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BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Berdirinya BNI Syariah Cabang Pekanbaru

PT. BNI termasuk salah satu pelopor berdiri dan berkembang bank-

bank syariah di Indonesia karena PT. BNI merupakan bank besar pertama

yang membuka unit syariah. Pada bulan Maret 2000 dibentuk tim proyek

cabang syariah dengan tujuan untuk memperluas segmen pasar BNI.

Pada tanggal 29 April 2000 dibuka lima cabang syariah perdana, yang

sekaligus diperingati hari lahir (milad) BNI Syariah dimana terdapat 2 cabang

Syariah Prima dan 12 cabang regular dan 14 KCPS. Tanggal 8 Juli 2002

sejalan dengan peningkatan load bussenes, organisasi unit usaha syariah

ditingkatkan menjadi Divisi Usaha Syariah (USY). November 2003 BNI

Syariah mendapatkan penghargaan sebagai “The Most Profitable Islamic

Bank” dari Bank Indonesia berkat kinerja BNI Syariah selama semester I

tahun 2003.

Tahun 2004 manajemen BNI menunjukkan komitmennya untuk terus

mengembangkan bisnis syariah dengan meningkatkan status bisnis usaha

syariah banking dan financial. Direncanakan akan dibuka 10 kantor cabang

syariah baru dan 25 KCPS di tahun 2005, terbukti pada tanggal 21 Juli 2005

dibukalah BNI Syariah Cabang Pekanbaru yang pada saat itu diresmikan oleh

Bapak Wali Kota Pekanbaru H. Herman Abdullah. Turut pula dihadiri oleh

Direktur BNI Suroto Moehadji, Pejabat Pemerintah, tokoh masyarakat dan
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pemuka agama Riau dimana BNI Syariah CabangPekanbaru ini memiliki

produk-produk sebagai berikut: pada produk pendanaan seperti tabungan BNI

Syariah Plus, Deposito Syariah, Giro Syariah, dan Tabungan Haji. Pada

Produk jasa seperti transfer, kliring, garansi bank, kalafah, inkaso, RTGS

(Real Time Gross Satlemant) dan ATM. Sedangkan pada produk pembiayaan

seperti pembiayaan mudharabah, murabahah, dan musyarakah.

4.2 Visi dan Misi BNI Syariah Cabang Pekanbaru

4.2.1 Visi BNI Syariah

“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam

layanan dan kinerja”.

4.2.2 Misi BNI Syariah

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.

4.3 Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Pekanbaru

Dalam setiap perusahaan ataupun lembaga perbankan struktur

organisasi mempunyai arti sangat penting agar pelaksanaan kegiatan maupun

usaha dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan hierarki dan

masing-masing unsur dapat berjalan dengan professional, simbiosis
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mutualisme dan sistematik. Bentuk organisasi dapat berbeda-beda antara satu

bank dengan yang lainnya. Bentuk ini juga selalu dipengaruhi oleh fungsi

dasarnya yaitu fungsi dasar kerja dari jenis kegiatan usahanya atau besar

kecilnya dari organisasi bank tersebut. Adapun kepengurusan BNI Syariah

Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut:
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Gambar IV.1 : Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Pekanbaru

Sumber : BNI Syariah Cabang Pekanbaru :2013
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4.4 Uraian tugas dan fungsi

Dari susunan struktur organisasi dapat dijelaskan tugas dan fungsi dari

masing-masing karyawan BNI Syariah Cabang Pekanbaru, yaitu:

1. Tugas dan Fungsi Branch Manager

a) Bertanggung jawab dalam hal pengelolaan cabang dalam

mengimplementasikan kebijakan direksi sesuai target, (anggaran).

b) Menetapkan strategi pencapaian anggaran termasuk pengembangan

SDM cabang.

c) Menetapkan strategi dalam menjalankan pimpinan dan pengurusan.

d) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang karyawan perseroan termasuk

penetapan gaji, pensiun, dan jaminan hari tua dan penghasilan lain-

lain bagi karyawan perseroan berdasarkan peraturan perundang-

undangan perseroan.

e) Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perseroan serta

mengupayakan pemberian pembiayaan yang berkualitas tinggi.

f) Memantau hasil audit cabang dan mengambil tindakan koreksi bila

diperlukan dan dapat memberikan suasana kerja yang harmonis dan

kondusif sehingga dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas

perseroan.

2. Tugas dan Fungsi Recovery & Remedial Head

a) Melakukan collection kepada nasabah pembiayaan.

b) Memproses usulan penyelamatan nasabah pembiayaan.

c) Memproses usulan dan eksekusi penyelesaian nasabah.
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d) Memproses usulan hapus buku nasabah pembiayaan.

3. Tugas dan Fungsi SME Financing Head

a) Memasarkan produk pembiayaan produktif ritel.

b) Memproses permohonan pembiayaan produktif ritel.

c) Melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan

pembiayaan produktif ritel.

d) Memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan produktif

kepada Recovery & Remedial Head sesuai ketentuan berlaku.

4. Tugas dan Fungsi Consumer Sales Head

a) Sales Officer

1) Memasarkan prosuk dana dan jasa konsumer dan

konstitusi/kerjasama lembaga.

2) Memasarkan produk pembiayaan konsumer.

3) Membina hubungan, memantau dan membantu apabila terdapat

permasalahan atas aktivitas pemasaran dana oleh SCO.

4) Mengelola aktivitas pemasaran yang dilakukan petugas Direct

Sales.

b) Sales Assistant

1) Memasarkan produk dana dan jasa konsumer dan institusi /

kerjasama lembaga.

2) Memasarkan produk pembiayaan konsumer.

3) Memproses verifikasi awal permohonan pembiayaan konsumer.

4) Memproses permohonan pembiayaan talangan haji.
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5. Tugas dan Fungsi Consumer Processing Head

a) Melakukan verifikasi data dan kelengkapan dokumen permohonan

pembiayaan konsumer.

b) Melakukan penilaian jaminan nasabah terkait proses permohonan

pembiayaan konsumer, jika cabang belum mengikuti aktivitas Sentra

Taksasi.

c) Memproses permohonan pembiayaan konsumer melalui aplikasi

proses pembiayaan dan mengelola validitas datanya.

d) Mengajukan keputusan atas pembiayaan konsumer yang telah

diproses.

e) Melakukan pemeriksaan data sistem informasi debitur untuk

pembiayaan produktif dan konsumer.

6. Tugas dan Fungsi Collection Assistant

a) Melakukan collection dan memproses usulan penyelamatan

pembiayaan konsumer.

b) Memproses pengalihan pengelolaan nasabah pembiayaan konsumer

kepada Recovery and Remedial Head sesuai ketentuan berlaku.

7. Tugas dan Fungsi Customer Service Head

a) Teller

1) Memproses permintaan transaksi keuangan dan non-keuangan

terkait rekening dana yang dilakukan melalui cabang.

2) Mengelola kebutuhan kas harian.

3) Melaksanakan prinsip APU dan PPT
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b) Customer Service

1) Melakukan pemasaan dana konsumer kepada nasabah walk in dan

cross / up selling kepada nasabah dana existing.

2) Memproses pembukaan dan penutupan rekening giro / tabungan /

deposito.

3) Memproses permohonan gadai / kepemilikan emas dan CCF.

4) Melaksanakan prinsip APU dan PPT

8. Tugas dan Fungsi Operational Head

a) Financing Support Assistant

1) mengelola proses administrasi pembiayaan (akad, pengikatan, SKP,

ceklist, asuransi, dokumen to be abtained, dll).

2) Memproses transaksi pencairan pembiayaan, pendebetan angsuran,

dan pelunasan.

3) Pengelola penyimpanan dokumen pembiayaan dan dokumen

jaminan pembiayaan.

4) Mengelola laporan kepada regulator terkait data debitur.

5) Mengelola hubungan dengan notaris.

b) Operational Assistant

1) Melakukan pembukuan transaksi cabang.

2) Memproses transaksi kliring.

3) Mengelola Daftar Hitam Nasabah.

4) Menyelesaikan Daftar Pos Terbuka.

5) Memproses pembukuan Garansi Bank, L/C dan SKBDN.
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9. Tugas dan Fungsi General Affairs Head

a) Mengelola laporan keuangan dan kebenaran pembukuan transaksi-

transaksi cabang.

b) Mengelola administrasi dan data kepegawaian cabang.

c) Mengelola urusan pengadaan cabang dan urusan umum lainnya.

d) Mengelola kepegawaian penunjang (satuan pengamanan, supir,

pelayanan, jaga malam, dll) cabang.


