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BAB III
PROFIL BANK  MUAMALAT INDONESIA, BANK SYARIAH MANDIRI DAN

BANK RIAUKEPRI UNIT USAHA SYARIAH

A. PT. Bank Muamalat Indonesia

1. Sejarah Singkat Berdiri dan Perkembangan Bank Muamalat Indonesia

Ide kongkrit Pendirian Bank Muamalat Indonesia berawal dari lokal karya

“Bunga Bank dan Perbankan” yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua. Ide ini kemudian lebih dipertegas lagi

dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) ke IV MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta

tanggal 22-25 Agustus 1990 yang mengamanahkan kepada Bapak K.H. Hasan Basri

yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum MUI, untuk merealisasikan pendirian

Bank Islam tersebut. Setelah itu, MUI membentuk suatu Kelompok Kerja (POKJA)

untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tim POKJA ini membentuk Tim Kecil

“Penyiapan Buku Panduan Bank Tanpa Bunga”, yang diketuai oleh Bapak Dr. Ir. M.

Amin Azis.1

Hal paling utama dilakukan oleh Tim MUI ini selain melakukan pendekatan-

pendekatan dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait adalah menyelenggarakan

pelatihan calon staf melalui Management Development Program (MDP) di Lembaga

Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI), Jakarta yang dibuka pada tanggal 29 Maret

1991 oleh Menteri Muda Keuangan, dan meyakinkan beberapa pengusaha muslim

1 Lihat laporan bank Muamalat tahun 2012.
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untuk jadi pemegang saham pendiri. Untuk membantu kelancaran tugas-tugas MUI

ini dibentuklah Tim Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang di

bawah Ketua Drs. Karnaen Perwaatmadja, MPA. Tim ini bertugas untuk

mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum Bank Islam.

Pada tanggal 1 November 1991 terlaksana penandatanganan Akte Pendirian PT.

Bank Muamalat Indonesia di Sahid Jaya Hotel dihadapan Notaris Yudo Paripurno,

SH. dengan Akte Notaris No.1 tanggal 1 November 1991 (Izin Menteri Kehakiman

No. C2.2413.HT.01.01 tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara RI tanggal 28 April

1992 No.34). Pada saat penandatanganan Akte Pendirian ini terkumpul komitmen

pembelian saham sebanyak Rp 48 miliar.2

Selanjutnya, pada acara silaturahmi pendirian Bank Syari’ah di Istana Bogor,

diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut memberi

modal senilai Rp 106 miliar. Dengan angka modal awal ini Bank Muamalat mulai

beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1412 H,

SK Menteri Keuangan RI No. 1223/MK. 013/1991 tanggal 5 November 1991 diikuti

oleh izin usaha keputusan MenKeu RI No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April

1992. Pada hari Jum’at, 27 Syawal 1412 H, bertepatan dengan tanggal 1 Mei 1992,

Menteri Keuangan dan dengan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, meresmikan

mulai beroperasinya Bank Muamalat dalam upacara “Soft Opening” ynag diadakan

di Kantor Pusat Bank Muamalat di Gedung Arthaloka, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2

Jakarta.

2 Ibid.
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Pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat

sebagai Bank Devisa yang semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank

Syari’ah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk

yang terus dikembangkan. Pada saat Indonesia dilanda krisis moneter, sektor

Perbankan Nasional tergulung oleh kredit macet di segmen koperasi. Bank

Muamalat pun terimbas dampak krisis. Pada tahun 1998, Perseroan mencatat rugi

sebesar Rp 105 miliar.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal

yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB)

yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB

secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya,

kurun waktu antara tahun 1999 sampai 2002 merupakan masa-masa yang penuh

tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat karena berhasil membalikkan

kondisi dari rugi menjadi laba dari upaya dan dedikasi setiap Pegawai bank

muamalat, ditunjang oleh kepemipinan yang kuat, strategi pengembangan usaha

yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan Perbankan Syari’ah secara murni.3

Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi

diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana

kerja lima tahun dengan penekanan pada :

a. Restrutmen  pegawai yang profesional

b. Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham,

3 http.//www.muamalatbank.com/asset/cd/p05/02.html.
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c. Tidak melakukan PHK satu pun terhadap Sumber Daya Insani yang ada, dan

dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Pegawai Muamalat sedikit

pun

d. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Pegawai Muamalat menjadi

prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru

e. Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat

menjadi agenda utama di tahun kedua, dan

f. Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan

peluang usaha

Sejak berdirinya sampai tahun 2005 PT. Bank Muamalat Indonesia telah

memiliki1 47 kantor cabang 12 kantor cabang pembantu dan 92 kantor kas, 50

kantor pos dan 2 unit pelayanan syariah (UPS). Salah satu kantor Bank Muamamalat

adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jalan

Jeneral Sudirman no. 417-419.

Pt. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru resmi dibuka pada tanggal 4

Mei 2000 yang diresmikan oleh Gubernur Riau H. Saleh Djasit, SH. Di saksikan

oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, cendikiawan, dan sebahagian besar

masyarakat Pekanbaru. Lebih kurang satu bulan sebelum diresmikan tepatnya pada

bulan Oktober 1999. PT. Bank Muamalat Indonesia telah ada di Pekanbaru berkantor

di Mutiara Merdeka Hotel. Namun belum beroperasi sebagaimana mestinya kerena

masih dalam tahap dan informasi.
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Dengan dibukanya PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru. Masyarakat

Riau umumnya dan masyarakat muslim pekanbaru khususnya dapat menjadikan PT.

Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru ini sebagai alternatif lain dalam

melakukan hubungan perbankan yang selama ini hanya berfokus pada Bank

Konvensional. Disamping  itu juga PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang

Pekanbaru mengarahkan usahanya untuk membantu masyarakat ekonomi lemah.

Adapun bebebrapa hal yang memotivasi dibukanya PT. Bank Muamalat

Indoneaia Cabang Pekanbaru di kota Pekanbaru ini yaitu :

1). Merupakan strategi bank untuk memperluas jaringan, karena hal ini akan

menambah ertanya hubungan bank dengan nasabah

2). Riau merupakan “ Muslim Area “

3). Permintaan dari masyarakat Riau sendiri

4). Melihat perkembangan masyarakat Riau yang semakin produktif.

Tujuan dari pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru ini

bukan sekedar  menmgejar laba, akan tetapi tujuan utamanya untuk mengembangkan

ekonomi umat berdasarkan prinsuif ekonomi Islam.

Dalam aktivitas sehari-hari PT. Bank Muamalat indonesia cabang Pekanbaru,

menggunakan sistem komputerisasi on line fungsi PT. Bank Muamalat yang

dinamakan KIBLAT ( Komputer Informasi Bank Layanan Apliokasi Terpadu ) yang

langsung tersalur ( Komputer Indonesia Bank Layanan Aplikasi terpadu )yang

langsung tersaluir dengan PT. Bank  Bank Muamalat Indonesia pusat.
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Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, PT. Bank Muamalat Indonesia cabang

Pekanbaru mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

2.Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

a. Visi

Menjadi Bank Syari’ah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi

di pasar rasional.

b. Misi

Menjadi role model Lembaga Keuangan Syari’ah dunia dengan penekanan pada

semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang

inovatif untuk memaksimumkan nilai kepada stakeholder.

3. Tujuan Berdiri Bank Muamalat Indonesia

Adapun tujuan berdiri Bank Muamalat Indonesia yaitu:

a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia,

sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian

akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui:

1). Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha

2). Meningkatkan kesempatan kerja

3). Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama

dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak

masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap

bahwa bunga bank itu riba.
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c. Mengembangkan lembaga bank dan system Perbankan yang sehat berdasarkan

efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga

menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan

lembaga Perbankan ke daerah-daerah terpencil.

d. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi,

berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.4

4. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru.

Struktur organisasi perusahaan merupakan salah satu alat untuk mencapai

tujuan perusahaan secara rasional dan efektib. Struktur Organisasi yang baik akan

memudahkan koordinasi serta  kontrol atas semua aktivitas untuk mencapai tujuan .

Struktur  organisasi merupakan hubungn yang teraturt diantara berbagai sektor atau

fungsi yang perluuntuk menjapai tujuan dan tanggungjawab serta wewenang dalam

satu organisasi.

Dengan demikian struktur organisasi  memiliki arti penting dalam satu organ

isasi atau perusahaan untuk menata proses dan mekanisme kerja sekaligus

memungkinkan pilihan strategi dan kebijakan yang selaras dalam upaya mencapai

tujuan organisasi.

PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru sebagai suatu organisasi

dalam usaha serta kegiatannya telah merumuskan tentang pembaguian tugas,

wewenang dan tanggung jawab pada setiap bidangnya. Untuk lebih jnk Muamalat

Indonesia Cabang Pekanbaru.

4 Ibid.
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Tabel 1 : 3 hlm, 241
STRUKTUR ORGANISASI
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
CABANG PEKANBARU (FULL BRANCH)
Per 31 Januari 2012

RELATIONSHIP MANAGER

Financing Funding Remedial

Hendra Jumardi
(Head)

Dewi Suryati
(Head)

Roy F. Chandra

Vindra W. Bur Dewi Palupi Yon Alvis
Teddy F. Arief Nisadena Rilanti
Fadlin Arief M. Erwin S.P
Ade Ilyas Ali Dian Ardiati
Joko Suryaningrat
Azis Muslim Daulay
Adi Wandra
Martha Adryan
Melania Rosya
Nidya Sabrian
Deswita

NATIONAL
OPERATION

DIVISION

Central Operation

OPERATION MGR

Taufik Ginanjar

KAS & TELLER

Robi (Head Teller)
Eka, Juni, Yoga

B.O / UMUM

Lukman (Authoriser) Fatir,
Doni
Roni

OPERASI PBY

M. Sean Rachman
Juhamdani

SUPPORT PBY

Faisal (Koord.)
Heka & David

KK BANGKINANG

Novi Anita (Teller)
Weni Firmadola (CS)

KK CALTEX

Jenia Rizky (Teller)
Rakhmi Mashita (CS)

KK KERINCI

Renal (Teller)
Ferry (CS)

KK SIAK

Khairi (TL)
Firdaus (CS)

KK YARSI

Dewi (TL)
Luky A (CS)

KK RIAU

Wedi (Teller)
Intan (CS)

KK NANGKA

Fendi (Teller)
Fifit (alt)

AREA MANAGER
SUMBAGUT

BRANCH MANAGER

Nelly Sumarni

INTERNAL
AUDIT DIVISION

Sekretaria/S.A
Funding

Nurhidayati

FINANCING RISK
DIVISON

R.A / D.C

Herman
Nurliyati

Financing Risk
Area Sumbagut

Marlinawati

Service Assistant RM

Nova Ulina Ginting
Arnella

PERSONALIA

Nova Ullina G
Sefri Hartoni (Alt)

C.S

Nina (Head CS)
Surya

FINANCING
RISK

DIVISON
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Tugas dan wewenang pada struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia

Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Business Manager

a. Bertangung jawab atas jalannya cabang sesuai dengan program kerja dan pedoman

kerja opersai bank.

b. Bertindak untuk dan atas nama direksi dikantor cabang dengan berdasarkan surat

kuasa yang diterima dari direksi.

c. Melaksanakan kegiatan tekhnis cabang yang didasarkan atas  pedoman kerja

operasional.

d. Memimpin dan mengawasi pekerjaan bawahan dan menentukan pembagian tugas

sedemikian rupa dalam rang pencapaian sasaran  perusahaan

e. Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat ditingkat kantor cabang dan

mengadakan pertemuan atau  diskusi priodik untuk mengembangkan usaha atau

peningkatran efesiensi kerja.

f. Membuat perencanaan secara efektif dan efesien yang dituangkan dalam program

kerja untuk disampaikan kekantor Pusat.

g. Mengamankan kerahasiaan bank ndan investasi yang terdapat pada kantor cabang.

h. Berwenang untuk memutuskan atau memberikan persetujuan pada setiap sektor

permasalahan yang muncul. Menerima dan menetapkan keryawan sebagai mana

yang ditentukan dalam struktur organisasi serta bertanggung jawab kepada direksi.

2. Sekretaris

a. Membuat surat dan memo serta mengirimkan langsung yang berhubungan langsung

kepada Business Manager.
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b. Membuat file surat yang keluar masuk.

c. Menjalankan instruksi lainnya dari atasan dengan baik

d. Membantu memonitoring nasabah atau debitur.

e. Membantu Account Manager dalam menyiapkan dropping pembiayaan

f. Membuat pipeline ( rencana pembiayaan )

g. Bertanggung jawab kepada pimpinan cabang.

3. Personalia

a. Membantu dan melaporkan data karyawan ssehubungan dengan data poyroll setiap

bulan.

b. Melayani kebutuhan karyawan dalam hal penggantian.

c. Membantu administrasi kebutuhan karyawan dalam bantuk cuti keryawan reguler

atau tahunan.

d. Melakukan evaluasi karyawan setiap bulannya.

e. Melakukan pelaporan PPH pasal 21.

f. Menjaga suasana yang harmonis dengan karyawan lain.

g. Menyiapkan dan melaksanakan :

1. Pembayaran gaji, lembur, sumbangan-sumbangan dan insentif lainnya

2. Analisis jabatan ( Job Analisis ) untuk penentuan jumlah karyawan yang

dibutuhkan.

4.Operasional Manager

a. Mengkordinir dan membawahi kepala bagian operasional sesuai direktur organisasi.

b. Turut bertanggung jawab terhadap terlaksananya pengelolaan operasional kantor

cabang secara baik.
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c. Dapat mewakili pemimpin cabang dimana pemimpin cabang berhalangan.

d. Memberikan pertimbangan serta usul konkrit kepada pimpinan cabang untuk

pengembangan cabang.

e. Bertindak untuk dan atas nama pemimpin cabang untuk menandatangani surat-surat

berharga. Surat keluar masuk berdasarkan surat kuasa yang diterima bersama-sama

dengan pejabat yang ditunjuk oleh direksi.

f. Memimpin rapat-rapat intern, membina dan meningkatkan keterampilan karyawan,

bertanggung jawab terhadap tegaknya disiplin karyawan dan ketertiban

administrasi.

g. Memimpin dan mengawasi serta mengkoordinir pekerjaan seksi layanan kas dan

operasi.

h. Bertanggung jawab kepada pimpinan cabang

5. USPD

a. Membuat laporan-laporan LBU ke  BI

b. Bertanggung jawab kepada manajer Operasi.

6. Kas atau Teller

a. Menerima setoran dan tarikan serta transfer dari nasabah

b. Memberi informasi Bak kepada nasabah

c. Melayani kebutuhan nasabah

d. Menghitung dan membebankan biaya transfer kepada pemberi amanat atau

rekening nasabah.



12

e. Melaksanakan dan mencocokkanperhitungan,transfer antar cabang dan kantor

pusat,

f. Bertanggung jawab atas penyampaian bukti atas pengiriman uang kepada sipemberi

amanat.

g. Melaksanakan pembyaran atas surat-surat berharga setelah dicek kebenaran tanda

tangan oleh giro atau pegawai yang ditunjuk untuk ini.

h. Bertanggung jawab kepada manajer operasi.

7. Operasi Pembiayaan

a. Membantu pencairan dana

b. Membantu survei lapangan dalam rangka mengawasi jalannya kesuksesan

pemberian kredit kepada masyarakat.

c. Melaksanakan strategi pemasan produk bank syariah

d. Mencapai volume atau sasaran yang telah ditetapkan

e. Bertanggung jawab kepada manajer operasi.

8. Support Pembiayaan

a. Melaksanakan pemeriksaan dan analisis atas permohonan pembiayaan nasabah.

b. Melaksanakan pengawasan secara fisik atas anggunan pembiyaan  mengasuransikan

anggunan yang sifatnya harus diansuransikan.

c. Mengadakan penilaian atas serta mengadakan pengecekan keasliannya atau surat-

surat jaminan.



13

d. Mempersiapkan dan menyelesaikan akad ( kesepakatan ) pembiayaan dan pengitan

jaminan di notaris.

e. Bertanggung jawab kepada  manjer operasi.

9. Customer Service

a. Melayani nasabah yang akan membuka rekening dan memberikan informasi

yanglengkap tentang rekening koran,

b. Melayani dan membantu nasabah dalam pencairan deposito

c. Melayani dan membantu nasabah dalam pengambilan buku, cek dan bilyet giro,

d. Memberikan informasi saldo kepada yang berhak.

e. Bertanggung jawab kepada manajer operasi.

10. B.O atau umum

a. Memberi kebenaran pengisian fom sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. Menerima dan mengirim melalui fax, atas permohonan transfer nasabah dan

melakukan voluw Up (tindak lanjut )

c. Bertanggung jawab kepada manajer operasi.

5. Produk-produk Bank Muamalat Indonesia

a. Produk Penghimpuanan Dana (Funding Products)

1). Shar-‘e

Shar-‘e adalah tabungan instan investasi syari’ah yang memadukan

kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu dan dapat

dibeli di kantor pos seluruh Indonesia. Hanya dengan Rp 125.000, langsung dapat

diperoleh satu kartu Shar-‘e dengan saldo awal tabungan Rp 100.000, sebagai

sarana menabung berinvestasi di Bank Muamalat. Shar-‘e dapat dibeli melalui
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kantor pos. diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil kompetitif.

Tarik tunai bebas biaya di lebih dari 8.888 jaringan ATM BCA/PRIMA dan

fasilitas SalaMuamalat. (phone banking 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo,

informasi history transaksi, transfer antara rekening sampai dengan 50 juta dan

berbagai pembayaran).

2). Tabungan Ummat

Merupakan investasi tabungan dengan akad Mudharabah di Counter Bank

Muamalat di seluruh Indonesia maupun di Gerai Muamalat yang penarikannya

dapat dilakukan di seluruh Counter Bank Muamalat, ATM Muamalat, jaringan

ATM BCA/PRIMA dan jaringan ATM Bersama. Tabungan Ummat dengan Kartu

Muamalat juga berfungsi sebagai akses debit di seluruh Merchant Debit

BCA/PRIMA di seluruh Indonesia. Nasabah memperoleh bagi hasil yang berasal

dari pendapatan Bank atas dana tersebut.

3). Tabungan Haji Arafah

Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah

untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk

merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu

pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi jiwa, Insya Allah

pelaksanaan ibadah haji tetap terjamin. Dengan keistimewaan tersebut, nasabah

Tabungan Arafah bisa memilih jadwal waktu keberangkatannya sendiri dengan

setoran tetap tiap bulan, keberangkatan nasabah terjamin dengan asuransi jiwa,

apabila penabung meninggal dunia, maka ahli waris otomatis dapat berangkat.
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Tabungan haji Arafah juga menjamin nasabah untuk memperoleh porsi

keberangkatan (sesuai dengan ketentuan Departemen Agama) dengan jumlah

dana Rp 32.670.000 (Tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah),

karena Bank Muamalat telah on-line dengan Siskohat Departemen Agama

Republik Indonesia. Tabungan haji Arafah memberikan keamanan lahir batin

karena dana yang disimpan akan dikelola secara Syari’ah.

4). Deposito Mudharabah

Merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan Badan Hukum

dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana masyarakat akan dikelola

melalui pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga

memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12

bulan.

5). Deposito Fulinves

Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan, dengan

jangka waktu enam dan 12 bulan dengan nilai nominal minimal Rp 2.000.000,-

atau senilai USD 500 dengan fasilitas asuransi jiwa yang dapat dipergunakan

sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat. Nasabah

memperoleh bagi hasil yang menarik tiap bulan.

6). Giro Wadi‘ah

Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya

dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, dan

pemindahbukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk

mendukung aktivitas usaha. Dengan fasilitas kartu ATM dan Debit, tarik tunai
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bebas biaya di lebih dari 8.888 jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama,

akses di lebih dari 18.000 Merchant Debit BCA/PRIMA dan fasilitas

SalaMuamalat. (phone banking 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo,

informasihistory transaksi, transfer antar rekening sampai dengan 50 juta dan

berbagai pembayaran).

7). Dana Pensiun Muamalat

Dana Pensiun Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia minimal 18

tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45-65 tahun dengan iuran

sangat terjangkau, yaitu minimal Rp 20.000 per bulan dan pembayarannya dapat

didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat atau dapat ditransfer dari

Bank lain. Peserta juga dapat mengikuti program WASIAT UMMAT, dimana

selama masa kepesertaan, peserta dilindungi asuransi jiwa sebesar nilai tertentu

dengan premi tertentu. Dengan asuransi ini, keluarga peserta akan memperoleh

dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal dunia

sebelum memasuki masa pensiun.

b. Produk Penanaman Dana (Invesment Product)

1). Konsep Jual Beli

a). Murabahah

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan

yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

b). Salam

Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dimana

pembayaran dilakukan di muka/tunai.
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c). Istishna

Adalah jual beli barang dimana Shani’ (produsen) ditugaskan untuk

membuat suatu barang (pesanan) dari Mustashni’ (pemesan). Istishna’ sama

dengan Salam yaitu dari segi obyek pesanannya yang harus dibuat atau

dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada

sistem pembayarannya yaitu Istishna’pembayaran dapat dilakukan di awal, di

tengah atau di akhir pesanan.

2). Konsep Bagi Hasil

a). Musyarakah

Adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu,

dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung sesuai

kesepakatan.

b). Mudharabah

Adalah kerjasama antara bank dengan Mudharib (nasabah) yang

mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini

pemilik modal (Shahibul Maal) menyerahkan modalnya kepada

pekerja/pedagang (Mudharib) untuk dikelola.

3). Konsep Sewa

a). Ijarah
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Adalah perjanjian antara bank (muajjir) dengan nasabah (mustajir) sebagai

penyewa suatu barang milik bank dan bank mendapatkan imbalan jasa atas

barang yang disewakannya.

b). Ijarah Muntahia Bittamlik

Adalah perjanjian antara Bank (muajjir) dengan nasabah sebagai

penyewa. Mustajir/penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa

sewa yang diperjanjikan dan bila sewa selama masa sewa berakhir penyewa

mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa tersebut.5

c. Produk Jasa (Service Products)

1). Wakalah

Berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis

Perbankan, Wakalah adalah akad pemberian wewenang/kuasa dari

lembaga/seseorang ( sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil)

untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala

hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatas namakan yang

memberikan kuasa.

2). Kafalah

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak

ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam

pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang

dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

3). Hawalah

5 Lihat laporan bank Muamalat Indonesia tah. 2012.
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Adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang

wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain, merupakan pemindahan beban

hutang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan muhal ‘alaih atau

orang yang berkewajiban membayar hutang.

4). Rahn

Adalah menahan salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman

yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis,

sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil

seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana rahn adalah jaminan hutang

atau gadai.

5). Qardh

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta

kembali. Menurut teknis Perbankan, qardh adalah pemberian pinjaman dari Bank

ke nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan

dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif.

Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai

kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan

pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

d. Jasa Layanan (Services)

1). ATM

Layanan ATM 24 jam yang memudahkan nasabah melakukan penarikan dana

tunai, pemindah bukuan antara rekening, pemeriksaan saldo, pembayaran Zakat,

Infaq, Sedekah (hanya pada ATM Muamalat), dan tagihan telepon. Untuk
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penarikan tunai, kartu Muamalat dapat diakses di 8.888 ATM di seluruh

Indonesia, terdiri atas mesin ATM Muamalat, ATM BCA/PRIMA dan ATM

Bersama, yang bebas biaya penarikan tunai. Kartu Muamalat juga dapat dipakai

untuk bertransaksi di 18.000 lebih Merchant Debit BCA/PRIMA. Untuk ATM

Bersama dan BCA/PRIMA, saat ini sudah dapat dilakukan transfer antara Bank.

2). SalaMuamalat

Merupakan layanan Phone Banking 24 jam dan call center yang memberikan

kemudahan bagi nasabah, setiap saat dan di manapun nasabah berada untuk

memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, transfer

antara rekening, serta mengubah PIN.

3). Pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar ZIS, baik ke lembaga

pengelola ZIS Bank Muamalat maupun ke lembaga-lembaga ZIS lainnya yang

bekerjasama dengan Bank Muamalat, melalui Phone Banking dan ATM

Muamalat di seluruh cabang Bank Muamalat.

e. Jasa-jasa lain

Bank Muamalat juga menyediakan jasa-jasa Perbankan lainnya kepada

masyarakat luas, seperti transfer, collection, standing instruction, Bank draft, referensi

Bank.6.

5. Dewan Pengawas Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia (BMI ) cabang  pekanbaru  diawasi oleh Bank Indonesia  (

BI ) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS),  maka berjalannya Bank Muamalat ini selalu

berpedoman kepada petunjuk Bank Indonesia dan fatwa-fatwa yang di fatwakan  oleh

6. Ibid
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Majelis Ulama Indonesia Dewan Syariah Nasional  (MUI.DSN). Dewan syariah tersebut

berkedudukan di Jakarta, dan tidak ada berkedudukan di Provinsi, apalagi di Kabupaten

Kota.7

Oleh sebab itu susunan Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia terdiri

Dari :

1. K.H. Ma’ruf Amin Ketua

2. Prof. Dr. H. Muardi Chatib Anggota

3. Prof. Dr. H. Umar Shihab Anggota.8

Dewan pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia adalah berkedudukan di Jakarta

dan tidak ada  berkedudukan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Bank syariah termasuk bank Muamalat yang ada di Indonesia adalah diawasi oleh

Bank Indonesia (BI ) sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Produk dan layanan perbankan Muamalat didasarkan pada prinsip dan kaidah syari’ah

sesuai komitmen : “Berasal sumber yang bersih, Berbagai hasil yang murni”. Produk

penghimpunan serta penanaman dana dilandaskan pada kaidah murni syari’ah dan

pemberdayaan modal secara produktif.

B. PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)

1. Sejarah dan sumber dana Bank Syariah Mandiri

Kehadiran Bank Syari’ah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999, sesungguhnya

merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998.

Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan

7 Wawancara dengan kepala Piminan Bank BMI Bambang Setiawan pada tanggal  3 Februari 2012 . Jika ada Dewan
Pengawas  Syariah di Provinsi, atau dewan fatwa di Provinsi dihawatirkan fatwa yang dia buat akan berbeda dengan
fatwa pusat, atau juga bisa bertentangan  dengan fatwa yang lainnya. Maka fatwa itu dipakuskan di Pusat ( MUI,
DSN Jakarta )
8 Buku Panduan Bank Muamalat Indonesia.
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krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam

dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak

terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang

didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah

akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian

bank-bank di Indonesia. Salah satu Bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB)

yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan

PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis.

Bank Susila Bakti (BSB) berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan

upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat

bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang

Negara, Bank Bumi Daya, Bank EXIM, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama

PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut

juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) sebagai pemilik

mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri

melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan Bank Syari’ah.

Pembentukan ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di

kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10

tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual

banking system).

Tim pengembangan perbankan syari’ah memandang bahwa pemberlakuan UU

tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila

Bakti dari bank konvensional menjadi bank syari’ah. Oleh karenanya, tim pengembangan
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perbankan syari’ah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan

usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan

prinsip syariah dengan nama PT Bank syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam

akta notaris : Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 september 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syari’ah dikukuhkan oleh

Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999 25 Oktober

1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.

1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri mulai

beroperasi sejak senin 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. Bank ini hadir,

tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-

nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha

dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank syariah dalam

kiprahnya di perbankan Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran pengembangan sistem ekonomi syariah

pemerintah memberlakukan UU no. 10 tahun 1998 Yang memberi peluang bagi bank

umum untuk melayani transaksi syariah(idual banking system ) Sebagai respon PT.Bank

Mandiri  (persero ) melakukan konsolidasi serta membentuk Tim pengembangan

perbankan syariah yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah

dikelompok perusahan PT. Bank Mandiri (persero ).

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU

tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konvensi PT. Bank dan

Susilo Bhakti dari bank konvensional menjadi bank syariah, Oleh karenanya Tim
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Pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem  dan infrastrukturnya.

sehingga kegiatan usaha BSB bertranformasi  dari bank konvensional menjadi bank yang

beroperasi  berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Syariah Mandiri sebagaimana

tercantum dalam akte notaris. Sutjipto, SH. nomor 23  tanggal 8 Septembner 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh

Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI no.1/24/KEPBI/1999 25 Oktober

1999. Selanjutnya melalui surat Keputusan Deputi Gubernur Senior  Bank Indonesia no.

1/1/KEPDGS/1999, BI menyetujui  perubahan nama menjadi  PT. Bank Syariah

Mandiri(BSM) menyusul pengukuhan dan  pengakuan PT Bank Syariah Mandiri secara

resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 Nopember

1999. Pendirian Bank Syariah Mandiri terdahulu mendirikan Bank Syariah Mandiri

dengan modal awal sebesar Rp. 400 Milyar.  Dan komposisi saham Bank Syariah

Mandiri terdiri dari PT. Bank Mandiri (persero ) : 99.999999 %  dan PT. Mandiri

Sekuritas: 0.000000 %.9

Selanjutnya Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru berdiri sejak tanggal 21

November 2001 dengan perkembangan yang sangat pesat. Khusus untuk Provinsi Riau

PT. Bank Syariah Mandiri ada kelas/tipe .Kelas I.10 kelas II11 , kelas III.12 dan  Kelas

III.13Perkembangan yang sangat cepat pada PT. Bank Syariah Mandiri di Provinsi Riau

ditandai dengan berdirinya Bank Syari’ah Mandiri di setiap Kabupaten /Kota. Hal ini

9 Wawancara deng an Pimpinan Bank  Syariah Mandiri, Bapak Budi Ganito,  tanggal 7 Februari 2012.
10 Dipimpin oleh Budi Ganito dengan perkembangan jaringan PT. Bank Syariah Mandiri melipupi Tembilahan,
Teluk Kuantan, Bagan batu, Pasir Pangarayan, Bangkinang, Rengat, Pangklan Kerinci, Pasir putih, Panam, jalan
Nangka Pekanbaru, Rumbai, Pasar bawah, Jalan Sudirman Pekanbaru, Universitas Islam Riau, Pengadilan Agama
Riau, RCR, Siak.
11 1 Kelas II adalah Dumai  yang dipimpin oleh Azhar dan sudah membuat jaringan  Bagan Batu, Bengkalis, Ujung
Tanjung, Dumai Pertamina, Dumai RSUD, Dumai Sulthan Syarif Kasim,
12 Jalan harapan Raya  Pekanbaru yang dipimpin oleh Dewi Hayati yang sudah membuat jaringan , Jalan Harapan
Raya Pekanbaru, Selat Panjang dan Jalan Riau Pekanbaru.
13 Diduri yang dipimpin oleh Willi Naprita baru membuat jaringan di Plamboyan Duri.
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diyakini bahwa Jumlah populasi penduduk muslim yang mayoritas di Provinsi Riau

sangat mempengaruhi minat masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syari’ah

khususnya Bank Syari’ah Mandiri.

Oleh sebab itu maka pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri  (BSM) pada tahun 2012

berupaya untuk meningkatkan perannya dengan beberapa usaha antara lain :

a. Menambah jaringan di kabupaten/Kota se- Provinsi Riau, agar masyarakat tidak

mengalami kesulitas menabungkan uangnya ke PT. Bank Syariah Mandiri.

b. Mengumpulkan dana dari masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat melalui

unit Koperasi kecil dan Menengah dan sebagainya agar masyarakat dapat terbantu

dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Membantu fasilitas tentang pelaksanaan ibadah Haji (talangan Haji ) agar masyarakat

yang belum mencukupi uang dapat melaksanakan ibadah haji. Apalagi pada saat

sekarang Provinsi Riau mempunyai daftar tunggu sampai 10 tahun baru dapat

melaksanakan Ibadah haji.14

d. Mengumpulkan dana masyarakat melalui Gadai Mas.

e. Memberikan fasilitas  kepada lembaga –lembaga keuangan untuk mempermudah

transaksi  keuangan.

Dari program-program diatas  sangat sesuai dengan  visi PT. Bank Syariah Mandiri ”

Menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha ” adapun misi nya :

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.

b. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada

sekmen UMKN.

14 Siskohat Bidang Haji Kanwil Kementerian Agama Prov. Riau
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c. Merekrut dan mengembangkan pegawai Profesional dalam lingkungan kerja yang

sehat.

d. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

e. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar.

Tabel : 3 : 6 Struktur PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru : 261
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Tugas dan fungsinya secara umum sama dengan PT. Bank Muamalat Indonesia,

hanya saja bedanya adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, hanya ada pada setiap Provinsi

satu pimpinan cabang dan pimpinan cabang langsung melaporkan pekerjaannya ke Pusat

PT. Bank Muamalat Indonesia, sedangkan PT. Bank Syariah Mandiri pada setiap

Provinsi ada punya kelas, seperti Kelas I (tipe I) Kelas II ( Tipe II ) dan Kelas III (tipe III)

dan untuk Provinsi Riau ada dua kelas III ( Jalan Harapan Raya Pekanbaru dan Kota Duri

) dan bila diperhatikan antara Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah mandiri, Bank

Syariah Mandiri lebih maju dibandingkan dengan Bank Muamalat Indonesia cabang

Pekanbaru. Padahal Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru lebih duluan berdiri

dari bank Syariah Mandiri di Provinsi Riau.

2. Dewan Pengawas  Syariah Bank Syariah Mandiri

Pada setiap Bank Syariah  wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah, hal ini adalah

sudah diamanatkan oleh Undang-undang, dengan harapan Bank Syariah dapat berjalan

sesuai dengan syariah dan fatwa DSN-MUI.

Salah satu tugas dari DPS tersebut adalah mengawasi produk-produk bank syariah

apakah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Berdasarkan Undang-undang dan peraturan yang

berlaku bahwa susunan anggota DPS di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Prof. Komarudin Hidayat Ketua

2. Dr. Muhammad Syafii Antonio, MEC. Anggota

3. Drs.H. Muhammad Hidayat, MBA, Anggota

Dari jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah diharapkan mampu mengawasi bank

Syariah Mandiri dengan baik dan tetap berpegang teguh kepada Fatwa DSN-MUI.

3. Produk Bank Syariah Mandiri
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Produk Bank Syariah Mandiri mempunyai tiga produk, produk pendanaan, Produk

pembiayaan dan layanan. 16

a. Produk Pendanaan

1). BSM Tabungan

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad Mudaharabah Mutlaqoh yang

penarikannya sesuai syarat tertentu yang disepakati.

2). BSM Tabungan berencana

Tabungan berjangka dengan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian  bagi

penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target waktu dan

perlindungan asuransi gratis.

3). BSM Tabungan Simpatik

Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah yang

penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat –syarat tertentu yang

disepakati.

4). BSM Tabungan Mabrur

Tabungan untuk membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji dan

Mura

5). BSM Tabungan Dollar

Tabungan dalam mata uang Dollar yang penarikan dan setorannya dapat

dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan  dengan menggunakan slip penarikan.

6). BSM Tabungan Investasi Cendekia (TIC)

16 Lihat Laporan Bank Syariah Mandiri tahun 2012.
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Tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan

perencanaan keuangan , khususnya pendidikan bagi putra/putri.

7). BSM  Deposito

Produk Investasi berjangka penarikannya hanya dapat dilakukan setelah

jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

8). BSM Devesito Valas

Produk Investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah

jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing.

9). BSM Giro

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan

menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip

wadiah yad dhamamah.

10). BSM Giro US Dollar

Simpanan dalam mata uang dollar Amerika yang penarikannya dapat

dilakukan setiap saat dengan prinsip wadiah yad ad-dhamamah .

11). BSM Giro Singapore Dollar.

Simpanan dalam mata uang  dollar Singapore yang penarikannya dapat

dilakukan setiap saat dengan prinsip wadiah yad ad-dhamamah .

12). BSM Giro Euro

Simpanan dalam mata uang Euro  yang penarikannya dapat dilakukan setiap

saat dengan prinsip wadiah yad ad-dhamamah
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13). BSM Obligasi

Surat berharga jangka panjang  berdasar prinsip syariah yang mewajibkan

Emiten ( Bank Syariah Mandiri ) untuk membayar pendapatan  bagi hasil /Kupon

dan membayar kembali dan obligasi  Syariah pada saat jatuh tempo.

14). BSM Tabungan Perusahaan

Tabungan yang hanya berfungsi untuk menampung kelebihan dana rekening

giro yang dimiliki institusi / perusahaan berbadan hukum dengan menggunakan

fasilitas autosave.

b. Produk Pembiayaan.

(1) BSM Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung

oleh bank, keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang

disepakati.

(2) BSM Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan

bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibi sesuai dengan nisbah yang

disepakati.

(3) BSM Pembiayaan Murabahah.

Pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah bank

membeli barang  yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga

pokok ditambah margin. Keuntungan yang disepakati. Dapat dipergunakan untuk

keperluan usaha Investasi , modal kerja )pembiayaan konsumen.
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(4) BSM Pembiayaan Talangan Haji

Merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk

menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat dan pada saat pelunasan

BPIH

(5) BSM Pembiayaan Isthisna

Pembiayaan pengadaan barang dengan skema Istishna adalah pembiayaan

jangka pendek, menengah, dan panjang yang digunakan untuk memenuhi

kebutuhan pengadaan barang ( obyek Istishna ) dimana masa angsuran melebihi

priode pengadaan barang ( goods in process financing ) dan bank mengakui

pendapatan yang menjadi haknya pada periode angsuran, baik pada saat

pengadaan berdasarkan persentase penyerahan barang, maupun setelah barang

selesai dikerjakan.

(6) Pembiayaan dengan Skema IMBT ( Ijarah Muntahiyah Bittamliik )

Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamliik adalah fsilitas pembiayaan dengan

skema sewa atas suatu obyek sewa antara Bank dan Nasabah dalam periode yang

dityentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan nasabah.

(7) Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet.

Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet adalah penyaluran

dana Mudharabah Muqayyadah dimana bank bertindak sebagai agen (

Channelling agent ) sehingga bank tidak menanggung resiko.
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(8) BSM Customer Network Financing

BSM Customer Network Financing (BSM-CNF) adalah fasilitas pembiayaan

modal kerja yang diberikan kepada nasabah (agen  dealer dan sebagainya ) untuk

pembelian persediaan/inventory barang dari rekanan (ATMPM, pr BSM

Customer Network Financingodusen/distributor dan sebagainya ) yang menjalin

kerja sama dengan baik ).

(9) BSM Pembiayaan Reswi Gudang

Pembiayaan Reswi Gudang adalah pembiayaan transaksi komeresial dari suatu

komoditas/produk yang diperdagangkan secara luas dengan jaminan utama berupa

komoditas/produk yang dibiayai dan berada dalam suatu gudang atau tempat yang

terkontrol secara independen.

(10) BSM Pembiayaan Edukasi

Pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi

kebutuhan uang masuk sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan lainnya atau

uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/semester baru berikutnya

dengan akad ijarah.

(11) PKPA

Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk para anggota (PKPA) adalah

penyaluran pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan

konsumer para anggotanya (koleltif)  yang mengajukan pembiayaan kepada

koperasi karyawan.



33

(12) BSM Implan

Pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada

karyawan tetap perusahaan/anggota Kopkar yang pengajuannya dilakukan secara

massal (kolektif )

(13) Pembiayaan Dana berputar

Fasilitas pembiayan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan

dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan rill nasabah.

(14) BSM Pembiayaan Pemilikan Rumah

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau

panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal ( konsumer )baik maupun

bekas, di lingkungan developer maupun non developer, dengan sistem

murabahah.

(15) BSM Optima Pembiayaan Pemilik Rumah

Pembiayaan Griya BSM Optima adalah pembiayaan pemilikan rumah dengan

tambahan benefit berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat

diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang coverage atas  gunanya masih

dapat meng cover total dibiayaan dan dengan memperhitungkan kecukupan dedt

to service ratio nasabah.

(16) Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah  Bersubsidi.

Pembiayaan untuk pemilikan/pembelian rumah sederhana sehat (RS

Sehat/RSH) yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan subsidi uang

muka dari Pemerintah yang  ditujukan kepada golongan berpendapatan tetap

(pegawai/karyawan ).
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(17) Pembiayaan Umrah

Pembiayaan Jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan

biaya perjalanan umrah, seperti untuk tiket, akomodasi, dan persiapann biaya

umrah lainnya dengan akad ijarah.

(18) BSM Pembiayaan Griya DP 0%

Pembiayaan Griya BSM tanpa dipersyaratkan adanya uang muka bagi

nasabah , dimana nilai pembiayaan adalah sebesar 100 % dari harga transaksi

rumah.

(19) BSM Sistem Pembayaran Off Line

Sistem pembayaran BSM secara off line yang dapat digunakan oleh institusi

yang memiliki pelanggan yang banyak untuk melakukan pembayaran dari

pelanggan institusi di seluruh konter BSM.

(20) Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri

Pembiayaan dengan agunan berupa dana investasi (cash collateral ) dimana

pemilik dana (investor ) memberikan batasan kepada bank mengenai tempat, cara

dan objek investasinya.

(21) Pembiayaan kepada pensiunan

Penyalur fasilitas pembiayaan konsumer (termasuk pembiayaan multiguna )

kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui

pemotongan uang pensiun yang diterima bank setiap bulan (pensiunan bulanan )
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(22) Pembiayaan peralatan kedokteran

Pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional di bidang

kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan baru penunjang kerja

c. Layanan

1). BSM  Card.

Merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan

pemindahan buku dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM bersama , maupun

ATM Bank Card.Selain itu juga berfungsi sebagai kartu  debet yang dapat

digunakan untuk transaksi belanja di merchat-mercehat yang berlogokan “

Gunakan BSM card Anda disini “

2). BSM Sentral Bayar

Merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan

pada pihak ketiga ( PLN, Telekom, Indosat Telkomsel ) Layanan sentral bayar

dapat dilakukan dengan setoran uang kas atau debet rekening melalui teller ATM,

SMS Banking atau proses autodebet secara bulanan.

3). BSM Mobile Banking

Merupakan produk layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS telepon

selular (ponsel) yang memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai

transaksi perbankan dimana saja kapan saja.

4). BSM net Banking

Merupakan fasilitas layanan bank bagi nasabah untuk melakukan transaksi

perbankan (ditentukan bank) melalui jaringan Internet dengan sarana komputer.

5). BSM Mobile Banking GPRS.
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Merupakan produk layanan perbankan yang berbasis teknologiGPRS telepon

selular (ponsel ) yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan

berbagai transaksi  perbankan dimana saja, kapan saja.

6). PPBA  ( pembayaran melalui menu pemindahbukuan di ATM )

Merupakan layanan pembayaran institusi (lembaga pendidikan, asuransi,

lembaga khsusu, lembaga keuangan non bank ) melalui menu pemindahbukuan di

ATM

7). BSM Pooling Fund

Merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bank yang memudahkan nasabah

untuk mengatur atau mengelola dana  disetiap rekening yang dimiliki nasabah

secara otomatis sesuai keinginan nasabah.

8). BSM Pertukaran Valas

Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan

oleh BSM dengan nasabah.

9). BSM Bank Garansi

Janji tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga, dimana bank

menyatakan sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga

dimaksud apabila pada suatu waktu tertentu yang telah ditetapkan pihak yang

dijamin (nasabah) tidak memenuhi kewajibannya.

10). BSM Electronik Payroll

Pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini BSM secara

mudah, aman dan fleksibel.

11). BSM SKBDN
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Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (applicant) yang

mengikat BSM sebagai bank pembuka untuk membayar wesel pada saat jatuh

tempo yang ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk

melakukan pembayaran kepada penerima, atau untuk menegosiasikan wesel-

wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen (untuk saat ini khusus

BSM dengan BSM.

12). BSM Letter of Credit

Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (applicant) yang

mengikat BSM sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau

ordernya atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik

penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran

kepada penerima, atau untuk menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh

penerima atas penyerahan dokumen.

13). BSM Transfer Western Union

Jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat (real time on

line) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (domestik).

14). BSM Kliring

Penagihan warkat bank lain dimana lokasi bank tertariknya berada dalam satu

wilayah kliring.

15). BSM Inkaso

Penagihan warkat bank lain dimana bank tertariknya berbeda wilayah kliring

atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke rekening nasabah.

16). BSM Intercity Clearing
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Jasa penagihan warkat (cek/bilyet giro valuta rupiah) bank di luar wilayah

kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana hasil tagihan cek

atau bilyet giro tersebut pada keesokan harinya.

17). BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)

Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun

dalam kota yang berbeda secara real time.

18). Transfer Dalam Kota (LLG)

Jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah kliring lokal.

19). Transfer D.U.I.T. (Dana Untuk Indonesia Tercinta)

Jasa pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia. Saat ini BSM bekerja

sama dengan Merchantrade Asia (MTA) Malaysia.

20). BSM Pajak Online

Memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar kewajiban

pajak (bukan dalam rangka pembayaran pajak impor) secara otomatis dengan

mendebet rekening atau secara tunai.

21). BSM Pajak Impor

Memberikan kemudahan kepada importair untuk membayar pajak barang

dalam rangka impor secara online sebagai syarat untuk mengeluarkan barangnya

dari gudang kantor bea dan cukai.

22). BSM Referensi Bank

Surat keterangan yang diterbitkan oleh BSM atas dasar permintaan dari

nasabah untuk tujuan tertentu.

23). BSM Standing Order
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Fasilitas kemudahan yang diberikan BSM kepada nasabah yang dalam

transaksi finansialnya harus memindahkan dari suatu rekening ke rekening

lainnnya secara berulang-ulang. Dalam pelaksanaanya nasabah memberikan

instruksi ke bank hanya satu kali saja.

24). BSM Autosave

Produk layanan pemindahbukuan otomatis antar rekening giro dan rekening

tabungan dengan memelihara saldo tertentu.

25). BSM Transfer Valas

Transfer valas terdiri atas :

a). Transfer keluar yaitu pengiriman valas dari nasabah BSM ke nasabah bank

lain baik dalam maupun luar negeri.

b). Transfer masuk yaitu pengiriman valas dari nasabah bank lain baik dalam

maupun negeri ke nasabah BSM.17

C. PT. Bank riaukepri

1. Sejarah singkat PT. Bank riaukepri

Sejarah Singkat PT. Bank riaukepri berawal dari Bank Pembangunan Daerah Riau

dan Bank Pembangunan Daerah Riau secara resma kegiatannya dimulai terhitung tanggal

1 April 1966 dengan status sebagai Bank Milik Daerah Riau. Status tersebut telah

disesuaikan dengan undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan

Daerah. Dengan berbagai perubahan dan perkembangan kegiatan  Bank, Sejak tahun

1975 status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau di sesuaikan dengan Peraturan

Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 tahun 1975 yang kemudian diatur lagi

dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat  I Riau no. 18 tahun 196 berdasarkan

17 http://www.syariah mandiri.co.id/banksyariahmandiri/sejarah.php.
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Undang-Undang nomor 13 tahun 1962, Status pendirian Bank Pembangunan Daerah

Riau no. 14 tahun 1992 tentang bank pembangunan Daerah Riau berdasarkan Undang-

Undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan.Terakhir dengan peraturan Daerah Tingkat I

Riau nomor 5 tahun 1998 tentang perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Riau

Daerah Tingkat I  Riau nomot 14 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau.

Selanjutnya Bank Pembangunan Daerah Riau disetujui berubah status dari

perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai hasil Keputusan RUPS

tanggal 26 Juni 2002 yang dibuat oleh notaris Ferry Bakti, SH. Dengan Akta Nomor 33

yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 26

Agustus  2002 dan telah diundangkan dalam lembaran Daerah Provinsi Riau  tahun 2002

Nomor 50.Perubahan Bentuk Hukum tersebut telah dibuat dengan Akta Notaris

Muhammad  Umar, SH. Notaris di Pekanbaru nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 yang

telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan surat keputusan Nomor, C

09851. HT. 01.01 TH.2003 tanggal 5 Mei 2003. Perubahan Badan tersebut telah

disyahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 Juli 2003 yang

dituangkan di dalam Akte Notaris nomor 209 tanggal 13 Juni 2003  Notaris Yondri

Darto, SH. Notaris di Batam , dan telah pula mendapatkan persetujuan Deputi Gubernur

Bank Indonesia Nomor “ 5/30/KEP.DGS/2003 tanggal 23 juli 2003..

Pada tanggal 24 April 2010 dihadapan Notaris Ferri Bakti SH Bank Riau berubah

namanya menjadi Bank Riaukepri dan telah mendapat pengesahan dari Kemeterian

Hukum dan HAM pada tanggal 22 juli 2010 serta Izin Bank Indonesia No.

12/59/Kep/GBI/2010 tanggal 23 September 2010. Pada tanggal 2 Juli  2004 Bank

Riaukepri membentuk Unit Usaha Syariah yang telah disetujui Bank Indonesia, saat
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pertama sekali kantor Unit Usaha Syariah berada dijalan Sudirman no. 366 Pekanbaru

dan diresmikan oleh Gubernur Riau H.M. Rusli Zainal.

Keberadaan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam menjalankan operasionalnya tidak

terlepas dari dukungan menggunakan sistem tehnologi dan prosedur serta jeringan bank

Konvensional, Namun dalam melaksanakan tugas dan fungsi kesehariannya UUS

mempunyai visi dan misi tersendiri dengan tujuan untuk diketahui, dipahami, dan

dihayati serta dilaksanakan oleh seluruh karyawan Unit Usaha Syariah.18

2. Sejarah Bank riaukepri Unit Usaha Syariah

Visi dan misi Bank riaukepri Unit Usaha Syariah adalah Visi “ Menjadi mitra syariah

jasa layanan perbankan yang terkemuka di daerah, sehat dan kompetitif sesuai dengan

ketentuan  “ dan misi adalah ” Secara teguh, utuh dan tumbuh memenuhi prinsip kehati-

hatian, mampu mendukung sektor riil, dan consisten menjalankan prinsip syariah secara

optimal “

Pendirian Bank Riau Syariah dimulai dengan Tim Pengembangan Unit Usaha

Syariah Bank Riau dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Riau No.

39/KEPDIR/2003. Seiring dibentuknya tim ini tim ini maka Unit Usaha Syariah (UUS)

sebagai Koordinator pendirian Bank Riau Syariah melakukan beberapa langkah

akselerasi pendirian Bank Riau Syariah bekerjasama dengan sebuah konsultan perbankan

syariah. Pendampingan oleh konsultan ini dilakukan dalam hal rekrutmen Sumber Daya

Insani baik Internal maupun Eksternal, Marketing Research, Training, Simulasi serta

Penyusunan Standar Operasional & Prosedur.

Pengajuan izin prinsip pendirian Bank Riau Syariah ke Bank Indonesia diajukan

pada tanggal 29 Januari 2004, dan Persetujuan Prinsip dari Bank Indonesia diperoleh

18 Lihat Laporan bank Riaukepri tahun 2012.
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pada tanggal 27 Februari 2004 melalui Surat BI No. 6/7/DPbS/Pbr KBI Pekanbaru.

Sebelum izin prinsip ini diajukan Bank Riau Syariah juga melakukan berbagai hal untuk

memuluskan langkah dalam pendirian Bank Riau Syariah termasuk Rehabilitasi gedung

untuk Kantor Cabang Syariah dan UUS, Persiapan aplikasi Syariah, dll. Pengurusan izin

operasional dikirim ke Bank Indonesia tanggal 21 Mei 2004. Izin Operasional diterima

pada bulan Juni 2004 yang memungkinkan untuk mulai beroperasinya Bank Riaukepri

Unit Usaha Syariah.

Pada tanggal 1 & 22 Juli 2004 dilaksanakan Soft & Grand Opening Bank Riau

Syariah yang dihadiri Deputi Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim dan Gubernur

Riau HM Rusli Zainal serta Ketua DPRD Provinsi Riau drh. Chaidir MM. Beroperasinya

Bank Riau Syariah merupakan sebuah prestasi karena Bank Riau Syariah adalah Bank

Daerah Syariah pertama diluar Pulau Jawa.

Sejarah Bank Riaukepri Unit Usaha Syariah Pengembangan sistem Perbankan

Syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual – banking system atau sistem

Perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk

menghadirkan alternatif Jasa Perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat

Indonesia. secara bersama – sama, sistem perbankan Konvensional secara sinergis

mendukung Mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan

kemampuan pembiayaan bagi sektor – sektor perekonomian Nasional.

Sejak berdirinya Bank Riaukepri Unit Usaha Syariah tahun 2004, dan merupakan Unit

Usaha Syariah pertama diluar Pulau Jawa saat itu. Beberapa aspek yang melatarbelakangi

berdirinya Bank Riaukepri Unit Usaha Syariah, Pertama : Aspek Regulasi, dengan

dikeluarkannnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992
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tentang Perbankan yang telah memberikan peluang bagi Bank Umum Konvensional

untuk ikut serta menangani transaksi Syariah, serta Regulasi paling Mutakhir UU No. 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua : Aspek Marketing, dimana Bank Syariah

memiliki potensi pasar yang cukup besar di Riau dan Kepri mengingat Mayoritas

penduduk di kedua Provinsi tersebut beragama Islam. Ketiga : Aspek Syariah, masih

banyak kalangan umat Islam yang enggan bertransaksi dan menggunakan jasa Bank

Konvensional. Keempat : Aspek Empiris, dari beberapa pengalaman terbukti bahwa

Perbankan Syariah memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi Dampak Krisis

Ekonomi. Kelima : Aspek Diferensiasi Produk, kehadiran Bank Riaukepri Syariah untuk

memenuhi kebutuhan Segmen masyarakat dan memberikan alternatif  pilihan kepada

masyarakat baik yang sudah menjadi Nasabah Bank Riaukepri Unit Usaha Syariah

maupun yang belum.

Direktur Kredit dan Syariah Bank Riaukepri Ruslan Malik mengemukakan

keprihatinannya akan minimnya kesadaran bangsa Indonesia yang hanya 3%

menggunakan Jasa Perbankan Syariah. “Jika dibandingkan negara Malaysia, 23%

penduduknya telah menggunakan Jasa Perbankan. Hal ini sangat disayangkan dimana

penduduk Indonesia 88% populasinya adalah Muslim, sedangkan Malaysia 60% yang

beragama Islam, “ Jelasnya disela – sela Musda II MUI Provinsi Kepri di Tanjung Pinang

beberapa waktu lalu.

Ia juga mengharapkan peranan para ulama untuk membantu meningkatkan

kesadaran untuk menggunakan Jasa Bank Riaukepri Syariah yang telah sesuai dengan

Syari’at Islam. Menurutnya, bagi masyarakat Muslim, Perbankan yang dapat dipandang

sebagai sarana melaksanakan salah satu ajaran Al Qur’an yaitu at – Ta’awun (saling
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bekerjasama dan membantu dalam hal kebaikan yang dinyatakan dalam surat Al –

Maidah ayat 2) dan menghindari al – Iktinaz (menahan uang dan membiarkan

menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum,

sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur’an surat At – Taubah ayat 34).

Di Bank Riaukepri Unit Usaha Syariah itu sendiri telah terjadi peningkatan

kinerja bisnis. Total Aset meningkat sebesar Rp. 150,77 M atau naik 39,32% (realisasi

Sept 11) dari tahun 2010, sedangkan target anggaran Des 2011 Rp. 527,41 M dengan

pencapaian target sebesar 101,4%. Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat sebesar Rp.

40,22 M atau naik 14,03% (realisasi Sept 11) dari tahun 2010, sedangkan target anggaran

Des 2011 Rp.321,49 M dengan pencapaian target sebesar 101,66%. Dari segi

pembiayaan, posisi pembiayaan meningkat sebesar Rp. 121,70 M atau naik 54,50%

(realisasi Sept 2011) dari tahun 2010, sedangkan target anggaran Des 2011 Rp. 345,57 M

dengan pencapaian target sebesar 99,83%. Hal ini menyebabkan pada posisi Sept 2011,

Bank Riaukepri Syariah telah mencapai Laba sebesar Rp. 5,463 M dimana meningkat

signifikan sebesar 395,49%, sedangkan target anggaran Des 2011 Rp. 3,295 M dengan

pencapaian target sebesar 165,79%.

“Peningkatan Kinerja ini akan kami terus pertahankan dan maksimalkan dengan

strategi pengembangan Unit Usaha Syariah yang telah kami susun antara lain dengan

perluasan jaringan kantor dan inovasi Produk, “ ungkap Ruslan. Ruslan juga

mengharapkan adanya sinergi dengan segenap stake holders terutama kalangan ulama &

akademis (well educated moslems) dalam sosialisasi Perbankan Syariah. “Harapan saya

dengan sinergi ini dapat memabantu mendongkrak persentase penggunaan jasa

Perbankan Syariah di Indonesia, Khususnya Bank Riaukepri Syariah,”.
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Kini Unit Layanan Syariah (ULS) Bank Riaukepri di Cabang Pasar Pusat sudah

bisa melayani Gadai Emas iB Syariah. Hal ini ditandai dengan pengguntingan pita  oleh

Direktur Utama PT. Bank Riau Kepri, Ir.H.Erzon.MM pada Jum’at (7/1) lalu. Pada

kesempatan itu hadir pula Direktur Kredit dan Syari’ah PT. Bank Riaukepri H. Ruslan

Malik. SE, Pemimpin Divisi Syari’ah H. Yumadris, Pemimpin Cabang Syariah H.

Khairul Ammar, Pemimpin Cabang Pasar Pusat H. Yuharman serta para tamu undangan

dan nasabah.

Dalam sambutannya Ruslan menjelaskan dalam rangka meningkatkan pelayanan

Syariah maka setiap kantor Bank Riaukepri Konvensional juga terdapat Unit Layanan

Syariah Bank Riaukepri Syariah. Dan untuk Unit Layanan Syariah di Kantor Cabang

Konvensional Pasar Pusat ini kini nasabah sudah dapat menikmati pelayanan produk

Gadai Emas iB Syariah. Harapannya dengan penambahan layanan produk ini dapat

meningkatkan pelayanan pelayanan sistem perekonomian Islam, khususnya di Riau dan

Kepri.

Bank Riaukepri Syariah pada dasarnya telah melayani produk layanan Gadai Emas

sejak Juni 2006 lalu. Tapi, khusus di ULS Cabang Pasar Pusat layanan ini baru mulai

beroperasi. Hal ini dikarenakan tingginya minat masyarakat khususnya Pekanbaru

terhadap Produk Syariah ini. Adapun keunggulan Gadai Emas iB Syariah Bank

Riaukepri, pertama proses pencairan sangat cepat, dengan syarat hanya bawa data diri

seperti KTP dan KK. Jangka waktu pinjaman sampai 6 bulan dan dapat diperpanjang.

Untuk besaran nilai uang yang berhak diterima nasabah tergantung dengan kadar Emas

yang digadaikan. Sebagai perbandingan, kadar Emas 18 Karat, ditaksir oleh Bank

Riaukepri Unit Usaha Syariah kisaran 70 persen dari nilai pasar Emas. Selanjutnya, untuk
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Emas diatas 18 karat hingga 24 karat di taksir 80 persen dari nilai pasar Emas berlaku.

Bahkan harga lebih tinggi, untuk Emas 24 (Gold bar) ditaksir 90 persen dari nilai pasar

Emas.

Contoh perhitungan Gadai Emas iB itu, misalkan nasabah Gadai Emas 22 karat, dengan

berat 50 gram, untuk jangka 6 bulan. Maka dengan harga pasar saat itu, misalkan    Rp.

400 ribu per gram. Maka nasabah itu berhak membawa pulang Rp 16 Juta. Namun, untuk

mendapatkan dana Rp 16 juta itu, nasabah diwajibkan membuka rekening terlebih

dahulu, lalu biaya sebesar Rp 900 ribu. Nilai Rp 900 ribu itu merupakan hasil perkalian

dari Rp 300 dikali 50 gram dan dikali 6 bulan.19

3. Visi dan Misi Bank riaukepri

Dalam menjalankan tugas dan fungsi kesehariannya memberlakukan Visi dan Misi

dengan tujuan, untuk diketahui, dipahami dan dihayati serta dilaksanakan oleh seluruh

karyawan di Lingkungan Bank Riau Kepri Syariah, Visi dan Misi Bank Riau secara

umum sebagai berikut :

Visi : Sebagai perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka didaerah,

memiliki manajemen yang professional dan mendorong pertumbuhan perekonomian

daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat.

Misi : Sebagai Bank sehat, elit dan merakyat, sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi

daerah, sebagai pengelola dana pemerintah daerah, sebagai sumber pendapatan daerah,

sebagai Pembina, pengembang dan pendamping usaha kecil dan menengah.

Motto : Tumbuh Kembangkan Usaha

19 Zainal Ahmad “ Analisa komperatif bagi hasil dengan bunga dan pengaruhnnya terhadap
penghimpunan dana masyarakat pada Bank Riaukepri Pekanbaru” Jakarta 2012
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Sejak diterbitkan UU No. 10 tahun 1998 beberapa Bank Konvensional

mengembangkan usaha perbankannya dengan menjalankan Dual Banking System yaitu

bank – bank konvensional dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS), secara

kelembagaan UUS berada dalam struktur organisasi bank induknya / bank konvensional

yang pengelolanya dipimpin oleh divisi. Kemudian dalam mengupayakan pengembangan

perbankan syariah BI melalui Direktorat Perbankan Syariah mengeluarkan kebijakan

salah satu diantaranya adalah Office Channeling. Dengan demikian tersebut maka

nasabah dapat memperoleh Layanan Jasa Perbankan yang berprinsip syariah di Bank

Konvensional. Karena bank konvensional sudah membuka Unit Layanan Syariah dengan

menyediakan Syariah Channeling Outlet.

Keberadaan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam menjalankan operasionalnya tidak

terlepas dari dukungan menggunakan system, tekhnologi dan prosedur serta jaringan

bank konvensional, namun dalam melaksanakan tugas dan fungsi kesehariannya UUS

mempunyai Visi dan Misi tersendiri dengan tujuan diketahui, dipahami, dan dihayati

serta dilaksanakan oleh seluruh karyawan Unit Usaha Syariah, walaupun tidak terlepas

dari Visi dan Misi Bank Riaukepri secara keseluruhan yaitu:

Visi : Menjadi mitra syariah jasa layanan perbankan yang terkemuka didaerah, sehat dan

kompetitif sesuai dengan ketentuan syariah.

Misi : Secara teguh, utuh dan tumbuh memenuhi prinsip kehati – hatian, mampu

mendukung sektor rill dan konsisten menjalankan prinsip syariah secara optimal.20

4. Budaya Perusahaan Unit Usaha Syariah

20 Ibid
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Bank Riaukepri Usaha Syariah sebagai Bank yang beroperasi atas dasar prinsip

Syariah islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap akhlaqul

karimah (budi pekerti mulia) dengan nilai – nilai yang terangkum dalam enam pilar yang

disingkat FASTER, yaitu :

a. Fathonah, mengutamakan kecerdasan berfikir dalam bertindak yang memberikan

hasil nyata

b. Amanah, mengutamakan kejujuran dalam segala tindakan

c. Siddiq, mengutamakan tindakan atas kebenaran

d. Tabligh, mengutamakan penyebaran informasi yang bermanfaat, tepat, cepat, dan

akurat

e. Elegance, mengutamakan keluwesan produk dan pelayanan

f. Responbility, bertanggung jawab terhadap kepuasan stake holder.21

5. Struktur Organisasi Unit Usaha Syariah

Struktur Organisasi suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang

ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk

mencapai tujuan. Kemajuan dan keberhasilan suatu perusahaan merupakan perwujudan

dari suatu organisasi yang menggambarkan dengan jelas pemisahan  kegiatan pekerjaan

masing – masing bagian yang menyangkut wewenang yang baik, maka setiap pekerjaan

dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Struktur Organisasi pada Bank Riaukepri Unit Usaha Syariah beserta kantor cabang

yang berda dibawahnya terdiri dari :

21 Zaini Ahmad, Kabag Pemasaran Bank Riaukepri Unit Usaha Syariah, “Wawancara” 13 Januari
2014
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a. Pemimpin Divisi Unit Usaha Syariah, bertugas memimpin Divisi UUS bank

Riaukepri dan membawahi seluruh pegawai Bank Riaukepri Syariah, bertanggung

jawab terhadap organisasi UUS dengan prinsip syariah merupakan pusat Bank Riau

Kepri Syariah.

b. Pemimpin Bagian;

1). Pemimpin bagian pemasaran dan pengembangan bisnis, membawahi staff dan

pelaksana di divisi UUS

2). Pemimpin bagian operasional, memebawahi staff dan pelaksana divis UUS

3). Pemimpin cabang, bertugas memimpin kantor cabangnya dan membawahi seksi

pemasaran, seksi pelayanan nasabah dan seksi operasional pada unit kerja yang

bersangkutan, serta membawa seluruh pimpinan capem untuk wilayah yang telah

ditentukan.

4). Pimpinan cabang pembantu, bertugas memimpin dan bertangungjawab atas

operasional kantor cabang pembantunya, membawahi seksi pemasaran dan seksi

operasional  dan pelayanan nasabah.

5). Pemimpin kantor kas syariah

6). Unit Layanan Syariah (ULS)22

6. Produk Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah23

a Produk Penghimpunan Dana (funding )

1). Tabungan iB Sinar (Simpanan Amanah Riau)

Tabungan iB Sinar, merupakan investasi berdasarkan prinsip mudharabah

muthlaqah. Dengan prinsip ini dana tabungan dimanfaatkan secara produktif

22 Ibid.
23 Lihat buku panduan Riau kepri tahun 2012.
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dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, perusahaan dan perorangan secara

professional dan keuntungan dari pembiayaan ini dibagi antara nasabah dan bank

sesuai nisbah (porsi) yang disepakati dimuka. Manfaat yang diperoleh menabung

iB Sinar Bank riaukepri adalah :

a). Fleksibel, kemudahan tarik dan setor secara online di unit layanan syariah

yang berada di kantor cabang/ capem bank riaukepri, kartu ATM untuk

penarikan dan transfer di jaringan ATM Bersama, Prima (ATM BCA) di

seluruh Indonesia dan jaringan MEPS di Malaysia, membantu pemotongan

zakat bagi hasil/ Investasi, kartu ATM sebagai kartu debit yang dapat diakses

di pusat perbelanjaan yang berlogokan prima debit.

b). Aman dan Sesuai Syariah, aman karena dijamin Pemerintah dan bebas dari

transaksi yang dilarang secara syariah.

c). Persyaratan yang mudah dengan mengisi formulir aplikasi pembukaan

rekening dan melampirkan fhoto copy identitas diri yang masih berlaku

(KTP/SIM/Paspor) dengan setoran awal minimal Rp. 50.000,-

2). Tabungan iB Dhuha

Tabungan iB Dhuha adalah produk tabungan haji yang dirancang khusus untuk

membantu nasabah merencanakan ibadah haji regular (melalui SISKOHAT), haji

plus dan umrah. Tabungan iB Dhuha ini hadir dalam 2 (dua) skim Syariah yaitu :

a). Tabungan haji yang digunakan akad wadi’ah (titipan) diperuntukkan bagi

nasabah yang bermaksud melaksanakan ibadah haji regular tanpa menentukan

waktu keberangkatan dan jumlah setoran sesuai dengan kemampuan nasabah.
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b). Tabungan haji yang menggunakan akad Mudharabah sehingga nasabah

mendapatkan bagi hasil dari tabungannya. Produk ini diperuntukkan bagi

nasabah yang bermaksud melaksanakan ibadah haji plus dan umrah dengan

menentukan sendiri waktu keberangkatannya.

Manfaat dan keunggulan tabungan iB Dhuha ini adalah :

(1).Fleksibel, yaitu bebas menentukan jumlah setoran tabungan minimal Rp.

20.000,- (dhuha

(2).Bebas), dan bebas menentukan jangka waktu menabung minimal 1 tahun

dan maksimal 5

(3). tahun (Dhuha Terencana).

(4).Nyaman, dalam hal ini nasabah diberi fasilitas perlindungan asuransi jiwa

sampai jumlah tertentu dengan nilai santunan sampai dengan Rp.

22.000.000,-

(5).Ringan, bebas biaya administrasi pembukaan rekening, bebas biaya

administrasi bulanan dan bebas biaya premi asuransi.

(6).Mudah, kemudahan setoran ini seluruh kantor cabang/capem bank

riaukepri.

(7).Menguntungkan, nasabah mendapatkan bagi hasil yang kompetitif,

bimbingan masaik haji yang diselenggarakan bank riaukepri syariah

(Khusus haji reguler) dan mendapatkan souvenir pada saat keberangkatan

(Khusus haji regular)

(8).Persyaratan yang mudah yaitu mengisi formulir aplikasi pembukaan

rekening dan melampirkan identitas diri yang masih berlaku
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(KTP/SIM/Paspor) dengan setoran awal minimal Rp. 50.000,- (dhuha

bebas) dan setoran selanjutnya minimal Rp. 20.000,- (dhuha bebas) atau

dengan rencana waktu keberangkatan (dhuha terencana).

c). Deposito iB

Deposito iB Bank riaukepri adalah simpanan dana berjangka dengan

menggunakan akad mudharabah mutlawah, yang penarikannya hanya dapat

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dan penyimpan

dengan bank.produk ini hadir agar simpanan nasabah di investasikan dalam

jangka waktu tertentu, insya Allah mendapat bagi hasil atas hasil usaha

bank.melalui deposito iB bank riaukepri syariah insya Allah anda akan

memperoleh barokah dan mendapatkan bagi hasil yang akan dilimpahkan

secara langsung ke rekening nasabah setiap bulan.

Manfaat Deposito iB adalah :

(1).Fleksibel, yaitu minimal deposito per Bilyet hanya Rp. 1.000.000,- dengan

pilihan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan dan fasilitas pemotongan zakat

bagi hasil.

(2).Bagi hasil yang lebih kompetitif

(3).Spesial nisbah dengan nominal deposito tertentu

(4).Aman dan sesuai syariah, bebas biaya administrasi, dijamin oleh

pemerintah melalui LPS, bank milik pemerintah daerah dan penghasil

dividen yang digunakan untuk pembangunan daerah, bebas dari transaksi

yang dilarang secara syariah dan denda atas break Deposito disalurkan ke

dana sosial.
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(5).Persyaratan mudah hanya dengan mengisi formulir aplikasi pembukaan

rekening dan melampirkan fhoto copy identitas diri yang masih berlaku

(KTP/SIM/Paspor) serta membawa/ membayar materai Rp. 6.000,-

d). Giro iB

Giro iB merupakan giro yang menggunakan akad wadiah yang

penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro,

sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan. Dengan giro

wadiah ini nasabah dapat melakukan penarikan, penyetoran, transfer dana dan

pembayaran tunai sewaktu-waktu dengan prinsip wadiah yad adh-dhamanah.

Keuntungan dan manfaat :

(1). Fleksibel dalam bertransaksi

(2).Dapat digunakan sebagai referensi bank

(3).Meningkatkan citra pribadi dan perusahaan

(4).Memberikan kemudahan dan kenyamanan

(5) Praktis dan akurat

(6 ). Bonus (’athaya) sesuai dengan kebijakan bank

b Produk penyaluran dana( pinanching )

Sebagaimana secara ringkas definisi bank adalah menghimpun dana masyarakat

dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat sesuai

dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian kepada nasabah yang potensial dan

layak dengan berbagai skim pembiayaan untuk keperluan konsumtif maupun

produktif (investasi dan modal kerja).
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1). Pembiayaan Aneka Guna (KAG iB)

Pembiayaan ini digunakan untuk pangsa pasar kepada pegawai dan pensiunan

yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi dan pengusaha dalam rangka

pembelian perabot/peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, biaya pernikahan

dan aneka kebutuhan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan KAG iB ini menggunakan beberapa akad disesuaikan dengan

kebutuhan nasabah, diantaranya sebagai berikut ;

a). Akad Mudharabah (prinsip jual beli) yang digunakan untuk kebutuhan

pembelian keperluan rumah tangga dan lainnya yang bersifat konsumtif sesuai

dengan prinsip syariah.

b). Akad Ijarah (prinsip upah/ sewa) yang digunakan untuk membantu biaya

pendidikan, pernikahan/perkawinan, kebutuhan biaya haji plus/ umrah dan

pembiayaan multijasa lainnya sesuai dengan prinsip syariah

Plafond pembiayaan KAG iB maksimal sebesar Rp. 200.000.000,- dengan

sistem angsuran pokok plus margin bersifat tetap dan proposional hingga jatuh

tempo pembiayaan, jangka waktu pembiayaan bervariasi sesuai dengan

kemampuan nasabah maksimal 10 tahun.

2). Pembiayaan iB Pemilikan Rumah (PPR iB)

Pembiayaan PPR iB diberikan kepada pegawai dan pensiunan yang

berpenghasilan tetap, pekerja profesi dan pengusaha untuk memiliki tanah dan

bangunan diatas termasuk rumah susun, kondominium, ruko/kios/rukan,

apartemen, villa dan kavling siap bangun.
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Pembiayaan PPR iB menggunakan akad murabahah yaitu prinsip jual beli

barang dimana harga jual ditentukan berdasarkan harga beli ditambah keuntungan

(margin) yang disepakati.

Plafon pembiayaan PPR iB maksimal sebesar Rp. 2 milyar dengan system

angsuran pokok plus margin bersifat tetap dan proposional hingga jatuh tempo

pembiayaan, jangka waktu pembiayaan bervariasi sesuai dengan kemampuan

nasabah maksimal hingga 15 tahun.

Keunggulan dan benefit :

a). Proses pembiayaan relative cepat dan mudah

b). Pembayaran angsuran dapat dilakukan secara online di seluruh jaringan kantor

Bank riaukepri dan dapat menggunakan auto debet

c). Premi asuransi jiwa dan kebakaran yang kompetitif.

3). Pembiayaan iB kendaraan bermotor (PKB iB)

Pembiayaan PKB iB disalurkan untuk pembiayaan kepada pengawas dan

pensiunan yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi dan pengusaha dalam

rangka kepemilikan kendaraan bermotor baik roda 2 (dua) maupun roda 4

(empat). Pembiayaan PKB iB menggunakan akad mudharabahah yaitu prinsip

jual beli barang yang mana harga jual ditentukan berdasarkan harga beli ditambah

keuntungan (margin) yang disepakati bersama.

Plafon pembiayaan PKB iB untuk roda 2 (dua) maksimal sebesar Rp.

250.000.000,-, sedangkan untuk roda 4 (empat) maksimal Rp. 500.000.000,-

dengan sistem angsuran pokok plus margin bersifat tetap dan proposional hingga
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jatuh tempo pembiayaan, jangka waktu pembiayaan bervariasi sesuai dengan

kemampuan nasabah maksimal hingga 5 tahun.

Keunggulan dan benefit :

a). Proses pembiayaan relative cepat dan mudah

b). Biaya administrasi hanya 1 % dari plafond pembiayaan atau minimum sebesar

Rp. 150.000,- (roda 2) dan Rp. 250.000,- (roda 4)

c). Pembayaran angsuran dapat dilakukan secara online diseluruh jaringan kantor

bank riaukepri dan dapat menggunakan system auto debet

d). Besaran premi asuransi jiwa dan kebakaran yang kompetitif

4). Pembiayaan iB Komersil

Pembiayaan iB komersial adalah pembiayaan yang diberikan kepada

perorangan atau badan usaha yang bergerak pada sektor perdagangan, jasa,

industri manufacturing/pabrikasi, agro industry, peternakan, konstruksi,

pengembangan kawasan industry/perumahan, dan sektor ekonomi lainnya dalam

rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi dan atau modal kerja baik atas

dasar kontrak maupun non kontrakan. Usaha yang dibiayai bank merupakan usaha

yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pembiayaan ini dapat menggunakan akad Mudharabah dan akad

Musyarakah, namun dalam prakteknya perbankan lebih cenderung menggunakan

akad Musyarakah.

5). Pembiayaan iB Usaha Mikro dan Kecil

Pembiayaan iB usaha mikro dan kecil adalah pembiayaan yang diberikan

kepada pengusaha mikro dan kecil yang bergerak pada sektor ekonomi yang tidak
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dilarang oleh Kebijakan Pembiayaan Bank Riaukepri Syariah (KPBS) dalam

rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi dan atau modal kerja baik atas

dasar kontrak maupun non kontrak.

Pembiayaan iB Usaha Mikro dan Kecil dapat diberikan kepada nasabah yang

memenuhi salah satu kriteria dan untuk usaha yang halal dan tidak bertentangan

dengan prinsip syariah, yaitu :

a). Pengusaha mikro

(1).Jumlah nominal plafond permohonan pembiayaan sampai dengan Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

(2).Memiliki asset bersih sama atau dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha atau omset penjualan

maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.

b). Pengusaha kecil

(1).Jumlah nominal plafond permohonan pembiayaan diatas Rp. 50.000.000,-

lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah)

(2).Memiliki asset bersih sama atau dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha.

6). Gadai emas iB

Gadai emas iB adalah fasilitas pinjaman yang diberikan kepada nasabah

dengan jaminan berupa emas perhiasan atau emas batangan dengan mengikuti

prinsip gadai (rahn).

Keunggulan dan benegit :
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a). Proses cepat dan mudah ; persyaratan hanya KTP dan KK

b). Ujrah (biaya titipan/pemeliharaan emas) paling murah hanya Rp. 3.500,- per

gram/ bulan.

c). Jangka waktu pinjaman sampai dengan 4 bulan dan dapat diperpanjang

d). Asuransi syariah uang ditanggung bank untuk menjamin emas yang dititipkan.

e). Sesuai dengan prinsip syariah.

7). Pembiayaan iB pengurusan haji

Pembiayaan iB pengurusan haji adalah pemberian fasilitas pengurusan haji oleh

bank kepada (calon) nasabah berikut jualan dana (bilamana diperlukan) sebagai

talangan atau pinjaman yang digunakan untuk membantu yang bersangkutan

memperoleh nomor porsi keberangkatan haji sesuai prinsip syariah.

jasa keuangan lainnya.

Selain dari produk pembiayaan sebagai sumber pendapatan, bank riaukepri

melayani berbagai produk jasa keuangan lainnya yaitu :

a). Transfer (Kiriman uang)

b). Kliring, merupakan transaksi antar bank untuk kepentingan nasabah ke

nasabah lainnya.

c). Al-Kafalah (garansi), yaitu jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak

ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, atau

pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain.
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d). Al-Hawalah, yaitu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang

lain yang wajib menanggungnya, atau dengan kata lain beban hutang dari satu

pihak kepada lain pihak atau disebut Anjak piutang

e). Dan jasa-jasa lainnya. Yaitu jasa-jasa dalam rangka pelayanan dan kerjasama

dengan pihak lain, seperti jasa penerima uang SPP mahasiswa, jasa

pembayaran gaji dan lain-lain.

7. Dewan Pengawas Syariah Bank Riaukepri Unit Usaha Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank Riaukepri Unit Usaha Syariah adalah agak berbeda

dengan Dewan Pengawas Syariah  yang lainnya, Dewan Pengawas Syariah  ini memiliki

dua orang, yaitu Dr. Suryan A Jamrah dan KH. T. Zulkarnain. Tugas dan tanggung

jawabnya sama dengan DPS lainnya.


