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BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Perbankan

Kegiatan dan sejarah perbankan telah dimulai sejak zaman Babylonia

dan terus berkembang hingga zaman yunani kuno dan romawi dan kegiatan

perbankan Barat yang dibawa oleh para pedagang Eropa, dan terus

berkembang hingga kegiatan perbankan ini menyebar keseluruh dunia,

terutama daerah jajahan eropa.

Pada mulanya kegiatan perbankan dari jasa penukaran uang, sehinggga

dalam sejarah perbankan arti bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan

uang, dimana kegiatan penukaran uang tersebut sekarang dikenal dengan

perdagangan valuta asing (Money Changer).

Dalam perkembangan selanjutnya kegiatan perbankan berkembang

lagi menjadi tempat penitipan uang, yang kini dikenal dengan kegiatan

simpanan (tabungan). Kegiatan perbankan bertambah lagi sebagai tempat

peminjaman uang. Kegiatan perbankan terus berkembang seiring dengan

perkembangan masyarakat, dimana bank tidak lagi sekedar sebagai tempat

menukar uang atau tempat menyimpan dan meminjam uang. Hingga akhirnya

keberadaan bank sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat,

hingga tingkat Negara, dan bahkan sampai tingkat internasional.
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4.2 Sejarah Perbankan di Indonesia

Sejarah perbankan di Indonesia dikenalkan oleh Negara Belanda

sebagai negara yang pernah menjajah Indonesia sejumlah bank di Indonesia

tidak lepas dari Negara yang pernah menjajahnya baik milik pemerintah

maupun Bank milik swasta nasional. Berikut akan dijelaskan sejarah

perbankan milik pemerintah yaitu :

a. Bank Sentral

Bank sentral di Indonesia ialah Bank Indonesia (BI) berdasarkan

undang-undang no 13 tahun 1968. Dan kemudian ditegaskan lagi dengan

UU no 23 tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari De Javesche

Bank yang dinasionalkan di Tahun 1951.

b. Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekpor Impor

Bank ini berasal dari De Algemes Bank, kemudian dilebur setelah

menjadi tunggal dengan Nama Bank Nasional Indonesia (BNI) unit II

yang bergerak dibidang rural dan ekspor impor (exim), dipisahkan lagi

menjadi :

1. Yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan UU

no 12 tahun 1968

2. Yang membidangi Exim dengan UU no 22 tahun 1968 menjadi Bank

Export Import Indonesia.

c. Bank Negara Indonesia (BNI 46)

Bank BNI menjalani unti III dengan UU No 17 Tahun 1968

menjadi Bank Negara Indonesia “46
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d. Bank Mandiri

Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya

(BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia

(Bapindo) dan bank export import Indonesia (Bank exim). Pada tahun

1999 keempat Bank ini melaksanakan merger dan menghasilkan beberapa

Bank diantaranya :

1. Bank Dagang Negara (BDN)

2. Bank Bumi Daya (BBD)

3. Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)

4. Bank Pembangunan Daerah (BPD)

5. Bank Tabungan Negara (BTN)

4.3 Sejarah Berdirinya BRI Unit

Bank Rakyat Indonesia didirikan oleh seorang Patih Banyumas yang

bernama Raden Bei Aria Wiraatmaja. Ketika itu ias menyadari akan

pentingnya sebuah lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman

ringan untuk menepis jeratan lintah darat. BRI Unit Desa pertama kali

didirikan pada tahun 1969 di Yogyakarta sebagai pilot proyek penyaluran

kredit BIMAS (Bimbungan Massal) dan INMAS (Intensifikasi Massal).

Fungsi BRI Unit Desa saat itu adalah sebagai fungsi chanelling Kantor

Cabang BRI dalam menyalurkan kredit Bimas lansung kepada petani. Sistem

pelayanan Kredit Bimas :

1. Merupakan kredit bersubsidi dengan suku bunga di bawah suku bunga

pasar.
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2. Sasaran kredit hanya ditujukan kepada kelompok tertentu yaitu petani

dengan pendekatan berupa paket (massal) yang salah satu kriterianya

adalah berdasarkan luas areal persawahan.

Selanjutnya sejak akhir tahun 1970 an disamping melayani kredit

Bimas, BRI Unit juga melayani redit Mini dan Midi dengan suku bunga 15%

per tahun dalam bentuk plafond kredit mini sampai dengan Rp 100.000 serta

kredit midi sampai dengan Rp 1.000.000. seiring dengan performance kredit

Bimas yang semakin memburuk dan kebijakan pemerintah membesarkan

KUD, maka banyak kalangan menyarankan kepada pemerintah agar Kredit

Bimas dan lainnya dipindahkan penyalurannya melalui KUD. Akibat

pengalihan penyaluran kredit Bimas ke KUD, praktis BRI unit desa tidak

mempunyai kegiatan sedangkan kredit mini dan midi masih sangat kecil dan

Tabanas pun sulit dikembangkan. Atas dasar keadaan tersebut maka Direksi

BRI membuat alternatif untuk keberadaan BRI Unit Desa dengan

mempertimbangkan 3 (tiga) opsi yaitu :

1. Menutup BRI Unit Desa melakukan PHK terhadap pegawainya.

2. Menyerahkan pengelolaan BRI Unit Desa besrta pegawainya

keinstansi/lembaga lain.

3. Memperthankan keberadaan BRI Unit Desa dalam lingkungan BRI dengan

mengatur kembali pola operasional sehingga dapat hidup mandiri.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, akhirnya BRI memilih opsi ketiga

yaitu mempertahankan BRI Unit Desa dalam lingkungan BRI. Sebagai upaya

agar BRI Unit dapat bertahan maka dengan bantuan konsultan yang tergabung
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dengan bantuan konsultan yang tergabung dalam CPIS (Center Policy and

Implementation Studies) yaitu sekelompok dari Harvard dan atas dukungan

Depkeu. Para konsultan tersebut merekomendasikan agar BRI Unit paska

Bimas dapat menjual produk komersial yang akhirnya diberi nama Kupedes 2.

Periode 1984 s/d 1985 Akhir tahun 1983 pengelolaan kredit bimas secara

resmi dilimpahkan kepada KUD dan pelayanan kredit mini dan midi

dihentikan dan mulai diintrodusir kredit umum pedesaan (KUPEDES)

berdasarkan Nose : S.18/INV/1984.

1. Januari 1984 dilakukan Rekonstruksi BRI Unit Desa dengan memisahkan

sistem pembukuan BRI Unit desa dari pembukuan kantor cabang BRI

sehingga BRI Unit Desa mempunyai pembukuan sendiri serta membuat

neraca dan Rugi Laba sendiri.

2. BRI Unit Desa mulai melakukan kegiatan mobilisasi dan melalui produk

Simpanan Pedesaan (Simpedes).

3. Pada periode ini BRI Unit Desa mulai mampu membiayai sendiri

operasionalnya (Full Financial self sufficiency). Namun belum

menghasilkan laba bagi BRI Unit desa.

4. Periode 1986-Sekarang. Periode ini merupakan periode laba rugi BRI Unit

Desa yang akhirnya berkembang menjadi profit centre hingga sekarang.

Pada periode ini terjadi banyak perkembangan di BRI Unit Desa yaitu

dengan mulai dikembangkannya sistem pengelolaan BRI Unit Desa mulai

dari produk sampai pengembangan SDMnya. Pengembangan yang

dilakukan antara lain :
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a) Pengembangan bisnis ke arah Full Comersial sehingga kebijakan

Princing produk lebih disesuaikan dengan suku bunga pasar.

b) Pembaharuan sistem akuntansi.

c) Relokasi BRI Unit Desa ke tempat-tempat yang lebih strategis ke pusat

bisnis, termasuk Wilayah kota/sub urban.

4.4 Sejarah Berdirinya BRI Unit Sungai Pakning

BRI Unit Sungai Pakning didirikan pada tanggal 5 januari 2000, yang

beralamat di jalan Jend. Sudirman No. 42 A, Sungai Pakning. BRI Unit

Sungai Pakning ini didirikan di Sungai Pakning untuk mempermudah

masyarakat Sungai Pakning Transaksi keuangan yang semula BRI hanya ada

di Bengkalis.

4.5 Visi dan Misi BRI Unit Sungai Pakning

1. Visi BRI Unit Sungai Pakning

Menjadikan BRI Unit Sungai Pakning sebagai lembaga keuangan

dengan reputasi Internasional dan tumbuh secara sehat melalui penyediaan

jasa perbankan yang dibutuhkan pengusaha mikro.

2. Misi BRI Unit Sungai Pakning

a. Memberikan layanan perbankan tanpa subsidi kepada nasabah dengan

menawarkan produk pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya dengan

bunga pasar.

b. Memberikan layanan jasa keuangan yang dibutuhkan nasabah mikro

melalui BRI Unit.
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Tugas dan Wewenang Masing-Masing Jabatan :

1) Kepala Unit

1. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Pengembangan bisnis BRI Unit di wilayah kerjanya untuk

mencapai laba yang maksimal.

b. Mengevaluasi/memonitor BRI Unit di wilayah kerjanya untuk

mengetahui positioning BRI Unit dibandingkan dengan bank

pesaing danmenyampaikan laporan hasil evaluasi/monitoring

kepada AMBM dan pinca

c. Melaksanakan  pemberantasan tunggakan Kupedes

d. Selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dalam rangka

memperlancar tugas-tugas marketing.

e. Mengadakan hubungan kerja sama dengan instansi/perusahaan di

wilayah kerjanya untuk meningkatkan pelayanan simpanan,

pinjaman dan pembayaran gaji, serta peluang bisnis lainnya.

f. Memimpin kantor BRI Unit dalam rangka menjamin kelancaran

operasional BRI Unit.

g. Menjamin terlaksananya pelayanan prima (baik pihak ekstern

maupun intern) untuk mencapai kepuasan nasabah dan keamanan

bank.

h. Mampu melaksanakan pekerjaan mantra, serta menggantikan

fungsinya dalam hal yang bersangkutan berhalangan untuk

kelancaran operasional dan keamanan bank.
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i. Memelihara citra BRI Unit pada khususnya BRI dalam rangka

menanamkan citra bank kepada nasabah.

j. Sebelum close sistem memeriksa laporan error correction, dan

berita acara penyelesaian selisih kas.

2. Wewenang

a. Memutus permintaan Kupedes di dokumen (berkas) dan system

brinets sesuai kewenangan.

b. Mengusulkan biaya kerugian karena kasus.

c. Memfiat pencairan dan setoran simpanan sesuai kewenangan.

d. Menandatangani biyet deposito sesuai limit kewenangan.

e. Mengusulkan pelaksanaan promosi produk simpanan dan memfiat

biaya promosi sesuai kewenangan.

f. Menandatangani surat keluar biasa yang terdiri dari surat dan

laporan rutin.

g. Memblokir dan melepaskan blokir.

2) Mantri

1. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Menganalisis dan memeriksa permintaan pinjaman dan

mengusulkan pinjaman agar pinjaman yang diberikan layak dan

aman bagi bank.

b. Memperkenalkan dan memasarkan produl-produk BRI untuk

mencapai profit yang maksimal.
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c. Melaksanakan pemberantasan tunggakan dan mengusulkan

langkah-langkah penanggulangannya untuk meningkatkan kualitas

pinjaman.

d. Menyampaikan hasil kunjungan pembinaan nasabah dan atau calon

nasabah kepada Ka. Unit dalam rangka memperluas jangkauan

pelayanan.

e. Selalu berusaha meningkatkan pengetahuan pengetahuan dan

keterampilan dalam rangka memperlancar tugas-tugas marketing.

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ka.Unit sepanjang

tidak melanggar azas pengawasan intern.

g. Mencari nasabah-nasabah penyimpan potensial untuk memperkuat

funding base di BRI Unit.

h. Menyampaikan laporan kepada Ka.Unit apabila dijumpai adanya

penyimpangan dalam pelaksanaan operasional BRI Unitnya untuk

menghindarkan dan untuk meminimalkan kerugian akibat

penyimpangan.

2. Wewenang

a. Memprakarsai permintaan pinjaman.

b. Memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman.

3) Teller

1. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Memberikan pelayanan kepada nasabah atau calon nasabah dengan

sebaik-baiknya untuk kepentingan BRI.
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b. Memelihara citra BRI Unit khususnya dan BRI pada umumnya

untuk menjaga kepentingan BRI.

c. Pengurusan kas untuk mengamankan aset bank

d. Memastikan kelancaran dan ketepatan pelayanan setoran,

pembayaran dari bank ke nasabah untuk kepentingan bisnis.

e. Menyetorkan setiap kelebihan kas selama jam kerja dan

menyetorkan sisa kas pada akhir hari ke kas induk untuk keamanan

kas.

f. Memastikan keamanan dan kecocokan uang kas yang ada didalam

ruang teller untuk kelancaran pelayanan nasabah.

g. Memastikan kelengkapan bukti-bukti kas tunai yang ada di dalam

ruang teller untuk kelancaran pelayanan nasabah.

h. Membuat registrasi ke teller untuk tertib administrasi.

i. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar dari dan ke BRI Unit

untuk kepentingan tertib administrasi.

j. Menatakerjakan kartu ATM.

4.6 Struktur Organisasi

Suatu organisasi agar dapat berjalan dengan lancer dan dapat mencapai

sasaran yang diinginkan, maka perlu adanya struktur organisasi sesuai dengan

perubahan dan memuat pembagian wewenang dan tugas serta fungsi masing-

masing sesuai dengan tanggung jawabnya. Struktur organisasi merupakan

gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama dan orang-orang yang
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terdapat didalamnya serta tanggung jawab masing-masing bagian di dalam

suatu badan dalam rangka usaha untuk pencapaian tujuan.

Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sungai Pakning, Kabupaten

Bengkalis menggunakan struktur organisasi dengan sistem garis dan staff,

karena kesatuan perintah dalam organisasi tetap dipertahankan artinya atasan

mempunyai bawahan tertentu dan bawahan hanya menerima perintah dari

atasan. Adapun struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sungai

Pakning, Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :
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