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BAB III 

Gambaran Subyek Penelitian 

 

 

3.1 Sejarah Berdirinya PT. Bank Papua. 

 

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang sebelum menjadi Perseroan 

Terbatas bernama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Irian Jaya, didirikan pada 

tanggal 13 April 1966 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Irian Barat Nomor:37/GIB/1966 dan disahkan menjadi Peraturan Daerah 

Propinsi Irian Barat Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 23 Maret 1970 pada Lembaran 

Daerah Propinsi Irian Barat no. 42 tahun 1970, kemudian sesuai Surat Keputusan 

Menteri Keuangan RI Nomor Kep.283/DDK/II/1972 tanggal 15 Juli 1972 tentang 

pemberian izin usaha Bank Pembangunan Daerah Irian Barat berkedudukan di 

Jayapura melaksanakan operasional sebagaimana Bank Umum lainnya dengan 

Modal Dasar pertama kali ditetapkan sebesar IB Rp.4.000.000,-.  

 

Selanjutnya telah beberapa kali terjadi perubahan Peraturan Daerah dan 

yang terakhir Peda Nomor 7 tahun 1996 terdapat perubahan modal dasar bank 

menjadi Rp.50 miliar. Kemudian Keputusan RUPS Nomor: 05/SK/RUPS-

BPD/XII/2000 telah diputuskan untuk mengubah bentuk hukum Bank 

Pembangunan Daerah Irian Jaya dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan 

Terbatas (PT).  

 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan pada tanggal 

17 Juni 2001 disetujui perubahan modal Dasar menjadi Rp.150.000.000.000,- 

sekaligus mengubah bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan 

Terbatas yang dituangkan kedalam Peraturan Daerah Propinsi Papua Nomor 2 

Tahun 2002 tanggal 21 Mei 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Papua dan 

telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 

2002, dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 dan disahkan Menteri 
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Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor C.13031 HT.01.01 Tahun 2002 

tanggal 16 Juli 2002 dan Berita Negara No. 61, Tambahan Berita Negara RI No. 

7480 tanggal 30 Juli 2002. Dan telah mendapat persetujuan Deputi Gubernur 

Bank Indonesia No. 4/147/KEP.Dp.6/2002 tanggal 11 September 2002. 

 

Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 17 Juni 2003 diputuskan modal 

dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua meningkat menjadi Rp. 500 miliar, 

sebagaimana dituangkan dalam akta notaris No. 2 tanggal 3 September 2003 dan 

telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor : C-29629 HT.01.04.TH.2003 tanggal 19 Desember 

2003 ditetapkan modal dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sebesar 

Rp.500 miliar, hingga saat ini. 

 

Kepemilikan  

Jumlah modal disetor PT. Bank Papua sampai dengan akhir tahun 2007 

adalah sebesar Rp.384,89 miliar. Apabila dibandingan dengan tahun sebelumnya 

maka modal disetor PT. Bank Papua meningkat sebesar Rp.86,90 miliar atau 

sebesar 30,03%. 

 

Modal  

Mengingat modal merupakan syarat utama beroperasinya bank secara sehat, 

maka manajemen PT. Bank Papua senantiasa mengupayakan pengelolaan CAR 

pada tingkat operable.Upaya mempertahankan CAR dengan pengendalian Aktiva 

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) maupun penambahan modal. Rasio 

kecukupan modal PT. Bank Papua per 31 Desember 2007 sebesar 31,33%. 

 

Rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang tersedia untuk risiko 

kredit sebesar 46,67% dan Rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang 

tersedia untuk risiko kredit dan pasar sebesar 31,33%. 
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Pendapatan  

Total pendapatan PT. Bank Papua pada tahun 2007 sebesar Rp.1.288,41 

miliar. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka pendapatan 

mengalami peningkatan sebesar Rp.413,01 miliar atau sebesar 47,18%.  

 

Kontribusi pendapatan bunga terhadap total pendapatan PT. Bank Papua 

pada tahun 2007 sebesar 50,06%, provisi dan komisi memberikan kontribusi 

sebesar 4,04% serta pendapatan operasional lainnya sebesar 0,74%.  

 

Pendapatan bunga pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 26,16% 

disbandingkan tahun sebelumnya, provisi dan komisi tahun 2007 meningkat 

56,49% dan pendapatan operasional lainnya sebesar 34,56%.  

 

Biaya  

Biaya operasional terdiri dari biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya 

administrasi dan umum, beban penyisihan aktiva produktif dan beban non 

operasional, dalam tahun 2007 berjumlah Rp.1.066,07 miliar, mengalami 

peningkatan sebesar 49,67% dibandingkan tahun sebelumnya.  

 

Laba Usaha  

Keberhasilan operasional suatu perusahaan dapat diukur melalui beberapa 

indikator, salah satunya adalah indikator laba usaha. 

  

Laba usaha sebelum diperhitungkan pajak penghasilan pada tahun 2007 

sebesar Rp.222,33 miliar, terjadi peningkatan sebesar 36,31% dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. 

 

Jaringan Kantor 

Sebagai salah satu faktor pendukung operasional yang amat penting bagi 

suatu bank adalah tersedianya unit-unit layanan nasabah, yaitu berupa kantor 

maupun layanan ATM. Jaringan operasional PT. Bank Papua tersebar di seluruh 
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Kabupaten/Kota dan Kecamatan untuk memberikan layanan bagi para nasabah. 

Jaringan kantor PT. Bank Papua sampai saat ini sebanyak 71 kantor dan 21 ATM 

dan tergabung dengan Jaringan ATM Bersama dengan jumlah peserta sebanyak 

64 bank dengan 7500 lebih ATM dan Jaringan ATM Prima dengan jumlah 29 

bank dengan jaringan 6500 lebih ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. 

 

3.2 Visi, dan Misi Perusahaan PT. Bank Papua. 

 

a. Visi 

Adapun visi dari Bank Papua adalah "Menjadi bank komersial yang kuat 

dan unggul, kebanggaan masyarakat Papua". Mempunyai makna sebagai berikut 

 

“Menjadi” 

• Mencerminkan keinginan Bank Papua melakukan tranformasi dari Bank 

Pembangunan Daerah menjadi Bank Umum. 

“Bank Komersial”  

• Bank Papua sebagai business entity akan dikelola secara professional 

dengan memperhatikan prinsip-prinsip komersial sehingga dapat 

menghasilkan laba yang optimal dan memberikan nilai kepada pemegang 

sahamnya melalui deviden. 

• Bank Papua akan menyediakan produk-produk perbankan yang bersaing 

sesuai dengan target pasarnya. 

• Bank Papua akan melayani nasabah individu, UKMK (Usaha Kecil 

Menengah dan Koperasi) serta Korporasi termasuk Pemerintah Daerah. 

“Kuat”  

• Mewujudkan sebagai bank yang sehat memiliki kinerja yang baik dan 

memiliki daya tahan terhadap ancaman, baik dari luar maupun dalam 

sehingga dapat menjalankan operasional perbankan secara berkelanjutan. 

• Dalam menjalankan operasional perbankan Bank Papua akan selalu 

mengacu kepada prinsip kehati-hatian, mentaati regulasi perbankan dan 
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aturan yang ditetapkan Bank Indonesia serta melkasanakan prinsip dan 

praktek good corporate governance (GCG). 

“Unggul”  

• Bank Papua akan dikelola secara professional dengan dukungan SDM dan 

teknologi yang tepat dan handal. 

• Bank Papua akan mempertahankan posisi sebagai bank terbesar di Papua. 

• Bank Papua akan memberikan produk dengan layanan prima lebih baik dari 

pesaing. 

“Kebanggaan”  

• Menjadi mitra nasabah dan masyarakat dalam mencapai tujuannya, sehingga 

menimbulkan kebanggaan masyarakat terhadap Bank Papua. 

• Memiliki nilai budaya perusahaan yang mengakar pada nilai dan  

budaya setempat. 

“Masyarakat Papua”  

• Adalah masyarakat yang memiliki ikatan ekonomi, sosial-budaya dan 

demografi terhadap Papua, baik yang berada didalam maupun diluar 

wilayah geografis Papua. 

 

b. Misi 

Misi dari Bank Papua adalah: 

1. Menyediakan produk perbankan yang bersaing bagi nasabah individual, 

UKMK dan korporasi dalam rangka memperoleh laba yang optimal; 

2. Mengelola dana Pemerintah dan Masyarakat; 

3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah Papua melalui 

jaringan kerja yang tersebar luas; 

4. Melaksanakan operasional perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian 

dengan dukungan SDM yang handal, organisasi yang kuat dan teknologi 

yang tepat; 

5. Memberikan pelayanan prima dan kepuasan kepada nasabah; 

6. Membangun citra perusahaan yang berakar dari nilai-nilai budaya setempat 

dalam rangka menjadi bank pilihan masyarakat Papua 
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3.3. Struktur Organisasi Perusahaan 
 
 

Adapun gambar struktur organisasi “DI BANK PAPUA CABANG SERUI-
PAPUA” terdapat dalam gambar 2.3. 
 

 
STRUKTUR ORGANISASI 

Kantor Cabang Tipe C Gambar 2.3 
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Tabel 3.1 Dafftar Nama Karyawan PT. Bank Papua Cabang Serui-Papua : 

NO. 
 

NAMA KARIYAWAN  BAGIAN 

1. Michael Yamanggop kepala cabang  

2. Teguh P.S Departemen Konsumer 
3. La Jimu  Departemen Pengembangan Ekonomi 

Rakyat & Komersial 
4. F. Sugiarti Departemen Pendukung Operasional 
5. Darling P Pengelolaan Kredit 
6. Ristauli P & Isak S.Y Kantor Kas  
7. Ferry M &Julia T. Staff CS 
8. Telly L.K Staff Transfer 
9. Suryani, Yokbeth U, Lussyana Staff Teller 
10. Yohana N.S Staff Pemasaran Produk Konsumer  
11. Adrian V, Fernando, & Fransina  Staff Kredit Konsumer 
12. Akrina Akwan  Staff Kasda & Pajak 
13. Christina M, Soleman F, Nuryati, 

Paskalia T 
Staff Pemeriksaan Produk Kredit & 
UMKM 

14. Suleman Taru P Staff Pemeriksaan Produk & Kredit 
Komersial 

15. Bastian M.T Staff Admn Kredit & Rating Kredit 
16. Kristina M & Dhimo K.M Staff Keuangan & Akuntansi 
17. Yohanis M  Staff SDM & Umum 
18. Jemmy A Staff Pajak 
19. Iriani L.K & Salina N Staff ATM & IT  
20. Sumaryani Y Staff UKPN/PPN 
21. Wellem Ai & Konstan R Security 
22. Aniksa A Cleaning Service 
23. Abdul J.S Supir  
   

3.4 Job Description (Uraian Tugas) 

 

1. Kepala Cabang  

Tugas kepala cabang Bank Papua adalah untuk mengembangkan 

strategi bisnis cabang untuk memastikan pencapaian target bisnis 

perusahaan, dan menulis rencana bisnis dan pengawasan terhadap 

pencapaian untuk memastikan pertumbuhan dan profitabilitas bisnis di 

Bank Papua Cabang Serui-Papua. 

2. Departemen Konsumer  
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Tugas departemen konsumer adalah untuk mengelola bisnis consumer 

kantor cabang melalui pengembangan strategi, rencana bisnis, ukuran 

kerja, untuk meningkatkan pertumbuhan dan profitabilitas bisnis 

consumer. 

3. Departemen Pendukung Operasional 

Tugas departemen pendukung operasional adalah untuk 

mengkoordinasi, memonitor, dan memfasilitasi operasional bank di 

back office dengan efisien dan efektif sesuai dengtan sistem dan 

prosedur yang berlaku. 

4. Departemen Pengembangan Ekonomi Rakyat Dan Komersial 

Tugas departemen pengembangan ekonomi rakyat dan komersial 

adalah untuk mengelola program pengembangan ekonomi rakyat guna 

mendukung program pemerintah dalam membina pelaku bisnis 

penyaluran kredit, yang menunjang pertumbuhan dan profitabilitas 

bisnis cabang. 

5. Staff Pembinaan Kredit 

Tugas melaksanakan proses pembinaan kredit dan koreksi 

kreditsecara efisien dan efektif, untuk mencapai aset yang  sehat dan 

berkualitas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. 

6. Staff Teller 

Tugas staff teller adalah untuk melaksanakan pemindahbukuan/OB 

bagi nasabah Bank Papua Cabang Serui-Papua dengan cepat dan tepat 

sehingga pelanggan puas. 

7. Staff SDM dan UMUM 

Tugas staff SDM dan Umum adalah melaksanakan, koordinasi dan 

memfasilitasi proses SDM dan Umum untuk meningkatkan SDM 

Bank Papua Cabang Serui-Papua setrta efisiensi, dan efektifitas 

keuangan, pengelolaan administrasi dan fasilitas operasional untuk 

mendukung target kantor Cabang. 

8. Staff Keuangan  
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Tugas staff keuangan adalah utnuk memastikan seluruh unit cabang 

menjalankan transaksi sesuai dengan standart akuntansi yang berlaku 

dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas untuk kepentingan 

internal dan eksternal. 

9. Staff Customer Service  

Tugas customer service adalah untuk memberikan pelayanan dan 

penjualan dan pemasaran produk dana dan jasa kepada nasabah di 

front office sesuai dengan standart pelayanan, serta melaksanakan 

tugas-tugas administrasi customer service. 

10. Staff Kredit Consumer 

Tugas staff kredit konsumer adalah melakukan analisa pembahasan 

pemberian kredit yang menguntungkan dan mendukung pertumbuhan 

profitabilitas bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

11. Staff Pengelolaan Kredit 

Tugas staff pengelolaan kredit adalah untuk mengorganisir 

pembinaan, penyelamatan, dan pengahapusan. Penagihan secara 

efektif dan efisien untuk mencapai asset yang sehat dan berkualitas 

sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan. 

12. Staff ATM dan IT 

Tugas staff ATM dan IT adalah melaksanakan pelayanan kepada 

nasabah menyangkut penggunaan ATM, dan menjaga agar system 

jaringan online, dan senantiasa ada untuk melayani kebutuhan 

nasabah.  

 

3.5  Profil Perusahaan 

 

PT. Bank Papua adalah salah satu Bank Pembangunan Daerah adalah salah 

satu badan usaha milik daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas. PT. Bank 

Papua adalah bank pembangunan daerah yang bergerak di bidang keuangan 

perbankan. Bank Papua selama ini telah memberikan produk maupun fasilitas 
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pelayanan yang bervariasi kepada pelanggannya untuk meningkatkan mutu 

dengan pelanggan dan untuk kemudahan pelanggan dalam melakukan transaksi 

perbankan. 

 

Untuk melayani kebutuhan masyarakat, baik perorangan maupun badan 

usaha, PT. Bank Papua cabang Serui-Papua telah menyediakan berbagai macam 

fasilitas produk dana dan kredit lainnya sampai dengan produk jasa pelayanan. 

Adapun produk maupun fasilitas pelayanannya adalah: 

 

1. Produk Dana, antara lain 

a) Giro  

Giro merupakan simpanan uang pada bank yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan mengggunakan cek atau surat perintah 

pembayaran lainnya. Giro Bank Papua merupakan simpanan dalam 

mempermudah transaksi bisnis atau usaha serta keuangan masyarakat. 

1) Keuntungan dan Kemudahan : 

a) Suku bunga menarik dan kompetitif. 

b) Dapat digunakan sebagai keperluan pembayaran tagihan rutin 

seperti transfer, telepon (telkomsel/indosat), PDAM & PLN. 

c) Dapat digunakan sebagai agunan/jaminan kredit. 

d) Kemudahan bertransaksi di seluruh jaringan kantor Bank Papua 

secara on line. 

e) Mendapatkan bilyet giro. 

2) Syarat dan Ketentuan membuka Giro : 

a) Mengisiaplikasi aplikasi atau formulir pembukaan rekening  

b) Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia. 

c) Setoran awal miinimal sebesar Rp. 2.000.000. 

d) Dikenakan biaya administrasi bulanan. 
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 Tabel 3.2 Jasa Giro Bank Papua 

Jenis Giro Saldo Jasa Giro (p.a) 
Giro Pemda < 100 juta 0% 
 100 juta – 1 milyar 0.75% 
 1 milyar 1.25% 
Giro Umum <50 juta  0% 
 > 50 juta – 500 juta 0.50% 
 > 500 juta – 1 milyar 0.75% 
 >1milyar – 50 milyar 1.00% 
 50 milyar 1.25% 
 

b) Deposito  

Deposito Bank Papua merupakan simpanan berjangka yang dapat 

diambil atau dicairkan pada saat jatuh tempo dengan suku bunga yang 

menarik. Selain itu, Deposito Bank Papua juga memberi solusi dalam 

mengelola keuangan anda serta untuk berinvestasi. 

1) Keuntungan dan kemudahan : 

a) Suku bunga menarik dan kompetitif. 

b) Jangka waktu yang fleksibel sesuai kebutuhan anda yaitu: 1 

bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. 

c) Fasilitas perpanjangan otomatis bagi yang sudah jatuh tempo 

(automatic roll over). 

d) Dapat digunakan sebagai agunan/jaminan kredit. 

2) Syarat dan ketentuan membuka deposito : 

a) Pembukaan awal dengan setoran sebesar Rp. 1.000.000. 

b) Mengisi formulir pembukaan rekening. 

c) Fotokopi kartu identitas/KTP/SIM. 

d) Fotokopi akte pendirian Perusahaan dan Perubahannya (jika 

Perusahaan). 

e) Fotokopi tanda daftar perusahaan. 

f) Fotokoppi surat ijin usaha perdagangan. 

g) Fotokopi nomor pokok waajib pajak/NPWP. 
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Tabel 3.3 Suku bunga deposito Bank Papua 

Saldo Suku bunga (p.a) 
Jangka waktu (bulan) 

1 3 6 12 24 
5-100 juta  4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 
>100juta – 250 juta 4.55% 4.60% 5.05% 5.30% 5.55% 
>250juta – 500 juta 4.60% 4.65% 5.10% 5.35% 5.60% 
> 500 juta – 1 milyar 4.65 4.90% 5.15% 5.40% 5.65% 
> 1 milyar 5.75 5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 
 

c) Simpanan Aman dan Sejahtera (SIMANJA). 

Merupakan produk khas Bank Papua yang dirancang khusus untuk 

kebutuhan dan sekaligus sebagai pilihan investasi yang menarik bagi 

siapa saja baik perorangan, Badan Hukum, Yayasan & Lembaga 

lainnya. 

1) Keuntungan yang anda dapatkan : 

a) Suku bunga menarik dihitung berdasarkan saldo terendah. 

b) Kemudahan bertransaksi di seluruh jaringan kantor Bank Papua 

secara On Line. 

c) Dapat digunakan sebagai keperluan pembayaran tagihan rutin 

seperti transfer,telepon, (telkomsel,inddosat), PDAM, PLN. 

d) Pembelian/pengisian pulsa via ATM & Teller. 

e) Dapat digunakan sebagai agunan/jaminan kredit. 

2) Fasilitas yang anda dapat : 

a) Langsung mendapatkan kartu ATM/ Debit Bank Papua. 

b) Diikkutsertakan dalam program penarikan undian secara regional 

di seluruh jaringan kantor Bnak Papua. 

3) Syarat dan ketentuan : 

a) Mengisi formulir pembukaan rekening. 

b) Menyerahkan kartu identitas/KTP/SIM. 

c) Setoran awal minimal Rp. 100.000 

d) Saldo minimal Rp. 100.000 

e) Dikenakan biaya administrasi bulanan. 
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Tabel 3.4 Suku bunga tabungan simanja Bank Papua 

Saldo  Suku bunga (p.a) 
< 100.000 0% 
> 100.000 4.00% 
 

d) Tabungan Simanja Berasuransi. 

Tabungan simanja berasuransi merupakan tabungan simpanan yang 

dilengkapi dengan asuransi jiwa. 

1) keuntungan bagi anda : 

a) Tidak memerlukan medical check-up. 

b) Secara otomatis dilindungi asuransi jiwa. 

c) Bebas premi bulanan. 

2) Syarat dan ketentuan : 

a) Memiliki rekening tabungan Simanja. 

b) Usia pada saat mulai asuransi max. 64  tahun. 

c) Saldo minimal Rp. 500.000 

d) Masa kepesertaan berakhir pada saat tertanggung/beserta 

mencapai akhir masa asuransi, meninggal dunia atau berhenti 

sesuai pemberitahuan dari Bank Papua. 

 

Tabel 3.5 Suku bunga tabungan Simanja Bank Papua 

Saldo  Suku bunga (p.a) 
< 100.000 0% 
> 100.000 4.00% 

 

e) Simpanan Pembangunan Daerah. (SIMPEDA) 

Merupakan produk tabungan nasional seluruh BPD Indonesia yang 

diperuntukkan bagi siapa saja baik perorangan, Badan 

Hukum,Yayasan, & lembaga lainnya dengan syarat ringan dan 

keuntungan yang menarik. 

1) Keuntungan yang anda dapatkan : 

a) Suku bunga yang menarik dihitung berdasarkan saldo harian. 
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b) Kemudahan jaringan diseluruh  kantor Bank Papua secara on line. 

c) Transaksi non tunai & tunai dapat dilakukan secara real time 

diseluruh BPD se-Indonesia yang terganggu dalam jaringan 

artajasa. 

d) Dapat digunakan sebagai keperluan pembayaran tagihan rutin 

seperti transfer, telepon (telkomsel/indosat), PDAM, PLN. 

e) Pembelian/pengisian pulsa via ATM & Teller. 

f) Dapat digunakan sebagai aguna/jaminan kredit. 

2) Fasilitas yang anda dsapatkan : 

a)   Langsung mendapatkan kartu ATM/Debit Bank Papua. 

b) Diikutsertakan dalam program penarikan undian secara nasional 

diseluruh jaringan BPD se-Indonesia. 

c)  Diikutsertakan dalam program penarikan undian secara Regional di 

seluruh jaringan kantor Bank Papua. 

 

Tabel 3.6 Suku bunga tabungan Simpeda Bank Papua 

Saldo  Suku bunga (p.a) 
<100.000 0 
> 100.000 – 100 juta 1.25% 
> 100 juta – 500 juta 1.75% 
>500 juta – 1 milyar 2.75% 
1 milyar 3.25% 
 

f) Tabunganku 

Merupakan produk tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan 

sebagai bentuk kepedulian Bank Papua terhadap masyarakat dengan 

mata uang rupiah dan tanpa biaya administrasi. 

1) Keuntungan yang anda dapatkan : 

a) Bebas biaya administrasi bulanan. 

b) Bebas biaya pengganti buku tabungan apabila hilang/rusak untuk 

pertama kalinya. 

c) Setoran awal pembukaan awal minimal Rp. 20.000. 

d) Setoran tunai selajutnya minimal Rp. 10.000. 
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e) Jumlah minimal penarikan dicounter teller sebesar Rp. 100.000., 

kecuali pada saat nasabah ingin menutup rekening. 

f) Dapat digunakan sebagai keperluan pembayaran rutin seperti 

transfer, telepon (telkomsel/indosat), PDAM, PLN. 

g) Bunga dihitung berdasarkan saldo harian dan tidak progresif. 

h) Fasilitas kartu ATM/Debit Bank Papua. 

2) Syarat dan ketentuan : 

a) Tabungan perorangan untuk warga negara Indonesia. 

b) Satu orang hanya memiliki 1 (satu) rekening di Bank Papua untuk 

produk yang sama, kecuali orang tua yang membuka rekening di 

Bank Papua untuk anak yang masih dibawah perwakilan. 

c) Penabung dibawah perwalian, harus menggunakan nama orang 

tua. 

d) Tidak di perkenankan untuk rekening bersama dengan status 

“dan/atau”. 

e) Transaksi pengambilan tunai dan pemindahbukuan melalui 

counter hanya dapat dilakukan dikantor cabang Bank Papua 

dimana rekening dibuka. 

 

Tabel 3.7 Suku bunga Tabunganku Bank Papua 

Saldo  Suku bunga (p.a) 
500.000 – 1.000.000 0.25% 
>1.000.000 1% 

 

2. Produk Kredit, antara lain : 

a. Jenis kredit yang ditawarkan adalah : 

1) Kredit komersial yang meliputi : 

a) Kredit investasi 

b) Kredit modal kerja 

• Modal kerja konstruksi 

• Modal kerja revolving 

• Modal kerja schedule 
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2) Kredit komsumtif yang meliput : 

a) Kredit pegawai dan pensiunan  

b) Kredit pemilikan rumah 

 

b. Pinjaman Usaha Makro 

Pinjaman usaha makro (PUM) Bank Papua merupakan fasilitas kredit 

yang diberikan oleh Bank Papua kepada usaha mikro seperti pedagang 

eceran, warung makan dan jasa lainnya atau kegiatan usaha produktif 

lainnya yang memiliki omzet harian dan jarak tempat usaha yang 

mudah dijangkau. 

 

c. Kredit Usaha Mikro Kecil 

Kredit usaha mikro kecil (KUMK)  Bank Papua merupakan fasilitas 

kredit yang diberikan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Papua 

kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk kegiatan usaha produktif 

pada sektor-sektor pertanian dan sarana pertanian, industri olahan, 

perdagangan, restoran dan hotel, jasa dunia usaha dan lain-lain. 

 

d. Kredit Usaha Rakyat 

Kredit usaha rakyat (KUR) Bank Papua merupakan fasilitas kredit 

yang diberikan oleh Bank Papua untuk kegiatan usaha anda yang 

meliputi semua sektor usaha produktif yang dinilai layak tetapi belum 

bankable. 

 

3. Produk Jasa, antara lain ; 

a. ATM Bank Papua 

ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Papua merupakan bentuk 

kepedulian Bank Papua kepada nasabahnya.  

1) Keuntungan dan fasilitas : 

a) Informasi saldo 
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b) Penarikan tunai 

c) Transfer uang antar dan inter bank 

d) Payment point /pembayaran tagihan telkomsel dan Indosat 

e) Isi ulang pulsa (telkomsel dan Indosat) 

f) Ubah pin 

g) Dapat digunakan oleh kartu ATM bank lain yang tergabung 

dalam jaringan ATM bersama dan ATM Prima 

2) Syarat dan ketentuan : 

a) Menjadi nasabah Bank Papua  

b) Biaya administrasi dalam bertransaksi. 

 

b. EDC (electronic data capture)  

1) Manfaat : 

a) Dengan Bank Papua card, anda tidak perlu membawa uang tunai 

ketika berbelanja. 

b) Lebih aman dan nyaman ketika berbelanja karena menggunakan 

PIN (personal identification number) yang sama dengan PIN 

ATM. 

c) Belanja sesuai kebutuhan tanpa dibatasi limit. 

2) Tempat belanja : 

a) Toko buku 

b) Supermarket 

c) Departement store 

d) Apotik 

e) Travel 

f) Dan berbagai tempat (merchant) yang berlogo EDC Bank Papua. 

 

c. Save Deposit Box 

Save deposit box Bank Papua merupakan fasilitas jasa bagi nasabah 

untuk menyimpan barang-barang berharga dan dokumen pribadi yang 

rahasia dengan sistem pengamanan berteknologi modern. 
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1) Keuntungan : 

a) Memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi anda. 

b) Dapat menyimpan semua barang berharga anda seperti: 

• Sertifikat tanah. 

• Ijasah 

• Emas dan perhiasan  

• Uang, dll. 

c) Diperuntukkan bagi siapa saja (perorangan, kelompok 

masyarakat, dan badan usaha atau yayasan). 

2) Fasilitas : 

a)  Dilengkapi dengan teknologi modern. 

b) Tersedia dalam beberapa ukuran : 

• Tipe A, 25 x 25 cm. 

• Tipe B, 12,5 x 25 cm 

• Tipe C, 7,5 x 25 cm. 

3) Syarat dan ketentuan : 

a) Menjadi nasabah Bank Papua. 

b) Mengisi aplikasi atau formulir. 

c) Dikenakan biaya administrasi. 

 

d. SMS Banking 

Melalui Handphone, kemudahan bertransaksi perbankan kapan saja 

dan dimana saja dapat dilakukan oleh nasabah Bank Papua. 

1) Keuntungan : 

a) Kemudahan dan kenyaman nasabah dalam transaksi perbankan. 

b) Dapat langsung bertransaksi perbankan melalui handphone 

nasabah tanpa harus datang ke bank. 

2) Fitur-fitur : 

a) Informasi saldo 

b) Informasi suku bunga. 
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c) Perubahan PIN. 

d) Pembelian voucher atau isi ulang pulsa. 

e) Informasi tagihan. 

f) Transfer internal. 

3) Syarat untuk mendapatkan layanan SMS banking : 

a) Menjadi nasabah Bank Papua. 

b) Mengisi aplikasi atau formulir SMS banking. 

c) Menyertakan fotokopi KTP/SIM. 

d) Memiliki nomor handphone baik dari provider telkomsel atau 

indosat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




