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Introduction 

 Organisasi pada sebuah Bank yang sudah berbadan 
hukum harus mempunyai garis tugas dan wewenang yang 
jelas. Hal ini dimaksudkan agar proses kerja sama antara 
pimpinan dan bawahan dapat berjalan dengan baik, dan 
para bawahan dapat bertanggung jawab kepada atasan 
dengan bidangnya masing-masing sehingga tujuan suatu 
organisasi dapat tercapai.  

 Adapun tugas dan tanggung jawab serta wewenang 
masing-masing bagian dalam struktur organisasi Bank 
sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan pada 
masing-masing Bank tersebut. Namun secara garis besar 
struktur organisasi pada sebuah bank dengan bank 
lainnya relative sama.  



Tugas personal pada Struktur 
Organisasi Bank pada Kantor Cabang  

 Pimpinan Cabang  

 Manager Kredit dan Pemasaran  

 Manager Operasional  

 Audit dan Internal Control  

 Unit Akuntansi dan Pelaporan  

 Unit SDM dan Umum  



Pimpinan Cabang 

Bertanggung jawab kepada Direksi dan Kepala Devisi Kantor 
Pusat. Membawahi :  

a. Manajer Kredit dan Pemasaran  
b. Manajer Operasi  
c. Kepala Cabang Pembantu  
Fungsi :  
Pimpinan Cabang atau Kepala Cabang yang bertanggung 

jawab terhadap seluruh pelaksanaan pengembangan 
usaha, kegiatan operasional, pengembangan SDM serta 
merencanakan dan memonitoring target atau pencapaian 
sasaran usaha yang didasari atas ketentuan atau 
kebijakan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat.  



Tugas Pokok: 

Harian Mingguan  

 Mengawasi daan memastikan hasil kerja seluruh unit pada masing-masing bidang di bawahnya telah 
bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada.  

 Bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan likuiditas harian sebagai sarana operasional 
dilingkungan kerja kantor cabang.  

 Bertanggung jawab terhadap seluruh asset perusahaan yang berada di ruang lingkup kantor cabang, 
cabang pembantu dan kantor kas.  

 Melakukan monitoring perkembangan neraca harian cabang yang meliputi asset baik pinjaman maupun 
dana pihak ketiga termasuk kwalitasnya.  

 Memberikan persetujuan sebagai kredit komite dalam hal pemberian fasilitas kredit pelunasan, perkreditan 
dan hal-hal lain dibidang perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ada.  

 Memberikan persetujuan transaksi oparasional baik tunai maupun non tunai sepanjang masih dalam 
wewenang Cabang.  

 Melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemasaran baik kepada calon nasabah maupun nasabah 
yang sudah ada  

 Melakukan monitoring pelaksanaan pelaporan-pelaporan :  

 1) Bank Indonesia  

 2) Intern  

 3) Dan Pihak Lain  

 Melakukan pembinaan kepada kepala bagian, kepala unit, staf yang ada pada cabang yang di bawahinya.  

 Memberikan keputusan-keputusan opeasional atas permasalahan yang ada sepanjang masih dalam batas 
kewenangan Kepala Cabang  

 Menandatangani surat berharga, warkat giral, surat-surat baik untuk kepentingan intern maupun nasabah 
secara bersama-sama dengan Manager Operasi atau Marketing Manager.  

 Menghadiri atau menandatangani perjanjian-perjanjian dihadapan notaris atau instansi yang terkait.  



Bulanan dan Tri Wulanan  
a. Memonitor pelaksanaan laporan bulanan ke 

Bank Indonesia maupun kantor pusat yang 
dilakukan bagian atau unit terkait.  

b. Melakukan usulan-usulan kepada kantor pusat 
(Direksi, Divisi) dari permasalahan yang ada di 
cabang yang memerlukan keputusan Direksi 
atau Divisi yang terkait.  

c. Melakukan review atau evaluasi realisasi 
terhadap anggaran tahun berjalan dan 
sekaligus mengambil langkah yang diperlukan 
untuk penyesuaiannya.  

d. Melakukan dan menyesuaikan informasi 
kepada bsgian atau unit atas kebijakan yang 
dilakukan oleh Kantor Pusat.  



Tahunan  
a. Menyusun, mereview rencana kerja dan aggaran 

tahunan kantor canbang, sekaligus mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan untuk mecapai 
lankah-langkah tersebut.  

b. Melakukan atau mereview rencana kerja dan 
anggaran tahunan kantor cabang, sekaligus 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
untuk mencapai langkah-langkah tersebut.  

c. Mengusulkan atau memberikan usulan atas 
evaluasi performance appraisal (PA) .  

d. Mempertanggung jawabkan perkembangan atau 
perubahan seluruh asset cabang, Cabang 
Pembantu dan Kantor Kas kepada Kantor Pusat  

e. Mempertanggung jawabkan perkembangan serta 
kwalitas perkreditan cabang kepada Kantor Pusat.  



Manajer Kredit dan Pemasaran  

Bidang Kredit dan Pemasaran  
Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Utama.  
Fungsi :  
Sebagai aparat manajemen yang bertanggung 

jawab membantu merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan kredit, khususnya 
segmen customer dan retail untuk mencapai 
perkreditan yang sehat dan menguntungkan 
serta meminimumkan resiko menggalang 
penghimpunan dana pihak ke tiga serta 
memasarkan produk-produk yang dimiliki oleh 
bank.  



Tugas Pokok :  

 Merumuskan dan merencanakan target market dan sasaran 
perkreditan bank sesuai dengan kemampuan internal bank dengan 
memperhatikan kondisi pasar.  

 Bertanggung jawab atas penyusun program kerja dan anggaran 
unit kerja yang dipimpinnya.  

 Memformalisir prosedur persetujuan kredit yang efektif dan 
efisien namun tetap mempertimbangkan faktor-faktor keamanan 
dan resiko kredit.  

 Melakukan review dari portofolio perkreditan dan garansi yang 
ada.  

 Melaksanakan program supervise kredit secara aktif maupun pasif 
secara periodik.  

 Merumuskan dan merencanakan target atau sasaran funding dan 
pelayanan dari atau kepada deposan atau nasabah.  

 Memasarkan semua produk bank dan realisasi pendapatan dari 
bunga dan fee base income.  

 Menjaga citra dan mutu pelayanan bank kepada nasabah agar 
memuaskan.  

 Melaksanakan pembinaan dan penilaian secara berkala kepada 
sub koordinatnya  

 



Manajer Kredit dan Pemasaran membawahi 
beberapa staff, antara lain :  

1. Account Officer Korporasi  
 Bidang Kredit dan Pemasaran  

 Bertanggung jawab kepada :  
 Kepala Cabang Utama  

 Kepala Department Kredit Korporasi Kantor Pusat  

Membawahi Service Assistant  

Fungsi :  

 Sebagai aparat kredit dan pemasaran yang 
berfungsi melaksanakan kebijakan kredit 
korporasi dan bertanggung jawab untuk 
mencapai perkreditan yang sehat dan 
menguntungkan.  



Account Officer membawahi :  

1. Kepala Service Assistant Kredit dan 
Pemasaran  

 Bidang Kredit dan Pemasaran  

 Bertanggung jawab kepada Account Officer  

 Fungsi :  

 Membantu account officer pada bidang kredit 
dan pemasaran yang bertugas untuk melayani 
dan mengarahkan nasabah atas segala 
sesuatu yang berhubungan dengan perkreditan 
dana pihak ketiga dalam menunjang 
kelancaran pekerjaan account officer.  



2. Kepala Unit Kredit Retail  

 Bidang Kredit dan Pemasaran  

 Bertanggung jawab kepada Manajemen Kredit 
dan Pemasaran  

 Membawahi :   

 1. Account Officer  

 2. Service Assistant  

 Fungsi :  

 Bertanggung jawab atas unit kredit retail dalam 
rangka melaksanakan tugas-tugas dan kebijakan 
kredit retail untuk mencapai perkreditan yang 
sehat dan menguntungkan dengan 
meminimalkan resiko serta memasarkan 
produk-produk bank.  



3. Kepala Unit Kredit Konsumen  

 Bidang Kredit dan Pemasaran  

 Bertanggung jawab kepada Manajer Kredit 
dan Pemasaran  

 Membawahi :  
  Assistant Account Officer  

 Service Assistant  

 Fungsi :  

 Bertanggung jawab atas unit kredit consumer 
dalam melaksanakan tugas-tugas dan kebijakan 
kredit consumer untuk mencapai perkreditan 
yang sehat dan menguntungkan dengan 
meminimalkan resiko serta memasarkan 
produk-produk bank.  



4. Account Officer Kredit Retail.  

 Bidang Kredit dan Pemasaran  

 Bertanggung jawab kepada Manajer Kredit 
dan Pemasaran  

 Membawahi Service Assistant  

 Fungsi :  

 Sebagai aparat kredit dan pemasaran yang 
berfungsi melaksanakan kebijakan kredit 
retail dan bertanggung jawab untuk 
mencapai perkreditan yang sehat dan 
menguntungkan dengan meminimalkan 
resiko serta memasarkan produk-produk 
bank.  



5. Account Officer Kredit Konsumen  

 Bidang Kredit dan Pemasaran  

 Bertanggung jawab kepada Manajer Kredit 
dan Pemasaran  

 Membawahi Service Assistant  

Fungsi :  

 Sebagai aparat kredit dan pemasaran yang 
berfungsi melaksanakan kebijakan kredit 
konsumen dan bertanggung jawab untuk 
mencapai perkreditan yang sehat dan 
menguntungkan dengan meminimalkan 
resiko serta memasarkan produk-produk 
bank.  



6. Staff Funding  

 Bidang Kredit dan Pemasaran  

 Bertanggung jawab kepada Marketing Kredit 
dan Pemasaran  

 Membawahi Service Assistant  

 Fungsi :  

 Bertanggung jawab untuk memasarkan 
produk-produk dana pihak ketiga bank 
kepada nasabah atau calon debitur.  



Manajer Operasional  

Bidang Operasional  
Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Utama  
Membawahi :  
1. Unit Operasional  
2. Unit Administrasi Kredit  
3. Unit Internal Control Unit (ICU)  
4. Unit Akuntansi dan Pelaporan  
5. Unit Customer Service  
6. Unit SDM dan Umum  
Fungsi :  
 Mengarahkan, membina, mengawasi dan 

bertanggung jawab terhadap semua kegiatan 
transaksi sehari-hari bidang operasional dapat 
berjalan sesuai ketentuan.  



Tugas-tugas Pokok :  

a. Membuat program kerja dan anggaran bidang operasi cabang.  

b. Mensupervisi dan mengkoordinasikan kegiatan operasional cabang.  

c. Meneliti dan memberikan persetujuan atas dokumen atau warkat 
maupun 1 laporan-laporan yang berkaitan dengan kegiatan operasi 
sesuai wewenang limitasi yang diberikan.  

d. Mengelola berbagai dokumen atau warkat maupun laporan-laporan 
yang berkaitan dengan kegiatan operasi sesuai wewenang limitasi 
yang diberikan.  

e. Mengelola berbagai dokumen atau warkat sebagai data penunjang 
administrative.  

f. Melakukan upaya cross selling produk-produk bank.  

g. Melakukan pengendalian likuiditas Cabang.  

h. Menandatangani specimen di Bank Indonesia, rekening koran bank-
bank lain dan pajak.  

i. Melakukan build in control dalam pelaksanaan transaksi serta menjamin 
asset-asset bank disimpan dan dilindungi dengan aman dan baik.  

j. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kualitas atau skill sub 
ordinate.  

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan management 
sepanjang sesuai dengan ketentuan perusahaan.  



Audit dan Internal Control  

Audit dan Internal Control khususnya Bidang 
Pemeriksaan kredit memiliki fungsi yang 
utama yaitu : Sebagai aparat manajemen 
yang bertanggung jawab melakukan 
pengawasan atas kegiatan seluruh transaksi 
atau kegiatan bank serta mengupayakan agar 
sesuai dengan ketentuan kebijakan bank 
serta system dan prosedur yang berlaku.  



Tugas-tugas Pokok :  

1. Harian  
 Memeriksa neraca laba rugi harian  

2. Bulanan  
 Sesuai dengan jadual pemeriksaan yang telah 

ditentukan dari kantor pusat.  

3. Insidentil 

 Memeriksa dadakan dan on the spot  

 Meriview hasil pemeriksaan  

 Konfirmasi surat tugas pemeriksaan dengan 
kantor pusat  

 Konfirmasi RHP yang telah disetujui oleh 
Kepala Divisi untuk audit.  



Audit dan Internal Control membawahi :  

1. Audit Intern  

 Bidang Audit Komersial  

 Membawahi :  

 a. Unit pemeriksaan kredit  

 b. Unit pemeriksaan non kredit  

 Fungsi :  

 Sebagai aparat divisi audit intern berfungsi 
melakukan pengawasan atas kewajaran 
seluruh transaksi atau kegiatan bank 
khususnya kredit dan treasury.  



2. Staff Audit :  

 Bertanggung jawab kepada Direktur Utama  

 Membawahi :  

 a. Department Audit Komersial  

 b. Department Audit Operasi  

 Fungsi :  

 Sebagai aparat manajemen yang bertanggung 
jawab melakukan pengawasan atas kegiatan 
seluruh transaksi atau kegiatan bank serta 
mengupayakan agar sesuai dengan ketentuan 
dengan kebijaksanaan bank serta system dan 
prosedur yang berlaku.  



3. Audit Komersial :  

 Bidang pemeriksaan Kredit  

 Bertanggung jawab kepada Kepala 
Departemen Audit Komersial  

 Fungsi :  

 Sebagai aparat divisi audit intern berfungsi 
untuk melakukan pengawasan atas 
kewajaran seluruh transaksi atau kegiatan 
bank khususnya bidang kredit.  



4. Bidang Pemeriksaan Non Kredit :  

 Bertanggung jawab kepada Audit Komersial  

 Fungsi :  

 Sebagai aparat divisi audit intern yang 
berfungsi untuk melakukan  

 pengawasan atas kewajaran seluruh transaksi 
atau kegiatan bank khususnya di  

 bidang treasury dan funding service.  



5. Credit Investigator (Investigasi Kredit)  

 Bidang kredit dan pemasaran.  

 Bertanggung jawab kepada Kepala Unit 
Support.  

 Fungsi :  

 Aparat yang bertanggung jawab membantu 
kegiatan marketing yang meliputi pencarian, 
pengumpulan dan pengolahan data serta 
memberikan laporan yang akan digunakan 
untuk kepentingan analisa resiko dan 
prespektif penilaian atas suatu obyek 
jaminan.  



6. Loan Review  

 Bidang kredit dan pemasaran  

 Bertanggung jawab kepada Kepala Unit Credit 
Support.  

 Fungsi :  

 Aparat yang bertanggung jawab membantu 
kegiatan komersial dalam tugas melakukan 
review atas dokumen pinjaman yang telah 
diberikan dan dokumen-dokumen pendukung 
lain yang terkait, serta memberikan laporan 
untuk keperluan intern.  



7. Kepala Unit Administrasi Kredit  
 Bidang Operasional  
 Bertanggung jawab kepada Manajemen Operasi  
 Membawahi Staff Unit Administrasi Kredit  
 Fungsi :  
 Sebagai supervise unit administrasi kredit yang 

bertanggung jawab terhadap kepastian serta 
kebenaran pelaksanaan dalam 
mengadministrasikan di segala transaksi yang 
berkaitan dengan pinjaman mulai saat 
diberikannya pinjaman sampai dengan dilakukan 
pelunasan pinjaman, serta pembuatan laporan 
perkreditan, baik intern maupun ekstern bank 
Indonesia yang dilakukan oleh staff pelaksanaan 
unit administrasi kredit.  



8. Staff Unit Administrasi Kredit  

 Bidang Operasional  

 Bertanggung jawab kepada Kepala Unit 
Administrasi Kredit  

 Fungsi :  

 Sebagai aparat pelaksanaan unit administrasi 
kredit yang bertanggung jawab melaksanakan 
dan mengadministrasikan segala transaksi yang 
berkaitan dengan pemberian pinjaman mulai 
saat diberikannya pinjaman sampai dengan 
dilakukannya pelunasan pinjaman, berikut 
pembuatan laporan perkreditan, baik intern 
maupun extern Bank Indonesia.  



Kepala Unit Akuntansi dan 
Pelaporan  
Bidang Operasional  

Bertanggung jawab kepada manajer Operasi  

Membawahi Staff Akuntansi dan Pelaporan  

Fungsi :  

 Sebagai supervisi unit akuntansi dan pelaporan 
yang bertanggung jawab terhadap kepastian dan 
kebenaran pelaksanaan segala pekerjaan yang 
berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, 
baik intern maupun ekstern serta penanganan 
pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi.  



Tugas Pokok :  

Harian  

 Bertanggung jawab dan melakukan monitoring 
terhadap proses star up server cabang dapat 
berjalan dengan baik.  

 Bertanggung jawab dan melakukan monitoring 
terhadap akurasi laporan harian.  

 Bertanggung jawab dan memastikan proses 
closing server cabang berjalan dengan baik.  

 Bertanggung jawab dan melakukan monitoring 
terhadap semua aktifitas yang berkaitan dengan 
teknologi baik hardware, komunikasi maupun 
software dapat berjalan dengan baik.  

 



 

 Bulanan  

 Melakukan pemeriksaan dan bertanggung 
jawab atas laporan bulanan baik intern 
maupun extern (Bank Indonesia) dengan 
tepat waktu.  

 Triwulan  

 Melakukan pemeriksaan dan bertanggung 
jawab atas laporan triwulan.  

 Tahunan  

 Menyiapkan dan pembuatan anggaran 
bersama-sama tim.  

 



 Insidential  

 a. Penyelesaian permasalahan dan review 
 atas pembuatan dan pengembangan 
 program (software) baru untuk mendukung 
 operasional cabang atau cabang 
 pembantu.  

 b. Melakukan pembinaan, penilaian serta 
 pengembangan terhadap sub ordinate.  

 c. Memberikan informasi dan usulan kepada 
 atasan dalam rangka pengembangan 
 usaha.  

 d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 
 supervise sepanjang tidak bertentangan 
 dengan aturan bank.  

 

 



Unit Akuntansi dan Pelaporan  

Bidang Operasional  

Bertanggung jawab kepada Manajer Operasi.  

Fungsi :  

 Sebagai aparat pelaksanaan unit akuntansi dan 
pelaporan yang bertanggung jawab 
melaksanakan dan mengadministrasikan segala 
pekerjaan berkaitan dengan laporan keuangan 
baik untuk keperluan cabang atau cabang 
pembantu, kantor pusat, maupun Bank 
Indonesia serta penanganan teknologi baik 
hardware maupun software.  



Tugas Pokok : 

Harian  
 Star-up server dan star-up komunikasi.  

 Melaksanakan download data dari kantor pusat untuk keperluan 
penyediaan laporan akuntansi, deposito, dan administrasi kredit 
serta melaksanakan percetakan laporan transaksi cabang dan 
cabang pembantu periode tanggal sebelumnya.  

 Monitoring akurasi laporan keuangan hasil cetakan mesin 
AS/400 dengan hasil dari Microsoft Access serta mengecek 
keberadaan “suspend account” maupun mutasi saldo yang tidak 
normal.  

 Mengadministrasikan perubahan saldo rekening pada bank lain 
sekaligus menyimpan buku cek dan bilyet giro rekening tersebut.  

 Menormalkan user ID apabila ada yang “vary off” serta 
membebaskan flag operator, aktivitas dan loan baik di cabang 
maupun cabang pembantu.  

 Closing server cabang.  

 Melaksanakan dokumentasi terhadap laporan keuangan.  

 



Bulanan  
 Monitoring posisi RAK dan perhitungan bunga 

RAK cabang dan cabang pembantu.  
 Melakukan pencetakan rekening koran.  
Insidentil  
a. Maintenance hardware baik PC maupun 

komunikasi.  
b. Mempersiapkan dan ikut terlibat dalam 

pembuatan anggaran bersama tim anggaran.  
c. Mencatat ke dalam log book apabila terjadi 

kerusakan atau keadaan tidak normal baik 
software maupun hardware..  

d. Melaksanakan tugas lain dari atasan sepanjang 
tidak bertentangan dengan peraturan 
perusahaan.  

 
 



Koordinator SDM dan Umum  

Bidang Operasional  

Bertanggung jawab kepada Manajer Operasi.  

Membawahi :  

1. Staff SDM dan Umum  

2. Pramubhakti  

3. Pengemudi  

4. Satpam  

Fungsi :  

 Sebagai supervise unit SDM dan umum yang bertanggung 
jawab terhadap kepastian dan kebenaran pelaksanaan dan 
mengadministrasikan segala transaksi yang berkaitan serta 
koordinasi atas terselenggaranya penerimaan, penerus 
pendidikan, pengembangan karyawan, pengadministrasian 
harga dan inventaris bank, kelancaran logistik dan kegiatan 
pelayanan umum, melakukan pengawasan dan 
pengendalian biaya-biaya personalia dan umum serta 
melakukan kegiatan kesekretariatan.  



Tugas Pokok :  

Harian  

 Melakukan pemeriksaan dan monitoring absensi 
karyawan dari asli pencatatan yang dilaksanakan 
staff dan dilakukan checking.  

 Melakukan fungsi checking atas limitasi yang 
ditentukan.  

Bulanan  

 Memeriksa bulanan atas laporan SDM dan 
umum akan dikirim ke kantor pusat.  

 Evaluasi perkembangan tugas-tugas kantor dan 
melakukan evaluasi harga-harga officer supplies.  

 

 



Tahunan  
 Memastikan perpanjangan kontrak dan kerja 

sama dengan pihak luar yang telah dilakukan 
sesuai kesepakatan dan jatuh temponya.  

 Melakukan penilaian terhadap sub koordinator.  
 Monitoring pelaksanaan perpanjangan kontrak 

kerja dan PA seluruh karyawan dan hasilnya 
diteruskan ke kantor pusat.  

 Mengkoordinasi pengawasan anggaran dari 
SDM, umum (amortisasi dan biaya) dan atas 
pengajuan unit-unit lain.  

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 
atasan sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan perusahaan.  

 



Insidentil  

 Melakukan koordinasi dengan subordinate atas 
tugas satpam, pengemudi, staff SDM dan umum 
telah dilakukan sesuai fungsi, tugas dan tanggung 
jawab masing-masing staff.  

 Melakukan pemenuhan atas permintaan 
personal melalui koordinasi bagian terkait 
(cabang dan cabang pembantu) dengan 
persetujuan manajemen atau kantor pusat, 
rekomendasi, mutasi atau rotasi dan penugasan 
sementara.  

 Melakukan koordinasi dengan instansi terkait 
(polisi, ketenagakerjaan).  

 



Staff Sumber Daya Manusia  

 Bidang Operasional  

 Fungsi :  

 Sebagai aparat sumber daya manusia yang 
bertanggung jawab dan menjaga kerahasiaan 
atas pelaksanaan kebijaksanaan 
kepegawaian penata usahanya untuk 
mendukung kelancaran tugas operasional 
bank.  



Tugas Pokok :  

Harian  

 Melakukan monitoring dalam 
pengadministrasian absensi karyawan. 

 Menerima pengajuan lembur dan restitusi 
pengobatan karyawan atau karyawati yang 
telah disetujui manajemen.  

 Melakukan pengadministrasian dan up dating 
personal file.  

 

 



Mingguan  

 Mengadministrasikan dan pembukuan 
biaya pengobatan kepada karyawan dan 
karyawati yang mengajukan.  

Bulanan  

 Melakukan pendataan rekening karyawan 
pada instansi terkait dan pihak ketiga lainnya 
yang sesuai dengan perjanjian kerja sama.  

 Membuat laporan proof sheet dalam titipan 
PPh pasal 21.  

 Kewajiban SDM  

 



Kepala Kantor Cabang 
Pembantu  

 Bidang Kredit dan Pemasaran  
 Bertanggung jawab kepada Kepala Unit 

Operasional Cabang Pembantu dan Kepala 
Kantor Kas.  

Fungsi :  
 Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan 

operasional kantor cabang pembantu dengan 
memperhatikan tingkat kesepakatan, 
ketertiban, dan keamanan pelayanan sesuai 
ketentuan perbankan dalam memenuhi sasaran 
ketentuan yang telah ditentukan oleh 
perusahaan.  



Tugas Pokok :  

 Menyusun dan mengawasi serta mengambil langkah-
langkah yang diperlukan atas pelaksanaan rencana kerja 
dan anggaran tahunan cabang pembantu yang telah 
ditetapkan.  

 Merencanakan dan melakukan solitasi nasabah potensial.  

 Melakukan koordinasi dengan kepala unit marketing 
cabang pembantu.  

 Memberikan persetujuan dan otorisasi semua transaksi 
(tunai atau non tunai) sesuai dengan limit yang telah 
ditentukan.  

 Mengelola dan bertanggung atas pemenuhan likuiditas 
cabang pembantu.  

 Mengawasi dan memastikan bahwa sub ordinate telah 
bekerja sesuai ketentuan serta menciptakan team work 
yang baik.  

 Memberikan informasi dan usulan kepada atasan dalam 
rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha secara 
keseluruhan.  

 

 



Staff Premendial  

 Bidang Penanganan Kredit Bermasalah 
(Premendial)  

 Bertanggung jawab Kepada Divisi Kredit 
bermasalah Kantor Pusat dan Kepala Cabang 
Utama.  

 Fungsi :  
 Sebagai aparat yang bertanggung jawab atas 

kegiatan penanganan kredit bermasalah untuk 
melakukan usaha penyelamatan, penyelesaian 
serta pembinaan dalam rangka meningkatkan 
kwalitas debitur bermasalah untuk melakukan 
usaha penyelamatan.  



Tugas Pokok :  
 Mempelajari status report, kredit, file dan dokumen-

dokumen lainnya berdasarkan berita acara 
pengalihan penanganan debitur bank dari kantor 
cabang maupun kantor pusat.  

 Melakukan kunjungan atau on the spot ke debitur 
yang dialihkan (dibina).  

 Mengklasifikasi debitur berdasarkan permasalahan 
dan kondisi.  

 Menyusun strategi untuk pola penanganannya.  
 Melakukan monitoring dan penagihan secara rutin.  
 Membuat call report atas hasil penanganannya 

debitur secara berkala kepada kepala cabang.  
 Melaporkan dan membuat usulan upaya 

penyelamatan kredit bermasalah antara lain 
restrukturisasi, discount biaya, discount pokok 
kepala kantor pusat dan menindaklanjuti hasil 
keputusan tersebut.  

 



Kepala Unit Kredit Support  

Bidang Kredit dan Pemasaran  
Bertanggung jawab kepada Manajer Kredit dan 

Pemasaran  
Membawahi :  
1. Sub Unit Legal  
2. Sub unit kredit investigator dan transaksi  
3. Sub unit loan review  
 
Fungsi :  
 Aparat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan 

unitnya dalam membantu kegiatan marketing 
terutama dalam segi aspek yuridis dan jaminan, 
melakukan review atas portofolio perkreditan.  



Tugas Pokok :  

 Membantu account officer dalam melengkapi proposal kredit 
terutama dari segi aspek yuridis dan jaminan nasabah.  

 Bertindak sebagai sekretaris kredit komite untuk menyusun jadwal 
dan menentukan anggota kredit komite.  

 Bertanggung jawab terpenuhinya term dan condition yang 
diputuskan oleh kredit komite baik pada offering letter, pengikatan 
maupun realisasi dropping kredit.  

 Bertanggung jawab menjaga dan memelihara fisik dokumen 
jaminan dan anggaran secara dual custody termasuk cover asuransi 
dan lain-lain.  

 Memeriksa dan memastikan tugas-tugas yang dilakukan oleh sub 
unit sesuai dengan kebutuhan.  

 Bertanggung jawab atas kelancaran terhadap kegiatan dalam unit 
kerja.  

 Melakukan review dan negosiasi atas kerjasama asuransi dan 
notaris.  

 Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait baik cabang 
maupun kantor pusat.  

 Melaksanakan penilaian dan pembinaan secara berkala terhadap 
staf yang berada pada unit kerjanya.  

 



Legal  

Bidang Kredit dan Pemasaran  

Bertanggung jawab kepada Kepala Kredit Support  

Fungsi :  

Aparat yang bertanggung jawab untuk mengkaji 
dan mengembangkan aspek yuridis dalam 
kegiatan komersial serta menganalisa atau 
memberikan opini yuridis dalam kegiatan 
komersial serta menganalisa atau memberikan 
opini yuridis atas bidang perkreditan dan bidang 
operasional.  



Perbankan Syariah 

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang 
menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit 
Usaha Syaria, mencakup kelembagaan, kegiatan 
usaha, serta cara dan proses dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya. 

Dasar  hukum (Dalil Rujukan) ; Al-baqarah ayat 275. 
Tujuan berdiri 

 Tujuan utama dari pendirian lembaga 
keuangan berlandaskan syariah  ini adalah 
sebagai upaya kaum muslimin untuk 
mendasari segenap aspek kehidupan 
ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-
Sunnah 







Perbedaan ini meliputi aspek legal, struktur organisasi, usaha yang 
dibiayai, dan lingkungan kerja. 

A. Akad dan Aspek Legalitas 

 Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi 
duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan 
hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal 
barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus 
memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut: 

 Rukun : Penjual, Pembeli, Barang, Harga, Akad/ Ijab Kabul. 
 Syarat : misalnya, barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan 

jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah. 

B. Lembaga Penyelesai Sengketa 
 Jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan 

antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak dapat  tidak 
menyelesaikannya di peradilan, tetapi menyelesaikannya sesuai tata 
cara dan hukum materi syariah. (Badan Arbitrase Nasional : Lembaga 
yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di 
Indonesia) 

C. Struktur Organisasi 
 Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank 

konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur 
yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional 
adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas 
mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan 
garis-garis syariah. 

 



D. Bisnis dan Usaha yang dibiayai 

 Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan 
disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya 
sebagai berikut: 

 Apakah objek pembiayaan halal atau haram? 
 Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat? 
 Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila? 
 Apakah proyek berkaitan dengan perjudian? 
 Apakah usaha itu berkaitan dengan industry senjata yang illegal atau 

berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh missal? 
 Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung 

maupun tidak langsung? 

E. Linkungan kerja dan Corporate Culture  

 Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja 
yang sejalan dengan syariah. Antara lain dalam hal etika 
(amanah dan shiddiq), cara berpakaian dan tingkah laku, 
akhlakul karimah dalam menghadapi nasabah maupun rekan 
kerjanya, skilfull dan professional, mampu mengerjakan tugas 
team-work dimana informasi merata di seluruh fungsional 
organisasi,  selain itu pula dalam hal reward and punishment 
diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. 

 



Prinsip Operasional Bank 
Syariah  
 1. Uang memiliki fungsi hanya sebagai alat tukar, bukan 

sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan selagi 
mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi 
(gharar). Dengan demikian, prinsip hukum Islam tidak 
mengenal harga uang, apalagi dikaitkan antara nilai uang 
dengan berlalunya waktu. Nilai uang ditentukan dari 
kemampuannya dalam menukar barang.  

2. Larangan tetrhadap riba. Dalam Al-Qur’an, larangan riba 
dapat dilihat dari surat al-Baqarah ayat 278-279: “Hai 
orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah dan 
tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jika kamu orang beriman. 
KAlau kamu tidak memperbuatnya, ketahuilah ada 
peperagan dari Allah dan Rasul-Nya terhadapmu dan jika 
kamu bertobat, maka untukmu pokok-pokok hartamu, 
kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya”  

 

 



3. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang 
mengandung unsur spekulasi dan perjudian, 
termasuk didalamnya kegiatan ekonomi yang 
diyakini akan merugikan masyarakat. 

4. Harta harus diniagakan (berputar) sehingga 
perbuatan menimbun harta kekayaan sangat 
dilarang dalam Islam. Bagi harta yang tidak 
produktif akan dikenai zakat untuk jenis harta 
tersebut. 

5. Seseorang hanya memperoleh sesuatu dari apa yang 
dia usahakan. Tidak seorangpun yang mendapatkan 
lebih selain dari apa yang diusahakannya, jadi 
pekerjaan dan risiko dari usaha tersebut yang 
menentukan imbalan seseorang, bandingkan 
dengan sistem bunga dimana seseorang dapat 
memperoleh imbalan yang besar dengan usaha dan 
risiko yang kecil. 



6. Transaksi dalam berbagai bidang kehidupan, 
termasuk dalam bidang perbankan, harus 
dilakukan secara transparan dan adil atas dasar 
saling menguntungkan tanpa paksaan.  

7. Kewajiban untuk mencatat setiap transaksi 
khususnya yang tidak bersifat tunai dan 
disaksikan oleh saksi yang bisa dipercaya.  

8. Zakat diwajibkan sebagai instrument untuk 
pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang 
merupakan sebagiannya adalah hak orang lain 
(penerima zakat), dan anjuran untuk 
mengeluarkan infak dan sedekah sebagai 
manifestasi pentingnya pemerataan kekayaan 
dan memerangi kemiskinan.  

 

 



 


