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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

A. Sejarah Singkat Bank Mandiri  

  Bank Mandiri kantor cabang Dumai terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 

133A Dumai. Bank Mandiri Dumai ini awalnya bernama Bank Exim (expor 

impor Indonesia) yang berdiri pada tahun 1994. Pada tanggal 2 Oktober 1998 

Bank Exim ini berubah nama menjadi Bank Mandiri, yang merupakan 

penggabungan dari empat Bank pemerintah yaitu: Bank Bumi daya, Bank Dagang 

Negara, Bank Expor Impor, dan Bank Pembangunan Indonesia.  

  Bank Mandiri cabang Dumai Sudirman di bawah koordinasi area 

Pekanbaru dan Kanwil 1 Medan. Pada tanggal 02 September 2013 Bank Mandiri 

cabang Dumai Sudirman menjadi kantor area selain sebagai kantor cabang. Bank 

Mandiri kantor cabang Dumai membawahi cabang Duri Hangtuah, Duri 

Sudirman, Duri Caltex, Dumai cabang Sultan Syarif Kasim, cabang Bengkalis, 

cabang Selat Panjang, cabang Sei Pakning, cabang Bagan Batu, cabang Ujung 

Tanjung lintas, cabang Lubuk Gaung, dan beberapa cabang mikro seperti cabang 

Bukit Kapur, cabang Duri Sidomulyo, cabang Duri Pinggir, cabang Ujung 

Tanjung, dan cabang Pujud.  

  Bank mandiri beroperasi sebagai penyedia jasa keuangan di Indonesia 

dengan layanan Bank Mandiri meliputi: pembiayaan perdagangan, valuta asing, 

jasa kusdtodian, pengolahan kas, proses pembayaran, kartu debitur, dan kartu 

kredit. Bank mandiri menyediakan solusi keuangan lengkap untuk perusahaan 

swasta seperti pembayaran gaji payroll, komersial, pembiayaan usaha kecil dan 

besar dengan credit comercial, bussiness banking and micro, pembiayaan 

pembelian rumah. Bank mandiri memiliki beberapa anak perusahaan meliputi: 

Bank Mandiri Syariah, Mandiri Securitas, Bank Sinar Harapan Bali (BSHB), 

Mandiri Tunas Finance, Axa Mandiri Financial Services, Mandiri Investasi, 

Mandiri Axa General Insurance, dan Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. 
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  Bank Mandiri berkomitmen membangun hubungan jangka panjang yang 

didasari atas kepercayaan baik dengan nasabah bisnis maupun perseorangan. 

Kami melayani seluruh nasabah dengan standar layanan internasional melalui 

penyediaan solusi keuangan yang inovatif. Bank Mandiri ingin dikenal karena 

kinerja, sumber daya manusia dan kerjasama tim yang terbaik.
46

 

 

B. Visi dan Misi Bank Mandiri 

Adapun visi dari Bank Mandiri
47

 adalah:  

  Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu 

progresif 

Sedangkan misi dari Bank Mandiri adalah: 

1. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar  

2. Mengembangkan sumber daya manusia professional  

3. Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder  

4. Melaksanakan manajemen terbuka  

5. Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan  

 

C. Jenis Produk Bank Mandiri 

Jenis Produk Bank Mandiri
48

 

Mandiri Tabungan 

1. Mandiri Tabungan 

2. Mandiri Tabungan Bisnis 

3. Mandiri Tabungan Rencana 

4. Mandiri Tabungan Investor 

5. Mandiri Tabungan Haji 

6. Mandiri Tabungan Valas 

7. Mandiri Tabungan TKI 

8. TabunganKu 

9. TabunganMU 

Mandiri Rekening Giro Mandiri Giro 

Mandiri Deposito 
1. Mandiri Deposito 

2. Mandiri Deposito Valas 

Mandiri Money Transfer 
1. Incoming Remittance 

2. Outgoing Remittance 

                                                             
46

 Sumber: Dokumentasi Bank Mandiri Kantor Cabang Dumai 
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Diakses melalui www.mandiri.co.id, pada tanggal 27 Januari 2017, pukul 22.17 WIB. 
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 Diakses melalui www.mandiri.co.id, pada tanggal 27 Januari 2017, pukul 22.26 WIB. 

http://harga.web.id/di/giro
http://www.mandiri.co.id/
http://www.mandiri.co.id/
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Mandiri Debit 
1. Mandiri Debit 

2. Mandiri Debit eCommerce/Online 

Mandiri e-Cash 

1. Mandiri e-Cash 

2. Syarat & Ketentuan 

3. FAQ Mandiri e-Cash 

4. Rekening Hape 

5. FAQ Rekening Hape 

Mandiri e-Money 

1. Mandiri e-Money 

2. E-Money info 

3. E-Tollpass 

4. Lokasi Isi Ulang 

5. Syarat & Ketentuan 

Mandiri Kartu Kredit 
1. Mandiri Visa 

2. Mandiri MasterCard 

Mandiri Kredit 

Konsumer 

1. Mandiri KPR 

2. Mandiri KPR Multiguna 

3. Mandiri Kredit Tanpa Agunan 

4. Mandiri Mitrakarya 

5. Mandiri Tunas Finance 

Layanan Mandiri 

Prioritas 

1. Layanan Mandiri Prioritas 

2. Merchant Relations Program 

3. Majalah Prioritas 

Produk Investasi 
1. Reksadana 

2. Obligasi Negara Ritel & Sukuk Ritel 

Mandiri Asuransi 

1. AXA Mandiri Financial Services 

2. Mandiri Investasi Sejahtera 

3. Mandiri Jiwa Sejahtera 

4. Mandiri Rencana Sejahtera 

 

D. Program Bank Mandiri  

1. Mandiri Fiesta  

  Mandiri fiesta adalah program undian hadiah dari Bank Mandiri yang 

ditujukan untuk meningkatkan loyalitas nasabah dan juga sebagai bentuk apresiasi 

Bank Mandiri terhadap para nasabah tabungan yang aktif bertransaksi dengan 

mandiri e-banking. 

2. Service excellent 

  pelayanan prima (excellent service) adalah pelayanan yang memenuhi 

standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Sehingga 

http://harga.web.id/di/program


 54 

dalam pelayanan prima terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan yaitu 

pelayanan dan kualitas. 

3. Internet Banking 

  Internet banking adalah salah satu layanan dari Bank Mandiri yang 

menggunakan teknologi komunikasi dan informasi contohnya mobile banking 

(transaksi yang menggunakan handphone, seperti atm), telepon banking dan sms 

banking. 

4. Merchant Relations Program 

  Merchant Relations Programadalah salah satu persembahan Bank Mandiri 

bagi Nasabah Prioritas dengan pemberian diskon pada merchant-merchant 

terpilih. 

5. Mandiri SMS 

  Mandiri SMS adalah layanan perbankan elektronik untuk mengakses 

rekening nasabah dengan menggunakan sarana ponsel/HP. 

6. Mandiri Internet 

  Mandiri internet  adalah saluran distribusi Bank untuk mengakses rekening 

yang dimiliki Nasabah melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat 

lunak browser pada komputer. 

7. CSR (coorporate Social Responsibility) 

   CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu tindakan atau konsep 

yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai 

bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana 

perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggungjawab itu bermacam-macam, 

mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak 

mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk 

desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat 

banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut 

berada. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan fenomena strategi 

perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-
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nya. CSRtimbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan 

jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability. 

8. Mandiri Peduli Pendidikan  

Tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia mengakibatkan rendahnya 

kemampuan masyarakat dalam mengecap dunia pendidikan. Selain itu dengan 

keterbatasan sarana fisik pendidikan, rendahnya kualitas dan kesejahteraan guru, 

mahalnya biaya pendidikan dan rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan di 

Indonesia, juga menyebabkan banyak masyarakat yang belum mendapatkan 

fasilitas pendidikan yang layak. Untuk alasan ini, Bank Mandiri memilih 

pendidikan sebagai dasar utama untuk memajukan bangsa melalui implementasi 

program Mandiri Peduli Pendidikan. 

Bank Mandiri menyadari bahwa pendidikan adalah elemen penting 

pembentuk bangsa. Semakin baik pendidikan tunas-tunas bangsa, maka semakin 

tinggi kesejahteraan yang menaungi bangsa itu. Sebagai bank yang peduli 

terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian nasional, 

Bank Mandiri berkomitmen mengawal keberhasilan pendidikan melalui program 

Mandiri Peduli Pendidikan (MPP) yang bertujuan untuk mendukung 

keberlangsungan dan keberhasilan pendidikan yang berkualitas di Indonesia serta 

menciptakan pimpinan masa depan yang mandiri dan siap dengan persaingan 

global. 

E. Struktur Organisasi Bank Mandiri Dumai 

Struktur organisasi (terlampir)
49

 merupakan sebuah kerangka yang 

menunujukkan suatu tugas dan kegiatan, hubungan antar fungsi, wewenang dan 

tanggung jawab tiap bagian atau departemen atas pekerjaan yang dibebankan, 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. (struktur terlampir) 

Berikut ini dijelaskan tugas-tugas dalam struktur organisasitersebut: 

1. Head Area 

Adapun tugas dan tanggung jawab head area adalah sebagai berikut: 

a) Menyiapkan rencana bisnis untuk area 

b) Menyusun kebijakan area sesuai dengan petunjuk kantor pusat 

                                                             
49

Sumber: Dokumentasi Bank Mandiri Kantor Cabang Dumai 
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c) Memotivasi bawahan dan rekan kerja 

d) Mengambil keputusan bisnis 

e) Mengelola keuangan, kekayaan bank, dan kepegawaian dikantor menurut 

peraturan direksi 

f) Menghimpun dana melalui produk tabungan, deposito berjangka, giro, dan 

kredit lainnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan ketetapan 

direksi yang berlaku  

2. Branch Operation Manager 

Adapun yang tugas dan tanggung jawab branch operation manager adalah 

membantu head area dalam pengolahan kegaiatan usaha bank khususnya 

mengenai tugas-tugas yang dilaksanakan oleh unit kerja atau seksi yang menurut 

struktur organisasi termaksud dalam lingkup pengelolaan dan pengawasan.  

3. Coorporate Communications 

Adapun tugas dari coorporate communications termasuk didalamnya 

bagian branch sales manager adalah untuk melakukan komunikasi pemasaran 

produk, yang dibantu oleh sales representative. Termasuk juga didalamnya 

mengatur strategi komunikasi internal dan eksternal, menghandle hubungan 

dengan media, dan mengatur event-event contohnya: ulang tahun Bank Mandiri, 

dan juga kehiatan administrasi seperti: surat-menyurat ataupun agenda dan 

sebagainya. 

Coorporate comunications adalah mengenai komunikasi dua arah asimetris 

atau simetris untuk memersuasi/membujuk audiensi (misalnya untuk mengubah 

sikap, pembelian barang atau jasa, hidup sehat, dll) atau untuk membentuk 

relationship/hubungan.
50

 Menurut Ruslan, dikutip dari buku CrisisPublic 

Relations
51

 kegiatan coorporate communication atau yang lebih dikenal dengan 

bauran public relations adalah : publication, event, news, community involvment, 

inform for image, lobbying and negotiation, dan social responsibility. 

Dengan demikian Kegiatan coorporate communications merupakan 

kegiatan yang sejalan dengan kegiatan marketing public relations yang 
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 Silih Agung Wasesa dan Jim Macnamara, Strategi Public Relations, ( Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2010), 268. 
51

 Nova, Crisis, 41. 
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mempunyai tolak ukur: publikasi, event, pidato, kegiatan sosial, berita, 

sponsorship, dan media identitas. Yang mana hasil akhir yang ingin didapat 

adalah kesan positif dan rasa percaya nasabah akan produk ataupun program yang 

ditawarkan. 

F. Customer Service Officer 

Customer Service Officer termasuk didalamnya customer service 

representative mempunyai tugas: 

a) Memberikan informasi tentang produk mandiri kepada nasabah/masyarakat 

umum  

b) Memberikan informasi tentang rekening (saldo, transaksi, dan lain-lain) kepada 

pemilik rekening 

c) Melayani pembukuan rekening baru (tabungan, deposito, dan giro). 

d) Melayani konfirmasi saldo dari cabang lain. 

e) Melayani percetakan saldo tabungan pada buku tabungan. 

f) Melayani pencairan deposito dan penutup rekening tabungan/giro. 

g) Melayani penggantian buku tabungan atau percetakan buku tabungan baru. 

h) Melayani komplain (keluhan) mengenai tabungan, giro, deposito dan transfer 

uang. 

i) Melayani aplikasi ATM, menyerahkan kartu ATM dan mengaktifkan kartu 

ATM. 

j) Memberikan layanan atau informasi lain kepada nasabah. 

5. Teller 

Bertugas dibagian depan Bank yang pekerjaannya melayani transaksi 

keuangan nasabah seperti: setor tunai, pengambilan tunai, print out, ataupun 

transaksi keuangan lainnya. 

6. General Affair 

General affair mengurus segala hal dibank yang bersifat umum, seperti: 

a) Melakukan purchasing/pembelian aset kantor (misalnya pembelian ATK, 

furniture, dsb.) 

b) Mengurus pemeliharaan aset kantor (misalnya jadwal perbaikan/service mobil 

operasional kantor, maintenance gedung kantor, dsb.) 
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c) Berhubungan dengan pihak ketiga dalam perjanjian jual beli atau sewa 

menyewa (misalnya mengurus perjanjian perpanjangan sewa ruang kantor) 

d) Mengatur jadwal/agenda kedatangan tamu perusahaan (misalnya untuk 

booking hotel, booking tiket pesawat, mengatur jadwal kunjungan, dsb.) 

e) Mengatur akomodasi untuk perjalanan dinas pegawai kantor. 

7. E Channel Opr 

E Channel Opr adalah Unit bertugas mengakomodir pengembangan 

Produk dan Layanan Bank Mandiri dari sisi electronic banking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


