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BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Perbankan Syariah

Di Indonesia bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah

bank muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila

dibandingkan dengan Negara-negara muslim lainya, perbankan syariah di Indonesia

akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank

syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah

menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu,

jumlah bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah

menjadi 88 buah.

Berdasarkan data bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 2005

diperkirakan cukup baik. Industri perbankan syariah diprediksi masih akan

berkembang dengna tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Jika pada posisi

November 2004, volume usaha perbankan syariah mencapai 14,0 triliun rupiah.

Dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2004 sebesar 88,6 %, volume

usaha perbankan syariah diakhir tahun 2005 diperkirakan akan mencapai sekitar 24

triliun rupiah. Dengan volume tersebut diperkirakan industri perbankan syariah akan

mencapai pangsa sebesar 1,8% dari industri perbankan nasional dibandingkan sebesar

1,1 % pada akhir tahun 2004. Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah tersebut

ditopang oleh rencana pembukaan unit usaha syariah yang baru dan pembukaan

jaringan kantor yang lebih luas. Dana pihak ketiga (DPK) diperkirakan akan
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mencapai jumlah sekitar 20 triliun rupiah dengan jumlah pembiyaan sekitar 21 triliun

rupiah diakhir tahun 2005.

Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh

sumber daya insane yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Namun realitas yang ada menunjukan bahwa masih banyak sumber daya insane yang

selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun

praktis dalam Islamic banking. Tentunya kondisi ini cukup signifikan memengaruhi

produktifitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Inilah yang memang

harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya insane

yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua lini karena sistem yang baik

tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insan yang baik

pula.

B. Sejarah Berdirinya PT.BRISyariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank

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

pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada

tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian

PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara

konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip

syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel

modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan
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jangkauan 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 BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional

dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini

menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern

sekelas PT. Bank BRISyariah 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),

Tbk.,

Aktivitas PT. Bank BRISyariah 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 BRISyariah (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., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. BRISyariah.

Saat ini PT.BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT.

BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan

perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT.

BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai

ragam produk dan layanan perbankan.
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Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi 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..

C. Struktur Organisasi

Setiap badan Organisasi ataupun perusahaan, mempunyai tujuan atau

kehendak yang telah ditetapkan jauh sebelumnya dalam proses perencanaan, langkah

utama dalam mencapai tujuan dimaksud adalah merencanakan dan merumuskan

struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi serta

mencerminkan unsur kejelasan maupun fleksibel. Hal ini dimaksud karena struktur

organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi dalam

mencapai tujuannya.

Proses perencanaan struktur organisasi ini memuat gambaran, peraturan, dan

pengklasifikasian, tanggung jawab serta wewenang personal serta bagian yang ada

pada organisasi. Disamping itu dalam struktur organisasi harus pula menggambarkan

jaringan-jaringan koordinasi antara fungsi dan seluruh aktivitas organisasi yang satu

dengan yang lainnya saling terkait. Dengan demikian struktur organisasi memiliki arti

penting dalam suatu organisasi menata proses dan mekanisme kerja sekaligus

memungkinkan memilih strategi dan kebijaksanaan yang selaras dalam upaya

mencapai tujuan organisasi secara sehat dan efektif.
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Dengan tersusunnya struktur secara fleksibel dan tegas, maka setiap bagian

yang ada pada perusahaan siap melaksanakan tindak lanjut yang terkoordinasi dalam

mencapai hasil kerja tahapan yang menopang tujuan akhir. Dengan adanya struktur

organisasi yang digambarkan secara jelas akan mempermudah pimpinan untuk

mengorganisasi dan mengkoordinasi semua kegiatan organisasi.

Sehubungan dengan hal itu PT.BRISyariah Kantor Cabang Pekanbaru,

sebagai salah satu organisasi dalam usaha kegiatannya telah merumuskan aturan-

aturannya, pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab. Struktur organisasi

BRISyariah kantor cabang Pekanbaru dapat dilihat pada gambar berikut:

1. Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab atas berjalannya operasi perbankan pada kantor

cabang sesuai dengan program kerja dan pedoman kerja operasi

perbankan.

b. Membuat perencanaan secara efesien dan efektif yang dituangkan dalam

program kerja untuk disampaikan kekantor pusat.

c. Merencanakan, mengelola dan mengendalikan aktivitas kantor cabang

sejalan dengan kebijaksanaan dan pedoman yang telah diatur oleh kantor

pusat.

d. Mengamankan rahasia bank dan investasi yang terdapat pada kantor

cabang
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e. Melaksanakan kegiatan teknis cabang yang berdasarkan atas pedoman

kerja operasional.

2. Divisi Operasional

Bagian Divisi Operasional tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai

berikut :

a. Bertanggung jawab atas semua operasional pada PT.BRISyariah kantor

cabang Pekanbaru baik itu transaksi, maupun kegiatan lainya yang

berhubungan dengan operasional di bank tersebut.

b. Membuat laporan keuangan harian dan bulanan Kantor Cabang

3. Divisi Pemasaran (Marketing)

Divisi pemasaran mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut :

a. Memasarkan produk atau jasa-jasa bank dan mencari nasabah serta

menangkap usaha lainya.

b. Membuat aplikasi dan menganalisa setiap permohonan pembiayaan yang

di terima.

4. Back Office

Back Office mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Membuat voucer input transaksi (debit/kredit)

b. Memmbuat laporan data transaksi

c. Melaksanakan jasa kliring
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5. Costumer Service

Costumer service mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan dan

memberikan informasi kepada nasabah, adapun tugas dan tanggungjawabnya

adalah sebagai berikut :

a. Memberikan informasi kepada nasabah atau kepada masyarakat yang

membutuhkan informasi tentang tabungan, deposito serta produk bank

lainya.

b. Menyampaikan syarat-syarat dan prosedur pembukaan rekening tabungan

dan deposito.

c. Melayani rekening dan pembukuan rekening tabungan atau deposito baru

serta mengarahkan nasabah dalam berhubungan dengan teller.

6. Teller

Teller mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Memberi salam, senyuman, dan pelayanan yang baik kepada seluruh

nasabah.

b. Menerima setoran tabungan, giro, dan deposito.

c. Melayani penarikan tabungan.

d. Memastikan keabsahan penarikan tabungan.

e. Menyusun bukti transaksi teller

f. Melayani penerimaan dan pembayaran setoran kredit dan perintah bayar

7. Security

Security memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

a. Menyapa dan menanyakan keperluan setiap nasabah yang datang.
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b. Menjaga keamanan dan ketertiban bank

8. Office Boy (OB)

Office boy mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Bertanggungjawab atas kebersihan bank

b. Membutkan minum setiap paginya.

c. Bertanggungjawab atas segala kegiatan pentry

9. Driver

Driver mempunyai tugas dan tangggungjawab sebgai berikut:

a. Mengantar pimpinan atau karyawan terkait pekerjaan yang ada diluar.

b. Mengantarkan bagian marketing untuk melakukan survei

D. Diskripsi Umum PT.BRISyariah  Kantor Cabang Pekanbaru

PT.BRISyariah kantor cabang Pekanbaru merupakan perusahaan yang

bergerak di bidang usaha dan jasa perbankan syariah.

1. Visi dan Misi

1.1. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial

sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk

kehidupan lebih bermakna.
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1.2. Misi

a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam

kebutuhan finansial nasabah.

b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan

dimana pun.

d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup

dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

BRISyariah senantiasa berinovasi dengan meluncurkan beragam produk

berbasis teknologi mutakhir, seperti: Tabungan BRISyariah iB, Tabungan haji

BRISyariah iB, Tabungan impian BRISyariah iB, Giro BRISyariah iB, Deposito

BRISyariah iB, Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRISyariah iB, serta kerjasama

dengan jaringan ATM Bank BRI, ATM BCA, ATM Bersama dan ATM Prima.

Adapun produk & jasa unggulan BSM selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Produk pendanaan

a. Tabungan BRISyariah IB

Tabungan BRISyariah iB merupakan tabungan dari BRISyariah bagi nasabah

perorangan yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan untuk Anda

yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan.
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b. Tabungan Haji BRISyariah iB

Ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena

pengelolaan dana sesuai syariah.

c. Tabungan Impian Syariah iB

Tabungan Impian BRISyariah iB adalah tabungan berjangka dari BRISyariah

dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian Anda

dengan terencana.

Tabungan Impian BRISyariah iB memberikan ketenangan serta kenyamanan

yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai

syariah serta dilindungi asuransi.

d. Giro  BRISyariah iB

Merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana

berdasarkan prinsip titipan (wadi’ah yad dhamanah) yang penarikannya dapat

dilakukan setiap saat dengan Cek/Bilyet Giro

e. Deposito BRISyariah iB

Deposito BRISyariah iB adalah produk investasi berjangka kepada Deposan dalam

mata uang tertentu.

2. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRISyariah iB

Merupakan pilihan investasi dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah al-

Muthlaqoh) bagi nasabah perorangan atau perusahaan yang dananya dapat

ditarik pada saat jatuh tempo.
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b. Gadai BRISyariah 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.

c. KPR BRISyariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi

sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan mengunakan

prinsip jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan

jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

d. KLM BRISyariah iB

Siapapun dapat memiliki emas dengan mudah.

e. KMG BRISyariah iB

Salah satu produk untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan

dari perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Bank BRISyariah dalam

Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP), dimana produk ini dipergunakan

untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan

loyalitas karyawan Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP)

f. KKB BRISyariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor kepada perorangan untuk

memenuhi kebutuhan akankendaraan dengan mengunakan prinsip jual beli

(Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah

angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.
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3. Produk Jasa

a. About e-Bangking

Sebagai Bank yang bervisi menjadi Bank Retail Modern, BRIS menyediakan

layanan Electronic Banking atau E-Banking untuk memenuhi kebutuhan Anda

akan layanan melalui media elektronik untuk melakukan transaksi perbankan,

selain yang tersedia di kantor cabang dan ATM.

b. SMSBRIS

Dengan hanya mengetikkan SMS dan mengirimkan ke 3338, transaksi

perbankan semakin mudah dilakukan kapan dan dimana saja. smsBRIS

(SMSBanking BRIS) adalah fasilitas layanan perbankan bagi Nasabah

Tabungan BRIS yang memudahkan Anda untuk melakukan isi ulang pulsa,

bayar tagihan, transfer sampai pembayaran Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS).

c. CMS BRISyariah iB

Salah satu produk unggulan PT. Bank BRISyariah, dalam rangka mengusung

visinya sebagai bank ritel modern terkemuka, adalah Cash Management

BRISyariah iB (CMS). Produk yang disegmentasikan bagi nasabah korporat

ini memberikan solusi terbaik bagi nasabah korporat dalam rangka

pengelolaan keuangan dan monitoring arus kas. Didukung dengan teknologi

mutakhir, sistem pengamanan yang maksimal, serta didukung oleh pelayanan

yang prima, CMS BRISyariah iB diharapkan mampu memberikan solusi

terbaik bagi nasabah segmen korporat.
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d. Mobile BRIS

Mobile BRIS adalah aplikasi berbasis SMS untuk mengakses rekening

tabungan BRISyariah IB kapanpun dan dimanapun. Aplikasi mobile ini

memudahkan Anda untuk melakukan transfer dana, pembelian isi ulang pulsa,

pembayaran tagihan dan pembayaran donasi (Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf,

Qurban).


