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BAB II

GAMBARAN UMUM PT BANK RIAU KEPRI SYARIAH

CABANG PEKANBARU

2.1 Sejarah Berdirinya Bank Riau Syariah

Beroperasinya Bank Riau Syariah tidak hanya dilandasi dengan adanya fakta bunga

bank haram pada akhir 2003 dari Majelis Ulama Indonesia, namun juga disokong oleh

beberapa faktor. Salah satu faktor yang memungkinkan Bank Riau Syariah adalah dari

sisi regulasi dengan dikeluarkannya UU No.10 TAHUN 1998 tentang perubahan UU

No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah memberikan peluang bagi Bank umum

konvensional untuk ikut serta menangani transaksi Perbankan Syariah. Beberapa faktor

lainnya adalah aspek marketing dimana Bank Syariah juga mempunyai potensi pasar

yang cukup besar di Riau beragama Islam (prompt research, 2004).

Selanjutnya aspek syariah, yaitu masih banyak dikalangan umat Islam yang enggan

berhubungan dengan Bank Konvensional yang menggunakan system ribawi. Dari bebera

pa pengalaman terbukti bahwa Perbankan syariah memiliki berbagai keunggulan dalam

mengatasi dampak krisis ekonomi beberapa waktu lalu. Beberapa aspek diatas

memeungkinkan beroperasinya Bank Riau Syariah untuk memenuhi segmen masyarakat

dan memberikan alter natif pilihan kepada masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah

Bank Riau atau yang belum.
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Pendirian Bank Riau Syariah diawali dengan melakukan restrukturisasi organisasi

pada PT Bank Riau dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) melalui surat

keputusan direksi BPD Riau No.44/KEPDIR/2002 pada tanggal 1 Oktober tahun 2002.

Restrukturisasi ini dilakukan juga untuk mengantisipasi perubahan bentuk basan hukum

dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Akselerasi pendirian

Bank Riau Syariah dipercepat dengan pembentukan tim pengembang Unit Usaha Syariah

(UUS) denagan SK Direksi PT Bank Riau No.39/KEPDIR/2003. Seiring dibentuknya tim

Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai coordinator pendirian Bank Riau Syariah bekerja

sama dengan sebuah konsultan Perbankan Syariah. Pendampingan oleh konsultan ini

dilakukan dalam hal rekrutmen sumber daya insani baik internal maupun external,

marketing research, training, simulasi serta penyusunan standar operasional dan prosedur.

Kesiapan sumber insani juga dibekali secara intensif dengan training, apprenticeship,

seminar Perbankan Syariah yang dilaksankan oleh berbagai lembaga pada saat itu

Pendirian Bank Riau Syariah diawali dengan melakukan restrukturisasi organisasi

pada PT Bank Riau dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) melalui surat

keputusan direksi BPD Riau No.44/KEPDIR/2002 pada tanggal 1 Oktober tahun 2002.

Restrukturisasi ini dilakukan juga untuk mengantisipasi perubahan bentuk basan hukum

dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Akselerasi
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pendirian Bank Riau Syariah dipercepat dengan pembentukan tim pengembang Unit

Usaha Syariah (UUS) denagan SK Direksi PT Bank Riau No.39/KEPDIR/2003. Seiring

dibentuknya tim Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai coordinator pendirian Bank Riau

Syariah bekerja sama dengan sebuah konsultan Perbankan Syariah. Pendampingan oleh

konsultan ini dilakukan dalam hal rekrutmen sumber daya insani baik internal maupun

external, marketing research, training, simulasi serta penyusunan standar operasional dan

prosedur. Kesiapan sumber insani juga dibekali secara intensif dengan training,

apprenticeship, seminar Perbankan Syariah yang dilaksankan oleh berbagai lembaga

pada saat itu.

Pengajuan izin prinsip Bank Riau Syariah ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal

29 Januari 2004. Persetujuan prinsip dari Bank Indonesia Januari 2004 melalui surat BI

No.6/DPbs/Pbr KBI Pekanbaru. Sebelum izin prinsip ini diajukan Bank Riau Syariah

termasuk rehap gedung untuk rehap gedung untuk kantor cabang syariah dan UUS,

persiapan aplikasi IT Syariah, dan lain-lain.

Pengurusan izin operasional ke Bank Indonesia tanggal 21 Mei 2004 dan izin

opersional didapat bulan Juni 2004 yang memungkinkan untuk mulai beroperasinya Bank

Riau Syariah. Pada tanggal 1 dan 22 Juli 2004 diadakan Soft dan Grand Opening Bank

Riau Syariah yang saat itu dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia yaitu Maulana

Ibrahim dan Gubernur Riau H.M Rusli Zainal serta ketua DPRD Provinsi Riau Dr

Chaidir MM.
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Sampai dengan bulan September 2007 Bank Riau Syariah telah memiliki kantor

cabang di Pekanbaru dan Tanjung Pinang sebagai cabang kedua yang mulai beroperasi

sejak tanggal 17 Februari 2006 yang diresmikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Riau

Bapak H.M Sani. Dan memiliki satu kantor kas di kantor pimpinan wilayah

Muhamadiyah Pekanbaru di Jl.KH Ahmad Dahlan Pekanbaru serta juga memiliki

delapan Kedai Layanan Syariah (KLS). Dan sejak tahun 2010 Bank Riau Syariah

mengganti nama menjadi Bank Riau Kepri Syariah.

2.2 Filosofi Bank Riau Syariah

A. Layar Terkembang

Diilhami oleh latar belakang alam dan masyarakat Riau yang sangat dekat dengan

kehidupan, ide dasar Bank Riau Syariah. Layar Terkembang merupakan interprestasi

dari:

1) Simbol Kedaerahan Riau yang khas

2) Semangat menjaga keteguhan (dalam keimanan)

3) Terjaganya kebutuhan dalam kesatuan identitas

4) Kesiapan mengiringi perjalanan sampai ketujuan yang lebih baik

B. Teguh

Representasi sesuatu yang kuat, kokoh dan tak mudah goyah. Dengan spirit

Teguh, Bank Riau Syariah mewujudkan integritas sebagai bank dengan yang memegang

teguh norma - norma keimanan yang berlaku. Konsisten dengan komitmen yang telah di

sepakati, serta tegas dalam kebijakan.
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C. Utuh

Menggambarkan keterpaduan antara beberapa unsur yang menyatu sehingga

menjadikan utuh dan solid “compact” dalam satu sinergi. Sebagai bank daerah, Bank

Riau Syariah terus membina interaksi antar insan Bank Riau dan kemitraan dengan

masyarakat/ nasabah (StakeHolder) melalui kerjasama dan layanan yang baik

2.3 Inspirasi Warna

a) Kuning

Refleksi dan harapan akan sukses, keagungan dan kemilangan (glory)

b) Maron

Ekspresi semangat berkarya (aktif), semangat perjuangan dan produktifitas.

c) Hitam

Identik dengan keteguhan, tegas, formal, sopan dan mantap.
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2.4 Visi dan Misi Bank Riau Syariah

Visi:

Menjadi Mitra Syariah jasa layanan perbankan yang terkemuka didaerah, sehat dan

kompetetif sesuai dengan ketentuan daerah.

Misi:

Secara teguh memiliki prinsip kehati - hatian, mampu mendukung sektor riil dan konsisten

menjalankan prinsip syariah secara optimal.
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2.5 Struktur Organisasi

a

Pemimpin Devisi Usaha Syariah

H. Khairul Anwar

H.Erly,SE.QIA

Pemimpin Cabang

Pinsi Pemasaran

Rizky Nova Dwi Putra, S.pi

Account Officer

1. Dyah KumalaTrisnaeni

2. Putri Sapta Andalusi

3. Ilmiati

4. Mutia Oktariza

Pinsi PelayananPinsi Operasional

Komersil,Mikro

1. Ahmad Syauqani

2. Hamdani

Konsumer

1. Fadli Andri

2. Rikki Arfion

1. Jumitun

2. Silvia Agriani

Gadai Emas (Rahn)

Anthon Indra Jaya, SE Ak

Pegawai Teknisi

Ass. Operasional

Ika Febriana, S.pi

Pelaporan

Adm Pembiayaan

SID

Umum

Costomer Service

1.  Maman Rahmansyah

2. Muhammad Naim

3. Andri Muhandy

4. Noprizal

Unit Layanan SyariahSatpam

Satpam

Satpam

Driver

Teller

1. Nuzul Aulia Sari

2. Mustika Puspa Rani

1. Mukhlis Perdana Yusti

2. Maharani Anjani Putri, SE

1. Dede

2. Muhammad Zulfan

3. Herviza

4. Elma Yunani

5. Mestika Noviani

6. Arie Kurniawan

7. Eliza
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2.6 Pembagian Tugas pada PT Bank Riau Kepri Syariah

a) Dewan Pengawasan Syariah

Adapun yang membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah pada

dewan pengawasan syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk -

produk agar sesuai dengan tuntunan syariah. Penetapan dewan pengawas syariah

dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota DPS mendapatkan

rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Adapun fungsi Dewan Pengawas

Syariah Pada PT Bank Riau Kepri Syariah adalah :

1) Mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari - hari agar sesuai dengan

ketentuan syariah.

2) Membuat pernyataan secara berkala (setahun sekali) bahwa Bank Riau Kepri

Syariah telah berjalan dengan ketentuan syariah.

3) Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari PT. Bank Riau Kepri

Syariah

b) Devisi Usaha Syariah

Adapun tugas - tugas pokok Devisi Syariah yakni :

1) Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah.

2) Menyusun rencana kerja dan anggaran dasar Devisi Usaha syariah serta

melakukan monitoring dan pengendalian kas pelaksanaanya.

3) Merumuskan dan mengembangkan bisnis dan jaringan usaha syariah.

4) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengembangan usaha

dibidang pembiayaan dan investasi serta operasional syariah.
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5) Mengelola laporan dan melakukan reviu serta evaluasi terhadap semua

pelaksanaan aspek operasional usaha syariah

c) Pimpinan Cabang.

Bagian ini mempunyai tugas mengelola bank cabang tersebut kemudian bertanggung

jawab atas kelangsungan bank tersebut terhadap devisi.

d) Wakil Pimpinan Cabang.

Bagian ini mempunyai tugas membantu pimpinan cabang kemudian mewakili tugas –

tugas pimpinan cabang jika diperlukan.

e) Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah.

Bagian ini mempunyai tugas mengelola masalah pelayanan terhadap para nasabah

dalam sebuah seksi, bagian ini bertugas membawahi :

1) Pelaksanaa Deposito atau tabungan Mudharabah. Pelaksanaan Deposito yaitu

orang yang bertugas melayani masalah – masalah Deposito terutama terhadap

pelayanan nasabah.

2) Pelaksanaan Giro atau tabungan Wadi’ah. Pelaksanaan Giro yaitu orang yang

bertugas dalam mengurus masalah - masalah yang berhubungan dengan Giro
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f) Teller.

Teller yaitu karyawan yang bertugas melayani nasabah yang tidak hanya pelayanan,

penyetoran, dan penyimpanan tetapi juga yang lainnya.

g) Pimpinan Seksi Pemasaran.

Yaitu orang yang bertugas dalam mengelola hal - hal yang berhubungan dengan

pemasaran terutama maslah kredit atau pembiayaan yang meliputi:

1) Analisa kredit atau pembiayaan.

Yaitu orang yang bertugas menganalisa dan memberikan laporan aspek

yuridis mengenai permohonan kredit dari nasabah.

2) Pelaksanaan penyaluran kredit atau kredit macet.

Yaitu orang yang bertugas menyusun laporan - laporan yang berhubungan

dengan kredit macet

h) Pimpinan Seksi Operasional.

Bagian ini mempunyai tugas mengelola masalah operasional bank.

i) Pelaksanaan Administrasi Kredit Atau Pembiayaan.

Bagian ini mempunyai tugas mengurus masalah administrasi kredit.

j) Pelaksanaan Kredit Atau Pembiayaan Konsumtif.

Bagian ini mempunyai tugas mengurus masalah pelayanan kredit - kredit konsumtif.

k) Pelaksanaan Akutansi Laporan.

Yaitu karyawan yang bertugas menyelesaikan laporan – laporan keuangan.



20

l) Satpam.

Yaitu orang yang bertugas dan bertanggung jawab mengenai masalah - masalah

keamanan bank.

2.7 Produk Syariah.

Bank Riau telah lebih dari tiga tahun mengembangkan perbankan syariah. Respon dari

masyarakat terus meningkat sehingga Bank Riau terus berupaya mengembangkan beragam

produk berbasis syariah seperti :

a. Deposito iB investasi yang aman dan barokah.

b. Giro iB solusi mudah transaksi bisnis anda.

c. Pembiayaan iB pengusaha kecil, mitra terpercaya pengiat usaha.

d. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor.

e. Pembiayaan iB Niaga Prima.

f. Tabungan iB, Simpanan Amanah Riau (SINAR).

g. Pembiayaan iB Pemilikan Rumah, mitra untuk pemilikan rumah idaman.

h. Gadai Emas iB (rahn), solusi dana cepat sesuai syariah.

i. Pembiayaan iB Karya Prima, mitra terpercaya dalam pembangunan.

j. iB Dhuha Tabungan Haji dan Umroh.

k. Pembiayaan iB Aneka Guna.

Persyaratan Umum :

A. Perorangan :

1. Foto Copy KTP pemohon suami/ istri

2. Foto Copy Kartu Keluarga
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3. Pas Foto Pemohon Ukuran 3 x 4

4. Foto Copy bukti jaminan (di atas plafond tertentu)

5. Memiliki surat keterangan usaha dari kelurahan

B. Kelompok

1. Ketua, Sekretaris dan Bendahara menandatangani dengan melampirkan :

a) Surat permohonan pembiayaan dari anggota yang ditandatangani oleh pemohon dan

disetujui oleh istri/ suami.

b) Foto copy KTP masing-masing anggota dan suami/ istri.

c) Foto copy bukti jaminan masing-masing anggota.

d) Surat pernyataan tanggung rentang jaminan yang telah ditandatangani oleh

pemohon suami/ istri.

e) Surat rekomendasi dari lurah/ kepala desa setempat.

f) Surat keterangan berusaha dari kelurahan atau masing-masing pemohon

2. Melampirkan peraturan data tertib kelompok

3. Melampirkan berita acara pendirian kelompok

4. Melampirkan kesepakatan tanggung rentang


