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BAB II

GAMBARAN UMUM PT. BRI SYARIAH CABANG PEKANBARU

A. Latar Belakang PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru

Berawal dari akusisi Bank Jasa Arta oleh Bank Rakyat Indonesia,

pada tanggal 19 Desember 2007 dan kemudian diikuti dengan perolehan izin

dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha Bank Jasa Arta dari

bank umum konvensional menjadi bank umum yang menjalankan kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 16 Oktober 2008, maka

lahirlah Bank umum syariah yang diberi nama PT. Bank Syariah BRI (yang

kemudian disebut dengan nama BRI Syariah) pada tanggal 17 November

20081.

Nama BRI Syariah dipilih untuk menggambarkan secara langsung

hubungan Bank dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,

selanjutnya disebut Bank Rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu bank

terbesar di Indonesia. BRI Syariah merupakan anak perusahaan dari Bank

Rakyat Indonesia yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakat

Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah2.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan

nasional dipertegas oleh makna pencar cahaya yang mengikuti logo

1 http://www.brisyariah.co.id/?q=latar_belakang, 23 Juli 2013.

2 Nana Hendriana, Pimpinan Cabang PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru, wawancara,
Pekanbaru , 30 Agustus 2013.
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perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntunan masyarakat

terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu

melayani masyarakat dalam kehidupan  modern. Kombinasi warna yang

digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang

merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk3.

Pada tanggal 19 Desember 2008, telah ditandatangani akta pemisahan

Unit Usaha Syariah. Penandatanganan akta pemisahan telah dilakukan oleh

Bp. Sofyan Basir selaku Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia dan Bp.

Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama BRI Syariah, sebagaimana akta

pemisahan No. 27 tanggal 19 Desember 2008 dibuat di hadapan notaris

Fathiah Helmi, S.H di Jakarta. Peleburan unit usaha syariah Bank Rakyat

Indonesia ke dalam BRI Syariah ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari

2009. Adapun yang menjadi pemegang saham BRI Syariah yaitu4:

a) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 99,99967%

b) Yayasan kesejahteraan pekerja BRI sebesar 0,00033%

Seiring dengan perkembangan perbankan Syariah yang semakin pesat

maka sampai saat ini BRI Syariah telah berhasil membuka 27 kantor cabang

dan 18 kantor cabang pembantu yang diantaranya adalah PT. BRI Syariah

3 Nana Hendriana, Pimpinan Cabang PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru, wawancara,
Pekanbaru, 02 September 2013.

4 Nana Hendriana, Pimpinan Cabang PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru, wawancara,
Pekanbaru , 30 Agustus 2013.
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Cabang Pekanbaru yang berdiri tanggal 28 Desember 2010 yang sekarang

kantornya telah dipindahkan di Jl. Tuanku Tambusai No. 3205.

Awalnya lokasi PT BRI Syariah Cabang Pekanbaru terletak di Jl.

Juanda, Jendral Sudirman, tapi karena berbagai alasan dan pertimbangan

akhirnya PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru berpindah tempat di Jl. Tuanku

Tambusai No. 320, pemilihan lokasi pada perusahaan ini cukup strategis

karena dapat dijangkau dengan transportasi atau kendaraan umum6.

B. Visi dan Misi PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru

Adapun visi dan misi PT. Bank BRI Syariah adalah sebagai berikut7:

a. Visi

Adapun visi dari PT. Bank BRI Syariah adalah:

“Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial

sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan

lebih berrmakna”.

b. Misi

Adapun Misi PT. Bank BRI Syariah adalah sebagai berikut:

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam

keutuhan finansial nasabah.

5 Nana Hendriana, Pimpinan Cabang PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru, wawancara,
Pekanbaru , 30 Agustus 2013.

6 Silvia Rahmi, Account Officer PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru, wawancara,
Pekanbaru, 30 Agustus 2013.

7 Nana Hendriana, Pimpinan Cabang PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru, wawancara,
Pekanbaru, 02 September 2013.
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2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Menyediakan  akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan

dimanapun.

4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan

menghadirkan ketentraman pikiran.

C. Produk dan Jasa PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru

Adapun produk yang ditawarkan PT. Bank BRI Syariah adalah sebagai

berikut8:

a. Produk penghimpunan dana

1. Tabungan BRI Syariah iB

Tabungan BRI Syariah iB merupakan tabungan nasabah

perorangan yang menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah,

dipersembahkan bagi anda yang menginginkan kemudahan dalam

transaksi keuangan.

Manfaat Tabungan BRI Syariah iB yaitu ketenangan serta

kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena

pengelolaan dana sesuai syariah.

Sedangkan Fasilitas dari produk Tabungan BRI Syariah iB sebagai

berikut:

a) Aman, karena diikutsertakan dalam program penjamin pemerintah

8 Brosur Produk- Produk PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru, Tahun 2013.
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b) Dapat bertransaksi diseluruh jaringan kantor cabang BRI Syariah

secara online

c) Dengan kartu ATM BRI Syariah, anda mudah melakukan transaksi

di lebih dari 4.000 ATM BRI di seluruh Indonesia

d) Bonus sesuai kebijakan bank, pemotongan zakat secara otomatis

dari bonus yang diterima.

2. TabunganKu BRI Syariah iB

TabunganKu BRI Syariah iB adalah tabungan untuk WNI

perorangan yang menggunakan prinsip titipan dengan persyaratan

mudah dan ringan yang bebas biaya administrasi serta memiliki

berbagai keuntungan.

Manfaat TabunganKu BRI Syariah iB yaitu ketenangan,

kenyamanan, serta lebih berkah dengan berbagai keuntungan dan

kemudahan.

Fasilitas TabunganKu BRI Syariah iB sebagai berikut:

a) Aman, karena diikutsertakan dalam program penjamin pemerintah

b) Dapat bertransaksi untuk setoran tunai di seluruh jaringan kantor

Cabang BRI Syariah secara online.

c) Gratis biaya administrasi tabungan, serta pemotongan zakat secara

otomatis dari bonus yang diterima.
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3. Tabungan Impian BRI Syariah iB

Tabungan Impian BRI Syariah iB adalah tabungan berjangka dari

BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk

mewujudkan impian anda dengan terencana.

Manfaat Tabungan Impian BRI Syariah iB adalah memberikan

ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih

berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi

asuransi.

Fasilitas Tabungan Impian BRI Syariah iB yaitu tenang, ringan,

praktis, fleksibel, gratis, aman, mudah, kompetitif, dan nyaman.

4. Tabungan Haji BRI Syariah iB

Tabungan Haji BRI Syariah iB merupakan tabungan investasi dari

BRI Syariah bagi calon haji yang bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dengan prinsip bagi

hasil.

Manfaat Tabungan Haji BRI Syariah iB yaitu ketenangan,

kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena

pengelolaan dana sesuai syariah.

Fasilitas Tabungan Haji BRI Syariah sebagai berikut:

a) Aman, karena diikutsertakan dalam program penjamin pemerintah

b) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRI Syariah

secara online.
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c) Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji anda serta

tersedia pilihan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)

5. Giro iB

Giro iB adalah simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan

pengelolaan dana berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah yang

penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet

giro.

Manfaat  Giro iB yaitu keamanan, kemudahan berbisnis serta lebih

berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

Fasilitas dari produk Giro iB sebagai berikut:

a) Aman, karena diikutsertakan dalam program penjamin pemerintah

b) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan kantor Cabang BRI Syariah

secara online

c) Kemudahan bertransaksi bisnis sehari-hari

d) Buku cek dan bilyet giro sebagai media penarikan, bonus sesuai

kebijakan bank

6. Deposito BRI Syariah iB

Deposito BRI Syariah iB adalah salah satu jenis simpanan

berdasarkan prinsip bagi hasil yang dananya dapat ditarik pada saat

jatuh tempo.

Manfaat Deposito BRI Syariah iB yaitu ketenangan serta

kenyamanan investasi yang menguntungkan dan membawa berkah

karena pengelolaan dana sesuai syariah.
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Fasilitas Deposito BRI Syariah iB sebagai berikut:

a) Terjamin karena disertakan dalam program penjamin pemerintah

b) Pilihan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan

c) Dapat diperpanjang otomatis (roll over) dengan nisbah bagi hasil

sesuai kesepakatan pada saat jatuh tempo serta dapat dijadikan

jaminan pembiayaan.

b. Produk Penyaluran Dana

1. Pembiayaan Modal Kerja

Manfaat : Memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan, baik

modal kerja regular maupun musiman menggunakan

akad musyarakah.

Keuntungan :

a) Struktur pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan jadwal.

b) Serta pembayaran berdasarkan cash flow yang disepakati bersama.

Persyaratan :

a) Data legalitas perusahaan

1) Akta pendirian dan perubahan

2) SIUP, NPWP, TDP

3) Perizinan dan data lain yang diperlukan

b) Data keuangan

1) Laporan keuangan

2) Rekening Koran



22

c) Data keuangan lain

1) Informasi kebutuhan modal kerja

2) Data lain bila diperlukan

2. Unit Mikro BRI Syariah iB

Produk pembiayaan Unit Mikro BRI Syariah iB yaitu:

Tabel 1

Produk Pembiayaan Mikro

PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru

Produk Plafond (Juta) Tenor

Mikro 25 iB 5-25 6-36 bulan

Mikro 75 iB 5-75 6-36 bulan*

Mikro 500 iB >75-500 6-60 bulan*

* Tenor dapat hingga 60 Bulan dengan ketentuan khusus

Persyaratan dokumen (umum) untuk pembiayaan mikro PT. BRI

Syariah Cabang Pekanbaru yaitu :

Tabel 2

Persyaratan Dokumen (Umum) Pembiayaan Mikro

PT.BRI Syariah Cabang Pekanbaru

Produk
Mikro

25 iB

Mikro

75 iB

Mikro

500 iB

Fc KTP calon nasabah & pasangan V V V

Kartu keluar dan akta nikah V V V

Akta cerai atau surat kematian V V V

Surat izin usaha V V V
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Persyaratan dokumen (khusus) untuk pembiayaan mikro PT. BRI

Syariah Cabang Pekanbaru yaitu :

Tabel 3

Persyaratan Dokumen (Khusus) Pembiayaan Mikro

PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru

Produk Mikro 25 Ib Mikro 75 iB Mikro 500 iB

Jaminan * X V V

NPWP * X V V

*Tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, kios atau deposito

**Untuk pembiayaan di atas 50 juta

Persyaratan Umum :

a) Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia

b) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia di atas >18

tahun

c) Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah

d) Lama usaha calon nasabah :

1) Untuk mikro 75 iB dan mikro 500 iB, lama usaha minimal 2

tahun

2) Untuk mikro 25 iB, lama usaha minimal 3 tahun

e) Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi dan

memiliki usaha tetap
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f) Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau

anak kandung

3. KPR BRI Syariah iB

KPR merupakan pembiayaan untuk kepemilikan rumah baru dan

second, apartemen, renovasi dan pembangunan.

Jenis akad : murabahah (jual beli)

Maksimal jangka waktu : 15 (lima belas) tahun

Sifat angsuran : tetap selama jangka waktu pinjaman

4. KPR sejahtera

Untuk pembiayaan kepemilikan rumah baru (sesuai syarat dan

ketentuan kemenpera).

Jenis akad : murabahah

Maksimal jangka waktu : 15 (lima belas) tahun

Sifat angsuran : tetap selama jangka waktu pinjaman

5. KKB

KKB merupakan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor.

Jenis akad : murabahah (jual beli)

Maksimal jangka waktu : 5 (lima) tahun

Sifat angsuran : tetap selama jangka waktu pinjaman

6. KMG & KMJ

KMG & KMJ merupakan pembiayaan kepemilikan barang

(multiguna), atau keperluan pembelian paket  jasa tertentu seperti

paket pendidikan dan lainnya (multijasa).
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Jenis akad : murabahah (jual beli)

Maksimal jangka waktu : 5 (lima) tahun

Sifat angsuran : tetap selama jangka waktu pinjaman

7. Dana Talangan Haji BRI Syariah iB

Fasilitas dan pinjaman talangan haji adalah, pinjaman yang

menggunakan prinsip qardhul hassan dan ijarah, dimana BRI Syariah

memberikan talangan dana di dalam mendapatkan antrian booking

sheet calon jamaah haji bagi nasabah yang mempunyai keinginan dan

kemampuan untuk berangkat haji.

Manfaat dana talangan haji iB, yaitu mendapatkan booking sheet

haji terlebih dahulu walaupun belum terkumpul uang sebesar Rp.

25.000.000,- (dua puluh lima juta) dengan maksimal talangan sebesar

Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta) dan tanpa dikenai margin

keuntungan, hanya sebesar talangan yang menjadi kewajiban nasabah

kepada bank.

8. Gadai iB

Gadai iB merupakan pinjaman dana (qardh) dengan menggadaikan

barang berharga, termasuk penyimpanan yang aman (ijarah) dan

berasuransi. Kemudahan penyelesaian masalah keuangan yang lebih

aman dan lebih berkah menghadapi keperluan dana tunai yang

mendadak dan mendesak bukan menjadi masalah lagi untuk anda.
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Keunggulannya yaitu proses lebih cepat kenyamanan karena sesuai

syariah dan lebih berkah serta persyaratan sangat mudah dan jangka

waktu pinjaman maksimal 120 hari dan dapat diperbaharui.

c. Fasilitas Jasa

Adapun fasilitas jasa yang disediakan oleh PT. BRI Syariah Cabang

Pekanbaru antara lain:

1. Take over adalah pengambilalihan pembiayaan transaksi non syariah

yang telah berjalan pada lembaga keuangan konvensional menjadi

transaksi yang sesuai dengan syariah. Pada PT. BRI Syariah Cabang

Pekanbaru ini tidak dapat melakukan take over sesama bank syariah

lainnya, alasannya karena dapat melanggar etika bisnis islami yaitu

sesama bank syariah adalah bersaudara. Akan tetapi jika terpaksa harus

dilakukan karena tujuan untuk melepaskan diri dari bahaya kesulitan,

maka nasabah boleh mengajukan pembiayaan take over. Jadi harus ada

alasan logis dan sehat yang cukup kuat, sehingga take over sesama

bank syariah dibenarkan. Maka skim yang ditake over dari bank

syariah lain harus berbeda dengan skim yang akan digunakan pada PT.

BRI Syariah Cabang Pekanbaru. Misalnya skim yang ditake over dari

bank syariah lain yaitu skim murabahah dan skim yang akan

digunakan setelah take over pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru

yaitu menggunakan skim musyarakah. Dengan kata lain, skim yang

ditake over dan yang akan digunakan setelah take over harus berbeda

dan tidak boleh sama-sama memakai skim murabahah.
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2. Kiriman Uang (KU) adalah suatu jasa bank dalam pengiriman dana

dari satu cabang  ke cabang lainnya atas permintaan pihak ketiga untuk

dibayarkan kepada penerima ditempat lain berdasarkan prinsip al-

wakalah.

3. Inkaso, adalah pengiriman uang atau dokumen berharga untuk

ditagihkan pembayarannya kepada yang menerbitkan atau yang

ditentukan (tertarik) dalam surat atau dokumen berharga tersebut

dengan prinsip al-wakalah.

4. Kliring, adalah suatu tata cara perhitungan penagihan surat-surat

berharga dari satu bank peserta kliring terhadap bank peserta lainnya

agar perhitungan tersebut terselenggara dengan mudah aman serta

dapat memperlancar lalu lintas pembayaran giral, dengan prinsip al-

wakalah.

5. Call BRI Syariah 500-789, adalah layanan transaksi perbankan melalui

telepon 24 jam dalam mendapatklan segala informasi produk dan jasa

BRI Syariah dan dapat melakukan transaksi perbankan dengan jaminan

privasi yang tinggi serta tidak dibatasi ruang, waktu, dan gerak.

6. ATM (Automatic Teller Machine) adalah mesin anjungan tunai

mandiri yang ditempatkan di cabang BRI atau BRI Syariah dan tempat

tertentu yang dapat digunakan oleh nasabah tertentu dengan melayani

diri sendiri dan menggunakan kartu syariah plus dan kartu syariah

prima untuk mengambil uang tunai di seluruh ATM BRI.
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D. STRUKTUR ORGANISASI PT. BRI SYARIAH CABANG PEKANBARU Pemimpin Cabang
Nana Hendriana

Financing Risk Manager
Aries Syaputra

Quality Assurance
Zulkhairil Hadisyam

Area Financing
Officer

Andria Nazir
Wan Laras Wangga

MMM
Hizam Alnazri

Marketing Manager
Renov Islami R

Operation Support
Manager
Bustari

Financing Support
Manager

Dody Eka Putra

Pincapem Duri
Dicky Satria

Pincapen Rokan
Hilir

Surizal

Pincapem Kuantan
Singingi

Tri Widodo

Pincapem
Pelalawan

Aldo Febrian

Resident Auditor

Unit Financing
Officer

- Azri Azis
- Farel Siregar
- Yossi Elvira
- Hari Darmansyah
- Hari Saputra
- Satria Irvan
- Andrika Putra

- Friyanta Darma
- Zefrianto

Unit Head
Ps. Arengka
- Zulfikar
Ps. Bawah
- Yuyu rahayu A
Ps. Sukaramai
- Emil Alfadri
UMS Kandis
- Febri Cipta
UMS Ujung Batu
-Yosep Aditiya

Collection
Supervisor

Erry Gustramadhi

Branch Operation
Supervisor

Yasser Adhi D

Sales Officer
- Nurmala Yusuf
- Doni Osmon
- Armi Saputra
- Havis Maulana
- Andri Sopian
- Firmansyah
- Rifta Warman
- Andreas M N
- Febriandy
- Vacant
- Vacant
Relationship Officer
- Benni Guswara
- Prayudi
- Riza Pahlevi
- Hamdani
- Harsia Rudi
- Umar Said

Kepala Kantor
Kas UIN

Meirisa Ayu L

Account Officer
- Rio Julianto Pane
- T. M. Haris
- Eviyanti
- Rudianto
- Dedi Sufriadi
- Mussajief Rizal
- M. Ridwan K
- Lisa Nopriati
- Silvia Rahmi
Funding Officer
- Afriyati Basir
- Femi Irawati Y
Relationship Officer KLS
- Gunaryo
Collectin
- Miswanto H S
Area Support
- Martha Yolanda

General Affair
- Rizki Kurnia I
Branch Admin
- Yustika Rini Tahsin

Teller
- Putri Renjani
- Rahma Hesti B
Customer Service
- Komala Gunawan
- Anggun D
Kliring
- M. Arif
Back Office (Loan)
- M, Iqbal
Back Up Teller
-Wawan Rusmana

Legal
- Trisna Yunita
Financing Admin
- Elfauzi
- Sisca Yoana
Appraisal
- Hamjaya
- Setra Nilson
Reporting & Custody
- Rika
Penaksir Madya
- Mega Pendra
Penaksir Muda
- Masyadiansyah

Teller
Neneng Hasanah
CS
Mufti Hasan Alfani
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Dari strukur di atas, gambaran umum mengenai susunan pembagian dan

pelaksanaan tugas dari masing-masing bagian organisasi tersebut sebagai berikut9:

1. Pimpinan Cabang adalah struktur tertinggi di kantor cabang yang

bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasi perbankan di

level kantor cabang dan membawahi keseluruhan manager, baik bisnis

maupun operasional.

2. Financing risk manager bertugas melakukan review pembiayaan, mencermati

setiap pengajuan pembiayaan yang melebihi kewenenangan limit cabang

untuk memutuskan, untuk diajukan ke komite kantor pusat.

3. Mikro marketing manager (MMM) bertanggung jawab atas program-program

marketing untuk segmen bisnis mikro dan sekaligus bertanggung jawab

terhadap SDM yang menjadi sub ordinatnya baik dari segi bisnis maupun

administrasi.

4. Marketing manager bertanggung jawab atas program-program marketing

sekaligus memasarkan produk-produk consumer. Juga bertanggung jawab

terhadap SDM yang menjadi sub ordinatnya baik dari segi bisnis maupun

administrasi.

5. SME & commercial marketing manager bertanggung jawab atas program-

program marketing untuk segmen bisnis small medium dan sekaligus

bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi sub ordinatnya baik dari sisi

bisnis maupun administrasi.

9 Nana Hendriana, Pimpinan Cabang PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru, wawancara,
Pekanbaru, 02 September 2013.
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6. Operation support manager bertanggung jawab atas berjalannya operasional

perbankan yang berada di luar aspek bisnis.

7. Financing support manager bertanggung jawab melakukan supervise terhadap

proses pembiayaan baik dari aspek penilaian jaminan, aspek yuridis atau legal,

pengadministrasian dan pelaporan.

8. Area financing officer (AFO) bertugas melakukan pembiayaan, mencermati

setiap pengajuan pembiayaan untuk diajukan ke komite kantor pusat.

9. Account officer bertugas melakukan proses marketing untuk segmen SME dan

comersial khususnya giro dan deposito.

10. Teller bertugas melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai

dan non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan SLA yang ditetapkan untuk

mencapai service excellent, memperhatikan dan menjaga kebersihan

lingkungan kerja terutama counter teller dan kondisi khasanah.

11. Costumer service bertugas melayani nasabah memberikan informasi produk

dan layanan serta malaksanakan transaksi operasional sesuai kewenangannya

berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang ditetapkan,

sebagai petugas yang menerima dan menangani keluhan nasabah serta

melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya,

memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama tempat

kerja, tempat tunggu nasabah, tempat brosur dan area banking, memahami

produk layanan yang diberikan terkait dengan operasi layanan customer

service.


