
83

BAB III

PROFIL PT.  BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH

A. Gambaran Umum Perusahaan

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 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.
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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. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar

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

jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada

segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel

modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

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.
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B. Daftar Pemegang Saham
PT. Bank BRISyariah

Per 31 Desember 2010 (Tabel 1.9)

No Nama & Alamat
Jumlah
Saham

(Lembar)

Jumlah yang
Disetor

(Rupiah)

01

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk.,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-45
Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat 10210

1.957.999.000 978.999.500.000

02

Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP)
BRI
Jl. Sultan Iskandar Muda No. F. 25
(Arteri Pondok Indah) Jakarta

1.000 500.000

Total 1.958.000.000 979.000.000.000

C. Visi dan Misi

1) Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2) Misi

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan

finansial nasabah.

2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah.
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3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan

dimana pun.

4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan

menghadirkan ketenteraman pikiran.

D. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PT Bank BRISyariah

1. Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin, MSc, Ketua Dewan Pengawas Syariah

2. Muhammad Gunawan Yasni, SE, MM, CIFA, Anggota Dewan Pengawas

Syariah

E. Alamat KC Pekanbaru:

Jl Tuanku Tambusai No.320 A,B,C

Pekanbaru, RI

Indonesia, Phone: 0761-839672/0761-839674
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STRUKTUR ORGANISASI

F. PRRODUK BANK BRISYARIAH:

1. 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.

2. KKB BRISyariah iB

Skim pembiayaan adalah jual beli (MURABAHAH), adalah akad jual beli

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang

disepakati oleh Bank dan Nasabah (fixed margin)
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3. 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.

4. KLM BRISyariah iB

Kepemilikan Logam Mulia BRISyariah (KLM BRISyariah iB) kini hadir

membantu Anda mewujudkan mimpi memiliki emas logam mulia dengan lebih

mudah.

5. 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)

6. Pembiayaan Umrah BRISyariah iB

Siapapun Kini Dapat Beribadah Umrah dengan Mudah dan Murah

7. Pembiayaan Umrah BRISyariah iB

Pembiayaan Umrah BRISyariah iB kini hadir membantu anda untuk

menyempurnakan niat Anda beribadah dan berziarah ke Baitullah. Produk

Pembiayaan Umrah BRISyariah iB mengunakan prinsip akad jual beli

manfaat/jasa (ijarah Multijasa)
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8. Pembiayaan Koperasi

Pembiayaan yang diberikan melalui Koperasi Karyawan atau Koperasi

Pegawai RI dengan mekanisme executing, yang ditujukan kepada karyawan suatu

perusahaan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) suatu instansi yang memiliki

pendapatan tetap bulanan berupa gaji dan menjadi anggota koperasi.

9. Pembiayaan BPRS

Pembiayaan yang diberikan kepada BPRS dengan tujuan untuk disalurkan

lebih lanjut kepada para nasabahnya dengan mekanisme executing.

10. Auto

Pembiayaan diberikan kepada sektor yang terkait dengan otomotif dalam 2

(dua) pola, yaitu pembiayaan secara kemitraan (linkage) dan pembiayaan secara

langsung (direct).

Pembiayaan secara kemitraan (linkage), pembiayaan diberikan

bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan (multifinance company) untuk

meyalurkan pembiayaan kepemilikan kendaraan dan/atau alat berat kepada

nasabah (end-user). Pembiayaan kemitraan dengan multifinance ini dapat bersifat

Executing maupun Channeling/Joint Financing.

Pembiayaan secara langsung (direct), menyalurkan pembiayaan kepada

pengusaha-pengusaha yang terkait pada dunia otomotif, seperti pembiayaan

kepada pengusaha jual-beli kendaraan (showroom/dealer) dan pembiayaan kepada

pengusaha rental kendaraan. Pembiayaan yang diberikan dapat berupa

pembiayaan modal kerja dan/atau investasi.
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11. Pembiayaan SME

Pembiayaan diberikan kepada sektor riil dengan plafond pembiayaan

diatas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 milyar.

12. Corporate Financing

13. Corporate Funding

14. Deposito

Merupakan pilihan investasi dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah al-

Muthlaqoh) bagi nasabah perorangan atau perusahaan yang dananya dapat ditarik

pada saat jatuh tempo.

15. Giro

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

16. Pembiayaan Mikro

Produk Pembiayaan (Tabel 1.10)

Produk Plafond (juta) Tenor

Mikro 25iB 5-25 6-36

Mikro 75iB 5-75 6-60*

Mikro 500iB >75-500 6-60*

*Tenor dapat hingga 60 bulan dengan ketentuan khusus
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17. Pembiayaan Modal Kerja

Memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan, baik modal kerja regular

maupun musiman

18. Pembiayaan Investasi

Memenuhi kebutuhan investasi / capex nasabah

19. Jasa-Jasa Lainnya

a. Bank Garansi

b. Referensi Bank

20. 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.

21. Tabungan Haji BRISyariah iB

Mewujudkan langkah terbaik dalam menyempurnakan ibadah

22. Giro BRISyariah iB

Kemudahan bertransaksi yang penuh kebaikan

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

23. Deposito BRISyariah iB

Deposito BRISyariah iB adalah produk investasi berjangka kepada

Deposan dalam mata uang tertentu.


