
I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

Industri perbankan Indonesia pada masa pra-krisis merupakan salah satu 

sektor yang mengalami pertumbuhan yang pesat antara tahun 1992 dan 1997 

dengan tingkat pertumbuhan aset sebesar 22,0 persen dan tingkat pertumbuhan 

pinjaman mata uang asing 30 persen (Kartajaya, 2003). Kebijakan Pakjun 1983 

merupakan cikal bakal deregulasi moneter perbankan yang kemudian diikuti 

dengan kebijakan deregulasi lainnya, secara berturut-turut berupa Pakto 1988, 

Pakjan 1990, Pakfeb 1991, dan Pakmei 1993 yang tidak dirinci dalam tulisan ini. 

Namun yang penting dicatat adalah dampak utama dari berbagai kebijaksanaan 

dimaksud, yakni peningkatan jumlah bank yang luar biasa di Indonesia.  

Jumlah bank tumbuh pesat menjadi 237 bank atau naik sebanyak 41 buah 

hingga sebelum pemerintah melikuidasi 16 bank nasional pada bulan November 

1997. Pertumbuhan yang pesat ini didorong oleh tiga hal, yakni (1) para 

konglomerat dan calon konglomerat masih mengandalkan perbankan untuk 

pembiayaan usaha mereka, (2) lonjakan tajam dari segmen konsumen kelas 

menengah keatas, dan (3) pertumbuhan di mass-consumer market yang tidak 

sensitif dengan biaya (Kartajaya, 2003). 

Sesudah likuidasi terhadap 68 bank swasta Indonesia dan 3 bank joint 

venture serta merger beberapa bank yang terjadi pada kurun waktu tahun 1997 

sampai dengan 2003, jumlah bank yang beroperasi di Indonesia sampai dengan 

akhir tahun 2003 tereduksi menjadi 138 bank. Jumlah ini terdiri dari 5 bank 

pemerintah yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan Bank Ekspor Indonesia. 
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Lainnya adalah 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD), 76 bank swasta, dan 31 

bank asing serta bank joint venture. Berdasarkan laporan resmi dari Bank 

Indonesia, komposisi ini tidak mengalami perubahan sampai dengan akhir tahun 

2004 (CIC, 2004). Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jumlah Bank Umum berikut Kantor Cabangnya di Indonesia Tahun 

1996-2003 

 
Jenis Bank 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

1. Bank Pemerintah 

-Jumlah Bank                            

-Kancab dan Pembantu 

 

7 

1.379 

 

7 

1.527 

 

7 

1.602 

 

5 

1.579 

 

5 

1.507 

 

5 

1.529 

 

5 

1.574 

 

5 

1.693 

2. Bank Pembangunan Daerah 

-Jumlah Bank                            

-Kancab dan Pembantu 

 

27 

490 

 

27 

541 

 

27 

555 

 

27 

554 

 

26 

548 

 

26 

548 

 

26 

562 

 

26 

623 

3. Bank Swasta Indonesia 

-Jumlah Bank                            

-Kancab dan Pembantu 

 

164 

3.964 

 

144 

4.150 

 

130 

3.976 

 

92 

3.581 

 

81 

3.250 

 

80 

3.277 

 

76 

3.336 

 

76 

3.527 

4. Bank Asing dan Joint Venture 

-Jumlah Bank                            

-Kancab dan Pembantu 

 

41 

86 

 

44 

90 

 

44 

141 

 

40 

93 

 

39 

96 

 

34 

68 

 

34 

65 

 

31 

79 

Total Jumlah Bank 

Total Jumlah Kancab dan Pembantu 

239 

5.919 

222 

6.308 

208 

6.254 

164 

5.807 

151 

5.401 

145 

5.422 

141 

5.537 

138 

5.922 

Sumber : CIC (2004) 

Persaingan pada bisnis perbankan menjadi semakin kompetitif seiring 

dengan perkembangan teknologi dan informasi. Banyak cara yang dilakukan 

pebisnis perbankan untuk meraih nasabah, mulai dari tingkat bunga tinggi, 

promosi periklanan yang gencar, undian berhadiah, hingga fasilitas e-banking 

yang canggih, dan berbagai offensive promotion lain yang biasanya diikuti oleh 

pesaing didalam bisnis perbankan secara terbuka. Usaha bank-bank bersaing 

untuk meraih nasabah terkait langsung dengan usaha untuk mendapatkan 

penghimpunan dana sebesar-besarnya dari masyarakat. Pada Tabel 2 diperlihatkan 

persaingan yang terjadi pada industri perbankan di Indonesia berdasarkan aset dan 

penghimpunan dana pihak ketiga pada 10 bank besar. 
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Tabel 2. Indikator Keuangan 10 Bank Besar Indonesia Periode 2003 dan 2004 

(Dalam Triliun Rupiah) 

 

Bank Aset Dana Pihak Ketiga 

2003 2004 2003 2004 

Mandiri 

BCA 

BNI 

BRI 

Danamon 

BII 

Niaga 

BTN 

Permata 

Lippo 

245.8 

133.0 

131.2 

94.7 

52.7 

34.8 

23.6 

26.8 

28.9 

26.9 

240.4 

148.8 

135.9 

107.0 

57.6 

36.0 

30.6 

26.7 

31.6 

27.8 

176.3 

117.9 

105.2 

76.3 

39.9 

28.6 

19.3 

19.1 

23.4 

23.9 

169.9 

131.6 

105.1 

82.2 

40.2 

29.6 

24.8 

18.6 

25.8 

24.9 

Sumber : Laporan Keuangan Bank Bersangkutan 

Berdasarkan aset, Bank Mandiri masih menduduki peringkat pertama 

dengan total aset 240,4 triliun rupiah, diikuti Bank BCA 148,8 triliun rupiah, 

Bank BNI 135,9 triliun rupiah, Bank BRI 107,0 triliun upiah, Bank Danamon 57,6 

triliun rupiah, Bank BII 36,0 triliun rupiah,  Bank Niaga 30,6 triliun rupiah, Bank 

BTN 26,7 triliun rupiah, Bank Permata 31,6 triliun rupiah dan Bank Lippo 27,8 

triliun rupiah. Penghimpunan dana masyarakat tetap didominasi empat bank besar 

yakni Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI dan Bank BRI. Bank Mandiri berada 

di posisi teratas dengan total dana 169,9 triliun rupiah, diikuti oleh Bank BCA 

yang pada periode laporan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 131,6 triliun 

rupiah. Peringkat ketiga dikuasai Bank BNI dengan pangsa pasar 105,0 triliun 

rupiah, diikuti Bank BRI sebesar 82,2 triliun rupiah.  

Penghimpunan dana masyarakat oleh perbankan, atau biasa dikenal 

dengan dana pihak ketiga, merupakan komposisi dana yang terdiri atas giro, 

tabungan, dan deposito. Khusus mengenai tabungan dan giro, dana dari kedua 

jenis produk tersebut merupakan dana yang dicari oleh usaha perbankan karena 

melalui dana tersebut bank-bank dapat memperoleh potensi keuntungan yang 
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besar. Potensi yang besar tersebut berdasarkan bahwa giro dan tabungan memiliki 

karakteristik yang lebih baik dibandingkan dengan deposito dalam konteks biaya 

bunga dan tingkat kerentanan didalam penarikan penarikan uang. Biaya bunga 

yang perlu dibayarkan oleh bank pada kedua jenis rekening tersebut jauh lebih 

kecil dibandingkan pada deposito. Hal ini disebabkan karena jumlah simpanan 

deposito lebih mudah berpindah antar bank akibat pencarian nasabah akan tingkat 

bunga yang lebih tinggi. Sebaliknya giro dan tabungan relatif tidak berpindah 

karena nasabah yang menyimpan uangnya pada kedua jenis rekening tersebut 

lebih memiliki motif transaksi dengan simpanan yang sewaktu-waktu mudah 

diambil dan berbagai fasilitas lainnya dibandingkan mencari keuntungan melalui 

tingkat bunga. Selain itu, tabungan dan giro juga dapat dijadikan potensi 

pendapatan melalui jasa-jasa perbankan yang telah dilakukan, atau lebih dikenal 

dengan sebagai fee based income. Tantangan bank untuk mendapatkan dana ini 

tidak hanya didapatkan dari pesaingnya, tetapi juga didapatkan dari lembaga 

keuangan penghimpun dana lainnya seperti Reksadana misalnya, yang sampai 

saat ini secara signifikasi telah berhasil menghimpun dana yang besar dari 

masyarakat. Berdasarkan uraian dan paparan sebelumnya, dapat diambil 

kesimpulan bahwa semakin besarnya rasio jumlah giro (current account) dan 

tabungan (saving account) terhadap penghimpunan dana ketiga secara 

keseluruhan (rasio CASA) merupakan kondisi terbaik yang dicari industri 

perbankan secara umum. Pada Tabel 3 diperlihatkan penghimpunan dana pihak 

ketiga menurut jenisnya tahun 2001 sampai 2005. 
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Tabel 3. Indikator Perbankan Indonesia Tahun 2001-2005 (Dalam Triliun Rupiah) 

No. Indikator 2001 2002 2003 2004 2005 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Total Aset  

Modal  

NIM (%) 

CAR (%) 

Dana Pihak Ketiga 

- Giro 

- Tabungan 

- Deposito 

1.099.7 

83.6 

3.60 

19.93 

809.1 

190.3 

172.6 

446.1 

1.112.2 

103.60 

4.14 

22,44 

845.0 

204.0 

193.4 

447.4 

1.213.5 

112.40 

4.64 

19.42 

902.3 

224.7 

244.4 

433.1 

1.272.1 

130.17 

5,88 

19,42 

963.0 

247.1 

296.6 

421.2 

1.418.6 

156.46 

5.65 

19.43 

1.134.0 

282.6 

281.7 

569.6 

 
Sumber : Bank Indonesia (2005) 

 Bila dilihat dari indikator perbankan Indonesia, dari sisi penghimpunan 

dana hingga akhir tahun 2005, total dana pihak ketiga perbankan telah meningkat 

sebesar 11,9 persen bila dibandingkan posisi akhir tahun 2004. Meningkatnya laju 

pertumbuhan dana perbankan ini didukung terutama oleh tingginya pertumbuhan 

deposito berjangka beberapa bulan terakhir tahun 2005. Deposito berjangka yang 

dalam tahun 2003 dan 2004 mengalami penurunan, hingga akhir tahun 2005 telah 

meningkat 23,2 persen dibandingkan posisi akhir tahun 2004. Dilain pihak, posisi 

tabungan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan posisi akhir tahun 

2004. Penurunan tabungan ini diperkirakan antara lain karena adanya perpindahan  

dana dari tabungan ke deposito berjangka yang dipicu oleh makin tingginya 

perbedaan antar suku bunga deposito yang cenderung terus meningkat dan suku 

bunga tabungan yang relatif tetap. Pergeseran pola pertumbuhan dana perbankan 

ini menyebabkan proporsi deposito berjangka dalam total dana perbankan 

mengalami kenaikan dari 43,7 persen pada akhir tahun 2004 menjadi 48.1 persen 

pada akhir tahun 2005. Dilihat dari sisi tenornya yang lebih berjangka panjang, 

pergeseran dana masyarakat kearah deposito berjangka ini memang merupakan 

suatu hal yang baik bagi perbankan. Namun dilihat dari sisi biaya, hal tersebut 

akan meningkatkan cost of fund bagi perbankan yang pada akhirnya dapat 



 6 

mendorong naiknya suku bunga kredit dan menekan Net Interest Margin (NIM) 

perbankan.  

Di sektor consumer banking banyak muncul pengaruh positif. Tumbulnya 

kebiasaan baru dalam menggunakan bank, yang dipicu oleh tuntutan kenyamanan 

dan kualitas layanan, peningkatan sensitivitas harga dan layanan yang mendorong 

unbundling of relationship serta penerimaan terhadap ATM dan phone banking, 

secara tidak langsung memaksa sejumlah bank nasional membangun sistem dan 

infrastruktur yang akan mendukung kemampuan mereka melayani nasabah 

consumer banking. Jumlah bank yang cukup banyak serta meningkatnya 

kecanggihan pelanggan membuat kompetisi dalam industri perbankan lebih ketat 

daripada sebelumnya. Ini terutama tampak di pasar corporate banking, sementara 

pasar consumer banking, kendati persaingannya juga ketat, tetapi masih ada celah, 

yakni segmen mass-consumer banking yang selama ini diabaikan karena dianggap 

tidak bakal menguntungkan.       

Perkembangan industri perbankan di Indonesia dilihat bukan hanya dari 

sisi volume usaha, mobilisasi dana masyarakat, dan pemberian kredit saja, dari 

segi jumlah pun mengalami pertumbuhan yang juga sangat signifikan dengan 

perkembangan ekonomi secara makro. Kebijakan pemerintah tentang deregulasi 

dalam satu sisi memang menghasilkan banyak kemajuan, dari sisi kuantitatif 

jumlah bank. Berdasarkan data Bank Indonesia dalam Suta dan Musa (2003), 

rasio kantor cabang per bank meningkat hingga tahun 1999 menjadi 34 kantor per 

bank. Ini merupakan hasil rata-rata dari semua bank yang ada di Indonesia. Hal ini 

menunjukkan bahwa dari sisi jumlah bank terdapat penurunan, tapi dari sisi 

jumlah kantor cabang atau jaringan menunjukkan adanya kenaikan. 
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 Cabang merupakan sales dan distribution network utama bagi sebuah 

bank. Cabang juga merupakan tempat melaksanakan transaksi dan pelayanan 

(service delivery) bagi nasabah. Selain itu cabang juga berfungsi sebagai lokasi 

penjualan produk perbankan baik produk pinjaman, simpanan maupun wealth 

mangement terutama bagi nasabah retail (individu dan small business). Untuk itu 

pemilihan cabang merupakan isu yang strategis. 

Seperti diketahui bersama, sebuah bank dapat diidentifikasi melalui 

fungsi-fungsi (jasa maupun peran) yang bank tersebut jalankan didalam ekonomi. 

Masalahnya adalah bukan hanya fungsi dari berbagai bank yang terus berubah, 

tetapi fungsi dari kompetitor mereka yang juga terus berubah. Banyak institusi 

finansial (termasuk perusahaan asuransi, yayasan dan broker) mencoba untuk 

menawarkan jasa-jasa keuangan yang selengkap mungkin seperti pada jasa-jasa 

yang ditawarkan oleh sebuah bank. Di lain pihak, bank juga mencoba melawan 

lembaga-lembaga nonbank tersebut dengan mencoba untuk memperluas wilayah 

usahanya melalui penawaran real estat dan jasa broker keamanan, asuransi, 

investasi, dan produk-produk lainnya (Rose, 1999). 

Selama kurun waktu empat tahun terakhir semenjak krisis moneter 

mencapai puncaknya pada tahun 1998, perkembangan bisnis perbankan yang 

sempat terpuruk mulai bangkit kembali. Kebangkitan tersebut tak terlepas dari 

berbagai kebijakan pemerintah mengenai restrukturisasi perbankan di Indonesia. 

Berbagai kebijakan yang dilakukan adalah dengan tujuan untuk memperkuat 

posisi bisnis bank-bank di Indonesia. Implementasi kebijakan tersebut akhirnya 

dapat dikatakan relatif berhasil, hal ini tercermin dari pulihnya kepercayaan 

masyarakat terhadap bank pasca krisis moneter, yang terlihat dari meningkatnya 
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penghimpunan dana masyarakat secara konstan dari tahun ke tahun, baik di bank 

pemerintah maupun swasta nasional.  

 Persaingan bank-bank tersebut untuk mendapatkan dana pihak ketiga, 

dapat dilakukan melalui berbagai variasi strategi yang dapat dilakukan oleh pihak 

masing-masing bank. Mengingat bahwa dana atau uang beredar yang tersebar di 

Indonesia tidaklah merata, strategi pembangunan distribusi cabang maupun 

channel lain di berbagai wilayah menjadi penting. Dengan pembangunan dan 

penyebaran channel yang tepat sasaran, diharapkan bank bersangkutan dapat 

memperoleh penghimpunan dana yang optimal.   

Pada pasar ritel atau mass-consumer market, kegiatan paling menarik yang 

dapat dilakukan bank-bank selama masa krisis adalah menjadikan bank sebagai 

bagian dari sistem pembayaran. Untuk bisa menjadi sistem pembayaran yang 

menguntungkan, bank harus memiliki nasabah dalam jumlah cukup besar dan 

jaringan layanan yang luas, dalam bentuk kantor-kantor cabang, ATM, atau point 

of sales. Berdasarkan atas studi mutakhir, untuk mampu mendapatkan nasabah 

dalam jumlah besar, sebuah bank harus memiliki 200 kantor cabang sebagai skala 

efisiensi minimum. Selain itu, hanya bank-bank dengan 250 sampai 300 kantor 

cabang yang dapat memperoleh paling tidak 5 persen pangsa simpanan nasabah 

(Kartajaya, 2003). 

 

1.2.  Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Deregulasi perbankan tahun 1983 selain berdampak berupa pertumbuhan 

dan perkembangan yang cepat pada industri perbankan, juga mengakibatkan 

persaingan yang sangat tajam dalam penghimpunan dana. Tingkat persaingan 

yang terjadi tidak hanya pada bagaimana mempertahankan nasabah yang ada, 
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tetapi juga bagaimana menarik nasabah bank lain untuk berpindah bank dengan 

iming-iming hadiah yang menarik serta berbagai fasilitas lain yang memudahkan 

nasabah. 

Persaingan yang tinggi dalam penghimpunan dana pihak ketiga terjadi 

pada 10 bank besar yang memegang pangsa pasar sebesar 65,84 persen dari total 

keseluruhan industri perbankan Indonesia yang terdiri dari 138 bank. 

Penghimpunan dana pihak ketiga yang dilakukan 10 bank tersebut menghasilkan 

total dana sebesar 709.7 triliun rupiah dari total keseluruhan penghimpunan dana 

pihak ketiga bank-bank di Indonesia yang berjumlah total 1.134 triliun rupiah 

sampai dengan akhir tahun 2005. Secara lebih spesifik dibahas mengenai kondisi 

persaingan industri perbankan di Indonesia dalam menghimpun dana pihak ketiga. 

Bank Mandiri, Bank Central Asia, Bank Nasional Indonesia, dan Bank Rakyat 

Indonesia mendominasi empat peringkat teratas penguasaan pangsa pasar selama 

setahun terakhir. Urutan secara lengkap peringkat dan persaingan penghimpunan 

dana dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Peringkat Bank Berdasarkan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga 

Peringkat Nama Bank 
Total DPK 

(Miliar Rupiah) 

Pangsa thd 

DPK Bank 

Umum (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 

10. 

Bank Mandiri 

Bank BCA 

Bank BNI 

Bank BRI 

Bank Danamon 

Bank BII 

Bank Niaga 

Bank Pan Indonesia Bank 

Bank Permata 

Citibank NA 

184.775 

128.219 

112.478 

91.433 

44.672 

35.797 

32.605 

27.319 

26.866 

25.549 

16.93 

11.75 

10.31 

8.38 

4.09 

3.28 

2.99 

2.50 

2.46 

2.34 

Total 709.713 65.84 

Sumber : Bank Indonesia  (2005) 
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 Industri perbankan, seperti juga industri lainnya, memiliki dua segmen 

utama yang relevan yaitu individu dan wholesale. Bagi perbankan, segmen 

individu berfungsi sebagai sumber dana. Sementara itu, segmen wholesale, 

meskipun aktivitas sales jarang dilakukan di cabang yang terdekat dengan lokasi 

usaha. Untuk mendapatkan dana murah, strategi perbankan dalam bidang 

pemasaran, terkait dengan produk, promosi, tingkat keuntungan yang ditawarkan, 

serta jaringan distribusi menjadi sangat krusial untuk memenangkan persaingan. 

Fungsi dari strategi bauran pemasaran tersebut selain untuk meraih nasabah 

potensial baru, juga untuk mempertahankan nasabah lama agar tidak mudah 

berpindah ke bank lain.   

 Dengan semakin ketatnya persaingan produk perbankan saat ini maka 

strtegis tidaknya lokasi sebuah bank atau cabang merupakan salah satu cara 

memenangkan persaingan. Dengan kata lain pihak bank mengeksploitasi 

preferensi nasabah yang umumnya lebih menyukai lokasi bank atau cabang yang 

dekat (strategis). Gencarnya ekspansi pembukaan cabang-cabang baru yang 

dilakukan oleh para pesaing Bank X, membuat Bank X perlu melakukan 

Benchmarking khususnya dalam hal strategi distribution channel. Pada penelitian 

ini bank sasaran Benchmark yang ditetapkan adalah Bank Y dengan alasan selain 

merupakan peringkat pertama dalam 10 besar bank nasional dari jumlah aset dan 

dana pihak ketiga yang dihimpun, juga unggul dalam hal jumlah cabang yang 

dimiliki serta jumlah nasabah yang besar. Dari hasil Benchmarking ini, Bank X 

diharapkan dapat  menentukan strategi yang tepat dalam menentukan distribusi 

cabang yang baik karena berhubungan dengan potensi besarnya sumber dana 

masyarakat yang bisa diserap (funding). 
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Bank X telah melakukan strategi distribution channel ke berbagai wilayah 

di Indonesia. Walaupun tidak terlepas dari strategi pemasaran bank bersangkutan, 

timbul pertanyaan apakah strategi distribution channel yang telah diterapkan telah 

berhasil dengan menelaah penghimpunan dana yang telah diraih secara distributif 

oleh masing-masing cabang bank di daerah masing-masing.  

 Berdasarkan identifikasi masalah tersebut serta untuk mengevaluasi 

apakah memang benar bahwa strategi penyebaran channel berkorelasi dengan 

keberhasilan penghimpunan dana masyarakat, maka timbul beberapa pertanyaan 

berikut yang perlu dijawab. 

1. Bagaimana model strategi distribution channel bank sasaran Benchmark? 

2. Bagaimana Intensitas Persaingan Industri Perbankan Indonesia, Pola 

distribution channel berdasarkan pendekatan bisnis, serta prakiraan masa 

depan struktur distribution channel di Indonesia?     

3. Bagaimana strategi distribution channel yang tepat bagi Bank X dalam 

upaya meningkatkan penghimpunan dana masyarakat (funding)? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis model strategi distribution channel bank sasaran Benchmark. 

2. Menganalisis Intensitas Persaingan Industri Perbankan Indonesia, pola 

distribution channel berdasarkan pendekatan bisnis, serta prakiraan masa 

depan struktur distribution channel di Indonesia?     

3. Memformulasikan strategi distribution channel yang tepat dalam upaya 

meningkatkan penghimpunan dana masyarakat (funding) pada Bank X 

serta mengantisipasi persaingan antar bank. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun 

Bank X, adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi wahana yang tepat untuk dapat 

lebih memahami konsep teoritis manajemen pemasaran dan strategi. Selain 

itu, penelitian ini merupakan ajang yang sesuai dalam 

mengimplementasikan pengetahuan peneliti dalam aspek manajemen 

pemasaran dan strategi perbankan, khususnya pemasaran produk 

penghimpunan dana (funding). 

2. Bagi Bank X, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai keberhasilan strategi penempatan cabang bank bersangkutan, 

serta mendapatkan alternatif strategi dalam merumuskan proyeksi 

penempatan cabang di kemudian hari. 

  

1.6. Batasan Penelitian 

 Penelitian ini dibatasi pada hal yang berkaitan dengan penyusunan strategi 

funding Bank X melalui produk tabungan, deposito, dan giro dengan 

menggunakan strategi distribution channel yang tepat untuk seluruh wilayah 

Indonesia. Studi kasus dilakukan di Bank X dengan menggunakan pendekatan 

Benchmarking terhadap PT. Bank Y. Benchmarking dilakukan di kantor pusat PT. 

Bank Y di Jakarta. 

 

 

 

 




