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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1  Sejarah dan Profil Bank BNI Syariah 

Sejak berdiri pada tahun 1946, Bank Negara Indonesia (BNI), merupakan 

bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank 

Negara Indonesia 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 tanggal 15 Juli 

ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional. 

Menyusul penunjuk De JavscheBank yang merupakan warisan dari 

pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, pemerintah 

membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai Bank Sirkulasi atau Bank 

Sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai Bank Pembangunan, dan 

kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai Bank Devisa, dengan akses 

langsung untuk transaksi luar negeri.Sehubungandengan penambahan modal pada 

tahun 1955, status Bank Negara Indonesia diubah menjadi bank komersial milik 

pemerintah. Perubahan ini melandasi pelayanan yang lebih baik dan tuas 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”. Kemudian karena ingin menggunakan nama panggilan yang 

lebih mudah diingat maka dirubah menjadi “Bank BNI” bersamaan dengan 
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perubahan identitasperusahaan 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 

dipasar modal pada tahun 1996 dan PT Bank Negara Indonesia (Persero), kini 

berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia, Tbk. Kemampuan BNI untuk 

beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial budaya serta 

teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan identitas perusahaan yang 

berkelanjutan dari masa kemasa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen 

BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja secara terus-menerus. 

Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan 

untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan 

mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan „Bank BNI‟ dipersingkat menjadi 

“BNI”, sedangkan tahun pendirian yaitu “46” digunakan dalam logo perusahaan 

untuk meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berangkat dari semangat perjuangan yang 

berakar pada sejarahnya, BNI bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik 

bagi negeri, serta senantiasa menjadi kebanggaan negara.(Dokumen dan Arsip 

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru) 

 

2.2 Visi dan Misi 

1. Visi  

Visi BNI Syariah adalah: 

“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan 

dan kinerja sesuai dengan kaidah sehingga Insya Allah membawa 

berkah” 
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Mewujudkan suatu visi, maka harus didukung dengan suatu misi-

misi. Misi merupakan sebuah pernyataan yang menegaskan visi, yang 

memaparkan secara garis besar, langkah-langkah yang diambil untuk 

mencapai visi dan sesuai visinya Bank BNI Syariah terus-menerus 

melakukan perbaikan dalam layanan dan kinerja dengan serangkaian 

training dan motivasi untuk meningkatkan mutu serta kualitas layanan 

yang akan diberikan kepada masyarakat. 

2. Misi  

Misi BNI Syariah adalah: 

a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada 

kelestarian lingkungan 

b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan 

syariah 

c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor 

d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk 

berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan Ibadah 

e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah 

Di dalam mencapai misinya, BNI Syariahselalu berupaya 

memberikan layanan yang baik bagi nasabah/mudharib mulai dari 

mengenali kebutuhan nasabah/mudharib, membimbing nasabah/mudharib 

dalam melakukan transaksi, memberikan pelayanan dengan cepat dan 

tepat, sampai memelihara (maintaince) hubungan baik dengan 

nasabah/mudharib. 
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2.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi PT. Bank BNI Syariah merupakan struktur organisasi 

yang berbentuk garis, dimana bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab. 

Didalam organisasi garis ugas perencana , pengendalian, dan pengawasan berbeda 

di satu tangga dan garis kewenangan langsung di pimpinan dan bawahan. 

Struktur organisasi PT. Bank BNI Syariah Cab. Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. Bank BNI Syariah Cab. Pekanbaru 
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a) Dewan Komisaris 

Orang perseroan yang betugas melakukan pengawasan secara umum 

atau khusus sesuai dengan anggaran dasar memberi nasehat kepada direksi. 

Tugas utama komisaris adalah wajib melakukan pengawaan terhadap kebijakan 

direksi dalam menjalankan perseroan. 

b) Direktur Utama 

Bertanggung jawab atas segala keseluruhan kelancaran operasional 

perusahaan sesuai dengan rencana kerja yang disusun direksi dan diketahui 

dewan komisaris 

c) Sekretaris 

Tujuan utama : bekerja sebagai asisten pimpinan yang tugasnya yaitu 

melakukan tugas-tugas administrasi atau tugas-tugas pribadi yang diberikan 

pimpinan. Menguasai komputer dan mengatur agenda pimpinan. 

Bertanggung Jawab : 

1. Melakukan jadwal dan segala urusan kantor 

2. Menjaga rahasia perusahaan 

3. Menjaga nama baik perusahaan baik lisan maupun tulisan 

4. Memberikan informasi dari pimpinan kepada karyawan yang 

berkepentingan 

5. Menerima pendapat dan kritikan untuk melakukan pengembangan 

perusahaan dan memberikan informasi tersebut kepada pimpinan untuk 

mendapatkan solusi yang terbaik. 
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d) Direktur Kepatuhan dan Penunjang 

Bertugas memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur 

serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan 

bank indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk 

dengan prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta 

memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada 

bank indonesia dan otoritas pengawas lain yang berwenang. 

e) Direktur Bisnis 

Tugas utamanya yaitu mengontrol dan mengawasi hubungan antar bank 

sentral dan bank-bank pembantu, selain itu juga mengawasi kegiatan di bank 

utama atau bank senral baik urusan dan ataupun hubungan internasional 

f) Chief Operating dan Financial Officer 

Bertanggung jawab mengawasi beberapa tugas penting perusahaan 

seperti, pengendalian keuangan , teknologi informasi, bussines riskoperasional, 

komunikasi jaringan dan logistik. 

g) Dewan Pengawas Syariah 

Dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah yang 

dipakai dalam menjalankan kegiatan usaha bank syariah secara independen. 

 


