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BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Dalam tahun 1912 dengan Staatbalt 1912-1913 pemerintah Hindia

Belanda menetapkan suatu lembaga yang berbadan hukum dengan nama Cntrale

Kas yang berfungsi sebagai Bank Sentral bagi Volksbanken termasuk juga Bank

Desa.

Sebagai akibat resesi dunia tahun 1929-1932 banyak Volksbanken yang

tidak berjalan dengan baik.Untuk mengatasi kesulitan tersebut, maka pada tahun

1932 didirikan Algemeene Volkscredietbank (AVB).Sebagai kelanjutan dari

Centrale Kas dalam hal ini merupakan integrasi Volksbanken.

Pada jaman pendudukan Jepang, AVB diganti namanya menjadi Syomin

Ginko (bank rakyat) berdasarkan undang-undang No.39 tanggal 3 Oktober 1942.

Setelah kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, dengan Peraturan Pemerintah

no. 1 tahun 1946, maka ditetapkan berdirinya Bank Rakyat Indonesia yang

merupakan Bank Pemerintah yang dulunya berturut-turut bernama Algemeene

Volkscredietbank dan Syomin Ginko. Sementara itu pihak Netherlands Indies

Civil Adminisrtration (NICA) di Jakarta mendirikan kembali kantor besar

Algemeene Volks Crediet Bank.

Berdasarkan surat Dewan Moneter No 3228/SEKR/BRI Tanggal 25

September 1956, BRI telah ditetapkan sebagai Bank Devisa. Keputusan tersebut

ditetapkan mengingat BRI mempunyai banyak kantor cabang yang tersebar
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diseluruh Indonesia sehingga diharapkan BRI dapat memberikan pelayanan yang

lebih merata kepada para nasabah yang bergerak dalam perdagangan luar negeri.

Pada awalnya, Bank Rakyat Indonesia didirikan oleh raden Aria

Wiriatmaja pada tahun 1896 dengan nama “De Purwokertosehe Hulp en

Spaarbank der Inlandsche Hoofden“ di Purwokerto, Jawa Tengah untuk mengolah

dana Masjid kemudian disalurkan pada masyarakat dengan cara yang sederhana.

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah RI mengubah nama

lembaga keuangan ini menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada 22 Ferbuari

1946. BRI kemudian menjadi Bank pertama yang dimiliki pemerintah Indonesia

yang berperan aktif dalam membangun ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 peranan perbankan nasional perlu

ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana

masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor

perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan

menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan

memperkuat struktur perekonomian nasional. Demikian pula Bank perlu

memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja

perekonomian diwilayah operasi tiap-tiap kantor.

Menyadari bahwa dalam pengembangan usahanya BRI akan menghadapi

kendala terbatasnya sumber daya yang ada, maka dalam pelaksanaannya perlu

adanya alokasi sumber daya seefisien mungkin disamping keharusan adanya

perubahan sikap mental sumber daya manusia yang ada. Untuk itu BRI

menetapkan strategi baru dibidang usaha untuk memperkokoh ketahanan Bank
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dalam jangka panjang sehingga BRI dapat memanfaatkan peluang bisnis yang ada

yang kesemuanya tercantum dalam Corporate Plan BRI 1995-2000, dimana BRI

membagi kegiatan usahanya menjadi tiga Strategic Business Unit (SBU) yaitu:

1 . Commercial and Retail Banking (CRB)

Melakukan peningkatan efisien dalam pelayanan dan peningkatan

kualitas dalam penilaian resiko usaha melalui unit kerja yang bertindak

sebagai Financial Intermediary.

2.  Unit Retail Banking (URB)

Merupakan Strategi usaha yang akan ditetapkan oleh BRI untuk

mengembangkan BRI unit yang merupakan salah satu lembaga keuangan

yang kegiatan operasionalnya meliputi kepelosok kepedasaandan bertujuan

untuk mendukung program pemerintah dan membangun ekonomi

pedesaan.

3.  Corporate &Internasional Banking (C&IB)

Untuk mendukung nasabah BRI yang berskala besar /korporasi

serta kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan melalui BRI.

Semua peraturan dari kebijaksanaan yang berasal dari BRI pusat maka

cabang-cabang akan mengikuti. Maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI

No. Kep: S.67 DIR/12/1982 tanggal 2 Desember 1982 ditentukan hari jadi BRI

adalah 16 Desember 1895.
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4.2. Visi, Misi, dan Struktur Organisasi Perusahaan

a) Visi

“Menjadi Bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan

nasabah “.

b) Misi

a) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan

pelayanan dengan usaha mikro kecil dan menengah untuk menunjang

perkembangan ekonomi masyarakat.

b) Memberikan pelayanan prima dengan nasabah dengan melalui jaringan

kerja yang tersebar luas yang didukung oleh sumber daya manusia yang

professional dengan melaksanakan praktek good corporate

governance.

c) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak

yang berkepentingan.

c. Struktur Organisasi Perusahaan

Setiap badan organisasi ataupun perusahaan mempunyai tujuan

untuk kehendak yang telah ditetapkan jauh sebelumnya dalam proses

perencanaan. Langkah utama dalam mencapai tujuan adalah

merencanakan dan merumuskan struktur organisasi yang sesui dengan

konsisi dan kebutuhan organisasi serta mencerminkan unsure kejelasan

dan fleksibel. Hal ini dimaksud karena struktur organisasi merupakan alat

dan kerangka dasar yang membantu organisasi mencapai tujuan.
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Proses perencanaan struktur organisasi ini membuat gambaran,

pengaturan dan pengklasifikasian tugas, tanggung jawab dan serta

wewenang personal serta bagian dari seksi yang ada pada organisasi.

Disamping itudidalam struktur harus pila menggambarkan jaringan-

jaringan koordinasi atau fungsi dan seluruh aktivitas organisasi satu

dengan yang lainnya saling terkait. Dengan demikian struktur organisasi

yang menata proses dan mekanisme kerja dan sekaligus memungkinkan

pemilihan strategi  dan kebijaksanaan yang selaras dalam upaya dalam

mencapai tujuan organisasi secara lebih sehat dan efektif.

Dengan tersusunnya struktur secara fleksibel dan tegas, maka tiap

bagian dan seksi yang ada pada perusahaan siap melaksanakan tindak

lanjut yang terkoordinasi dalam mencapai hasil tahap yang menompang

tujuan akhir.

Manejemen Bank Rakyat Indonesia Cabang Ukui dipimpin oleh

seorang kepala cabang yang membawahi bagian Marketing dan Lending

Officer, bagian Operation Manager dan bagian Unit Desa Officers secara

langsung.

Seorang kepala marketing lending dan officers membawahi bagian

account officers kredit umum, account officers tap/sun, account officers

kredit program dan pet TPSP KUD.

Operation manager membawahi sub bagian accounting officer

(koordinator akuntansi dan laporan), credit administration officers

(koordinator administrasi kredit), operation officers, seksi rumah tangga,
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dimana sub bagian membawahi seksi. Sub bagian accounting officers

(koordinator akuntansi dan laporan)membawahi seksi :

a) Verifikatur

b) Rekonsiliasi

c) Operator

d) Laporan

Sub bagian Credit Administration Officers (koordinator administrasi

kredit) membawahi seksi :

a) OPK kr. Umum

b) OPK Tap/Sun

c) Protoffolio

Sub bagian Operation Officer membawahi seksi :

a) Data Entry

b) Supervisor bagian teller tunai, teller kliring, TKK, Payment Point.

c) Kasi pelayanan bagian UPN (Unit Pelayanan Nasabah), Pet Kliring,

Artomall

Seksi Rumah Tnagga membawahi :

a) Sekretariat

b) Personalia

c) Logistik

d) Pengemudi

e) Pramubakti

f) Satpam
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Gambar 4.1 : Struktur Organisasi PT. Bank BRI Kas Pembantu Desa Bukit
Lembah Subur Ukui Kabupaten Pelalawan

Sumber : PT. Bank BRI Kas Pembantu Desa Bukit Lembah Subur Ukui,
Kabupaten Pelalawan 2014
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c) Ikut pembiayaan proyek yang mempunyai dampak sosial ekonomis

tinggi namun kurang menguntungkan dari segi komersial.

Pemberian Kredit pada sektor koperasi, tani dan nelayan yang

melingkupi :

a) Membantu perkermbangan koperasi, terutama dalam bidang pertanian

dan perikanan.

b) Membantu kaum tani dan nelayan yang belum bergabung dalam

koperasi , untuk mengembangkan usaha-usahanya dalam pertanian dan

perikanan dan mendorong serta membimbing ke arah usaha bersama

atas dasar sedi perkoperasian.

Membantu masyarakat yang belum tergabung dalam koperasi

dan menjalankan kegiatan dalam bidang kerajinan, perindustrian rakyat,

perusahaan rakyat dan perdagangan kecil.

a) Pemberian bantuan terhadap usaha negara dalam pelaksanaan politik

agraria.

b) Pemberian bantuan terhadap usaha pemerintah dalam pembangunan

masyarakat desa.

c) Pembinaan dan penguasaan Bank Desa, Bank Pasar dan Bank-Bank

sejenis lainnya berdasarkan petunjuk dan bimbingan dari Bank

Indonesia.

Disamping tugas dan usaha BRI yang tercantum dalam undang-

undang No. 21 tahun 1968 bab IV pasal 7 juga dipertegas dalam

penjelasan atas UU Republik Indonesia nomor 21 tahun 1968 tentang
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Bank Rakyat Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas BRI adalah turut

serta dalam mensukseskan rehabilitasi dan peemulihan kapasitas produksi

dalam sektor ekonomi sesuai dengan ketetapan MPRS No.

XXIII/MPRS/1966, maka untuk BRI disamping tugasnya sebagai Bank

Umum ditetapkan prioritas yang harus diperhatikan yaitu dalam sektor

koperasi.

Tentu saja dalam usaha untuk memenuhi fungsinya sebagai

lembaga keuangan bank milik pemerintah, Bank Rakyat Indonesia cabang

Ukui menurut karekteristik usahanya adalah memberikan pelayanan

perbankan sebagai mana halnya bank-bank lain.Dalam hal ini sebagai

upaya menghadapi persaingan antar bank yang dewasa ini semakin ketat

(kompetitif). Bank Rakyat Indonesia cabang Ukui dalam kegiatan

usahanya memperkenalkan beberapa bentuk pelayanan dalam bentuk

produk perbankan yang ditawarkan, dan dalam berbagai macam bentuk

pelayanan dalam empat golongan besar yaitu :

a) Pelayanan atau usaha penyimpanan.

Pelayanan dalam usaha penyimpanan ini didominasi dengan

sebagian besar produk-produk yang diciptakan oleh BRI dan juga

produk-produk yang menjadi ketetapan Bank Indonesia untuk

ditawarkan kepada masyarakat penabung yang dapat dirinci atas :

a) Pelayanan Rekening Giro Nasabah.

b) Pelayanan Rekening Giro Multiguna

c) Deposito atas nama yang berjangka waktu 1,3,6,12,dan 24 bulan.
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d) Deposito Multiguna.

e) Tabanas dan Taska

f) Simpedes (simpanan pedesaan)

g) Simaskot (simpanan masyarakat kota)

h) Pelayanan atau usaha jasa bank

b. Usaha Jasa Bank

Dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia kas pembantu desa bukit

lembah subur ukuim kabupaten pelalawan bertindak sebagai

intermedian keuangan untuk bertransaksi dengan fihak lain, yang dapat

dirinci dalam bentuk:

a) Jual Beli Valuta Asing

b) Wessel, SKPB, Akrediti

c) Pelayanan Inkaso

d) Perantara perdagangan efek atau saham atau surat-surat berharg

e) Jaminan Bank (Bank Guarantie)

f) Pelayanan safe deposit box (SDB)

Juga memberikan pelayanan jasa Bank keluar negeri antara

lain:Pelayanan pembukaan L/C ekspor

a) Pelayanan dalam bentuk fasilitas impor

b) Pengiriman uang ke luar negeri

c) Jual beli valuta asing, bank notes, bank draft

d) Collection (penagihan)

e) Bank guarantie perdagangan luar negeri
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c. Usaha Pinjaman

Adalah pokok utama kegiatan BRI sebagaimana fungsinya

sebagai agent of depelopment menyalurkan dana dari sektor surplus

kepada sektor defisit yang membutuhkannya dalam bentuk kredit.

Untuk usaha ini dapat dirinci atas:

a. Kredit Prioritas

1. Bulog

2. KIK/KMKP

3. Kupedes (kredit umum perusahaan)

4. Kredit produksi impor pupuk

5. PIR (Perkebunan Swasta Nasional)

6. PRPTE (Peremajaan, Rehabilitasidan Pelunasan Tanaman

Ekspor)

7. Kredit Percetakan sawah

8. Kredit Kepala Koperasi

9. BIMAS

b. Kredit Non Prioritas

a) KIB (Kredit Investasi Besar)

b) Inpres Pasar

c) Industri

d) Perdagangan

e) Konstruksi

f) Impor
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g) Pegawai pension

h) Jasa-Jasa dan lain-lain

d. Pelayanan usaha jasa bank

Adalah pelayanan dalam bentuk yang lain dari pada yang diatas

yang dimaksudkan oleh BRI kas pembantu desa bukit lembah subur ukui

kabupaten pelalawan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang

semakin beragam dan kompleks, usaha pelayanan itu antara lain adalah :

1. Penerimaan setoran seperti :

a) ONH (Ongkos Naik Haji)

b) Dana Orang Tua Asuh

c) Pajak,Bea dan Cukai

d) Penerimaan setoran dan penyaluran seperti

e) Subsidi Pembangunan

f) BKKBN

g) Perum Pos dan Giro

h) Perum Telekomunikasi

i) PLN

e. Jenis-jenis Produk Bank BRI

1. BritAma Rupiah

2. BritAma Dollar

3. BritAma Junio

4. Simpedes

5. Simpedes TKI
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6. Tabungan Haji

7. Deposito BRI Rupiah

8. Deposito BRI Dollar

9. Deposit on Call (DOC)

10. GiroBRI Rupiah

11. GiroBRI Valas


