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BAB II

GAMBARAN UMUM PT. BANK MEGA SYARIAH

PANGKALAN KERINCI

A. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang

Pangkalan Kerinci

Krisis moneter dan ekonomi sejak tahun 1997, yang disusul dengan

krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian

nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang

dinominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat

parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa

mengambil tindakan untuk merestrukturisasikan merekapitalisasi sebagian

bank-bank di Indonesia. Di tengah perbincangan tentang perbankan syariah

di Indonesia yang kala itu hanya ada satu bank syariah, yaitu Bank

Muamalat Indonesia.

Lahirnya Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan. Pada Bulan

November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya

bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan

bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang

khusus syariah.

PT. Bank Tugu Pratama (BTP) yang dimotori oleh pimpinan grup

dan melakukan due diligance ke Bank Kosa dan Bank Guna untuk

dikonversi menjadi Bank Syari’ah. Mulai dari langkah-langkah menuju

mendirikan suatu bank dimana pada waktu itu muncul sebuah bank yang
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tengah jatuh sakit atau krisis. Dimana waktu itu ada sebuah bank yang

bernama Bank Bapindo. Bank Bapindo diambil alih sahamnya oleh Bapak

Chairul Tanjung dan dirobah menjadi Mega Bank. Pada tahun 1996

dibawah kepemimpinan Bapak Cacuk dirobah dari Mega Bank Menjadi

Bank Mega. Dengan telah lamanya berdiri Bank Mega maka Bapak Chariul

Tanjung selaku Pemegang saham ingin mendirikan Suatu Bank Syari’ah

dimana dimulai dari Bank Tugu dan Menjadi Bank Mega Syari’ah

Indonesia dimana pada waktu itu dirutnya dimonotori oleh Bapak Benny

Wicaksono dan pada tahun 2007 Bank Mega Syariah Indonesia (BMSI) di

ganti nama menjadi Bank Mega Syari’ah misi ini kemudian diwujudkan

dalam bentuk keberadaan unit Mega Mitra Syariah (M2S).11

PT. Bank Mega Syari’ah Pangkalan Kerinci berdiri pada tanggal 22

Bulan Agustus Tahun 2000. Dengan segala kekurangan dan kelebihanya

dengan harapan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Pangkalan

Kerinci serta membantu pemerintahan Kabupaten Pelalawan.  Bank Mega

Syariah Pangkalan Kerinci ini adalah cabang dari distrik Pekanbaru dimana

Bank Mega Syari’ah Pangkalan kerinci memliki kantor cabang pembantu

yang terletak di daerah Ukui.

Seiring dengan perkembangan PT. Bank Mega Syari’ah Kantor

Cabang Pangkalan Kerinci dan keinginan untuk memenuhi jasa pelayanan

kepada masyarakat khusunya yang berkaitan dengan transaksi, maka

tanggal 16 Oktober 2008 Bank Mega Syariah Pangakalan Kerinci

memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syariah. Dalam mewujudkan

11 Dokumentasi, PT.Bank Mega Syari’ah Pangkalan Kerinci, 2014.
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kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya PT. Bank Mega Syariah

Kantor Cabang Pangkalan Kerinci selalu berpegang pada azas keterbukaan

dan kehati-hatian. Didukung oleh beragam produk dan fasilitas perbankan

lainnya dan mendirikan kantor cabang di kecamatan Ukui dan pada tanggal

2 Januari 2009 Bank Mega Syari’ah Kantor Cabang Pangkalan Kerinci

membuka kantor kos di daerah perkantoran RAAP.12

Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sejalan dengan konsep dan perkembangan yang

berlandaskan dengan landasan syariah yang dalam kaitannya untuk

mengembangkan suatu usaha, juga meningkatkan keahlian khususnya

dalam bidang perekonomian.

PT. Bank Mega Syariah hadir, tampil, dan tumbuh sebagai bank

yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang

melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan

nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Mega

Syariah Kantor Cabang Pangkalan Kerinci dalam kiprahnya di perbankan

Indonesia. M2S hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju

Indonesia yang lebih baik.

Bank Mega Syariah merupakan suatu bank yang mewujudkan suatu

perkembangan ekonomi bersama masyarakat yang berlandaskan syariah dan

juga berorientasi mencari laba untuk anggota dan lingkungan dalam

perusahaan.

12 Afdal,Unit Manager. PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pangkalan
Kerinci, Wawancara, 14 Aparil 2014.
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B. Visi dan Misi PT. Bank Mega Syariah Pangkalan Kerinci

Bank Mega Syariah mempunyai strategi dalam kegiatan operasionalnya.

Adapun visi dan misi bank tersebut yaitu:

“Menjadi Bank Syariah Kebanggaan Bangsa”

Selain itu Misi Bank Mega Syariah yaitu:

1. Memberikan jasa layanan keuangan syariah terbaik bagi semua

kalangan.

2. Melalui kinerja organisasi yang unggul.

3. Meningkatkan nilai tambahan bagi stake holder dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

Selain visi dan misi Bank Mega Syariah Mempunyai Nilai-nilai yaitu :

1. Nilai visioner yaitu berfikir dan melihat jauh ke depan, serta mampu

menginspirasi dan membangun peran serta lain untuk mencapai hasil

yang terbaik.

2. Nilai intrapreneur yaitu, kemampuan mengola sumber daya dan resiko

secara optimal dan inovatif dengan berorientasi pada keuntungan dan

nilai tambahan bagi perusahaan, serta tercapainya kepuasan nasabah.

3. Teamwork yaitu, membangun sinergi yang bernilai tambah untuk

mencapai tujuan bersama, dengan penghargaan terhadap kemajemukkan

sebagi suatu kekuatan.

4. Profesional yaitu, memiliki kompetensi untuk menyelesaikan tugas

sesuai standar yang di tetapkan dengan berlandasan norma dan etika

untuk mencapai tujuan organisasi / perusahaan.
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5. Sharing, yaitu saling ketergantungan secara tulus dan ikhlas dalam

membantu sesama.

6. Trustworty (amanah) yaitu jujur, dapat dipercaya dan senantiasa

melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.13

C. Struktur Organisasi PT. Bank Mega Syari’ah Kantor Cabang

Pangkalan Kerinci

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara

sederhana, struktur organisasi memperlihatkan tingkat-tingkatan dalam

suatu organisasi yang memberi perintah, menjalankan, melaksanakan, serta

siapa yang memutuskan kebijaksanaan, dan lain-lain.

Adapun gambaran umum uraian pembagian tugas masing-masing

personil sesuai bidang atau seksi yang ditempati dari struktur adalah:

1. Unit Meneger/ Kepala Cabang

Bertujuan Mengelola operasional cabang berdasarkan sistem

syariah secara efektif dan efesien untuk tercapainya:

a. Target operasional yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran

pembiayaan, jasa-jasa, hasil usaha, dan kualitas aktiva produktif.

b. Pemberian pembiayaan yang aman, sesuai kebutuhan nasabah dan

menghasilkan.

c. Pelayanan yang prima kepada nasabah (costumer service).

d. Terlaksananya kegiatan pemasaran produk dan jasa-jasa bank

kepada masyarakat diwilayah kerjanya.

13 Dokumentasi,loc.cit.
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Ringkasan Tugas :

a. Mengelola secara optimal sumber daya bidang pemasaran agar dapat

mendukung kelancaran operasional cabang.

b. Memonitor realisasi target operasional cabang serta menetapkan

upaya-upaya pencapaiannya.

c. Melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai

tingkat volume/sasaran yang telah ditetapkan baik pembiayaan.

d. Pendanaan maupun jasa-jasa.

e. Melakukan review atas proses pemberian pembiayaan dengan

penekanan kepada upaya antisipasi risiko pembiayaan.

f. Review prasyaratan/syarat dalam Surat Penegasan Persetujuan

Pembiayaan (SP3) telah sesuai dengan yang diputuskan komite

pembiayaan Cabang/kantor pusat.

g. Review Akad pembiayaan dan Surat Sanggup telah sesuai dengan

yang dipersyaratkan dalam SP3.

h. Memonitor ketertiban penyelenggaraan file dokumen yang

dilakukan bawahannya.

i. Melakukan pemantauan terhadap Kualitas Aktiva Produktif dan

mengupayakan pencapaian kolektibilitas lancar minimal sama

dengan target yang telah ditetapkan Direksi.

2. Operasional Officer

Membantu Pimpinan Cabang dalam mengelola dan

melaksanakan operasional cabang secara efektif dan efisien dibidang
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operasi berdasarkan sistem syariah dan ketentuan yang berlaku untuk

tercapainya :

a. Target Operasional Cabang yang meliputi penghimpunan dana,

pembiayaan, hasil usaha, jasa-jasa dan Kualitas Aktiva Produktif.

b. Kelancaran pelayanan kepada nasabah atau investor.

c. Administrasi/akuntansi secara benar.

d. Ketepatan dalam pelaporan baik kepada kantor pusat maupun pihak

ekstern.

Ringkasan Tugas :

a. Mengelola secara optimal sumber daya bidang operasi agar dapat

mendukung kelancaran operasional cabang.

b. Membuat rencana dan sasaran kerja tahunan cabang dibidang

operasi.

c. Melakukan pengecekan pemenuhan syarat pembiayaan berdasarkan

surat penegasan persetujuan pembiayaan(SP3) dan Akad

pembiayaan.

d. Memberikan rekomendasi disetujui/ditundanya pencairan

pembiayaan yang telah dilakukan.

e. Melakukan pemantauan terhadap Kualitas Aktiva Produktif dan

menginformasikan hasilnya kepada Pimpinan cabang serta Manajer

Pemasaran.

f. Mengkoordinir pelaksanaan administrasi pembiayaan dan

pelaporannya.
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g. Mengusulkan penyempurnaan pedoman operasional bank atau

ketentuan lainnya kepada pimpinan cabang.

3. Finance Officer

Ringkasan Tugas :

a. Membantu Manajer Pemasaran dalam menetapkan Rencana Kerja

(RKAP) Tahunan bidang pembiayaan.

b. Membuat Nota Analisa Pembiayaan.

c. Mempersiapkan dokumen pembiayaan yang telah diputuskan.

d. Memeriksa kelengkapan dokumen sebelum fasilitas pembiayaan

dicairkan.

e. Bersama-sama dengan anggota komite pembiayaan lainnya

memutuskan pembiayaan sesuai dengan batas wewenangnya.

f. Melakukan monitoring atas masa berlakunya legalitas usaha

nasabah, asuransi, dan hak atas jaminan yang diterima.

g. Pemasaran untuk ditindak lanjuti.

4. Teller

a. Melakukan pengecekan kelengkapan pemenuhan dokumen

pembiayaan sebelum fasilitas dicairkan berdasarkan syarat yang

telah disepakati.

b. Monitoring ketertiban pelaksanaan pembayaran kewajiban nasabah.

c. Melakukan administrasi jaminan pembiayaan.

d. Monitoring kewajiban nasabah yang telah jatuh tempo untuk

diinformasikan kepada Manajer Operasi dan diteruskan kepada

Manager.
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Ringkasan Tugas :

a. Melayani penyetoran tunai maupun non tunai dengan benar dan

cepat.

b. Melayani penarikan tunai dan non tunai dengan benar dan cepat

dengan memperhatikan batas wewenang  yang dimiliki.

c. Menyerahkan cek/bilyet giro, slip penarikan serta bloter kepada

Manajer Operasi untuk diperiksa.

d. Mempersiapkan bundelan uang tunai yang akan dilabel

e. Mengkompilasi daftar penerimaan dan pengeluaran kas, menghitung

saldo kas akhir hari dan mencocokkan dengan jumlah fisik saldo

uang tunai yang ada dalam bax-nya sendiri.

5. Customer Service

Ringkasan Tugas:

a. Memberikan penjelasan kepada nasabah/calon nasabah atau investor

mengenai produk Bank Syariah Mandiri, berikut syarat-syarat

maupun tata cara prosedurnya.

b. Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan, sesuai

permohonan investor.

c. Melayani permintaan buku cek/bilyet giro.

d. Melayani permintaan nasabah untuk melakukan pemblokiran (stop

payment) baik rekenig giro maupun tabungan.

e. Melayani penutupan rekening giro baik atas permintaan investor

sendiri, karena ketentuan bank (yang telah disepakati investor)

maupun karena peraturan Bank Indonesia.
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f. Melayani permohonan penerbitan dan pencairan deposito berjangka

dari investor, dan lain-lain.
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STRUKTUR ORGANISASI
PT. BANK MEGA SYARIAH

PANGKALAN KERINCI

Sumber: PT. Bank Mega Syari’ah Pangkalan Kerinci, Tahun 2014.
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D. Produk-Produk PT. Bank Mega Syariah Pangkalan Kerinci

Bank Mega Syariah dalam kegiatannya yaitu menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan baik tabungan, giro, dan deposito

kemudian di salurkan kembali melalui pembiayaan.

1. Tabungan Utama

Adalah produk simpanan likuid jangka pendek sampai menengah

dengan mekanisme titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah.

Akad : Wadiah (pemberian bonus tidak diperjanjikan awal)

Keunggulan : investasi sesuai prinsip syariah

a. Bonus menarik

b. Fasilitas debit card

c. On-line real time di seluruh cabang

d. Biaya administrasi ringan

e. Dapat digunakan lebih dari 7.000 jaringan ATM

f. Saldo minimal 5.000

2. Tabungan Mitra

Adalah produk simpanan likuid jangka pendek sampai menengah

dengan mekanisme titipan yang dapat diambil membantu nasabah

melakukan transaksi pembayaran pembiayaan di Bank Mega Syariah.

Akad : Wadiah (pemberian bonus tidak diperjanjikan awal)

Keunggulan : investasi sesuai prinsip syariah

a. Bonus administrasi ringan

b. Transaksi pembayaran pembiayaan.

c. Setoran awal Rp. 50.000,-
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d. Dapat digunakan lebih dari 7.000 jaringan ATM

e. Saldo minimal 5.000

3. Tabungan Rencana

Adalah produk tabungan perencanaan yang memiliki fleksibilitas yang

dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan sesuai keinginan

nasabah.

Akad : Mudharabah Muttlaqah

Keunggulan : fleksibel saat awal pembukaan tabungan

a. Dapat memilih jenis setoran rutin atau non rutin

b. Bebas biaya administrasi

c. Perlindungan asuransi dengan premi gratis

d. Saldo minimal 100.000

4. Tabungan Plus

Adalah produk tabungan investasi yang dapat digunakan untuk

tabungan transaksional dengan prinsip mudharabah.

Akad : mudharabah

Keunggulan : investasi sesuai prinsip syariah

a. Gratis on-line

b. Gratis biya administrasi

c. Banyak hadia menarik

d. Dapat digunakan lebih dari 7.000 jaringan ATM

e. Saldo minimal Rp. 10 juta
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5. Tabungan Haji

Adalah produk produk tabungan yang ditujukan nasabah yang akan

menjalankan ibadah haji.

Akad : akad mudharabah

Keunggulan : bagi hasil yang kompetitif

a. Fasilitas SISKOHAT

b. Setoran fleksibel

c. On-line real time di seluruh cabang

d. Biaya administrasi gratis

e. Dapat digunakan lebih dari 7.000 jaringan ATM

f. Saldo minimal 200.000

6. Tabungan Investai

Adalah produk tabungan dengan akad mudharabah dengan jumlah

setoran awal tertentu yang telah disepakati dimana akan menerima nasabah

berjenjang. Semakin tinggi dana investasi, semakin tinggi bagi hasil yng

diberikan.

Akad : Mudharabah

Keunggulan : investasi sesuai prinsip syariah

a. On-line real time di seluruh cabang

b. Biaya administrasi ringan

c. Bebas transfer ke bank lain melalui SKN atau ATM

d. Saldo minimal 1 juta


