




 
  Sesuai dengan perkembangan zaman, edukasi literasi keuangan sangat diperlukan 

untuk mendidik masyarakat agar sadar dan paham tentang bagaimana mengelola 

keuangan secara bijak dan benar sesuai kebutuhan. Melakukan edukasi literasi 

keuangan diperlukan sedini mungkin untuk membuat anak-anak terbiasa untuk 

mengelola keuangan termasuk tabungan.  

  Sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh OJK semua lembaga keuangan di bawah 

pengawasan OJK juga memiliki kewajiban dalam meningkatkan literasi keuangan. Bank 

merupakan suatu lembaga keuangan yang berada dibawah pengawasan OJK yang 

terlibat langsung dalam melakukan program edukasi literasi keuangan.  

 

 

 



 

 Apa itu Bank? 
  

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank adalah badan 
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.  



 Produk-Produk Bank 

*Tabungan : Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat 
tertentu yang disepakati. 

 

*Deposito : Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu  
tertentu yang telah disepakati. 

 

*Kredit : Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 
tertentu dengan pemberian bunga. 

 



   Produk Tabungan 

1. Tabungan Umum/Persada: Simpanan dana masyarakat yang tidak   
mempunyai minimal jangka waktu pengendapan di bank.  

2. Tabungan Tamasya: Produk tabungan bersama sejumlah BPR di DIY yang 
menyediakan berbagai hadiah menarik sebagai pemacu penghimpunan dana. 

3. TabunganKU: Produk Tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan 
ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna 
menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 

 



Apa keuntungan menabung di 
Bank? 

Aman, sehingga tidak mudah dicuri maupun tercecer 

Terjamin, karena pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin 
simpanan nasabah sampai dengan maksimal 2 milyar 

Berkembang, karena bank akan memberi bunga yang dihitung berdasarkan saldo 
tabungan 

Hemat, karena kalau terbiasa menabung anda dapat menyisihkan uang dan terhindar 
dari kebiasaan membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan 



Fitur Produk Tabungan Persada  

 Saldo minimal       Rp 50.000,00       

 Biaya administrasi bulanan 

 Suku bunga sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku 

 

 

 



Fitur Produk Tabungan Tamasya  

 Saldo minimal     Rp 10.000,- 

 Saldo minimal diikutkan undian sebesar          Rp 50.000,- 

 Setiap kelipatan Rp 10.000,- penabung berhak atas satu nomor undian   

 Biaya administrasi bulanan 

 Suku bunga sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku 

 

 



Fitur Produk Tabungan TabunganKU  

 Saldo minimal   Rp 10.000,- 
 Biaya administrasi  ( tidak ada )  
 Suku bunga sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku 



1. Manfaat  Suku Bunga 
Seperti yang kita ketahui deposito suku bunganya yang tinggi dibandingkan dengan suku bunga 
produk tabungan. 

 

2. Investasi yang aman 
Deposito juga merupakan salah satu bentuk investasi dengan tingkat resiko paling rendah 
dibandingkan dengan investasi yang lain. Tingkat resiko dapat dimungkinkan apabila terjadi 
masalah politik negara atau negara dalam krisis ekonomi yang parah. 

 

3. Deposito dapat dijadikan agunan atau jaminan kredit. 

 

 



Fitur Produk Deposito 

 Nominal deposito minimal Rp 500.000,- 

 Jangka Waktu  3 bulan, 6 bulan, 12 bulan 

 Suku bunga sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku 

 



 Kredit Konsumtif  

 Kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan nasabah terutama yang berhubungan 
dengan kegiatan konsumsi. 

 Kredit Usaha 

 Penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari Bank untuk mendukung tujuan usaha. 

 Kredit Kendaraan Bermotor 

 Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank atau perusahaan pembiayaan untuk pembelian 
kendaraan baru atau bekas. 

 KPR  

 Fasilitas pembiayaan perumahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan 
pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat. 

 Kredit Sebrakan  

 Kredit dengan jangka waktu yang pendek (maksimal 6 bulan) dengan pengembalian berupa 
angsuran bunga setiap bulan sedang pokok pinjaman dilunasi saat jatuh tempo. 

 



PERSYARATAN PENGAJUAN KREDIT  

* Jaminan BPKB :   
   

 - FC KTP Pemohon Suami Istri  

 - FC Kartu Keluarga & Surat Nikah  

 - FC BPKB, STNK (pajak terbaru)  

 - Kwitansi Jual Beli bermaterai  

 - Slip Gaji (untuk karyawan) 

 - Pas Foto Suami Istri  

 - Denah Lokasi tempat tinggal dan usaha  

 

 

 

* Jaminan Sertifikat  

 

 - FC KTP Pemohon Suami Istri  

 - FC Kartu Keluarga  

 - FC Sertifikat, PBB, & IMB 

 - FC PBB terakhir  

 - Slip Gaji (untuk karyawan)  

 - Pas Foto Suami Istri  

 - Denah Lokasi tempat tinggal  & usaha  

 




