
BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Perusahaan 

BRI telah berdiri di Indonesia pada tahun 1985 dan terletak di Purwokerto, 

Jawa Tengah, oleh Raden Bei Arya Wirjaatmadja.  Purwokerto merupakan 

penerus ibu kota Karasidenan Banyumas, dan kemudian pendopo si Panji 

beralih tempat dari kota Banyumas ke Kota Purwokerto.  Kota ini memiliki 

peran yang berfungsi dalam sejarah perbankan di Indonesia.  Selain itu, kota 

ini juga berperan dalam perjuangannya untuk mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia.  Banyak monument- monument pelajar yang telah berjasa dalam 

perjuangan kemerdekaan RI.  

Sedangkan Raden Bei Arya Wirjaatmadja, pendiri BRI adalah keturunan 

asli dari Kota Banyumas yang berbakti dan di percaya oleh kolonial Belanda.  

Maka untuk membantu pengoperasian rakyat Indonesia, Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) pun dibangun.  BRI berawal dengan nama De 

Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau “ Bank 

Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyai Purwokerto”.  Bank ini merupakan 

suatu lembaga keuangan yang berfungsi untuk melayani masyarakat Indonesia 

atau orang-orang pribumi.  Resminya, lembaga ini berdiri pada tanggal 16 

Desember 1985, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI hingga 

sekarang. 



Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank tertua di 

Indonesia dan telah berjasa dalam membangun Indonesia sejak sebelum 

kemerdekaan.  Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 1 tahun 146 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai 

Bank Pemerintah pertama di RI.  Dalam masa perang mempertahankan 

kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara 

waktudan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 

1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. 

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 

tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI 

berubah menjadi perseroan terbatas.  Kepemilikan BRI saat itu masih 100% 

ditangan Pemerintah RI.  Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan 

untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik 

dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih 

digunakan sampai dengan saat ini. 

 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

2.2.1 Visi Perusahaan    

Menjadi The Most Valuable Bank di Asia Tenggara dan Home to the Best 

Talent. 

 



 

 

2.2.2 Misi Perusahan 

1. Memberikan yang terbaik 

Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan 

pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang 

peningkatan ekonomi masyarakat. 

2. Menyediakan pelayanan yang prima  

Memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui 

sumber daya manusia yang professional dan memiliki budaya berbasis 

kinerja (performance- driven culture), teknologi informasi yang handal dan 

future ready, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang 

produktif dengan menerapkan prinsip operational dan risk management 

excellence. 

3. Bekerja dengan optimal dan baik 

Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak- pihak 

yang berkepentingan (stakeholders) dengan memperhatikan prinsip Good 

Corporate Governance yang sangat baik. 

 

2.3 Bidang Usaha / Kegiatan Utama Perusahaan 



 Bank BRI merupakan salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di 

Indonesia. Bank BRI memiliki tiga kegiatan operasional seperti yang ada pada 

kegiatan bank operasional bank umum lainnya.  Bank BRI dalam menjalankan 

kegiatannya memiliki beberapa produk, seperti produk simpanan berupa 

tabungan, deposito dan giro. Produk penyaluran dana, seperti pinjaman mikro 

dan menengah, program kredit dan KUR (Kredit Usaha Rakyat ) serta bank 

BRI memberikan jasa- jasa bank lainnya yang sudah disediakan dengan 

lengkap.  Bank BRI selalu meningkatkan kegiatan operasionalnya untuk terus 

melayani para nasabahnya dengan selalu memberikan berbagai macam produk 

unggulan. 

Beberapa produk simpanan BRI antara lain : 

1. Tabungan BRI, fasilitas tabungan BRI terdiri dari beberapa produk antara 

lain : 

a. Tabungan BritAma 

Produk tabungan ini didukung dengan fasilitas e-banking dan system 

real time online.  Dengan fasilitas tersebut, nasabah dapat melakukan 

transaksi tanpa mengenal ruang dan waktu. Artinya dapat dilakukan 

dimanapun dan kapanpun. 

b. Simpedes  

Produk tabungan dengam mata uang rupiah.  Pelayanan simpedes 

dapat dilakukan di berbagai kantor BRI, baik Kantor Cabang KhusuS 

BRI, Kanca BRI, KCP BRI, BRI Unit, maupun Teras BRI.  Jumlah 

setoran dan penarikan juga tidak dibatasi.  Program ini sangat 



membantu masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan dalam 

mengakses bank. 

c. Simpedes TKI 

Produk ini diselenggarakan khusus untuk TKI yang bekerja di luar 

negeri, sehingga TKI dapat melakukan transaksi keuangan dengan 

mudah, termasuk untuk menampung dan menyalurkan gaji mereka. 

d. Tabungan Haji 

Produk ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah 

haji ditanah suci. 

e. Tabungan BritAma Dollar 

Produk ini sama seperti tabungan BritAma, hanya saja mata uang yang 

digunakan adalah USD Dolar.  Produk ini ditujukan bagi masyarakat 

yang ingin menyimpan dananya dalam bentuk mata uang asing. 

f. BritAma Bisnis 

Fasilitas produk ini sangat luas, dengan kemudahan dan kecepatan 

dalam bertransaksi, termasuk dalam pencatatan maupun pelaporannya, 

sehingga sangat cocok digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis 

nasabah. 

g. BritAma Rencana 

Tabungan Ini merupakan investasi dengan setoran tetap setiap 

bulannya serta fasilitas asuransi jiwa bagi nasabah. 

h. BritAma Valas 



Produk ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

akan menyimpan dananya dalam mata uang asing.  Tersedia dalam 5 

jenis mata uang dengan nilai tukar kopetitif, yaitu USD, AUD, SGD, 

CNY, dan EUR. 

i. BritAma Junio 

Tabungan ini dikeluarkan BRI dengan sasaran penabung anak-anak 

dan dilengkapi dengan fitur menarik bagi anak-anak. 

j. Tabunganku 

Produk tabungan perorangan dengan berbagai kemudahan 

persyaratannya.  Produk ini juga dikeluarkan oleh bank- bank lain di 

Indonesia untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya menabung 

bagi masyarakat. 

 

2. Deposito BRI 

Terdiri dari 3 produk utama, yaitu : 

a. Deposito Rupiah 

Deposito memberikan kenyamanan dan keamanan dalam investasi 

dana. 

b. Deposito BRI Valas 

Produk deposito yang memberikan kenyamanan investasi dalam mata 

uang asing. 

c. Deposito On Call (DOC) 

Produk deposito yang menawarkan investment gain yang tinggi. 



 

3. Giro BRI 

Bank BRI mengeluarkan produk giro dalam dua jenis, yaitu Giro BRI 

Rupiah, produk ini ditujukan untuk transaksi dalam mata uang rupiah dan 

Giro BRI Valas untuk mata uang asing. 

 Beberapa produk pinjaman di BRI adalah sebagai berikut : 

1. Pinjaman Mikro BRI 

produk Pinjaman Mikro yang dikeluarkan oleh Bank BRI adalah 

KUPEDES, yaitu fasilitas kredit dengan bunga sangat ringan yang 

ditujukan untuk perorangan dan dapat dilayani di BRI Unit maupun Teras 

BRI. 

2. Pinjaman Ritel BRI 

a. Kredit Agunan Kas, yaitu produk pinjaman dengan jaminan uang kas 

(fully cash collateral). 

b. Kredit Investasi, yaitu fasilitas kredit jangka menengah dan jangka 

panjang untuk membiayai aktiva tetap perusahaan. 

c. Kredit Modal Kerja, yaitu produk yang ditawarkan kepada pelaku 

usaha untukmembiayai operasional perusahaan atau kegiatan 

usahanya. 

d. KMK Ekspor, fasilitas kredit yang ditujukan kepada nasabah yang 

melakukan kegiatan usaha negosiasi wesel ekspor atau dikenal juga 

dengan istilah post ekspor financing.  Fasilitas ini juga bertujuan 



untuk membiayai pembelian barang- barang untuk diekspor atau 

dikenal juga dengan istilah pre-ekspor financing. 

e. KMK Konstruksi BO I, yaitu fasilitas kredit yang ditujukan untuk 

membiayaikegiatan usaha jasa konstruksi yang pembiayaannya 

berasal dari APBN. 

f. Kredit BRIGuna, fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah yang 

memiliki penghasilan tetap dalam bentuk gaji ataupun pensiunan. 

g. Kredit Waralaba, yaitu fasilitas kredit untuk membiayai kegiatan 

usaha waralaba yang diberikan dalam bentuk modal kerja maupun 

investasi. 

h. Kredit SPBU, yaitu fasilitas kredit yang ditujukan untuk 

kegiatanusaha SPBU Pertamina, baik dalam bentuk modal kerja 

maupun investasi. 

i. Kredit Resi Gudang, yaitu salah satu produk krdit bank BRI dengan 

jaminan Resi Gudang. 

j. Kredit Kepemilikan Gudang, yaitu fasilitas kredit investasi yang 

ditujukan untuk pemilik bangunan gudang untuk mendukung kegiatan 

usahanya. 

k. KMK Talangan SPBU, fasilitas kredit ini hamper sama dengan 

fasilitas kredit SPBU. 

l. Kredit Batubara, fasilitas kredit yang ditujukan untuk membiayai 

kegiatan penambangan batubara. 



m. Kredit Waralaba Alfamart, fasilitas kredit yang ditujukan untuk 

membiayai kegiatan usaha minimarket alfamart. 

n. Kredit Pola Angsuran Tetap, yaitu fasilitas kredit modal kerja dan 

investasi dengan pola angsuran tetap dengan criteria tertentu yang 

telah ditetapkan. 

3. Pinjaman Menengah Bank BRI 

Produk pinjaman ini berupa kredit Agribisnis, yaitu fasilitas kredit yang 

diberikan untuk kegiatan pertanian dalam arti luas, baik dalam kegiatan 

on-farm maupun off-farm. 

4. Kredit Program Bank BRI 

Kredit program bank BRI terdiri dari tiga jenis, yaitu KNEP-RP atau 

Kredit Pengembangan Energi Nabati & Revitalisasi Perkebunan,  

KKPE-Tebu atau Kredit Ketahanan Pangan & Energi untuk tanaman tebu 

dan KKPE untuk tanaman pangan, holtikultura, peternakan, perikanan, 

dan pengadaan alat dan mesin. 

5. KUR BRI 

6. KUR atau Kredit Usaha  Rakyat yang dikeluarkan oleh bank BRI yaitu 

KUR BRI dan KUR TKI BRI. 

Beberapa produk-produk lain bank BRI adalah sebagai berikut : 

1. Jasa Bank Garansi 

Fasilitas ini merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh bank BRI 

kepada rekanan nasabah. Rekanan nasabah atau pihak ketiga akan 

mendapatkan kepastian bahwa nasabah bank BRI bersangkutan dapat 



memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga.  Dalam menerbitkan Bank 

Garansi, Bank BRI tidak mengenakan biaya bunga.  Fasilitas Jasa Bank 

Garansi terdiri dari dua jenis, yaitu Bank Garansi umum, diberikan 

kepada nasabah sebagai jaminan bahwa nasabah yang bersangkutan dapat 

memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran suatu produk, 

dan Bank Garansi Konstruksi yang duberikan kepada kontraktor yang 

terkait dengan kredit kontruksi. 

2. Jasa Kliring Bank BRI 

Fasilitas ini merupakan proses penyampaian surat berharga kepada Bank 

Tertarik, hingga adanya pengesahan oleh Bank Tertarik melalui lembaga 

kliring, yang dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

3. Remittance Bank BRI 

Fasilitas ini merupakan bentuk layanan kepada nasabah yang akan 

melakukan pengiriman maupun penerimaan dalam bentuk valas, baik 

ditujukan kepada bank didalam maupun diluar negeri. 

4. Jasa SKBDN BRI 

Fasilitas ini merupakan bentuk jaminan pembayaran yang diajukan oleh 

pembeli untuk menjamin pembayaran produk kepada pihak penjual. 

5. Layanan Ekspor Bank BRI 

Fasilitas ini merupakan bentuk pembiayaan ekspor berupa postshipment 

financing.  Layanan ini diberikan dalam bentuk Negosiasi wesel ekspor 

sight dan Diskonto wesel berjangka. 

6. Layanan Impor Bank BRI 



Fasilitas mini merupakan bentuk pembiayaan impor, berupa penyediaan 

fasilitas kredit impor.  Produk layanan ini diberikan dalam 

bentukPreshipment Import Financing dalam rangka penyediaan 

Penangguhan Jaminan Impor dan Postshipment Impor Financing dalam 

rangka penebusan dokumen impor. 

 Selain itu BRI juga sudah masuk kedalam Jaringan Prima dan Jaringan ATM 

Bersama. 

 

2.4 Lokasi Perusahaan 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berlokasi di Jalan Lintas Timur 

Unit II, Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten 

Tulang Bawang. 



2.5 Struktur Organisasi

 

Gambar 2.5 Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang 

Tulang Bawang 

 


