulang pulsa, transfer sampai bayar
tagihan Kartu Kredit BNI semudah Anda mengirim SMS kepada sahabat, keluarga
ataupun orang terdekat anda. BNI SMS Banking dapat diakses dengan menggunakan
perintah SMS biasa, atau dengan cara download BNI SMS Banking Menu.
Manfaat
SMS ke short Dialing Code BNI “3346” maka Anda dapat melakukan :
Transaksi Non Finansial




Inquiry 3 transaksi terakhir dan inquiry tagihan Kartu Kredit BNI dan tagihan lainnya
Ganti PIN
Fasilitas bantuan bagi User untuk mengetahui format perintah transaksi (syntax
message) BNI SMS Banking.
Limit Transaksi






Limit transaksi transfer Rp10.000.000 per hari, isi ulang pulsa Rp2.000.000 per hari dan
bayar tagihan bebas
Frekwensi transaksi tidak dibatasi, kecuali nominal total telah mencapai batas limit yang
ditentukan.
Limit transaksi minimal tidak ditentukan.
Limit transaksi finansial merupakan limit keseluruhan transaksi finansial BNI SMS
Banking namun terpisah dengan limit transaksi e- channel.
Cara Aman Bertransaksi Melalui BNI SMS Banking





Pastikan nomor ponsel yang terdaftar pada layanan BNI SMS Banking merupakan
nomor ponsel pribadi Anda.
Hubungi BNI Call atau cabang BNI terdekat apabila ponsel Anda yang terdaftar pada
BNI SMS Banking hilang
Segera hapus Sent Item Anda setelah melakukan transaksi (Apabila Ada).
Cara mudah bagi Anda nasabah BNI untuk menjadi User BNI SMS Banking





Proses Registrasi BNI SMS Banking Melalui BNI ATM
Mendaftar di BNI ATM, masuk ke menu “ Registrasi e-Channel”, lakukan langkahlangkah :
Pilih “BNI SMS Banking”















Masukkan nomor ponsel Anda
Buat Sendiri nomor PIN BNI SMS Banking (6 digit)
Setelah Anda berhasil melakukan registrasi di BNI ATM, Anda akan mendapatkan struk
registrasi dari BNI ATM dan ponsel Anda akan menerima SMS sukses registrasi dari
3346.
Layanan BNI SMS Banking telah dapat digunakan hanya untuk transaksi non financial,
seperti : cek saldo, mutasi rekening dan informasi tagihan (kartu kredit BNI, Telkom,
Kartu Halo,Matrix, Star One, Xplor, Flexy dan Speedy), perubahan nomor PIN BNI SMS
Banking dan fasilitas bantuan.
Untuk dapat bertransaksi financial, seperti : transfer, pembayaran tagihan dan isi ulang
pulsa, silahkan datang ke cabang BNI terdekat untuk mengaktifkan layanan transaksi
financial. Bawa struk registrasi anda di BNI ATM atau tunjukkan SMS notifikasi.
Registrasi & Aktivasi BNI SMS Banking Melalui Cabang
Datang ke cabang BNI terdekat dengan membawa :
Kartu Indentitas diri (KTP,SIM, Passport)
Bukti kepemilikan rekening perorangan (Taplus dan derivatifnya dan Giro perorangan)
dan/atau BNI Card
Petugas Cabang akan membantu Anda untuk melakukan proses registrasi & aktivasi
BNI SMS Banking.
BNI SMS Banking Menu
Kini dengan BNI SMS Banking Menu transaksi Anda melalui SMS, lebih aman dan
nyaman. Cukup pilih menu transaksi yang diinginkan maka transaksi melalui Layanan
BNI SMS Banking Menu akan langsung terproses.
Cara download aplikasi BNI SMS Banking Menu untuk ponsel non Blackberry :




Ketik SMS dengan format :Download<spasi>menu
Kirim ke 3346
Contoh : Download menu
Cara download aplikasi BNI SMS Banking Menu untuk ponsel Blackberry:
Ketik SMS dengan format:Download <spasi>menu<spasi>BB
Kirim ke 3346
Contoh : Download menu BB
Kriteria ponsel yang dapat menggunakan aplikasi BNI SMS Banking Menu:



Support Java MIDP 2.0.





Operating System (OS) type symbian, Blackberry, Windows Mobile with midlet manager
ready.
Memiliki tombol navigasi (untuk touch screen menggunakan virtual keyboard).
Memiliki kemampuan untuk koneksi ke internet dengan GPRS (untuk men-download
aplikasi BNI SMS Banking Menu).

Perintah Inquiry
Inquiry Saldo

SAL

Last Historical Transaction

HST

Inquiry Tagihan Kartu Kredit BNI

TAG BNI [No Kartu Kredit]

Inquiry Tagihan Telkom

TAG TELKOM [4 digit Kode Area+No Telp]

Inquiry Tagihan Kartu Halo

TAG HALO [No Kartu Halo]

Inquiry Tagihan Kartu Matrix

TAG Matrix [No Kartu Matrix]

Inquiry Tagihan Kartu StarOne

TAG StarOne [No Kartu StarOne]

Inquiry Tagihan Kartu Xplor

TAG Xplor [No Kartu Xplor]

Inquiry Tagihan Flexy
TAG TELKOM [4 digit Kode Area+No Telp]
classy/Home (Postpaid)

Inquiry Tagihan Speedy

TAG TELKOM [0+No Langganan]

Inquiry Tagihan PLN

TAG PLN No Langganan

Fasilitas Bantuan

Fasilitas Bantuan

HELP

Bantuan untuk Cara Transfer

HELP TRF

Bantuan untuk Cara Isi Pulsa

HELP TOP

Bantuan untuk Cara Cek Saldo,
HELP INQ
Tagihan & Ganti PIN

Bantuan untuk Cara Bayar
HELP PAY
Tagihan

Bantuan untuk Cek Rekening
HELP RKO
Koran

Perintah Transfer

Transfer Antar Rekening BNI

TRF [no rek tujuan] [amount]

Transfer dengan Berita

TRF BERITA [no rek tujuan] [amount] #[isi berita]#

Transfer dengan Notifikasi

TRF NOTIFIKASI [no rek tujuan] [amount] [no hp penerima]

TRF BERITANOTIFIKASI [no rek tujuan] [amount] [#isi
Transfer dengan Berita Notifikasi
berita#] [no hp penerima]

Transfer dengan Konfirmasi

TRF KONFIRMASI [no rek tujuan] [amount]

Perintah Pembayaran

Pembayaran Kartu Kredit BNI

PAY BNI [No Kartu Kredit] [amount]

Pembayaran Kartu Kredit
PAY SCB [No Kartu Kredit] [amount]
Standard Chartered Bank

Pembayaran Kartu Kredit HSBC

PAY HSBC [No Kartu Kredit] [amount]

Pembayaran Kartu Kredit NIAGA PAY NIAGA [No Kartu Kredit] [amount]

Pembayaran Kartu Kredit
PAY ABNAMRO [No Kartu Kredit] [amount]
ABNAMRO

Pembayaran Kartu Kredit ANZ

PAY ANZ [No Kartu Kredit] [amount]

Pembayaran Kartu Kredit GE

PAY GE [No Kartu Kredit] [amount]

Pembayaran Kartu Kredit Mega

PAY MEGA [No Kartu Kredit] [amount]

Pembayaran Kartu Kredit
PAY CITIBANK [No Kartu Kredit] [amount]
Citibank dan Ready Cash

Pembayaran Kartu Kredit
PAY DANAMON [No Kartu Kredit] [amount]
Danamon

Pembayaran Kartu Kredit
PAY PERMATA [No Kartu Kredit] [amount]
Permata

Pembayaran Kartu Kredit
PAY BUKOPIN [No Kartu Kredit] [amount]
Bukopin

Pembayaran Kartu Kredit
PAY AMEX [No Kartu Kredit] [amount]
American Express

Pembayaran Tagihan First
PAY Firstmedia No Langganan [amount]
Media

Pembayaran Tagihan Telkom

PAY TELKOM [4 digit Kode Area+No Telp]

Pembayaran Tagihan Speedy

PAY TELKOM [0+No Langganan]

Pembayaran Tagihan PLN

PAY PLN No Langganan

Pembayaran Tagihan Kartu Halo PAY HALO [No Kartu Halo]

Pembayaran Tagihan Kartu
PAY Matrix [No Kartu Matrix]
Matrix

Pembayaran Tagihan Kartu
PAY StarOne [No Kartu StarOne]
StarOne

Pembayaran Tagihan Kartu
PAY Xplor [No Kartu Xplor]
Xplor

Pembayaran Tagihan Flexy
PAY TELKOM [4 digit Kode Area+No Telp]
classy/Home (Postpaid)

Pembayaran Tagihan PDAM
PAY PAM BANDUNG No Langganan
Bandung

Zakat/Infaq LAZ
Pembayaran Zakat/Infaq
(LAZ=DD,Baznaz,PKPU,DPUDT,PPSDMS,Bamuis) [amount]

Pembayaran Qurban

Qurban LAZ (LAZ=DD,Baznaz,PKPU,DPUDT) [amount]

Pembayaran Tiket Mandala

PAY Mandala [kode bayar] [amount]

Pembayaran Tiket Garuda

PAY GARUDA [kode bayar] [amount]

Pembayaran Tiket Lion

PAY LION [kode bayar] [amount]

Pembayaran Tiket Air Asia

PAY AIRASIA [kode bayar] [amount]

Perintah Isi Ulang Pulsa

Isi Ulang SimPATI

TOP [noPonsel] [amount]

Isi Ulang As

TOP [noPonsel] [amount]

Isi Ulang Mentari

TOP [noPonsel] [amount]

Isi Ulang IM3

TOP [noPonsel] [amount]

Isi Ulang StarOne

TOP [noPonsel] [amount]

Isi Ulang XL Voucher

TOP XL [noPonsel] [amount]

Isi Ulang XL Xtra

TOP XTRA [noPonsel] [amount]

Isi Ulang Flexi

TOP FLEXI [noPonsel] [amount]

Isi Ulang Esia

TOP ESIA [noPonsel] [amount]

Isi Ulang Fren

TOP FREN [noPonsel] [amount]

Isi Ulang 3 (Three)

TOP 3 [noPonsel] [amount]

Isi Ulang Hepi

TOP HEPI [noPonsel] [amount]

Isi Ulang Mobi

TOP MOBI [noPonsel] [amount]

1. Internet Banking
Untuk meningkatkan layanan kepada Nasabah serta untuk memenuhi kebutuhan
Nasabah, mulai tanggl 17 September 2013 BNI Internet Banking akan tampil dengan
wajah baru dan fitur-fitur yang semakin lengkap. Mulai dari transfer terjadwal dan
berulang, mutasi transaksi hingga 6 bulan terakhir, personalisasi beranda, m-secure
atau aplikasi token di smartphone, akses versi mobile serta berbagai layanan lainnya
yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun berada.
Fitur baru BNI Internet Banking, antara lain :
1. Transaksi transfer terjadwal (scheduled transfer) ke antar rekening BNI maupun ke
rekening bank lain (melalui jaringan ATM Kerjasama, kliring atau RTGS) yang akan
diproses kemudian hari sesuai dengan instruksi dari Anda
2. Transaksi transfer rutin (recurring transfer) ke antar rekening BNI maupun ke
rekening bank lain (melalui jaringan ATM Kerjasama, kliring atau RTGS) yang akan
diproses secara rutin (harian, mingguan, bulanan, triwulanan, setengah tahunan,
tahunan, setiap N hari)
3. Tersedia 2 (dua) pilihan metode otentifikasi transaksi yaitu :






BNI e-Secure dengan menggunakan hardware token
BNI m-Secure dengan menggunakan aplikasi token yang di download dari BNI Internet
Banking Anda dan di-install di ponsel Anda
Simulator peningkatan dana (fund expension simulator
Simulator perencanaan anggaran (budget planning simulator)
Simulator perencanaan dana (fund planning simulator)

1. Informasi mutasi rekening hingga 6 (enam) bulan belakang
2. Tersedia 3 (tiga) jenis simulator :

1. Dapat mengganti user id secara flexible di menu yang terdapat pada BNI Internet
Banking
2. Tersedianya media komunikasi berupa secure e-mail antara Bank dan Anda.
3. Dapat diakses di perangkat smartphone atau tablet.
4. Tersedia 2 (dua) pilihan bahasa (Indonesia dan Inggris).
5. Adanya halaman beranda dimana Anda dapat menampilkan beberapa topik informasi
dalam bentuk kotak widget di satu halaman.
6. Anda dapat mengganti format beberapa parameter aplikasi seperti format tanggal,
bahasa, tautan favorit, halaman daftar rekening, nomor rekening utama dan nama
singkat
7. Anda dapat menentukan nama lain (nick name) untuk setiap rekening sehingga
lebih user friendly
1. Phone Banking
Melakukan transaksi perbankan tanpa harus beranjak dari tempat dengan jaminan
privasi yang tinggi, serta tidak dibatasi ruang waktu dan gerak. Untuk segala
pertanyaan atau bantuan secara pribadi, Anda dapat langsung berbicara dengan
Customer Representative kami, hanya dengan menekan angka “0” setiap saat melalui
sarana telepon dengan single access number 500046 dan melalui HP dengan access
number 021-500046 atau 68888.
Keuntungan yang Anda peroleh bila menggunakan BNI Phone Banking
Dengan BNI Phone Banking Anda dapat dengan leluasa mengatur keuangan Anda,
seperti:




















Transaksi Perbankan
Informasi Saldo
Pembayaran tagihan Telkom, semua jenis tagihan Ponsel ( Satelindo, Telkomsel,
Komselindo dan GSM-XL) dan Retelindo
Pembayaran semua jenis kartu kredit
Pembayaran tagihan PLN
Pembayaran ZIS DKI Jakarta
Pemindahbukuan antar rekening di BNI
Transfer via kliring ke bank lain
Pembelian voucher isi ulang Mentari Satelindo dan Simpati Telkomsel
Mutasi rekening terakhir
Mutasi rekening yang dapat dimintakan cetakannya melalui faksimili
Perubahan PIN BNI Phone Banking
Informasi Perbankan
Info suku bunga deposito
Info suku bunga tabungan
Info suku bunga kredit
Info nilai tukar valas (24 jenis mata uang asing)
Info produk-produk BNI
Info lokasi cabang dan ATM

Cara pemakaian BNI Phone Banking sangat mudah. Cukup menghubungi nomor
telepon BNI CALL : 500046 atau melalui HP di 021-500046 atau 68888
Cara mendapatkan BNI Phone Banking
Untuk bisa akses ke BNI Phone Banking, silahkan Anda mendaftarkan terlebih dahulu
menjadi anggota Phone Banking dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai
berikut:




Memiliki rekening Taplus, (Taplus Bisnis *) dan Giro Perorangan.
Mengisi formulir aplikasi dan menandatangani di atas meterai Rp6.000
Melampirkan fotokopi KTP, halaman depan buku Taplus. Dan bagi pemegang rekening
giro perorangan melampirkan rekening koran.
*) Otomatis menjadi anggota BNI Phone Banking
Registrasi
Registrasi dilakukan melalui BNI ATM dengan cara :







Masukkan BNI Card dan PIN
Pilih menu “Registrasi E-Channel”
Pilih Menu “BNI PhonePlus”
Tentukan 4 digit PIN BNI Phone Banking anda
Proses registrasi telah sukses & anda akan memperoleh receipt
Fitur yang dapat digunakan Nasabah setelah proses registrasi di BNI ATM adalah fitur
transaksi non finansial berupa Inquiry Saldo, Inquiry Mutasi rekening & informasiinformasi produk & jasa BNI.
BAB III
KARAKTERISTIK INSTANSI
3.1

Manajemen

Aspek pengembangan Sumber daya manusia mendapat perhatian penuh dalam
pengembangan pelayanan. Pengelolaan opreasional berada langsung dibwah pimpinan
yang dibantu oleh 2 (dua) Customer Service, 3 Teller, 1 Account Office dan 1 PBA.
Manajemen kegiatan perbankan terbagi dalam 2 kategori yakni Opersional dan
Marketing.
3.2

Bidang Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan perbankan, PT BNI Tanjung Selor membagi
kegiatan dalam beberapa kegiatan perbankan :


Menghimpun dana (funding), berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa
yang menarik, seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan dari masyarakat.



Menyalurkan dana (kredit, pembiyaan/financing), berupa pinjaman kepada masyarakat.
Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran
kegiatan utama tersebut.

3.3

Manfaat Perbankan BNI

Manfaat Perbankan :
1. Sebagai model investasi, yang berarti transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah
satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan investasi jangka pendek
(yield enchancement).
2. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah
satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (hedging), atau disebut
juga sebagai risk mangement.
3. Informasi harga, yang berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari
atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari.
4. Fungsi spekulatif, yang berarti transkasi derivatif dapat memberikan kesempatan
spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu
sendiri.
5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti transaksi
derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen
dalam menilai sesuatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

3.4

Struktur organisasi

PEMIMPIN CABANG

IQZAL ANWAR

PEMIMPIN KLN

ZUZRON

CUSTOMER SERVICE I

NUR NABILA

CUSTOMER SERVICE II

IRMA ASTRIANI

TELLER I

IRMANTHO KALALINGGI

TELLER II

NURJANNAH

TELLER III

HENI PURWATI

SATPAM

1. AGUNG YOHANES
2. SOBRI
3. APRIANUS LUKAS
4. TEGUH YUWONO

CLEANING SERVICE

HENDRA SAPUTRA

DRIVER

JUMARDI

ACCOUNT OFFICER

DANNI WAHYUDIN

3.5

Susunan Karyawan PT. Bank Negara Indonesia KLN. Tanjung Selor

PEMIMPIN CABANG BNI TANJUNG REDEB

: IQZAL ANWAR

PEMIMPIN KLN BNI TANJUNG SELOR

: ZUSRON

ACCOUNT OFFICER

: DANNI WAHYUDIN

CUSTOMER SERVICE I

: NUR NABILA

CUSTOMER SERVICE II

: IRMA ASTRIANI

TELLER I

: IRMANTHO KALALINGGI

TELLER II

: NURJANNAH

TELLER III

: HENI PURWATI

SATPAM

: AGUNG YOHANES

SOBRI
APRIANUS LUKAS
TEGUH YUWONO
CLEANING SERVICE

: HENDRA SAPUTRA

DRIVER

: JUMARDI

BAB IV
PROFIL BNI
4.1

Visi BNI

Menjadi bank yang uggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja
4.2





Misi BNI

Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah,
dan selaku mitra pilihan utama (the bank choice)
Meningkatkan nilai investasiyang unggul bagi investor.
Mneciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggan untuk berkarya
dan berprestasi.
Meningkatkan kepdulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan lingkungan dan
sosial



Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik.
Values
Kenyamanan dan Kepuasan
Filosofi Logo Baru
Identitas Baru BNI – Dasar Pembuatan Desain Identitas baru BNI merupakan hasil
desain ulang untuk menciptakan suatu identitas yang tampak lebih segar, lebih
modern,dinamis, serta menggambarkan posisi dan arah organisasi yang baru. Identitas
tersebut merupakan ekspresi brand baru yang tersusun dari simbol “46” dan kata “BNI”
yang selanjutnya dikombinasikan dalam suatu bentuk logo baru BNI.
Huruf BNI
Huruf “BNI” dibuat dalam warna turqoise baru, untuk mencerminkaan kekuatan,
ototritas, kekokohan dan citra yang lebih modern. Huruf tersebut dibuat secara khusus
unntuk menghasilkan struktur yang orisinal dan unik.
Simbol “46”
Angka 46 merupakan simbolisasi tunggal kelahiran BNI, sekaligus mencerminkan
warisan sebagai bank pertama di Indonesia. Dalam logo ini, angka “46” diletakaan
secara diagonal menembus kotak berwarna yang modern.
Palet Warna
Palet warna korporat telah didesain ulang, namun tetap mempertahankan warna
korporat yang lama, yakni turquoise dan jingga. Warna turquoise yang digunakan pada
logo baru ini lebih gelap, kuat mencerminkan citra lebih percaya diri dan segar.
Logo “46” dan “BNI” mencerminkan tampilan yang modern dan dinamis. Sedangkan
penggunakan warna korporat baru memperkuat identitas tersebut. Hal ini akan
membantu BNI melakukan diferensiasi di pasar perbankan melalui identitas yang unik,
segar dan modern.
4.3

Budaya Perusahaan

Budaya Kerja BNI “PRINSIP 46” merupakan Tuntunan Perilaki Insan Bni, Terdidi dari
1. 4 (empat) Nilai Budaya Kerja






PROFESIONALISME
INTEGRITAS
ORIENTASI PELANGGAN
PERBAIKAN TIADA HENTI

2. 6 (Enam) Perilaku Utama Insan BNI






Jujur, Tulus dan Ikhlas
Disiplin, Konsisten dan bertanggungjawab
Memberikan Layanan Terbaik Melalui Kemitraan yang Sinergis
Senantiasa Melakukan Penyempurnaan
Kreatif dan Inovatif

BAB V
PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

5.1

Waktu PRAKERIN

Adapun waktu untuk melaksanakan Praktik kerja industri (PRAKERIN) adalah mulai
dari tanggal 18 Juni-18 september 2014 . Praktik kerja industri pada Bank Negara
Indonesia (BNI) adalah :
Senin – Kamis : jam 07.30-17.00
Jumat

5.2

: jam 07.15-17.00

Tempat PRAKERIN

Tempat yang dipergunakan untuk pelaksaan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) adalah
Di PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Layanan Tanjung Selor, jalan
Kolonel Soetadji No. 73 Tanjung selor
Bagian yang digunakan untuk Kegiatan Prakerin adalah Bagian Customer Service.

BAB VI
KEGIATAN SELAMA PRAKERIN

6.1

Bagian Penempatan Selama Prakerin

Melaksanakan Praktek Kerja Industri (prakerin) pada PT. Bank Negara Indonesia KLN
Tanjung Selor terhitung sejak tangal 18 Juni S/d 18 september 2014. Saya ditempatkan
pada bagian Customer Service yaitu untuk membantu dalam melayani nasabah.
6.2

Pekerjaan Selama Prakerin

Selama melakukan Prakerin (Praktek Kerja Industri) PT. Bank Negara Indonesia KLN
Tanjung Selor, penyusun juga ditugaskan untuk :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Membuat Formulir Pembukaan Rekening Untuk Nasabah
Meregister Form. Pembukaan rekening nasabah
Mencatat persediaan bank atau pengeluaran bank
Mengindeks Formulir pembukaan rekening
Memfailing pembukaan rekening
Hang In Out
Memperkenalkan kartu ATM ke sekolah-sekoalh sekitar Kota Tanjung Selor
Untuk lebih jelas tentang pekerjaan yang saya kerjakan selama Prakerin (praktek kerja
Industri) pada PT. Bank Negara Indonesia KLN Tanjung Selor saya lampirkan dalam
sinopsis ini sebagaimana tercermin dalam jurnal harian saya.
6.3

Pengalaman yang didapat selama menjalankan kegiatan prakerin

Selama prakerin (praktek kerja industri) yang di tempatkan pada PT. Bank Negara
Indonesia KLN Tanjung Selor, pengalaman yang telah saya dapatkan adalah sebagai
berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mendapatkan pengalaman tentang rasanya bekerja di suatu kantor.
Harus bisa menyesuaikan peraturan yang dibuat di kantor.
Dapat mengetahui bagaimana cara pembuatan rekening baru
Mendapatkan pengalaman bekerja dan beraktifitas di luar jam sekolah
Mengetahui bagaiamana bekerja dengan rapi
Mengetahui bagaimana cara memperkenalkan produk ke nasabah.
Mengetahui bagaimana cara menyetak kartu ATM
Bagaimana kas kecil dan kas besar yang ada di bank.
6.4

Permasalahan/ Hambatan

Adapun permasalahan / hambatan yang penulis dapatkan pada awal / minggu pertama
saat melaksakan prakerin pada PT. Bank Negara Indonesia KLN Tanjung Selor, yaitu
sebagai berikut:
1. Kurang konsentrasi pada waktu kegiatan prakerin
2. Pernah melakukan kesalahan dalam mencatat ke rgister form. Pem. Rekening.

BAB VII
PENUTUP

7.1

Kesimpulan

kegiatan prakerin sangat bermanfaat bagi para siswa-siswi khususnya siswa-siswi SMK
Negeri 1 Tg.Selor. Dengan adanya kegiatan prakerin siswa di tuntut untuk mempunyai
sikap mandiri dan mampu berinteraksi dengan orang lain sehingga siswa diharapkan
dapat memiliki keterampilan serta wawasan yang tinggi. Selain itu prakerin merupakan
kegiatan praktek di luar jam sekolah yang bekerja sama dengan masyarakat atau
instansi, sehingga siswa-siswi mampu bergaul dan bekerja sama dengan masyarakat
luar. Prakerin dapat menunjang siswa untuk menjadi tenaga kerja menengah yang ahli
dan professional dalam bidangnya yang mampu memenuhi pasar nasional atau bahkan
internasional.
Dengan begitu siswa- siswi akan mempunyai sikap yang akan menjadi bekal dasar
pengembangan diri secara berkelanjutan dan dapat mengamalkan apa yang telah di
perolehnya, dalam kehidupan sehari-hari.

7.2

Saran

Dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan saran yang diharapkan agar dapat
memberikan manfaat bagi para pembaca. Saran-saran tersebut adalah:
1. Penulis berharap pelaksanaan prakerin dipersingkat
2. Penulis menyarankan kepada siswa-siswi selanjutnya yang akan melaksanakan
Prakerin Kerja Industri (PRAKERIN) diharapkan agar bisa lebih melaksanakan praktek
dengan baik, sehingga pengalaman yang didapatkan dari tempat praktek akan mampu
diaplikasikan pada saat telah bekerja nantinya.
3. Penulis menyarankan kepada pembimbing di sekolah harus lebih mengkontrol ke
kantor dimana siswanya ditempatkan dan diberikan hukuman bagi eserta prakerin yang
melanggar.
4. Penulis menyarankan kepada pihak sekolah agar pada saat siswa Prakerin di
tempatkan selalu melakukan monitoring dan mengawasi seiring mungkin sehingga

segala sesuatu bentuk permasalahan yang di hadapi oleh siswa Prakerin dapat
diinformasikan/dikomunikasikan secara langsung oleh siswa kepada pihak sekolah.
Akhir kata saya minta maaf atas segala kekurangan. Saya berharap laporan ini
bermanfaat bagi pembaca,khususnya siwa-siswi SMKN.1 Tg.selor .
LAMPIRAN
Hanya itu saja yang saya dapat berikan, semoga bermanfaat bagi adik2 sekalian dalam
membuat laporan.

