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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PT. BANK BRI SYARIAH  

 

4.1. Latar Belakang berdirinya Bank BRI Syariah Kuansing A Yani 

 Berawal dari akuisisi PT. PT. Bank BRI Syariah (Persero) Tbk, terhadap 

Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank 

Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, 

maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi 

beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang 

semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan 

perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. 

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah 

bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah 

dengan angkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah 

dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk 

yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. 

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah ditengah-tengah industri perbankan 

nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahan. 

Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan 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. 
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Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 

2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk, untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses 

spin-off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2009. Penandatanganan 

dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur utama PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk, Bapak Ventje Rhardjo selaku Direktur Utama PT. Bank 

BRI Syariah Indonesia.  

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar 

berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, 

jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada 

segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi baik ritel 

modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai 

dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis kinergi dengan PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Kantor Layanan Syariah dalam 

mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana 

masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip Syariah. 

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 Kcp 

Kuansing. 
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4.2. Tugas Pokok dan Fungsi 

PT. Bank BRI Syariah salah satu bank yang berbasis syariah yang 

bergerak dibidang perbankan syariah dengan tugas pokok utamanya adalah 

menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Berikut ini adalah fungsi 

Bank BRI Syariah  Adalah : 

1) Fungsi Bank Syariah untuk Menghimpun Dana Masyarakat 

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari 

masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan 

menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan 

menggunakan akad al-mudharabah. 

2) Fungsi Bank Syariah Sebagai Penyalur Dana Kepada  Masyarakat 

Fungsi bank syariah yang kedua ialah menyalurkan dana kepada 

masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh 

pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan 

dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas 

yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan 

memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan 

yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada 

akadnya. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan 

menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad 

kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang 

diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin 
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keuntungan. Margin keuntukngan merupakan selisih antara harga jual 

kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari 

aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja 

sama usaha adalah bagi hasil. 

3) Fungsi Bank Syariah Memberikan Pelayanan Jasa Bank Kepada 

Nasabah 

Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana 

kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan 

kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. 

Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang 

ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh 

bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, 

penagihan surat berharga dan lain sebagainya. Aktivitas pelayanan jasa 

merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat 

meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari fee atas pelayanan jasa 

bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi 

agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. 

Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat 

dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan 

dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam 

meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa 
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tersebut, maka bank syariah mendapat imbalan berupa fee yang disebut fee 

based income. 

 

4.3. Visi dan Misi Bank BRI Syariah  

Setiap perusahaan yang didirikan memiliki tujuan, tujuannya adalah untuk 

memperoleh keuntungan dan sekaligus mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perusahaan menetapkan Visi dan 

Misi bisnis untuk usahanya. Visi dan Misi perusahaan ditetapkan dalam rangka 

untuk mengarahkan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. 

a. Visi PT. Bank BRI Syariah 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan financial sesuai 

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih 

bermakna. 

b. Misi PT. Bank BRI Syariah 

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan 

finansial nasabah. 

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. 

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan 

dimana pun. 

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan 

menghadirkan ketentraman pikiran. 
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4.4. Langkah Strategis PT. Bank BRI Syariah 

Bank BRI Syariah tak mau ketinggalan dalam mendapatkan SDM 

berkualitas, salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi. 

Tak tanggung-tanggung, sebelas institusi pendidikan digandeng BRI Syariah 

dalam rangka mencari bankir syariah dengan training selama 2 bulan. 

Program World Banking Student Academic digelar BRI Syariah 

bekerjasama dengan 11 institusi pendidikan, yaitu Universitas Gajah Mada 

(UGM), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Indonesia 

(UI), Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Universitas Trisakti Jakarta, STIE 

Tazkia, Universitas Pajajaran (Unpad), Intitud Teknologi Bandung (ITB), Institut 

Koperasi Indonesia (IKOPIN) Bandung, Universitas Negeri Semarang dan 

Universitas Diponegoro (Undip). Para peserta yang mengikuti training berpeluang 

menjadi karyawan BRI Syariah. Biaya training sepenuhnya dari pihak kampus 

atau pribadi mahasiswa dan dapat dikembalikan jika terpilih menjadi karyawan 

BRI Syariah. 

 Banyak pihak menilai langkah ini sebagai strategi jitu dalam 

menjaringSDM perbankan syariah yang berkualitas dan profesional. Seperti yang 

diharapkan oleh Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Mustafa Edwin 

Nasution yang turut hadir dalam acara penandatanganan tersebut pada kamis 

(14/10) lalu. “Model kerjasama inilah yang sangat ditunggu dimana antara praktisi 

dan ahli bisa bersinergi dalam memecahkan permasalahan SDM perbankan 

syariah,” ujarnya. Tentu saja, kita berharap kegiatan semacam ini dapat dilakukan 

oleh bank syariah lain tanpa ada kesan memberatkan bagi para peserta, misalnya 
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dengan biaya yang cukup tinggi. Kedepannya, sinergi antara akademisi dan 

lembaga keuangan syariah memang masih dibutuhkan, salah satunya untuk suplai 

SDM berkualitas. 

 

4.5. Produk –Produk Bank BRI Syariah 

1. Produk penghimpunan dana (funding) 

Bank tidak memberikan imbalan berupa bunga atas dasar dana yang 

disimpan oleh nasabah didalam Bank. Imbalannya diberikan atas dasar prinsip 

bagi hasil. Produk-produk penghimpunan dana meliputi: 

a. Tabungan BRI Syariah iB 

Tabungan BRI Syariah iB merupakan tabungan dari BRI Syariah bagi 

nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan ( wadiah ), 

dipersembahkan untuk anda yang menginginkan kemudahan dalam 

transaksi keuangan. Tabungan BRI Syariah iB memberikan ketenangan 

serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena 

pengelolaan dana sesuai syariah. 

b. Tabungan Impian Syariah iB  

Tabungan Impian Syariah iB adalah tabungan berjangka dariBRI Syariah 

dengan prinsip  bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian anda 

dengan terencana. Tabungan Impian BRI Syariah iB memberikan 

ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih 

berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi. 

c. Tabungan Haji BRI Syariah iB  
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Tabungan Haji BRI Syariah iB dapat mewujudkan langkah terbaik dalam 

menyempurnakan ibadah. Tabungan Haji BRI Syariah  iB dapat 

memberikan ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah  dalam 

penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah. 

d. Giro BRI Syariah iB 

Giro BRI Syariah iB merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis 

dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (wadiah yad 

dhamanah) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

cek/bilyet giro. 

e. Deposito BRI Syariah iB Deposito BRI Syariah iB adalah produk 

investasi berjangka 

kepada deposan dalam mata uang tertentu. Keuntungan: dana dikelola 

dengan prinsip syariah sehingga shahibul maal tidak perlu khawatir akan 

pengelolaan dana. 

2. Produk penyaluran dana (lending) 

Adapun produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh Bank BRI 

Syariah Kcp. Kuansing sebagai berikut: 

a. Gadai BRI Syariah iB 

Gadai BRISyariah iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana 

tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan 

modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah untuk 

ketentraman anda. Manfaat: pilihan tepat, penuh manfaat serta lebih 

berkahkarena pembiayaan sesuai syariah. 
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b. KKB BRI Syariah iB 

Pembiayaan Kendaraan Bermotor menggunakan prinsip jual beli 

(murabahah), adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan(margin) yang disepakati oleh nasabah dan 

Bank. 

c. KPR BRI Syariah iB 

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi 

sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan 

prinsip jual beli (murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran 

dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap 

bulan. 

d. KMG BRI Syariah iB  

Salah satu produk untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya 

karyawan dari perusahaan yang bekerjasama dengan PT.Bank BRI Syariah 

dalam Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP), dimana produk ini 

dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan Program Kesejahteraan 

Karyawan (EmBP) 

e. Pembiayaan Mikro BRI Syariah iB 

Merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh  Bank BRI Syariah untuk 

memajukan usaha kecil de 

ngan proses cepat,dengan syarat yang mudah serta margin rendah.  

3. Produk Jasa 

a. Remittance BRI Syariah 
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Kemudahan melakukan pengiriman uang tunai dengan fasilitas transfer 

tanpa perlu memiliki rekening di bank untuk dapat menerima kiriman 

uang dan cukup menggunakan telepon seluler.  

b. Internet Banking 

Berdasarkan konsep layanan BRI Syariah yang memberikan 

kemudahan kepada nasabah untuk bertransfer dari manan saja dan 

kapan saja sesuai dengan kebutuhan nasabah, PT. Bank BRI Syariah 

juga hadirkan sebuah kemudahan, kenyamanan serta keamanan akses 

perbankan tanpa batas melalui Internet Banking. 

c. CallBRIS 

Merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk 

menghubungi PT. Bank BRI Syariah melalui telepon 

 

4.6. Budaya Kerja Bank BRI Syariah Kcp. Kuansing A Yani adalah : 

1. Profesional 

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai dengan teknis dan etika yang 

telah ditentukan. 

2. Antusias 

Semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan mendalam pada setiap 

aktifitas kerja. 

3. Penghargaan terhadap SDM 

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan 

dengan menjalankan upaya-upaya yang optimal mulai dari perencanaan, 
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perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas, 

serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok 

berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai. 

4. Tawakal 

Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, 

dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh dan diakhiri 

dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai. 

5. Integritas  

Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-

nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga 

memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang 

sulit untuk melakukannya.  

6. Berorientasi Bisnis  

Tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berpikir dan berbuat 

untuk menghasilkan nilai tambah dalam pekerjaannya. 

7. Kepuasan Pelanggan  

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan 

pelanggan eksternal dan internal dilingkungan perbankan. 

 

  


