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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah PT. BPR Fianka Rezalina Fatma  

PT. BPR Fianka Rezalina Fatma beralamatkan di Jl. Jend. Sudirman 

No. 7c Pekanbaru, yang di dirikan dengan anggaran dasar pada tanggal 25-01-

2011 No 46 yang telah mendapat pengesahan dari mentri hukum dan hak asasi 

manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 23-09-

2011 Nomor: AHU0025247. AH.01.09 Tahun 2011 yang telah diumumkan 

dalam berita Negara Republik Indonesia Tertanggal 25-01-2011 Nomor 446.
1
 

PT. BPR Fianka Rezalina Fatma diwujudkan dalam rangka 

meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat 

Pekabaru dan sekitarnya secara Profesional dalam bidang kewirausahaan yang 

dinamis, berdaya tahan dan progresif selaras dengan visi riau 2010 melalui 

penyediaan jasa penyediaan permodalan, jasa manajemen dan kegiatan lain 

yang berkaitan dengan usaha kecil menengah dan sederhana (UKS) atau Small 

and Medium Enterprise.
2
   

 

B. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi perusahaan merupakan salah satu alat mencapai 

tujuan perusahaan secara rasional dan efektif. Struktur organisasi yang baik 

akan memudahkan koordinasi dan komunikasi secara kontrol atas semua 

aktivitas untuk mencapai semua tujuan. Pengorganisasian atau perencanaan 

                                                             
1
 Arsip dan Dokumen PT. BPR Fianka Rezalina Fatma 2016  

2
 Ibid. 
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dan pengembangan organisasi adalah meliputi pembagian kerja yang logis, 

penetapan garis tanggung jawab dan wewenang yang jelas, pengukuran 

pelaksanaan dan prestasi yang dicapai.
3
 

Gambar  

Struktur Organisasi
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT. BPR Fianka Rezalina Fatma sebagai suatu organisasi usaha dan 

kegiatannya telah merumuskan tentang pembagian tugas, wewenang dan 

tanggung jawab dalam setiap bidangnya, dan juga lebih mengutamakan 

                                                             
3
 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah,  (Jakarta : Pustaka Alvabeta, 

2006), cet 4, h 104 
4
 Arsip dan Dokumen PT. BPR Fianka Rezalina Fatma, Op.cit. 
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spesialisasi pekerjaan agar lebih ekonomis. Meskipun sisi lain Bank ini masih 

merasakan kurangnya spesialisasi sehingga sebagian masih ada yang 

merangkap jabatan.  

Adapun tugas dan wewenang serta tanggung jawab pada organisasi 

akan diuraikan secara ringkas sebagai berikut:
5
 

1.  RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) 

 Tugas dan Tanggung jawab: 

a. Mengangkat dan memberhentikan Komisaris dan Direksi 

b. Meminta pertanggung jawaban Dewan Komisaris dan Direksi atas 

pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepada Direksi dalam satu 

periode kepengurusan 

c. Menetapkan pembagian Deviden yang diperoleh dalam satu periode 

2.  Komisaris 

 Tugas dan tanggung jawab: 

a. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan rencana dan 

anggaran yang telah dibuat dan disetujui oleh RUPS. 

b. Memberikan persetujuan dan penolakan atas usulan atau permohonan 

di luar dari batas dan wewenang Direksi. 

c. Melaksanakan segala hal yang menjadi keputusan dalam RUPS sesuai 

dengan fungsinya 

 

 

                                                             
5
 Ibid.  
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4.  Direksi 

Direksi yang terdiri dari seorang Direktur utama dan Direktur yang 

bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan Bank sehari-hari sesuai 

dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui oleh dewan Komisaris. 

a. Satuan Pengawasan Intern 

Tugas dan tanggung jawab: 

1) Melaksanakan kontrol dan pengawasan melekat kepada pegawai dan 

aktivitas kerja baik diseluruh unit perusahaan sehingga akan tercapai 

efisiensi yang ada pada tahap berikutnya dapat memperkecil resiko 

atau kesalahan serta kegagalan kerja. 

2) Memeriksa voucher-voucher pembukuan dengan daftar mutasi 

mengenai kebenaran posting, nomor rekening dan nominal yang 

disesuaikan dengan print out. 

3) Mengelolah voucher-voucher menurut rekening buku besar dan 

tanggal pembukuannya. 

4) Memantau persediaan formulir berharga. 

5) Memastikan pengiriman laporan tepat pada waktunya. 

b. Bagian Pembukuan 

Tugas dan tanggung jawab: 

1) Membuat rekening baru yang disampaikan oleh bagian umum dan 

pembiayaan antara lain: 

a) Pembukaan rekening tabungan dan deposito 

b) Rekening lain yang diperintahkan dan disetujui oleh direksi 
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c) Pembukaan rekening debitur baru 

2) Melakukan input transaksi berdasarkan nota yang dibuat sendiri atau 

oleh bagian lain setelah mendapat persetujuan dari satuan pengawas 

intern 

3) Memeriksa dokumen-dokumen  

4) Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan harian 

5) Membuat nota-nota yang diperlukan sehubungan dengan pembukuan 

dan meminta persetujuan manejer operasional atau redaksi. 

c. Kasir dan Teller 

Tugas dan tanggung jawab: 

1) Memberikan pelayanan kepada nasabah secara tepat, cepat, cermat 

sehubungan dengan transaksi yang terjadi. 

2) Mengatur dan tanggung jawab atas dana kas yang gtersedia, surat-

surat berharga lainnya baik milik bank maupun nasabah. 

3) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang berdasarkan slip 

penarikan  dari nasabah. 

4) Menerima, menyusun serta menghitung secara hati-hati setiap setoran 

nasabah. 

d. Umum dan Personalia 

Tugas dan tanggung jawab: 

Kegiatan umum: 

1) Bertanggung jawab terhadap kegiatan pengamanan aset Bank 
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2) Mengelola dan mengadministrasikan aktiva tetap, perabotan, atau 

peralatan kantor dan alat-alat tulis kantor 

3) Mengontrol pemakaian inventaris dan melakukan perbaikan 

sebagaimana diperlukan 

4) Bertanggung jawab  terhadap penyediaan kebutuhan kantor dalam 

batas wewenang 

Kegiatan Personalia: 

1) membuat perencanaan kebutuhan karyawan dan mengkoordinasikan 

dengan direksi. 

2) Melakukan kegiatan dan proses seleksi penerimaaan  calon karyawan 

3) Meneriam hasil evaluasi karyawan dari masing-masing maneger atau 

atasan langsung karyawan 

4) Melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan karyawan secara umum 

5) Membuat laporan rekapitulasi penilaian kinerja karyawan. 

e. Account Officer 

Tugas dan tanggung jawab: 

1) Mencari wilayah penyaluran dan penghimpunan dana baru dengan 

memperhatikan potensi dan peluang produk yang dapat diterima oleh 

masyarakat. 

2) Mencari debitur dan deposan potensial 

3) Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dengan pengajuan 

dan realisasi pembiayaan 
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4) Memonitor pembiayaan yang telah disalurkan dan melakukan 

penagihan serta penyelesaian pembiayaan debitur menunggak ataw 

bermasalah 

5) Mengembangkan produk-produk penghimpunan dana serta 

melaksanakan perencanaan strategis yang telah dibuat untuk menarik 

nasabah 

f. Administrasi pembiayaan dan legal 

Tugas dan tanggung jawab:  

1) Mengatur mengkoordinasi dan mengawasi semua aktifitas yang 

berhubungan dengan administrasi pembiayaan. 

2) Melakukan peninjauan jaminan ke lapangan  

3) Mengatur dan mengkoordinasi pengikatan jaminan dengan notaris 

4) Membuat tugas-tugas penagihan dan pengambil alih jaminan. 

g. Pimpinan kantor kas 

Tugas dan tanggung jawab: 

1) Melakukan pengawasan menyeluruh terhadap kegiatan dan aktivitas 

kantor pelayanan kas. 

2) Mengupayakan pelayanan optimal kepada nasabah, calon nasabah, 

atau masyarakat dikantor pelayaan kas 

3) Membuat rencana pemasaran Bank dikantor pelayanan kas 

4) Melakukan otoritas pengeluaran uang sesuai dengan batas 

wewenangnya 
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h. Asisten umum 

Tugas dan tanggung jawab: 

1) Bertanggung jawab terhadap keamanan kantor dengan melakukan 

upaya optimal dalam pelaksanaaan kegiatan pengamana  bank 

2) Melakukan kegiatan pengiriman dan pengambilan uang serta 

mengupayakan keamanan kegiatan tersebut 

3) Bertanggung jawab terhadap kebersihan, kenyaman, kerapian, dan tata 

letak kantor yang baik dan menyenangkan. 

4) Menyediakan makanan dan minuman tamu yang dikoordinasi dengan 

bagian umum 

5) Membantu kelancaran aktivitas Bank lainnya yang diberikan oleh 

bagian umum atau manajer operasi.  

 

C. Visi dan Misi 

Untuk menjadikan bank yang lebih peduli pada masyarakat golongan 

menengah kebawah, maka Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma 

memiliki Visi danMisi diantaranya, 

VISI: 

“ Menjadi lembaga keungan yang Tangguh,Profesional, Amanah, dan 

menguntungkan bagi usaha kecil dan makro”.
6
 

 

 

                                                             
6
 Ibid. 



20 
 

 

MISI: 

1) Sebagai penggerak kegiatan ekonomi masyarakat. 

2) Memperhatikan faktor kepercayaan dalam mengembangkan usaha 

kecil dan mikro secara berkesinambungan. 

3) mensosialisasikan pola sistem dan konsep perbankkan.
7
 

 

D. Produk-Produk 

Adapun produk-produk PT. BPR Fianka Rezalina Fatma terdiri dari 

produk penyaluran dana (kredit) dan penghimpunan dana (simpanan/tabungan), 

yaitu diantaranya :
8
 

1.  Fianka Bank menyediakan 5 pengajuan kredit : 

a. kredit modal kerja 

b. kredit investasi 

b. kredit konsumtif 

c. kredit anggunan deposito 

d. kredit express 

2.  Fianka Bank memiliki 4 produk tabungan : 

a. Tabungan Umroh Fianka 

b. Tabungan Haji Fianka 

c. Tabungan Junior Fianka 

d. Tabungan Qurban Fianka 

 

                                                             
7
 Ibid. 

8
 Ibid. 


