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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

 

3.1 Sejarah Singkat PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. 

PT. Bank Woori Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 66 

tertanggal 28 Januari 2014, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di 

Jakarta yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam 

database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-

08988 tertanggal 6 Maret 2014. 

Seiring dengan perkembangan bisnis Bank, pada tahun 2007 Bank 

mendapatkan izin sebagai Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua 

Bapepam-LK No. Kep-01/BL/Kstd/2007 tertanggal 12 September 2007. Pada 

tahun 2008, Bank mulai beroperasi sebagai Bank Umum Devisa berdasarkan 

Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 10/2/KEP.DpG/2008 

tertanggal 22 Februari 2008. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan 

penunjukan sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-621II MK .5/2009, 

tanggal 14 Oktober 2009.  

Kinerja dan reputasi Bank yang cukup baik telah menarik perhatian dari 

Woori Bank Korea, salah satu bank tertua dan terbesar di Korea yang 

berkedudukan di Korea Selatan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi 
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Bank, pada awal tahun 2014 Bank menjalin kerjasama strategis dengan Woori 

Bank Korea. Kerjasama tersebut ditandai dengan masuknya Woori Bank 

Korea dan PT Bank Woori Indonesia (anak perusahaan dari Woori Bank 

Korea di Indonesia) sebagai pemegang saham Bank. Perubahan susunan 

pemegang saham tersebut dilakukan melalui proses pengalihan saham milik Ir 

Arifin Panigoro dan PT Medco Intidinamika kepada Woori Bank Korea dan 

PT Bank Woori Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 66 

tertanggal 28 Januari 2014, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di 

Jakarta yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam 

database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-

08988 tertanggal 6 Maret 2014. 

Pada akhir tahun 2014, PT Bank Woori Indonesia secara resmi 

melakukan penggabungan usaha (merger) ke dalam Bank dengan 

diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia No. AHU-00128.40.40.2014 tertanggal 30 Desember 

2014. Dengan telah efektifnya penggabungan usaha, nama PT Bank 

Himpunan Saudara 1906 Tbk berubah menjadi PT Bank Woori Saudara 

Indonesia 1906 Tbk berdasarkan Akta No. 42 tertanggal 24 Desember 2014, 

dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah 

mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-

00128.40.40.2014 tertanggal 30 Desember 2014. 
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Dengan telah efektifnya penggabungan usaha (merger), Bank merubah 

nama komersialnya dari sebelumnya Bank Indonesia dan Bank Saudara 

menjadi Bank Woori Saudara diikuti dengan perubahan logo perusahaan. 

Penggabungan usaha tersebut merupakan pelaksanaan komitmen dari Woori 

Bank Korea sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank untuk mendukung 

penuh hanya pada 1 (satu) bank di Indonesia. Dengan penggabungan ini, 

Bank Woori Saudara akan menjadi sebuah bank yang akan menempati posisi 

yang lebih baik, mampu bersaing dan berkembang di lingkungan perbankan 

di Indonesia yang semakin kompetitif serta menciptakan sinergi usaha dan 

memperkuat struktur permodalan Bank. 

Per tanggal 31 Desember 2018, Bank Woori Saudara memiliki 2.256 

Karyawan yang memiliki motivasi tinggi untuk melayani nasabah di 157 

kantor cabang di beberapa kota di Sumatera, Sulawesi, Jawa dan Bali. 

 

3.2 Logo PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk  

 

Sumber: PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk Kantor 

Cabang Pembantu Manonjaya Tasikmalaya 2020 

Gambar 3.1 Logo PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk 
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Simbol PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Yang 

digambarkan dengan fazar meyingsing dapat diartikan sebagai Terobosan dan 

Harapan. Sama halnya seperti sebuah janji untuk menjadi seorang pemimpin 

baru yang membaca cara pandang dan wawasan baru terhadap sektor 

ekonomi Indonesia. 

 

3.3 Visi dan Misi Perusahaan PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, 

Tbk. 

1. Visi  

a. Menciptakan pertumbuhan yang berkelanjuatan melalui 

diversifikasi produk dan layanan serta keseimbangan bisnis. 

b. Memiliki pengelolaan yang baik atas aset dan biaya untuk      

menciptakan Bank yang sehat dan efisien. 

c. Menanamkan pola pikir profesional pada karyawan untuk 

meningkatkan kompetisi.  

2. Misi  

Memenuhi harapan stake holder dalam usaha perbankan melalui tiga 

pilar: 

a. Diversifikasi portofolio bisnis; 

b. memperkaya pelayanan pelanggan dan pengembangan bisnis yang 

baru; 

c. menciptakan manjemen yang efektif dan meningkatkan kapabilitas 

sumber daya manusia. 
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3.4 Struktur Organisasi PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. 

Kantor Cabang Pembantu (KCP) Manonjaya 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk Kantor Cabang 

Pembantu Manonjaya 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, 

Tbk. Kantor Cabang Pembantu Manonjaya 

 

Dari data struktur organisasi diatas para pegawai memiliki jabatan 

dengan tugasnya masing-masing, yaitu:  

1. Pemimpin Cabang Pembantu  

Tugas-tugasnya: 

a. Memimpin, mengkoordinir, membimbing dan mengawasi serta 

melakukan penilaian terhadap kinerja pejabat dan karyawan 

dilingkungan Kantor Cabang Pembantu. 

b. Membimbing dan mengarahkan kegiatan pelayanan kepada nasabah 

penggunaan teknologi informasi administrasi kredit, pengelolaan 

Pimpinan Cabang Pembantu  

RO (Relationship 

Officer) Konsumer  

Koordinator Oprasional (KO) 

Customer Service  Teller Back Office 

(BO) 
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likuiditas serta memantau dan mengendalikan kegiatan-kegiatan 

tersebut. 

c. Membimbing dan mengarahkan kegiatan penghimpunan dana, 

penyaluran kredit, pemasaran jasa-jasa bank sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku berdasarkan kebijakan direksi pada rencana kerja bank 

serta memantau dan mengendalikan kegiatan-kegiatan tersebut. 

d. Membimbing dan mengarahkan penyusunan rencana kerja tahunan, 

jangka menengah dan jangka panjang untuk diajukan kepada 

Pemimpin Cabang dan selanjutnya menyusun action plan, melakukan 

koordinasi atas pelaksanaan rencana kerja yang telah disetujui Direksi. 

e. Melakukan evaluasi atas performance dan memberikan pengarahan 

dalam penyusunan program-program untuk meningkatkan 

performance sesuai target yang ditetapkan Direksi.  

2. Koordinator Oprasional (KO)  

Tugas-tugasnya: 

a. Melakukan supervisi Oprasional bank sesuai dengan standar oprasional 

prosedur (SOP) atau pedoman kerja yang telah ditetapkan. 

b. Melakukan supervisi sistem dan prosedur (SOP) oprasional bank, back 

office, teller, CS, custodian, pembukaan dan pelaksanaan APU-PPT. 

Perlindungan konsumen hingga implementasi dan aplikasinya. 

c. Mengawasi pelaksanaan jurnal oprasional harian dan pembukaannya 

sesuai dengan pembukuannya sesuai dengan pos/GL yang sebenarnya 

dan balancing neraca. 



32 
 

d. Melakukan supervisi seluruh karyawan yang berada dibawahnya, 

sebagaimana struktur organisasi, dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya sesuai standar kompetensi yang diisyaratkan dalam 

job spesifikasi masing-masing jabatan. 

e. Membantu general manager dengan sebaik-baiknya dalam 

melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala bagian oprasional. 

3. RO ( Relationship Officer) Konsumer 

Tugas-tugasnya: 

a. Melakukan kegiatan berupa analisis potensi pasar. 

b. Menjalankan tugas sebagai sales dan marketing. 

c. Membina hubungan dengan perusahaan dan konsumen. 

d. Memberikan informasi terkait pelayanan produk. 

e. Memenuhi target yang harus dicapai pada periode tertentu. 

f. Mengelola aspek bisnis dan resiko. 

4. CS (Customer Service) 

Tugas-tugasnya: 

a. Mengkoordinasi kegiatan internal.  

b. Memantau pelaksanaan kegiatan oleh mitra dan memberi pembinaan 

kepada mitra dalam pelaksanaan kegiatan yang di danai. 

c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu dalam 

mengelola program. 

d. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada direksi. 
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5. Teller 

Tugas-tugasnya: 

a. Melayani penarikan, transfer dan penyetoran uang dari nasabah. 

b. Melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian. 

c. Memasukkan transaksi nasabah ke dalam komputer untuk mencatat 

transaksi dan mengeluarkan tanda terima yang dihasilkan komputer. 

d. Memantau brankas bank untuk memastikan saldo kas yang benar. 

e. Memesan pasokan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

f. Melakukan pencatatan dalam buku tentang hal-hal yang menyangkut 

kegiatan kas, seperti pembayaran semua biaya-biaya operasional/non 

oprasional dan menerima setoran tunai, house check, cek kliring, 

memonitor kegiatan pelayanan kas dan menjamin arus kerja dan arus 

dokumen.  

6. Back Office 

Tugas-tugasnya: 

a. Memperhatikan dan mencatat jumlah stok atau gudang yang tersedia. 

b. Membuat laporan operasional secara berkala. 

c. Membuat laporan dokumen yang dibutuhkan perusahaan. 

d. Menerima dan memeriksa setiap berkas legal dokumen perusahaan. 

e. Membuat surat jalan atau dinas jika diperlukan. 

f. Membuat SOP bagi perusahaan secara umum. 

g. Melengkapi setiap kebutuhan perusahaan, termaksud bagian material. 

h. Menekan pengeluaran setiap departemen dengan baik. 
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3.5 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja 

Praktek kerja ini dilakukan oleh penulis pada Bank Woori Saudara 

Kantor Cabang Pembantu Manonjaya Jl. RTA Prawira Adiningrat No.214 

Desa Manonjaya, Kec. Manonjaya Tasikmalaya, Jawa Barat – 46197.  

 

3.6 Produk PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk Kantor 

Cabang Pembantu Manonjaya  
 

1. Tabungan  

Tabungan adalah Dana Pihak Ketiga kepada Bank yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. 

a. Syarat membuka Tabungan 

1) Mengisi formulir tabungan 

2) Melampirkan photocopy identitas 

3) Untuk Perorangan : KTP/SIM/PASPORT/KIMS 

4) Untuk perusahaan: KTP pengurus/AD/SIUP/NPWP/ART 

b. Ketentuan 

1) Penarik datang langsung ke Bank, dapat pula mempergunakan 

fasilitas ATM. 

2) Penarikan tidak dapat dilakukan dengan mempergunakan 

Cek/Bilyet Giro, melainkan harus mempergunakan aplikasi 

penarikan yang telah ditentukan oleh Bank. 

3) Bank wajib mencantumkan secara jelas ketentuan pokok 

tabungan dengan jelas. 

4) Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia. 
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5) Suku bunga tabungan ditetapkan oleh bank penyelenggara. 

6) Pajak penghasilan atas tabungan harus sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah. 

c. Bunga 

Bunga adalah imbalan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah 

atas simpanannya, apabila simpanan tabungan rata-rata melebihi 

nominal Rp. 7.500.000 maka bunga yang diberikan akan dikenakan 

pajak penghasilan sebesar 20% dari bunga. Adapun ketentuan 

penetapan suku Bunga adalah  

Apabila terjadi perubahan suku bunga, maka perubahan akan 

segera diberlakukan. 

Bunga tabungan dihitung berdasarkan atas saldo rata-rata dari saldo 

mutasi harian dan dikreditkan ke rekening nasabah setiap akhir 

bulan. 

Pada PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk Kantor 

Cabang Pembantu Manonjaya terdapat beberapa jenis tabungan, 

yaitu:  

a) Tabungan Premium  

Adalah produk tabungan yang ditujukan untuk perorangan 

ataupun badan usaha yang aktif melakukan transaksi dan 

memberikan keistimewaan juga kemudahan dalam melakukan 

aktifitas keuangan melalui ATM Woori Saudara. 

b) Tabungan Woori Saudara 
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Adalah produk simpanan yang sasarannya merupakan 

masyarakat luas yang menawarkan kemudahan dalam 

bertransaksi mlalui ATM Woori Saudara. 

c) Tabungan Woori Saudara Berjangka  

Adalah produk simpanan pihak ketiga yang penarikannya baru 

dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu, dan selama 

jangka waktu tersebut nasabah diwajibkan untuk melakukan 

penyetoran angsuran sebesar nilai yang telah diperjanjikan. 

d) Tabungan Harian  

Adalah produk tabungan yang ditawarkan kepada masyarakat 

luas dengan setoran awal yang dapat di katakan cukup 

terjangkau.  

e) Tabungan Pensiun  

Adalah produk tabungan yang diperuntukan bagi para pegawai 

negeri yang telah memasuki masa pensiun dengan keuntungan 

yaitu tidak dipotong biaya administrasi dan tidak ada setoran 

awal ataupun setoran minimal tiap bulannya.  

2. Kredit  

Produk kredit yang ditawarkan oleh PT. Bank Woori Saudara 

Indonesia 1906, Tbk Kantor Cabang Manonjaya terdiri dari: 

a. KUPEN (Kredit Pensiun)  

Merupakan pinjaman yang diberikan Bank Woori Saudara kepada 

pensiunan. Melalui KUPEN Anda bisa mendapatkan fasilitas 
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kredit, baik untuk keperluan konsumtif atau untuk modal 

berwirausaha. Dengan pelayanan dan proses pencairan kredit yang 

cepat dan jangka waktu pengembalian yang disesuaikan dengan 

kemampuan Anda. 

Ketentuan mengenai term & condition KUPEN sebagai berikut: 

1) Plafond Pinjaman: Rp. 5 juta s.d Rp. 350 juta 

2) Suku bunga: Bersaing 

3) Jangka Waktu: maksimal 180 bulan 

4) Maksimal Angsuran: Maksimal 90% dari manfaat pension 

5) Biaya Administrasi: 1% dari plafond kredit 

6) Biaya Provisi: 1% dari plafond kredit 

7) Biaya Asuransi: Tergantung usia, besar pinjaman & jangka 

waktu kredit 

8) Retensi: sebesar 1 (satu) kali angsuran 

9) Usia Pemohon: Maksimal 75 tahun pada saat jatuh tempo kredit 

Persyaratan Kredit: 

1) Usia pemohon pada saat jatuh tempo kredit maksimal 75 tahun 

2) Formulir aplikasi Kupen (khusus yang berkantor bayar selain di 

Bank Woori Saudara, wajib disertai rekomendasi dari juru bayar 

pension) 

3) Fotokopi ktp pemohon dan suami/istri pemohon 

4) Fotokopi kartu keluarga 

5) Pasphoto pemohon dan suami/istri pemohon 
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6) Asli slip/struk pension 

7) Asli SK Pensiun 

8) Fotokopi KARIP/Buku Pensiun/Kartu Dana Pensiun 

Keuntungan bagi pemohon 

1) Persyaratan mudah 

2) Cicilan Ringan 

3) Sewaktu-waktu dapat dilunasi tanpa dikenakan denda 

(penalti) 

4) Pelayanan dan Proses Cepat 

b. KUPEG (Kredit Pegawai) 

 Ini digunakan untuk berbagai keperluan (multi guna) yang sifatnya 

primer maupun sekunder Dengan pelayanan dan proses pencairan 

kredit yang cepat dan jangka waktu pengembalian yang disesuaikan 

dengan kemampuan Anda. 

Ketentuan mengenai term & condition KUPEG sebagai berikut: 

1) Plafond Pinjaman: Rp. 5 juta s.d Rp. 200 juta 

2) Suku bunga: bersaing 

3) Jangka Waktu: maksimal 120 bulan 

4) Biaya Administrasi: 1% dari plafond kredit 

5) Biaya Provisi: 1% dari plafond kredit 

6) Biaya Asuransi: Tergantung usia, besar pinjaman dan jangka 

waktu kredit. 

7) Retensi: sebesar 1 (satu) kali angsuran 
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Persyaratan Kredit: 

a) Photocopy KTP pemohon dan suami/istri pemohon 

b) Photocopy Kartu Keluarga 

c) Photocopy surat nikah 

d) Pas photo pemohon dan suami/istri pemohon 

e) Struk/slip gaji terbaru 

f) Surat rekomendasi dari kantor/dinas tempat ybs bekerja 

g) SK pengangkatan pegawai 

h) SK pegawai terakhir 

i) Kartu jamsostek / taspen 

j) Minimal telah 2 tahun bekerja dan telah diangkat menjadi 

karyawan tetap.  

k) Kantor/dinas tempat nasabah bekerja telah memiliki perjanjian 

kerjasama (pks) dengan Bank Woori Saudara. 

c. KUPEN Hybrid  

Merupakan pinjaman yang diberikan Bank Woori Saudara kepada 

calon pensiunan. Melalui KUPEN Hybrid anda bisa mendapatkan 

fasilitas kredit, baik untuk keperluan konsumtif atau untuk modal 

berwirausaha. Dengan pelayanan dan proses pencairan kredit yang 

cepat dan jangka waktu pengembalian yang disesuaikan dengan 

kemampuan Anda. 

Ketentuan mengenai term & condition KUPEN Hybrid sebagai 

berikut: 
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1) Plafond Pinjaman: Rp. 5 juta s.d Rp. 200 juta. 

2) Suku bunga: Bersaing. 

3) Jangka Waktu: 12 bulan s.d 120 bulan. 

4) Maksimal Angsuran: Maksimal 90% dari manfaat pensiun. 

5) Biaya Administrasi: 1% dari plafond kredit. 

6) Biaya Provisi: 1% dari plafond kredit. 

7) Biaya Asuransi: Tergantung usia, besar pinjaman & jangka 

waktu kredit. 

Persyaratan Kredit: 

1) Usia pemohon pada saat jatuh tempo kredit maksimal 71 

tahun. 

2) Formulir aplikasi Kupeg yang sudah mendapat rekomendasi 

dari bendahara/juru bayar gaji. 

3) Formulir aplikasi Kupen berkantor bayar Bank Woori Saudara. 

4) Fotokopi KTP pemohon dan suami/istri pemohon. 

5) Fotokopi Kartu Keluarga. 

6) Fotokopi surat nikah. 

7) Fotokopi surat keterangan meninggal/surat cerai bagi yang 

berstatus janda/duda. 

8) Pasphoto pemohon dan suami/istri pemohon. 

9) Fotokopi kartu pegawai. 

10) Formulir permohonan pembayaran pensiun melalui 
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rekening di Bank Woori Saudara (disesuaikan dengan 

persyaratan dari masing-masing lembaga pengelola pensiun). 

11) Surat pernyataan dan kuasa dari pemohon untuk 

pengurusan berkas pension 

 

d. Kredit THT (Tunjangan Hari Tua)  

Merupakan pinjaman yang diberikan Bank Woori Saudara kepada 

pensiunan yang memiliki tunjangan hari tua. Melalui Kredit THT 

Anda bisa mendapatkan fasilitas kredit, baik untuk keperluan 

konsumtif atau untuk modal berwirausaha. Dengan pelayanan dan 

proses pencairan kredit yang cepat dan jangka waktu pengembalian 

yang disesuaikan dengan kemampuan Anda. 

Ketentuan mengenai term & condition Kredit THT sebagai berikut: 

1) Plafond Pinjaman: Rp. 5 juta s/d Rp. 150 juta. 

2) Suku bunga: diskonto (pembayaran bunga dilakukan sekaligus 

dimuka pada saat pencairan kredit). 

3) Jangka Waktu: 12 bulan s.d 24 bulan. 

4) Biaya Administrasi: 1% dari plafond kredit. 

5) Biaya Provisi: 1% dari plafond kredit. 

6) Biaya Asuransi: Tergantung usia, besar pinjaman & jangka 

waktu kredit. 

Usia pemohon : 
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1) Maksimal usia 56 tahun pada saat jatuh tempo untuk pemohon 

non guru/dosen. 

2) Maksimal 61 tahun pada saat jatuh tempo untuk pemohon 

guru/dosen. 

Persyaratan Kredit: 

1) Copy KTP pemohon dan pasangan pemohon. 

2) Copy Kartu Keluarga. 

3) Copy Surat Nikah. 

4) Pas photo pemohon dan pasangan pemohon. 

5) Surat Keterangan Penghasilan dan/atau Surat Keterangan 

Manfaat THT yang diperoleh. 

6) Surat Keterangan Efektif Masa Pensiun. 

7) Asli SK Pengangkatan Calon Pegawai (80%). 

8) Asli SK Pengangkatan Pegawai (100%). 

9) Asli SK Pegawai Terkahir. 

10) Asli Kartu Pegawai. 

11) Asli Kartu Taspen (khusus untuk pemohon PNS). 

12) Asli Kartu Jamsostek atau bukti jaminan masa tua (untuk 

pemohon selain PNS). 

13) Mengisi Form Aplikasi Pengajuan Kredit. 

14) Mengisi Form SP3R atau Surat Pernyataan Pembayaran 

Pensiun melalui Rekening. 
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15) Mengisi Form SP4A atau Surat Permintaan Pembayaran 

Pensiun dan THT. 

 

3.7 Orbitrase  
 

Kata kredit memang sudah tidak asing lagi di telinga semua orang, 

produk bank yang satu ini memang sangat berguna bagi pihak bank dan 

pihak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tambahan mereka. Produk 

kredit pada saat ini sudah menjadi primadona bagi masyarakat luas, 

khususnya orang-orang yang sudah memiliki penghasilan. Mereka tidak 

akan menyia-nyiakan kesempatannya untuk melakukan pengajuan kredit 

kepada pihak bank.  

Produk Kredit Umum Pegawai dari PT. Bank Woori Saudara 

Indonsia 1906, Tbk. merupakan kredit yang banyak diminati oleh para 

nasabah yang berstatus sebagai pegawai aktif. Kredit Umum Pegawai ini 

dapat digunakan untuk berbagai keperluan (multiguna) yang sifatnya 

primer maupun sekunder. Dengan pelayanan dan proses pencairan kredit 

yang cepat, bunga relatif kecil dan jangka waktu pengembalian yang 

disesuaikan dengan kemampuan nasabah, sehingga produk Kredit Umum 

Pegawai ini banyak dicari.  

 


