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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Sejarah Singkat Perusahaan 

Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Sosa menyambut 

kesempatan yang telah diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui 

paket kebijakan pada bulan Oktober Tahun 1988 dan berdasarkan izin usaha 

dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.052/KM.13/92, bank ini 

mulai beroperasi pada tanggal 14 April 1992. Adapun tujuan pokok pendirian 

Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Sosa ini sangat sesuai 

dengan apa yang tercantum dalam paket kebijakan Oktober 1988 adalah 

menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi dengan kata lain turut 

memerangi praktik-praktik penindasan oleh para rentenir dan sejenisnya.  

Dalam menjalankan upaya tersebut dan untuk tercapainya suatu tujuan 

pokok tersebut, maka PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang 

Sosa menganut filsafat: “Bank Perkreditan Rakyat adalah mitra rakyat 

ekonomi lemah dalam meningkatkan taraf kehidupan atau kesejahteraan pada 

umumnya”. Dalam menjalin hubungan kerja sama dengan nasabah, Bank 

Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Sosa mengharapkan suatu proses 

yang saling menguntungkan secara adil dan berkeseimbangan. 

Adapun sarana utama dalam pelayanan dalam pelayanan adalah 

masyarakat, industri kecil dan untuk kesejahteraan para dosen dan karyawan, 

para guru yang, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai swasta. PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Sosa bertekat turut 
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meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sesuai dengan pembangunan 

nasional. PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Sosa 

berlokasi di Jl. Besar Sosa, Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa Padang Lawas, 

Sumatera Utara, memberikan perhatian untuk turut membangun ekonomi 

rakyat melalui jasa-jasa perbankan. Adapun jasa-jasa yang dapat diberikan 

antara lain: 

1. Kredit atau Pinjaman yang dapat diberikan 

a. Kredit Modal Kerja 

Kredit ini merupakan kredit untuk membiayai suatu kegiatan 

yang bersifat produksi seperti pada sektor perdagangan, pertanian, 

industri rumah tangga, jasa dan rumah makan. 

b. Kredit Konsumsi 

Kredit atas dasar kerja sama antara PT. Bank Perkreditan 

Rakyat Cabang Ujung Batu Sosa dengan pimpinan dinas atau 

instansi/perusahaan yang dibiayai seperti , renovasi rumah, perbaikan 

kendaraan, pengadaan kendaraan, biaya pendidikan, pengadaan 

perlengkapan rumah tangga, biaya berobat. 

c. Kredit Investasi 

Kredit yang diberikan untuk pembelian barang-barang modal 

dan jasa guna rehabilitasi usaha: 

1) Sektor perdagangan 

2) Sektor rumah makan 

3) Sektor usaha rumah tangga atau home industry 
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4) Sektor jasa 

5) Sektor pertanian 

d. Jasa debitur ingin mendapatkan plafon di atas jumlah maksimal, maka 

harus disertai dengan jaminan tambahan yaitu berupa: 

1) BPKB kendaraan roda 2, Tahun 2012 ke atas 

2) BPKB kendaraan roda 4, Tahun 2010 ke atas 

3) Surat tanah SKGR/SKT 

4) Sertifikat (BPN) 

e. Maksimal kredit yang diberikan adalah sebesar RP. 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Fasilitas kredit 

dinikmati oleh: 

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

2) Karyawan BUMN 

3) Karyawan Swasta 

Dengan catatan di atas dasar MOU atau kerjasama antara BPR Cabang 

Ujung Batu Sosa dengan pimpinan dinas/instansi/perusahaan. 

f. Tabungan 

PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Sosa 

menerima atau melayani tabungan dari masyarakat, mahasiswa dan 

pelajar yang disebut dengan “tabungan sejahtera”. 
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g. Deposito Berjangka 

PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Sosa 

juga menerima simpanan dari masyarakat berupa deposito berjangka, 

jangka waktu deposito tersebut adalah: 

1) Jangka waktu 1 bulan 

2) Jangka waktu 3 bulan 

3) Jangka waktu 6 bulan 

4) Jangka waktu 12 bulan 

5) Jangka waktu 24 bulan 

Adapun deposito tersebut dapat diperpanjang secara otomatis 

dan jasa atau bunga deposito dapat diambil tunai atau di pindah 

bukukan ke dalam tabungan sejahtera, dan deposito ini dapat dijadikan 

“jaminan kredit”. 

h. Penerimaan Uang Kas 

PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Sosa 

melayani penerimaan kewajiban mahasiswa. Persyaratan deposito 

adalah: 

1) Mengisi formulir dan menandatangani pembukuan rekening 

deposito 

2) Foto copy bukti diri (KTP/SIM/PASSPORT) 
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Keuntungan deposito adalah: 

1) Jumlah deposito mulai dari Rp. 1.000.000,- 

2) Bunga dapat ditarik tunai setiap bulannya atau dipindah bukukan 

ke rekening Anda 

3) Deposito Anda dapat kami jemput ke alamat apabila Anda 

inginkan 

4) Deposito dapat dijadikan jaminan dalam pengajuan kredit di bank 

BPR. 

Persyaratan tabungan sejahtera, antara lain: 

1) Membuat tabungan dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir 

2) Foto copy bukti diri (KTP/SIM/PASSPORT) 

3) Bagi mahasiswa cukup foto copy kartu mahasiswa 

4) Setor awal minimal RP. 50.000,- 

Fasilitas tabungan sejahtera: 

1) Bisa antar jemput ke alamat 

2) Biaya pembukuan rekening hanya RP.50.000,- 

3) Bisa setor dan tarik tabungan beberapa kali pun yang Anda 

inginkan setiap hari selama jam kas masih buka 

4) Bebas biaya ADM setiap bulan 

5) Bisa pindah buku antar rekening 

6) Tabungan Anda di jamin oleh pemerintah 
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B. Tugas dan Fungsi Umum PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur 

Ganda Cabang  Sosa 

1. Tugas PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Sosa 

PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Sosa 

mempunyai tugas bagaimana cara menggerakkan perekonomian daerah, 

mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat 

memperdayakan perekonomian rakyat. 

2. Fungsi PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Sosa 

a. Untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi 

b. Meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan pada umumnya 

c. Untuk kesejahteraan para dosen dan karyawan, para guru, Pegawai 

Negeri Sipil dan swasta. 

 

C. Visi dan Misi PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang 

Sosa 

Visi PT. PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Sosa 

Menjaga citra aman bagi BPR agar terpercaya oleh masyarakat 

1. Meningkatkan mutu pelayanan dari produk yang ditawarkan 

2. Meningkatkan volume usaha dan jaringan pemasaran 

3. Mendapatkan keuntungan usaha yang wajar 

Misi PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Sosa 

1. Membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta taraf 

hidup masyarakat terutama di wilayah kerja BPR 
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2. Melakukan penghimpunan dana dan menyalurkannya pada masyarakat 

dalam rangka meningkatkan usaha kecil di wilayah kerja BPR 

3. Memperdaya usaha-usaha kecil di pedesaan dan ikut meningkatkan 

perekonomian masyarakat 

4. Meningkatkan mutu sumber daya manusia secara profesional, memiliki 

kemauan dan kejujuran serta berakhlak mulia dan memiliki loyalitas yang 

tinggi. 

5. Sistem manajemen dan operasional bank menuju kepada peningkatan 

pelayanan yang berkualitas dengan berpedoman kepada manajemen risiko 

6. Memberikan rasa aman, nyaman dan menguntungkan kepada masyarakat 

sebagai pemegang amanah dan kepercayaan menyimpan. 

7. Pemupukan bermodalan yang dibarengi dengan peningkatan kontribusi 

sebagai laba bagi pemegang saham. 

Perluasan wilayah kerja dengan merealisasikan pembukaan dan 

pembinaan kantor cabang. 

 

D. Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi merupakan salah satu alat bagi manajemen untuk 

menggambarkan pemisahan wewenang kepada tiap-tiap bagian yang terdapat 

dalam perusahaan beserta tanggung jawab yang dipikul tiap-tiap bagian itu 

sebagai konsekuensi logis dari pendelegasian wewenang. Dengan adanya 

struktur organisasi maka masing-masing personil perusahaan akan mengetahui 

kewajiban, tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan dalam rangka 

mencapai tujuan perusahaan. 



 

 

18 

Dengan adanya struktur organisasi maka pembagian kerja di sesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing karyawan, sehingga tidak terjadi 

pelaksanaan pekerjaan maupun tanggung jawab yang tumpang tindih. Struktur 

organisasi juga akan menjamin terlaksananya pekerjaan dengan baik dan 

lancar sehingga aktivitas perusahaan akan sesuai dengan apa yang di inginkan. 

Untuk lebih jelas struktur organisasi PT. Bank Perkreditan Rakyat 

Mangatur Ganda Cabang Sosa dapat dilihat pada gambar di bawah ini 

Gambar 2.1:  Struktur Organisasi PT. Bank Perkreditan Rakyat 

Mangatur Ganda Cabang Sosa 
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E. Uraian Tugas (Job Description) 

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan yang ada 

di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Sosa adalah: 

1. Dewan Komisaris 

Dewan komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi 

pekerjaan direktur utama. Bila persero ini hanya mempunyai seorang 

komisaris maka komisaris tersebut berhak melakukan segala hak dan 

kewajiban dewan komisaris. Dimana segala keputusan dewan komisaris di 

ambil dengan suara terbanyak, jika pada suatu waktu suara yang setuju dan 

tidak setuju sama banyak, maka usul tersebut di tolak. Para anggota dewan 

komisaris berhak atas perseroan meminta bantuan para ahli untuk 

melakukan penyelidikan/pemeriksaan. 

2. Direksi 

Direksi bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk 

membawahi kepala bagian kredit, bagian pendanaan, bagian umum dan 

personalia dan juga bagian acconting hal ini menetapkan garis besar 

kebijakan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah di 

tetapkan, melaksanakan review dan mengesahkan penyusunan anggaran 

perusahaan dan mengambil tindakan-tindakan tertentu sebagai tindakan 

lanjut upaya evaluasi dari pencapaian anggaran perusahaan. 

3. Bagian Satuan Pengawas Intern 

Tugas bagian satuan pengawas intern menyelenggarakan audit 

intern yang efektif dan menyeluruh terhadap pelaksanaan operasional bank 
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serta membantu direksi menjabarkan secara operasional perencanaan 

pelaksanaan dan pemantauan hasil audit hal ini akan membantu semua 

tingkat manajemen dalam manajemen dalam mengamankan kegiatan 

operasional bank yang melibatkan dana masyarakat, dan melaporkan 

apabila terjadi penyimpangan realisasi operasional dan pelaksanaan hasil 

audit secara efektif dan efisien. 

4. Bagian pemasaran 

Bagian pemasaran menjalankan strategi pengembangan pasar yang 

konservatif, konsentrasi pada nasabah menengah ke bawah yaitu 60% dari 

portofolio terdiri dari pengusaha dan pedagang kecil dan menjaga 

hubungan baik dengan nasabah-nasabah yang ada. Melakukan promosi 

produk-produk BPR dengan melakukan diservikasi produk tabungan 

deposito. 

5. Bagian operasional 

Direktur operasional bertugas menyusun perencanaan, 

melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan tugas antara anggota 

direksi dan melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap 

bagian/pelaksanaan tugas berdasarkan asas keseimbangan dan keserasian 

dan menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan 

pengelolaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Mangatur Ganda Cabang Sosa 

berdasarkan kebijaksanaan umum yang telah di tetapkan dan 

kebijaksanaan anggaran dan keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat . 
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6. Bagian Kredit 

Bagian kredit bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan 

pengarahan terhadap kegiatan dalam melaksanakan pelaksanaan tugas di 

bawahnya agar memeriksa data/dokumen dan melakukan analisa ulang 

terhadap permohonan kredit calon debitur yang di anjurkan oleh kepala 

seksi analisis kredit atas rekomendasi analisa kredit dan mengajukan 

kepada direksi atau kepada yang berwenang untuk memutuskan kredit 

terhadap permohonan calon debitur, membuat/menyusun dan menganalisis 

rencana kerja anggaran. 

7. Bagian Pendanaan 

Bagian pendanaan bertugas melakukan koordinasi, pengawasan 

dan pengarahan tugas untuk mengendalikan aktivitas pelayanan terhadap 

nasabah dan mengupayakan pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien 

sesuai dengan prosedur yang sudah di terapkan, dan memonitor dan 

memastikan bahwa pengolahan dana berjalan secara efektif, efisien dan 

cukup aman bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan 

administrasi penerimaan dan penarikan tabungan dan deposito baru. 

8. Bagian Accounting 

Bagian accounting adalah memastikan bahwa pembukuan bank 

telah menggambarkan kondisi bank sesungguhnya, sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan melakukan koordinasi, rekonsiliasi dengan 

bagian kantor bank yang berkaitan dengan pembukuan bank untuk 

memperoleh data-data keuangan/pembukuan up to date merencanakan dan 
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mengusulkan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam 

melakukan supervise terhadap pembukuan kantor kas dan membuat 

laporan evaluasi anggaran dan laporan. 

9. Bagian Cs/Kas 

Bagian Cs/Kas menerima uang setoran dan pembayaran uang 

penarikan tabungan deposito melayani penerimaan dan pembayaran 

setoran kredit dan perintah bayar mengadministrasikan mutasi tabungan 

dan deposito dalam aplikasi tabungan dan melakukan pemostingan dan 

penutupan kas pada akhir hari serta bertanggung jawab atas jumlah 

nominal yang sesuai dengan volume transaksi atau laporan harian. 

10. Bagian umum 

Bagian umum bertugas untuk melakukan penyediaan peralatan dan 

barang untuk kegiatan operasional bank memberi saran dan pertimbangan 

tentang langkah-langkah yang bertujuan untuk memajukan bank serta 

memantau biaya-biaya yang dikeluarkan baik untuk keperluan direksi 

maupun keperluan kantor. 

11. Bagian Accounting Officer 

Bagian accounting officer bertugas menerapkan rencana dan 

sasaran pemberian kredit yang telah di tetapkan untuk memberi kepada 

calon nasabah pendanaan dan debitur yang layak untuk dibiayai usahanya 

serta menawarkan produk-produk dan jasa bank dan menerima 

permohonan kredit dari calon debitur dan membuat analisa kredit untuk 
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permohonan kredit yang di pandang layak untuk di ajukan ke manajer 

marketing. 

12. Bagian Administrasi 

Bagian administrasi bertugas sebagai personalia (penerimaan 

karyawan, pembayaran gaji staf dan karyawan serta tugas lain yang 

berkaitan dengan staf dan karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat 

Mangatur Ganda Cabang Sosa. 

 

 


