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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

2.1 Sejarah Singkat Berdirinya BNI Syariah Cabang Pekanbaru 

Sejarah berdirinya BNI Syariah dimulai dari tempaan krisis moneter tahun 

1997 membuktikan ketangguhan sistem Perbankan Syariah. Dengan berlandaskan 

pada  Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit 

Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 Kantor Cabang di Yogyakarta, Malang, 

Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang 

menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. 

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan Syariah di Kantor 

Cabang BNI Konvensional (office channeling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang 

tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, 

BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma’ruf Amin, semua 

produk BNI Syariah telah melalui pemgujian dari DPS sehingga telah memenuhi 

aturan Syariah. 

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 2000 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 
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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. Juni 2014 jumlah Cabang BNI 

Syariah mencapai 65 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan 

Gerak dan 10 Payment Point. 

Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru awal mulanya didirikan pada tanggal 21 

Juli 2005. Dengan Branch Manager pertama yaitu Bpk M. Yamin Yahya yang saat 

itu masih merupakan UUS (Unit Usaha Syariah) dibawah naungan BNI 46 Cabang 

Pekanbaru. Sejalan dengan perkembangan BNI UUS (Unit Usaha Syariah) 

mengalami spin off pada tahun 2010 dan berpisah dari BNI 46 KCP Pekanbaru dan 

berada dibawah kepemimpinan Bpk. Sunandar. BNI Syariah Cabang Pekanbaru 

beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 484. Pada tahun 2011 Bank BNI Syariah 

dipimpin oleh Bpk. Utep Triadna. Tahun 2012 ditunjuklah Bpk. Imam Samepto 

sebagai pimpinan berikutnya. Tahun 2014 dipimpin oleh Bpk Ichwan Razoni Lubis. 

Dan pada tahun 2015 sampai saat ini dipimpin oleh Bpk. Mohamad Yasyfien. Tidak 

lama berselang setelah BNI Syariah Cabang Pekanbaru terbentuk, pada tahun 2011 

didirikan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Panam yang beralamat 

di Jl. HR. Soebrantas No. 5C Pekanbaru. Dan kemudian pada tahun 2012 berdirilah 

BNI Syariah KCP didaerah Kerinci Kab. Palalawan. 

2.2 Visi dan Misi BNI Syariah Cabang Pekanbaru 

BNI Syariah Cabang Pekanbaru memiliki Visi dan Misi yang menjadi Integritas 

Bank BNI Syariah, yang berbunyi sebagai berikut: 
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A. Visi BNI Syariah “menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul 

dalam layanan dan kinerja” 

B. Misi BNI Syariah 

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada 

kelestarian lingkungan. 

2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa Perbankan 

Syariah 

3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 

4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya 

dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 

5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.  

2.3  Produk-Produk BNI Syariah Cabang Pekanbaru 

Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru memiliki berbagai jenis produk dan jasa 

yang relatif lengkap untuk memenuhi kebutuhan nasabah, mulai dari individu, usaha 

kecil, hingga institusi. Produk dan jasa yang tersedia untuk  individu, usaha kecil 

maupun institusi meliputi produk pembiayaan, investasi, simpanan, dan jasa-jasa 

perbankan. 

1. Produk Pendanaan 

a. Tabungan iB Haji Hasanah 

Tabungan iB Hasanah didesain untuk membantu individu dalam 

merencanakan pemenuhan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji 

b. Tabungan iB Hasanah 

Dengan prinsip wadiah dan prinsip mudharabah (bagi hasil) 

merupakan tabungan transaksional yang dilengkapi dengan kartu 
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ATM/Debit atau serta didukung e-banking seperti internet banking. SMS 

banking, dan Phone banking untuk kebutuhan sehari-hari. Dapat digunakan 

untuk mahasiswa dan community card. 

c. Tabungan iB Prima Hasanah 

Dengan Prinsip mudharabah didesain untuk nasabah yang 

membutuhkan fasilitas lebih, dilengkapi dengan Asuransi jiwa dan fasilitas 

executive lounge dibandara kota-kota besar di Indonesia. 

d. Tabungan iB Tapenas Hasanah 

Tabungan yang dikelola berdasarkan Prinsip mudharabah merupakan 

tabungan berjangka, didesain untuk membantu perencanaan masa depan 

nasabah yang dilengkapi dengan asuransi jiwa bebas premi. Dapat 

digunakan sebagai tabungan perencanaan untuk umrah, liburan hingga 

pendidikan. 

e. Tabungan iB Bisnis Hasanah 

Tabungan dengan Prinsip mudharabah untuk usaha kecil atau usaha 

perorangan dengan mutasi rekening yang lebih detail dalam buku tabungan 

dilengkapi dengan kartu ATM gold dan fasilitas exclusive lounge. 

f. TabunganKu iB 

Tabungan nasional dengan prinsip wadiah, dan merupakan program 

pemerintah bekerjasama dengan seluruh bank untuk menumbuhkan budaya 

menabung masyarakat. 

g. Giro iB Hasanah 

Simpanan transaksional yang dikelola dengan prinsip wadiah, 

dlengkapi dengan fasilitas cek/bilyet giro untuk menunjang bisnis usaha 

kecil atau usaha perorangan. 
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h. Deposito iB Hasanah 

Investasi berjangka dalam mata uang rupiah atau dollar yang dikelola 

dengan prinsip mudharabah. 

2. Produk Pembiayaan 

a. iB Hasanah Card 

Kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit berdasarkan 

Prinsip Syariah yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat fix, adil 

transparan dan kompetitif, tanpa perhitungan bunga, iB Hasanah Card.  

Tidak hanya digunakan untuk kegiatan konsumtif namun dapat 

dimanfaatkan untuk kebutuhan ibadah umroh, pendidikan dan kegiatan 

usaha. 

b. Pembiayaan Griya iB Hasanah 

Fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah (jual beli) 

untuk membeli, membangun, merenovasi rumah/ruko ataupun untuk 

membeli kavling siap bangun (KSB) dengan sistem angsuran tetap hingga 

akhir masa pembiayaan sehingga memudahkan nasabah mengelola 

keuangannya. 

c. Pembiayaan Haji iB Hasanah 

Fasilitas pengurusan pendaftaran ibadah haji melalui penyediaan 

talangan setoran awal untuk mendapatkan nomor porsi sesuai biaya 

penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diatur kementrian agama 

dengan menggunakan akad ijarah. Pembiayaan Haji iB Hasanah dapat 

diberikan kepada nasabah yang sudah memiliki Tabungan iB Haji Hasanah. 
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d. Rahn Emas iB Hasanah 

Merupakan solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat 

dengan sistem penjaminan berupa emas didukung administrasi dan proses 

persetujuan yang mudah 

e. Multijasa iB Hasanah 

Merupakan fasilitas pembiayaan dengan prinsip ijarah diberikan 

kepada individu untuk kebutuhan jasa dengan jaminan fixed asset atau 

kendaraan bermotor. 

f. Multiguna iB Hasanah 

Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi karyawan perusahaan/ lembaga/ 

instansi atau Profesional berlandaskan akad murabahah untuk pembelian 

barang dengan angsuran berupa fixed asset. 

g. Flexi iB Hasanah 

Fasilitas pembiaya konsumtif bagi pegawai/ karyawan perusahaan/ 

lembaga/ instansi atau masyarakat dengan fixed income yang diberikan atas 

dasar akad murabahah untuk pembelian barang serta dengan akad ijarah 

untuk penggunaan jasa, misalnya pengurusan biaya pendidikan, perjalanan 

ibadah umrah, travelling, pernikahan dan lain-lain. 

h. CCF iB Hasanah 

Pembiayaan yang dijamin dengan simpanan dalam bentuk deposito, 

giro atau tabungan Bank BNI Syariah. 

i. Wirausaha iB Hasanah 

Fasilitas pembiayaan produktif berlandaskan akad murabahah, 

musyarakah atau mudharabah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 
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pembiayaan usaha produktif (modal kerja dan investasi) bagi UKM (usaha 

kecil menengah) sesuai Prinsip Syariah. 

j. Tunas iB Hasanah 

Fasilitas pembiayaan modal kerja dan atau investasi berlandaskan 

akad murabahah yang diberikan untuk usaha produktif yang feasible 

namun belum bankable dengan Prinsip Syariah. 

k. Linkage program iB Hasanah 

Fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana 

menyaklurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) seperti BMT, BPRS, KJKS dan lainnya 

kemudian disalurkan kepada end user (pengusaha mikro, kecil dan 

menengah syariah), kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara 

langsung ataupun melalui lembaga pendamping. 

l. Kopkar/kopeg iB Hasanah 

Fasilitas pembiayaan mudharabah dimana BNI Syariah sebagai 

pemilik dana menalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada 

koperasi karyawan (kopkar)/ koperasi pegawai (kopeg) kemudian 

disalurkan secara Prinsip Syariah kepada end user/ karyawan. 

m. Usaha Kecil iB Hasanah 

Fasilitas pembiayaan syariah berdasarkan akad murabahah, 

musyarakah, atau mudharabah yang digunakan untuk tujuan produktif 

berdasarkan prinsip-prinsip Pembiayaan Syariah. 
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n. Usaha Besar iB Hasanah 

Pembiayaan Syariah yang digunakan untuk tujuan produktif kepada 

pengusaha berbadan hukum skala menengah dan besar dalam mata uang 

Rupiah maupun Valas. 

o. Sindikasi iB Hasanah 

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank BNI Syariah bekerjasama 

dengan perbankan lainnya untuk membiayai suatu proyek/usaha yang 

berskala sangat besar dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, 

menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh agen yang 

sama pula. 

p. Multifinance iB Hasanah 

Penyaluran pembiayaan langsung dengan pola executing, kepada 

multifinance untuk usahanya dibidang perusahaan pembiayaan sesuai 

dengan Prinsip Syariah, yang digunakan untuk tujuan produktif. 

q. Pembiayaan kerjasama dengan dollar iB Hasanah  

Merupakan pola kerjasama pemasaran dengan dealer dilatarbelakangi 

oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang 

melibatkan end user dalam jumlah yang cukup banyak. 

3. Produk Jasa dan Layanan 

A. Payrol Gaji 

Adalah layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syariah 

atas dasar perintah dari perusahaan pembayar gaji untuk mendebet 

rekeningnya kerekening karyawannya. 



17 
 

 

B. Cash Management 

Adalah jasa pengelolaan seluruh rekening seperti corpatare internet 

banking yang dapat digunakan oleh perusahaan/ lembaga/ instansi. Produk 

ini dilengkapi dengan fasilitas Virtual Account. 

C. Payment Center 

Adalah kerjasama BNI Syariah dengan perusahaan dalam hal jasa 

penerimaan pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Jasa ini dapat 

digunakan untuk penerimaan pembayaran uang kuliah, tagihan listrik, dan 

sebagainya. 

2.4 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Bank BNI Syariah dapat dilihat pada bagan Struktur 

Organisasi Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru dibawah ini: 

1. Branch Manager 

Pemimpin Kantor Cabang memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Memimpin segala kegiatan cabang Syari’ah 

b. Menyusun arahan kerja bagi aparat Cabang Bank Syari’a 

c. Menentukan kebijakan umum BNI Syari’ah sesuai dengan tujuan Bank 

d. Mengendalikan dan mengawasi proses harian dan Manajemen Bank 

2. Recovery & Remedial Head (RRM) 

A. Recovery & Remedial Officer 

a. Melakukan colection kepada nasabah pembiayaan dengan kategori 

kolekbilitas 3,4,5, dan hapus buku (HB) 

b. Memproses usulan penyelamatan nasabah pembiyaan dengan kategori 

kolekbilitas 3,4,5 
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c. Memproses usulan hapus buku nasabah pembiyaan dengan kategori 

kolekbilitas 3,4,5 

B. Recovery & Remedial Assistant 

a. Melakukan collection kepada nasabah pembiyaan dengan kategori 

kolekbilitas 3,4,5 dan hapus buku (HB) 

b. Memproses usulan penyelamatan nasabah pembiayaan dengan kategori 

kolekbilitas 3,4,5 

c. Memproses usulan dan eksekusi penyeleksian nasabah dengan kategori 

kolekbilitas 3,4,5 dan hapus buku (HB) 

d. Memproses usulan hapus buku nasbah pembiayaan dengan kategori 

kolekbilitas 3,4,5 

3. SME Financing Head 

1. Memasarkan Produk Pembiayaan Produktif Ritel. 

2. Memproses Permohonan Pembiayaan Produktif Ritel. 

3. Melakukan Penilaian Jaminan Nasabah Terkait Proses Permohonan 

Pembiayaan Produktif Ritel. 

4. Mengelolah pemantauan, melakukan collection dan memproses usulan 

penyelematan Pembiayaan Produktif Ritel dengan kategori kolektibilitas 1 

dan 2. 

5. Memproses pengalihan pengelolaan nasabah Pembiayaan Produktif kepada 

Recovery and Remedial Head sesuai ketentuan berlaku 

4. Customer Processing Head 

a. Customer Processing Assistant 

1. Melakukan Verifikasi data dan kelengkapan dokumen permohon 

Pembiayaan Konsumen 
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2. Melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan 

pembiayaan konsumen, jika cabang belum mengikuti aktivitas sentrasaksi 

3. Memproses permohonan pembiayaaan konsumen melalui aplikasi proses 

pembiayaan dan mengelola validitas datanya 

4. Mengajukan keputusan atas pembiayaan konsumen yang telah diproses 

5. Melakukan pemeriksaan data sistem informasi debitur untuk pembiayaan 

produktif dan konsumen 

b. Collection Assistant 

1. Melakukan collection dan memproses usulan penyelamatan pembiayaan 

konsumen dengan kategori kolektibilitas 1 dan 2, termasuk data nasabah 

non skoring agunan likuid 

2. Memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan konsumen 

kepada Recovery and Remedial Head sesuai ketentuan berlaku 

5. Operasional Head 

1. Financing Support Assistant 

a. Mengelola Proses Administrasi Pembiayaan (akad, pengikatan, SKP, 

Ceklist, asuransi, dokumen to be obtained,dll) 

b. Memproses transaksi pencairan pembiayaan, pendebetan angsuran, 

pelunasan 

c. Mengelola rekening pembiayaan termasuk perubahan data rekening dan 

jaminan 

d. Mengelolah penyimpanan dokumen pembiayaan dan dokumen jaminan 

pembiyaan 
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e. Mengelolah laporan kepada Regulator terkait debitur 

f. Mengelolah hubungan dengan notaris 

2. Operasional Assistant 

a. Melakukan pembukuan transaksi Cabang 

b. Memproses transaksi kliring 

c. Mengelolah daftar hitam nasabah 

d. Bertagung jawab terhadap penyelesaian daftar pos terbuka, Memproses 

pembukuan garansi Bank, L/C (letter of credit) dan SKBDN (surat 

berdokumen dalam negeri) 

e. Melaksanakan fungsi financing support assistant apabila dibutuhkan 

6. General Affair Head 

a. Mengelola laporan keuangan dan kebenaran pembukuan transaksi-transaksi 

cabang 

b. Mengelola administrasi dan kepegawaian cabang 

c. Mengelola urusan pengadaan cabang dan urusan umum lainnya 

d. Mengelola kepegawaian penunjang (satuan pengamatan, supir, pelayanan, 

jaga malam, dll) 
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Gambar II.I 

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG SYARIAH PEKANBARU 
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