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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah PT. Bank BNI Syariah 

Krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan 

syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan 

maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan 

yang lebih adil. 

Pada tahun 1999 dibentuk Tim Proyek Cabang Syariah dengan tujuan untuk 

mempersiapkan pengelolaan bisnis perbankan syariah BNI yang beroperasi pada 

tanggal 29 April tahun 2000 sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) BNI. Pada awal 

berdirinya, UUS BNI terdiri atas 5 kantor cabang yakni di Yogyakarta, Malang, 

Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Pada tahun 2002, UUS BNI mulai 

menghasilkan laba dan pada tahun 2003 dilakukan penyusunan corporate plan 

yang didalamnya termasuk rencana independensi BNI Syariah pada tahun 2009-

2010. Pada tahun 2005 proses independensi BNI Syariah diperkuat dengan 

kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI. Pada tahun 

2009, BNI membentuk Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah. 

Selanjutnya UUS BNI terus berkembang hingga pada pertengahan tahun 2010 

telah memiliki 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. 

Disamping itu, UUS BNI senantiasa mendapatkan dukungan teknologi 

informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi yang meliputi kantor cabang 

BNI, jaringan ATM BNI, ATM Link serta ATM Bersama, 24 jam layanan BNI 

Call, dan juga internet banking. 
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Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 

12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha 

kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 

ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 

2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 

beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS).  

Realisasi waktu spin off  bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal 

berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 

2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap 

pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap 

keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. 

Pada Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 

161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 

Payment Point. 

  PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Pekanbaru berlokasi di Jl. 

HR. Soebrantas, No. 83, Kode Pos 28297 dan mulai beroperasi padan bulan 

Agustus tahun 2012. PT. Bank BNI Syariah Cabang Mikro Pekanbaru  terdiri dari 

6 (enam) Kantor Cabang Pembantu, yaitu: 

1. Kantor Cabang Pembantu Mikro Panam Arengka 

2. Kantor Cabang Pembantu Mikro Flamboyan Bangkinang 

3. Kantor Cabang Pembantu Mikro Gunung Raya Kandis 

4. Kantor Cabang Pembantu Mikro Kota Duri 
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5. Kantor Cabang Pembantu Mikro Pekanbaru Kota 

6. Kantor Cabang Pembantu Mikro Ujung Batu 

PT. Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Mikro Pekanbaru Kota berdiri 

pada tahun 2012 yang mulai beroperasi pada tanggal 17 September 2012 dan 

memberikan produk jasa pembiayaan dibawah Rp 500.000.000,00. 

 

2.2 Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah 

1. Visi 

“Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan 

dan kinerja”. 

2. Misi  

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.  
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2.3  Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mikro Pekanbaru Kota 

 

Gambar.II.1 

Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mikro Pekanbaru Kota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bank BNI Syariah Kcp Mikro Pekanbaru Kota 

 

Kantor Cabang 

 

Pemimpin KCP Mikro 

(Ade Agussetiawan) 

 

Analisis Pembiayaan Mikro 

(Much Syaiful Ardiansyah) 

(Adrian Nura) 

 

Penyelia Layanan Mikro 

(Siti Fauzia Rahmi) 

 

Penyelia Pemasaran Mikro 

(Andy Rahman) 

 

Asisten Collection 

(Handra Saputra) 

 

 Teller  

(Bun Yamin) 

(Muhammad Alhaq) 

 Custumer service/Asisten Rahn 

(Jellina Permata Sari) 

 

Asisten Pemasaran 

(A. Abdillah Lubis) 

(Yudi Chandra) 

(Ridwan Febri Nst) 
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2.4  Tugas dan Fungsi dari Struktur Organisasi  

 Tugas dan Fungsi dari Struktur Organisasi tersebut adalah: 

1. Pemimpin KCP Mkro 

a. Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran utama dan tujuan yang 

akan dicapai  

b. Menyelia (mengarahkan), mengendalikan dan mengawasi secara 

langsung unit-unit kerja menurut tugasnya pelayanan nasabah, 

pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan administrasi 

dilingkungan cabang pembantu.  

c. Memasarkan produk dan jasa-jasa BNI Syariah kepada nasabah serta 

menggali calon nasabah potensial dalam rangka meningkatkan bisnis 

dan hasil usaha serta menguasai pasar di daerah kerjanya. 

2. Analisis Pembiayaan Mikro 

a. Meneliti kebenaran dan kelengkapan data/informasi mengeai calon 

debitur dengan ketentuan manajemen pembiayaan   

b. Menilai kewajaran laporan keuangan yang diserahkan oleh debitur   

c. Menyiapkan PAK sesuai ketentuan pembiayaan untuk disampaikan 

kepada unit pemasaran bisnis sebagai bagian dari PAK lengkap  

d. Memberikan pendapat hasil anlisis berbagai aspek penilaian 

pembiayaan   

e. Memantau dan menganalisis aktivitas keuangan debitur melalui riwayat 

pembayaran sebagai bahan masuka bagi unit pemasaran bisnis. 
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3. Penyelia Layanan Mikro 

a. Menyelia langsung seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan asisten 

pelayanan nasabah antara lain meliputi: 

1) Pembukaan dan pengelolan rekening/transaksi produk dan jasa dalam 

dan luar negeri, melayani penerbitan BNI card, phone plus serta 

melayani transaksi pencairan deposito.  

2) Melakukan referral dan cross selling kepada walk in customer serta 

mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran berbiaya rendah 

(ATM, phone plus) kepada nasabah yang datang.  

b. Bertanggung jawab untuk mengontrol memecahkan permasalahan yang 

ada, mengelola kepegawaian di unit yang dikelolanya, memeriksa 

pelaporan- pelaporan yang dibuat unitnya. 

c. Mengupayakan berjalannya program-program peningkatan budaya 

pelayanan (service culture enhancement) dari kantor besar/kantor 

wilayah. 

4. Penyelia Pemasaran Mikro 

a. Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah   

b. Mengelola permohonan pembiayaan  

c. Melakukan pemantauan nasabah dan kolektabilitas pembiayaan  

d. Memberikan bantuan kepada kantor besar/wilayah/cabang lain  

e. Melayani penelitian potensi ekonomi daerah dan menyusun peta bisnis  

f. Mengerjakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan cabang. 
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5. Asisten Collection 

       Melakukan penagihan  langsung ke nasabah dan melakukan hal-hal 

lain yang dianggap perlu dalam upaya penyelesaian pembiayaan sesuai 

ketentuan berlaku atau sesuai dengan prosedur Term Of Use dari pihak 

Bank.  

6. Asisten Pemasaran 

a. Memasarkan dan mengelola pembiayaan standart  

b. Membina hubungan dan memantau aktifitas nasabah wholesale dan 

middle  

c. Membantu mengelola produk dan jasa perbankan, penelitian ekonomi 

daerah dan menyusun peta bisnis. 

7. Teller 

a. Seorang Teller yang baik harus datang tepat waktu sesuai jam masuk, 

memastikan semua perlengkapan berfungsi baik(alat penghitung uang, 

alat pngecek uang palsu bulpen, dsb).  

b. Jika ada nasabah maka harus bersikap ramah, memberi greeting 

(selamat pagi/siang/sore, mengucapkan terima kasih jika sudah selesai), 

memberi senyum di awal dan akhir pertemuan.  

c. Menjaga penampilan berbusana sesuai standar bank (meja kerja, baju 

rapi, rambut rapi, mengenakan ID card, dsb.)  
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d. Jika ada nasabah ingin setor/tarik tunai maka teller wajib menghitung 

uang, mengkonfirmasikan jumlah uang kepada nasabah, melakukan 

perhitungan uang di depan nasabah  

e. Melakukan pembayaran non tunai/tunai kepada nasabah yang 

bertransaksi non tunai/tunai di counter bank, dan melakukan update 

data transaksi di sistem komputer bank.  

f. Setelah selesai proses setor/tarik tunai teller wajib memberikan slip 

kuitansi/bukti kepada nasabah yang dan menandatanganinya sebagai 

tanda tangan pengesahan  

g. Bertanggungjawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas di sistem 

dengan kas di terminalnya. 

8. Customer Service 

a. Memberikan informasi produk bank; 

b. Melayani pembukaan dan penutupan rekening nasabah;  

c. Handling Complaint, melayani segala bentuk komplain dari nasabah;  

d. Melayani nasabah dalam hal pelayanan jasa-jasa produk bank seperti 

transfer, inkaso, pemindahbukuan antar rekening nasabah;  

e. Melaksanakan tugas lainnya yang ditunjuk atasan. 

 

2.5 Aktivitas dan Pertumbuhan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Mikro Pekanbaru Kota 
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Didalam aktivitas dan pertumbuhan Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Pekanbaru Kota terdapat adanya produk dana dan produk pembiayaan sebagai 

berikut: 

1. BNI Syariah Deposito. Deposito iB Hasanah (BNI Syariah Deposito) yaitu 

investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang 

ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan 

prinsip mudharabah. 

2. Tabungan 

 Tabunganku, ialah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang 

dikelola sesuai dengan prinsip syariahdengan akad Wadiah dalam mata 

uang Rupiah berupa titipan untuk menigkatkan kesadaran menabung 

masyarakat. 

 iB Hasanah Wadiah, ialah bentuk investasi dana yang dikelola 

berdasarkan prinsip syariah atau simpanan dana yang menggunakan 

akad wadiah yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan 

setiap saat sesuai dengan kehendaki pemiliknya. 

 iB Hasanah Mudharabah, ialah bentuk investasi dana yang dikelola 

berdasarkan prinsip syariah atau simpanan dana yang menggunakan 

akad mudharabah yakni keuntungan yang didapat dari dana tersebut 

akan di bagi antara pemilik dana dan pengelola sesuai dengan 

kesepakatan. 

3. Rahn/Gadai Emas 
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 Rahn Mikro iB Hasanah, ialah pembiayaan mulai dari Rp 500.000,00 

(lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan 3, 6 , 9, 12 bulan (tidak 

dapat diperpanjang). 

 Rahn iB Hasanah, ialah penyerahan hak penguasaan secara fisik atas 

barang berharga berupa emas dari nasabah kepada bank sebagai 

jaminan atas pembiayaan yang diterima. 

4. Pembiayaan Mikro 

 Mikro 2 iB Hasanah, ialah pembiayaan mulai dari Rp 5.000.000,00 

(lima juta rupiah) hingga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

dengan jangka waktu pembiayaan mulai dari 6 (enam) bulan hingga 36 

(tiga puluh enam) bulan. 

 Mikro 3 iB Hasanah, ialah pembiayaan mulai dari diatas Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan mulai dari 6 

(enam) bulan hingga 60 bulan. 

5. Pembiayaan Emas iB Hasanah, ialah fasilitas pembiayaan yang diberikan 

untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang di angsur 

secara pokok setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli). 

 


