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BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Dalam melakukan penelitian penulis mengambil tempat pada PT. Bank

Pengkreditan Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah yang berpusat di Air

Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhlillah berdiri

pada tanggal 11 Juni 1994 berdasarkan akte notaries H. Muhammad Afdal

Gazali, SH dengan modal disetor Rp. 200 Juta, izin operasional diberikan

berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No.Kep-197/KM 17/1996 tanggal 6

Juni 1996. Bank Syariah Berkah berkembang secara resmi beroperasi tanggal

23 Juni 1996, dengan fasilitas, sarana dan prasarana seadanya, Bank Syariah

Berkah memulai kiprahnya di pasar Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten

Kampar, ibarat bayi yang baru lahir kehadiran Bank disambut dengan antusias

oleh masyarakat Kampar karena sebagaimana diketahui masyarakat kampar

adalah masyarakat agamis yang cukup kuat menjaga dan memperhatikan nilai-

nilai islam.

Dalam perjalanannya Bank Syariah Berkah tidak luput dari rintangan

dan hambatan yang cukup berat dalam malaksanakan operasionalnya, salah

satunya ketika terjadi krisis moneter yang sangat mempengaruhi kehidupan

dan ekonomi masyarakat, tak kecuali debitur Bank sehingga banyak

pembiayaan yang diberikan yang mengalami kemacetan, namun dengan

perjuangan yang gigih dan melakukan perbaikan dalam semua rintangan dan
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hambatan tersebut dapat dilalui. Terbukti sejak awal pendiriannya Bank

Syariah Berkah alhamdullah selalu mengalami peningkatan dan pembukuan

keuntungan dari tahun ketahun.

Sebagaimana lembaga keuangan syariah semua produk, jasa dan

aktivitas perusahaan berpedoman pada ketentuan syariat sebagaimana diatur

dalam peraturan Bank Indonesia serta ketetapan Majelis Ulama Indonesia.

Dimana setiap produk yang dikeluarkan Bank (penghimpunan dan penyaluran

dana) telah mendapat pengesahan dari Dewan Syariah Nasional yang mana

juga telah dipraktekkan oleh Bank-bank Syariah lain, terutama bank Muamalat

sebagai pelopor lahirnya perbankkan syariah.

Saat ini Bank Syariah Berkah mempunyai 3 kantor pelayanan yaitu :

a. Kantor pusat yang berlokasi di Jl. Raya Pekanbaru Bangkinang KM. 50.

Pasar Air Tiris, Kecamatan Kampar.

b. Kantor pelayanan kas Danau Bingkuang di Desa Tambang (Pasar Danau

Bingkuang), Kecamatan Kampar.

c. Kantor pelayanan kas panam (Pekanbaru) Jl. HR. Soebrantas N0. 54

pekanbaru.

Ketiga kantor ini telah memberikan kontribusi yang signifikan pada

stake holder, baik dari sisi pembiayaan maupun pendanaan.

4.2 Sruktur Organisasi

Sruktur organisasi sangat penting dalam suatu perusahaan, dimana

sruktur organisasi dapat menjelaskan adanya penempatan dan pembagian

pekerjaan, tugas-tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang berlaku
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dalam perusahaan tesebut. Sruktur organisasi juga memungkinkan adanya

penempatan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi, unit-unit

organisasi, sehingga koordinasi dan kerjasama diantara semua tingkatan dapat

berjalan efektif dan efisien.

Adapun stuktur organisasi pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat Berkah

Dana Fadhlillah Air Tiris dapat dilihat pada gambar berikut :
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4.3 Penjabaran Tugas

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat umum pemegang saham, merupakan kekuasaan tertinggi

dalam organisasi yang berfungsi :

1. Mengangkat dan memberhentikan Komisaris dan Direksi.

2. Meminta pertanggung jawaban Dewan Komisaris dan Direksi atas

pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepada mereka dalam suatu

periode kepengurusan.

3. Menetapkan pembagian bagi hasil atau dalam Bank Konvensional

disebut dengan dividen, atas keuntungan yang diperoleh dalam periode

bersangkutan.

b. Dewan Komisaris

Sesuai dengan tanggung jawab Dewan Komisaris melaksanakan

fungsinya sebagai berikut :

1. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan rencana dan

anggaran yang telah dibuat dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang

Saham.

2. Memberikan persetuhuan atau penolakan atas usulan permohonan

pembiayaan diluar batas wewenang Direksi.

3. Melaksanakan semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai

dengan fungsinya.

c. Direksi

Direksi berfungsi dan mempunyai tanggung jawab, sebagai berikut :
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1. Masing-masing anggota Direksi, baik bersama-sama maupun sendiri-

sendiri mewakili Direksi dan PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah

Berkah Dana Fadhlillah dan hubungannya dengan pihak luar selain

bank, memimpin dan mengurus bank dalam arti kata yang seluas-

luasnya.

2. Menjalankan segala tindakan, baik pengurus maupun mengenai

pemilikan dengan pembatasan yang diatur tersendiri dalam akte

pendirian ataupun anggaran dasar perusahaan.

3. Mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan dan

pengolahan atas harta dan hutang Bank Pengkreditan Rakyat Syariah,

dengan pengertian segala perbuatan sehari-hari yang merupakan

tanggung jawabnya sesuai dengan jabatannya.

d. Pengawas Intern

Tanggung jawab dan fungsi :

1. Melaksanakan kontrol dan pengawasan melekat kepada pegawai dan

aktivitas kerja baik diseluruh unit perusahaan sehingga akan tercipta

efisiensi yang pada tahap berikutnya dapat memperkacil resiko atau

kasalahan dan kegagalan kerja.

2. Memeriksa voucher-voucher pembukuan dengan daftar mutasi

mengenai kebenaran posting, nomor rekening dan nominal yang

disesuaikan dengan print out.
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3. Mengelola voucher-voucher menurut buku besar dan tanggal

pembukuannya.

4. Memantau persediaan formulir berharga.

5. Memastikan atas pengiriman dokumen rahasia dan alat-alat panganan

tersimpan dan terpelihara sebagaimana mestinya.

6. Memastikan pengiriman laporan tepat pada waktunya.

7. Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas transaksi / voucher

pembukuan dan print out data komputer / pembukuan berupa jurnal

harian, neraca, dan rekening lainnya.

8. Mengontrol dan menganalisa realisasi kinerja keuangandibandingkan

dengan anggarannya.

9. Meneliti kembali proses pemberian dan pengelolaan pembiayaan

(termasuk pengecekan kelengkapan dokumen).

10. Melakukan pemeriksaan khusus (audit) secara periodik terhadap unit

kerja bank.

11. Melakukan inventarisasi tahunan atas persediaan peralatan dan

perabotan kantor.

12. Memeriksa dan menganalisasi neraca, laba / rugi secara up to date.

13. Memberikan masukan kepada Direksi atas suatu permasalahan dan

temuan yang ditemukan pada unit kerja bank.

14. Melaksanakan kontrol terhadap file dan dokumen debitur mengenai

persyaratan dan perlengkapan perjanjian pembiayaan.

15. Memberikan data atau informasi yang diminta oleh pemeriksa ekstern.
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16. Membuat dan penyusunlaporan pelaksanaan kegiatan kontrol / audit

harian, triwulan, semesteran dan pertanggung jawaban.

Pelimpahan wewenang dan pertanggung jawaban :

1. Pejabat pengawasan intern dalam menjalankan tugas dan

wewenangnya bertanggung jawab lansung kepada Direksi.

e. Pimpinan Kepala Kas

Fungsi dan tanggung jawab :

1. Melakukan pengawasan menyeluruh terhadap kegiatan dan aktivitas

pelayanan kantor kas.

2. Mengupayakan pelayanan optiman kepada nesabah, calon nasabah

atau masyarakat di kantor pelayanan kas.

3. Bersama direksi dan Account Officer membuat rencana pemasaran

bank di kantor pelayanan kas.

4. Melakukan otorisasi pengeluaran uang sesuai dengan batas wewenang.

5. Memeriksa selruh transaksi yang dilakukan di kantor pelayanan kas.

6. Melakukan pengecekan dan pengitungan uang kas setiap hari sebelum

disimpan di brangkas.

7. Menandatangani bilyet deposito dan buku tabungan nasabah sesuai

dengan batas wewenangnya.

8. Memasarkan dan melakukan kegiatan pemasaran (penghimpunan dan

penyaluran dana) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan dan

ketentuan bank.
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9. Melakukan penyaluran dana dan menjaga fortofolio pembiayaan pada

kondisi lancar dengan prinsip sehati-hatian.

10. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran pembiayaan mulai dari

permohonan pembiayaan sampai terealisasi pada kantor pelayanan kas.

11. Mengawasi tingkat kolektibilitas pembiayaan kantor pelayanan kas

agar tetap dalam kondisi lancar.

12. Menindaklanjuti permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon

nasabah, memberikan tanggapan serius sampai adanya keputusan tetap

atau permohonan tersebut.

13. Melaksanakan dan mengawasi terlaksananya pelayanan yang

memuaskan kepada nasabah maupun masyarakat.

14. Mengawasi penyimpanan dan pengarsipan file serta dokumen-

dokumen penting pada tempat yang telah disediankan.

15. Memantau dan mengawasi pembayaran angsuran, pembiayaan jatuh

tempo dan segera melakukan penagihan dan upaya penyelesaian jika

terjadi tunggakan atau permasalahan angsuran nasabah.

16. Melakukan kunjungan dan pemantauan terhadap perkembangan usaha

debitur.

17. Melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan yang berada

dibawahnya.

18. Melaporkan secara rutin (semesteran) kinerja karyawan yang berada

dibawahnya kepada Direksi.
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19. Membayarkan kewajiban dan beban kantor pelayanan kas lainnya yang

bersifat rutin dan tepat waktu sesuai dengan wewenang dan

kapasitasnya.

20. Memberikan penugasan yang layak kepada bagian dibawahnya sesuai

dengan bidang pekerjaan masing-masing.

Pelimpahan wewenang dan pertanggung jawaban :

1. Pimpinan kantor pelayanan kas dalam menjalankan tugas

wewenangnya bertanggung jawab kepada direktur.

Ringkasan pekerjaan :

Mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi, dan bertanggung jawab

atas terlaksananya kegiatan pelayanan dan pemasaran yang progresif,

berkembang secara sehat berdasarkan kebijakan perusahaan dan prinsif

kehati-hatian, mengupayakan keamanan bank terutama aktivitas kantor kas

yang berada diwewenangnya.

f. Bagian Kasir

Tugas dan Tanggung jawab.

1. Memberikan pelayanan kepada nasabah secara cepat, cermat, lancar

dan ramah sehubungan dengan transaksi yang dilakukan.

2. Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia, surat-

surat berharga lainnya baik milik bank maupun Nasabah yang

dipercayakan disimpan di Bank.

3. Bertanggung jawab atas kecocokan Saldo awal dangan saldo akhir

uang tunai pada Box Teller di akhir hari.



62

4. Menerima, menyusun serta menghitung secara hati-hati setiap setoran

nasabah.

5. Mengatur dan menyimpan pengeluaran uang berdasarkan slip

penarikan dari nasabah.

6. Menandatangai formulir-formulir serta slip setoran dan slip penarikan

dari nasabah.

7. Menerima persetujuan pejabat yang berwenang untuk mengotoritaskan

pengeluaran uang.

8. Membubuhi cap “tunai”, “verivikasi” dan cap-cap lain setiap dokumen

pembayaran yang diuangkan atau penerimaan kas.

9. Mengurus penerimaan uang kas untuk “petty casei”, penarikan

tabungan atau deposito yang telah disetujui oleh pejabat Bank yang

ditunjuk.

10. Melakukan input transaksi tunai terhadap tabungan dan deposito serta

pengambilan uang tunai lainnya.

11. Melaporakan kepada manajer operasional jumlah kas yang tersedia

jika sudah mencapai batas maksimum dan minimum.

12. Bertanggung jawab atas kebenaran perhitungan uang.

13. Kekurangan atau kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian

merupakan tanggung jawab kasir.
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14. Melaporkan kondisi fisik uang (tidak layak beredar atau jumlah uang

kecil yang telah banyak) untuk ditukarkan ke Bank Indonesia atau

Bank Umum lainnya.

15. Kasir bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan

pendokumentasian pemohon tabungan dan deposito beserta

kelengkapannya.

16. Kasir bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyimpanan surat-

surat berharga Bank seperti buku tabungan, biaya deposito di Bank

lain, chek serta surat-surat berharga lainnya.

g. Umum dan Personalia

Tugas dan tanggung jawab:

Kegiatan umum :

1. Bertanggung jawab terhadap kegiatan pengamanan aset Bank.

2. Mengelola dan mengadministrasikan aktiva tetap, perabotan atau

peralatan kantor dan alat-alat tulis kantor serta kegiatan sewa-

menyewa kantor.

3. Mengontrol pemakaian inventaris dan melakukan perbaikan

sebagaimana diperlukan.

4. Bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengelolaan peralatan

dan kebutuhan kantor dan batas wewenangnya.

5. Merencanakan dan melaksanakan pembelian atau pengadaan barang

kebutuhan kantor, barang-barang cetakan, alat- alat tulis, kendraan

dinas, serta komunikasi serta lain-lainnya dengan mengajukan

permohonan pembelian terlebih dahulu kepada Direksi.
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6. Mengawasi penyimpanan, pengeluaran dan penggunaan alat tulis,

barang-arang cetakan dan persediaan barang.

7. Mengupayakan dan menciptakan suasana yang bersih dan nyaman

dilingkungan kerja melalui penataan ruangan dalam peralatan kerja

sesuai dengan kepastian Bank.

8. Melaksanakan perhitungan dan pembayaran pajak, listrik, telepon, air,

asuransi dan lain-lain.

9. Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian (kas kecil)

dan mengupayakan efisiensi terhadap pengeluaran atau biaya-biaya

tersebut.

10. Melaksanakan pengiriman, penerimaan dan pengarsipan surat-surat,

internal memorandum, deposisi, nota-nota dan laporan-laporan kepada

nasabah, Bank Indonesia, lembaga-lembaga lain serta pihak-pihak

lainnya melalui pengiriman langsung, pos, faximel dan lain-lain.

11. Menyiapkan, mendistribusikan serta memelihara peraturan-peraturan

atau ketentuan perusahaan, internal momerendum dan surat edaran

yang berhubungan dengan kegiatan Bank.

12. Menyiapkan, memelihara melakukan pengkiriman dan struktur

organisasi perusahaan, jop description, SK Direksi, peraturan

perusahaan, perjanjian dengan pihak lain serta kariyawan.

13. Melakukan pengurusan dan pembaharuan surat-surat yang

berhubungan dengan legalitas perusahaan, serta akta perusahaan, izin

operasional, tanda daftar perusahaan serta surat-surat penting lainnya

yang berhubungan dengan perusahaan.



65

14. Menyimpan dan memelihara dokumen-dokumen penting Bank,

seperti: akta pendirian Bank, perjanjian-perjanjian Bank dengan pihak

lain, data-data pengurus dan pemegang saham serta surat-surat penting

lainnya.

15. Mengatur dan menyediakan makanan dan minuman karyawan atau

tamu.

16. Mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan-kegatan seremonial,

seperti : Ulang tahun Bank, hari-hari besar, rapat umum pemegang

saham dn kegiatan yang berhubungan dengan humas.

17. Mengusahakan agar selalu tersedia fasilitas pemeliharaan dan

keamanan yang baik atas milik Bank guna menghindari kerugian yang

timbul oleh kebakaran, perampokan, tindakan-tindakan kriminal

lainnya atau kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan oleh

karyawan maupun oleh pihak luar.

Kegiatan personalia :

1. Membuat perencanaan kebutuhan karyawan dan mengkoordinasi

dengan Direksi.

2. Melakukan pendataan dan proses seleksi penerimaan calon karyawan.

3. Menerima hasil evaluasi hasil kariyawan dari masing-masing manajer

atau atasan lansung karyawan.

4. Melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan karyawan secara umum.

5. Membuat laporan rekapitulasi penilaian kinerja kariyawan.

6. Membuat rencana kenaikan gaji dan atau pangkat karyawan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.
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7. Mengusulkan dan melaksanakan pendidikan yang dilaksanakan secara

intern (in house training) maupun ektren secara memelihara hubungan

kerja sama dengan lembaga pendidikan khususnya dibidang

perbankan.

8. Mengupayakan terciptanya kedisiplinan karyawan serta

menyampaikan usulan penindakan administrasi dan hukum disiplin

kepada Direksi dan atau Manajer unit karyawan  yang bersangkutan

terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran.

9. Mengurus pemindahan dan peberhentian pegawai sesuai dengan

kebutuhan dan keputusan Direksi.

10. Meninjau, memperbaharui dan menyusun ketentuan kepegawaian,

penetapan dasar pengajian, tunjangan, fasilitas dan lain-lain bentuk

penghasilan pegawai.

11. Melakukan penyempurnaan program, pengembangan pegawai

kaderisasi dan peningkatan produktifitas kerja.

12. Menampung keluhan-keluhan yang diajukan oleh karyawan serta

memberikan jalan keluarnya, sehingga dapat tercipta suasana kerja

yang kondunsif, dinamis, harmonis, produktif, dan inovasi.

13. Membayar gaji karyawan sebagaimana tertera dalam daftar gaji.

14. Mengadministrasikan dan melaporkan keperluan asuransi dan

perlindungan karyawan.

15. Menyelenggarakan kegiatan kerohanian (pengajian-pengajian),

rekreasi dan olahraga dilingkungan pegawai Bank dalam rangka

peningkatan keimanan dan menetapkan mental serta akhlak karyawan

beserta keluarganya.
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h. Legal dan Administrasi pembiayaan

Tugas dan tanggung jawab:

1. Mengatur, mengkoordinasi dan mengawasi semua aktivitas yang

berhubungan dengan administrasi pembiayaan.

2. Melakukan peninjauan jaminan kelapangan bersama dan atau tanpa

account afficer, dalam rangka pengecekan data-data jaminan

pembiayaan nasabah terhadap kondisi yang sebenarnya.

3. Membuat laporan transaksi atau penilaian jaminan, baik dari hukum

maupun ekonomis agunan yang diajukan.

4. Membuat kelengkapan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan

ealisasi pembiayaan nasabah (setelah disetujui pejabat yang

berwewenang sesuai kapasitas masing-masing) seperti : perjanjian

pembiayaan, offering leter, (surat persetujuan pemberian pembiayaan)

half sheet pembiayaan, slip : biaya administrasi, biaya notaris, biaya

asuransi, biaya matrei, tabungan wajib, dan dokumen-dokumen wajib

yang diperlukan.

5. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan dokumen yanh

telah dibuat dan diserahkan oleh account afficer sebelum disimpan

ketempat masing-masing. Serta memperhatikan catatan persetujuan

comite credit meeting untuk dipenuhi sebagaimana catatan tersebut.

6. Melakukan proses pengikatan perjanjian, dengan nasabah dengan

notaris meupun pengikatan dibawah tangan, sesuai ketentuan masing-

masing.



68

7. Mengatur dan mengkoordinir pengikatan jaminan dengan notaris.

8. Mengatur dan bertanggung jawab terhadap penyerahan sampai

dikembalikannya dokumen-dokumen yang diserah kan kekantor

notaris atau karyawan.

9. Mengawasi dan mengatur persiapan semua dokumen yang

berhubungan dengan pembiayaan menurut sistem dan tata laksana

yang telah ditetapkan.

10. Menyimpan dokumen permohonan pembiayaan debitur yang telah

direalisasi telah disediakan.

11. Mengatur peminjaman arsip dokumen pembiayaan kepada pegawai

yang berwewenang dan bertanggung jawab atas pengembalian,

kerusakan atau besrta usulan pembiayaan yang dibuat account afficer

(AO) ketempat yang kehilangan dokumen-dokumen tersebut.

12. Membuat berita acara atau administrasi peminjam, penggantian, dan

penyerahan (pengambialan) dokumen atau jaminan nasabah setelah

mendapat persetujuan Direksi atau manajer perusahaan.

13. Mempelajari perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen pembiayaan

yang telah ada dari segi hukum dan administrasi selanjutnya

memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

14. Memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum advis, kepada

Direksi sehubungan dengan tindakan hukum yang akan diambil

perusahaan terutama yang berkenaan dengan pembiayaan.
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15. Membuat tugas-tugas penagihan dan pengambilan alih jaminan.

i. Account Officer (AO)

Tugas dan tanggung jawab :

1. Mencari wilayah penyaluran dzn penghimpun dana baru dengan

memperhatiakan potensi dan peluang produk yang sangat diterima oleh

masyarakat.

2. Mencari debitur dan deposan potensial.

3. Melemparkan dana seaman mungkin dengan melakukan analisis

pembiayaan secara cermat dan hati-hati terhadap calon debitur.

4. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan dan

realisasi pembiayaan.

5. Menjaga hubungan baik dengan debitur dan melakukan pembiayaan

jika diperlukan.

6. Memonitor pembiayaan yang telah disalurkan dan melakukan

penagihan secara penyelesaian pembiayaan debitur menunggak dan

bermasalah.

7. Melakukan evaluasi terhadap debitur yang bermasalah, potensi

bermasalah mauun debitur lancar serta memberikan laporan

rekomendasi sesuai dengan kondisi debitur retruturisasi, reschedule,

reconditioning pembiayaan.

8. Melakukan evaluasi terhadap debitur yang bermasalah, potensi

bermasalah maupun kepada Direksi melalui manajer pemasaran.



70

9. Melakukan tugas-tugas pemasaran lainnya yang diberikan oleh

manajer pemasaran dan Direksi.

10. Mengembangkan produk-produk penghimpun dana serta

melaksanakan perencanaan stategis yang telah dibuat untuk menarik

nasbah deposan sebanyak mungkin.

j. Asisten Umum

1. Bertanggung jawab terhadap keamanan kantor dengan melakukan

upaya optional dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan Bank.

2. Melakukan kegiatan pengiriman dan pengambilan uang serta

mengupayakan keamanan kegiatan tersebut.

3. Bertanggung jawab terhadap kebersihan, kenyaman, kerapian dan tata

laksana kantor yang baik dan menyenangkan.

4. Melakukan pembersihan kantor setiap hari.

5. Membantu kelancaran pekenjaan bagian umum, khususnya yang

berkenaan dengan pembelian barang, perbaikan alat atau inventaris,

pengiriman surat serta kegiatan umum lainnya.

6. Membantu kegiatan transportasi karyawan maupun Direksi Bank untuk

keperluan kegiatan Bank.

7. Menyediakan makanan dan minuman tamu yang dikoordinasi dengan

bagian umum.

8. Mambantu kelancaran aktivitas Bank lainnya yang diberikan oleh

bagian umum dan operasional.


