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BAB II

GAMBARAN UMUM PT BANK RIAU KEPRI SYARIAH

CABANG PEKANBARU

A. Latar Belakang Sejarah Berdirinya Bank Riau Syariah

1. Sejarah Berdirinya Bank Riau Syariah

Beroperasinya Bank Riau Syariah tidak hanya dilandasi dengan adanya

fakta bunga bank haram pada akhir 2003 dari Majelis Ulama Indonesia, namun

juga disokong oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memungkinkan Bank

Riau Syariah adalah dari sisi regulasi dengan dikeluarkannya UU No.10 TAHUN

1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah

memberikan peluang bagi Bank umum konvensional untuk ikut serta menangani

transaksi Perbankan Syariah. Beberapa faktor lainnya adalah aspek marketing

dimana Bank Syariah juga mempunyai potensi pasar yang cukup besar di Riau

beragama Islam (prompt research, 2004).

Selanjutnya aspek syariah, yaitu masih banyak dikalangan umat Islam

yang enggan berhubungan dengan Bank Konvensional yang menggunakan system

ribawi. Dari beberapa pengalaman terbukti bahwa Perbankan syariah memiliki

berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi beberapa waktu

lalu. Beberapa aspek diatas memeungkinkan beroperasinya Bank Riau Syariah

untuk memenuhi segmen masyarakat dan memberikan alternatif pilihan kepada

masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah Bank Riau atau yang belum.1

1 Dokumen Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru
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Pendirian Bank Riau Syariah diawali dengan melakukan restrukturisasi

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

melalui surat keputusan direksi BPD Riau No.44/KEPDIR/2002 pada tanggal 1

Oktober tahun 2002. Restrukturisasi ini dilakukan juga untuk mengantisipasi

perubahan bentuk basan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan

Terbatas (PT). Akselerasi pendirian Bank Riau Syariah dipercepat dengan

pembentukan tim pengembang Unit Usaha Syariah (UUS) denagan SK Direksi PT

Bank Riau No.39/KEPDIR/2003. Seiring dibentuknya tim Unit Usaha Syariah

(UUS) sebagai coordinator pendirian Bank Riau Syariah bekerja sama dengan

sebuah konsultan Perbankan Syariah. Pendampingan oleh konsultan ini dilakukan

dalam hal rekrutmen sumber daya insani baik internal maupun external,

marketing research, training, simulasi serta penyusunan standar operasional dan

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

apprenticeship, seminar Perbankan Syariah yang dilaksankan oleh berbagai

lembaga pada saat itu.

Pengajuan izin prinsip Bank Riau Syariah ke Bank Indonesia diajukan

pada tanggal 29 Januari 2004. Persetujuan prinsip dari Bank Indonesia Januari

2004 melalui surat BI No.6/DPbs/Pbr KBI Pekanbaru. Sebelum izin prinsip ini

diajukan Bank Riau Syariah termasuk rehap gedung untuk rehap gedung untuk

kantor cabang syariah dan UUS, persiapan aplikasi IT Syariah, dan lain-lain.2

Pengurusan izin operasional ke Bank Indonesia tanggal 21 Mei 2004 dan

izin opersional didapat bulan Juni 2004 yang memungkinkan untuk mulai

2 Dokumen Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru
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beroperasinya Bank Riau Syariah. Pada tanggal 1 dan 22 Juli 2004 diadakan Soft

dan Grand Opening Bank Riau Syariah yang saat itu dihadiri oleh Deputi

Gubernur Bank Indonesia yaitu Maulana Ibrahim dan Gubernur Riau H.M Rusli

Zainal serta ketua DPRD Provinsi Riau Dr Chaidir MM.

Sampai dengan bulan September 2007 Bank Riau Syariah telah memiliki

kantor cabang di Pekanbaru dan Tanjung Pinang sebagai cabang kedua yang

mulai beroperasi sejak tanggal 17 Februari 2006 yang diresmikan oleh Wakil

Gubernur Provinsi Riau Bapak H.M Sani. Dan memiliki satu kantor kas di kantor

pimpinan wilayah Muhamadiyah Pekanbaru di Jl.KH Ahmad Dahlan Pekanbaru

serta juga memiliki delapan Kedai Layanan Syariah (KLS). Dan sejak tahun 2010

Bank Riau Syariah mengganti nama menjadi Bank Riau Kepri Syariah.3

B. Budaya Perusahaan PT Bank Riau Kepri Syariah

1. Bekerja keras dengan penuh tanggung jawab, jujur dan berdisiplin sebagai

wujud dari keimanan dan ketaqwaan kepada Allah yang Maha Esa

2. Bersikap sebagai pemasar Bank dan produk-produknya

3. Bekerja sebagai wirausahawan, inovatif, kreatif, dinamis, dan proaktif

4. Memelihara semangat kerja yang didasari kebersamaan

5. Memelihara layanan secara cepat, teliti (akurat dan ramah)

6. Memperluas wawasan, pengetahuan, dan keterampilan demi kemajuan

Bank

7. Peduli terhadap masalah dan menyelesaikan secara cepat dan tepat

3 Dokumen Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru
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8. Bersikap tertib, selalu tampil rapi, tepat waktu, tepat janji dan menjunjung

tinggi etika pergaulan

9. Berfikir, bersikap dan bekerja secara professional yang didasari

penguasaan dan sesuai sistem yang berlaku.

10. Bersikap terbuka, rasa kebersamaan, toleran dan menjaga keharmonisan

antar sesame pegawai.4

C. Bisnis Core Bank Riau Syariah

Bank Riau Syariah didirikan dengan maksud dan tujuan untuk

membantu dan mendorong pertumbuhan dan perekonomian dalam

pembangunan daerah di segala bidang. Untuk mencapai maksud dan tujuan

pendirian yang telah ditetapkan Bank Riau Syariah telah melaksanakan

kegiatan operasional dengan ruang lingkup sebagai berikut :

a. Memberikan berbagai fasilitas pembiayaan kepada dunia usaha dan pihak

yang membutuhkan.

b. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan yang dinilai

layak untuk dikembangkan melalui aktvitas penyertaan tersebut.

c. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk Giro, Tabungan, dan

Deposito.

d. Melakukan pemberian jasa perbankan lainnya seperti uang, Referensi

Bank.5

4 Dokumen Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru
5 Dokumen Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru
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D. Filosofi Bank Riau Syariah

a. Layar Terkembang

Diilhami oleh latar belakang alam dan masyarakat Riau yang

sangat dekat dengan kehidupan, ide dasar Bank Riau Syariah. Layar

Terkembang merupakan interprestasi dari:

1. Simbol Kedaerahan Riau yang khas

2. Semangat menjaga keteguhan (dalam keimanan)

3. Terjaganya kebutuhan dalam kesatuan identitas

4. Kesiapan mengiringi perjalanan sampai ketujuan yang lebih baik

b. Teguh

Representasi sesuatu yang kuat, kokoh dan tak mudah goyah.

Dengan spirit Teguh, Bank Riau Syariah mewujudkan integritas

sebagai bank dengan yang memegang teguh norma-norma keimanan

yang berlaku. Konsisten dengan komitmen yang telah di sepakati,

serta tegas dalam kebijakan.

c. Utuh

Menggambarkan keterpaduan antara beberapa unsur yang menyatu

sehingga menjadikan utuh dan solid “compact” dalam satu sinergi.

Sebagai bank daerah, Bank Riau Syariah terus membina interaksi antar

insan Bank Riau dan kemitraan dengan masyarakat/ nasabah (Stake

Holder) melalui kerjasama dan layanan yang baik

E. Inspirasi Warna

a. Kuning
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Refleksi dan harapan akan sukses, keagungan dan kemilangan (glory)

b. Maron

Ekspresi semangat berkarya (aktif), semangat perjuangan dan

produktifitas.

c. Hitam

Identik dengan keteguhan, tegas, formal, sopan dan mantap.6

F. Visi dan Misi Bank Riau Syariah

Visi: Menjadi Mitra Syariah jasa layanan perbankan yang terkemuka

didaerah, sehat dan kompetetif sesuai dengan ketentuan daerah

Misi: Secara teguh memiliki prinsip kehati-hatian, mampu mendukung

sektor riil dan konsisten menjalankan prinsip syariah secara

optimal.7

G. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi menggambarkan suatu kerangka yang

menunjukkan tugas kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi juga menjelaskan hubungan antara fungsi, wewenang

dan tanggung jawab tiap-tiap bagian atau departemen atas pekerjaan yang

ditugaskan. Struktur organisasi yang baik haruslah sederhana, fleksibel dan

menggambarkan adanya pemisahan tugas yang tepat serta wewenang dan

tanggung jawab yang jelas untuk setiap bagian atau departemen yang

terdapat didalam perusahaan.

6 Dokumen Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru
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Suatu perusahaan dengan perusahaan lain memiliki struktur yang

berbeda. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti jenis perusahaan,

besar perusahaan dan sebagainya. Berkat adanya susunan organisasi yang

baik maka segala fungsi, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab

orang-orang yang ada, baik jabatan tertinggi sampai jabatan terendah yang

tergabung dalam organisasi akan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien.

Dengan demikian, tujuan yang diharapkan oleh pemisahan dapat tercapai

dalam jangka waktu tertentu dan memaksimumkan profit yang diharapkan.

Selain itu juga struktur organisasi sangat penting dan perlu

diperhatikan dalam penyusunannya. Hal ini untuk mencapai tujuan efektif

dan efisien pula. Adapun bagian struktur organisasi PT. Bank Riau Kepri

Syariah dapat dilihat pada gambar berikut:
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PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI

CABANG SYARIAH PEKANBARU

Pemimpin Cabang

H. Khairul Ammar,SE

Wakil Pemimpin Cabang

-

Pelaksana Internal Auditor

Sri Wahyuni

Pinsi Pemasaran

Rizki Nova Dwi Putra, S.Pi

Pemimpin Divisi Usaha Syariah

Hj.T. Idariah, S.sos

Pinsi Pelayanan

Ika Febriana, S.Pi

Pinsi Operasional

Anthon Indra Jaya, SE.Ak

Auditor Cabang

Juni Arnita, SE. Ak

CAPEM SYARIAH TELUK KUANTAN

CAPEM SYARIAH PANAM

CAPEM SYARIAH TEMBILAHAN

CAPEM SYARIAH DURI

No Account Officer

1
2

Komersil, Mikro dan Kecil
Siska Andriany S.P (PCPs
2004)
Fadhli Andri

No Konsumer

1
2

Afri Eldi S.SI ( PCPs 2005)
Rikki Arfion

No Gadai Emas (Rahn)

1

2
3

Muhammad Amin, SEI ( PCPs
2005)
Ulfa Hayati, SE ( PCPs 2008)
Silvia Anggraini ( PCPs 2008)

No Teller

1
2

Mustika Puspa Rani (PTT 2011)
Ratna Hayati (PTT 2011)

No Customer Servis

1
2

Rita Wahyuni, SH ( PCPs 2008)
Maharani Anjani Putri, SE ( PCPs
2008)

No Unit Layanan Syariah  (PTT CS)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Dede (ULS SLP)
Herneldo Ekki Prayudi, SE(ULS BKS)
Ariyaldi A.Md (ULS DMI)
Mestika Noviani (ULS PPN)
Herviza Yuni (ULS SSI)
Elma Yunsni (ULS LPK)
Desmarisanti (ULS SPK)
Syamsiah SE (ULS BBT)
Deslena Retni (ULS BAA)
Dorojatun, SE
Arnita (ULS PGK)
Rahmalia Maya Sari (ULS TKR)
…..(ULS PNM)
Wan Maryati (ULS PRW)
Nazifah, SE (ULS RBI)
Diona Sartika, S.Si (ULS SRK)
Rica Sani, S.PI (ULS KDS)
Ratna Chintia Wahyuni,SE (ULS UTM)
…..(ULS TLK)
Uji Febriana (ULS DRI)
Melia Astriwita, A.Md (ULS PSP)
Rico Wicaksono, SE (ULS TTB)
Dwi Sutri Astuti. SE (ULS FLB)
Fitriani A.Md (ULS SNP)
Katrika Yudha S, SE (ULS AMK)
Novi Listiani (ULS UBT)
Wulandari, A.Md (ULS JRI)
T.Adelia Viona (ULS AYN)
Nurjannah, SH (ULS SGT)
Sulastri A.Md (ULS KTH)
Rahabiwita, SE (ULS TBH)
Nurjanah, SE (ULS DLU)
Tirta Wirya, SE (ULS BSH）
Maryati Ulfa (ULS BKN)
Tri Handayani (ULS LBD)
Siti Fitria Nikmah (ULS UTG)
Azwar (ULS KBR)

N
o

Ass.Operasional

1

2

3
4
5
6

7

8

Dyah Kumala
Trisnaeni, SE( PCPs
2008)
Ilmiati, S.Sos (PCPs
2004)
Putri Sapta Andalusi
Haniva Oktarini, ST,
M.SM ( PCPs 2008)
Jumitun, SE ( PCPs
2005)
Mutia
Oktariza( PCPs
2005)
M.Razali Hasbi
( PCPs 2008)

Pelaporan

Klr/RTGS/OB

Adm Pembiayaan

Umum
Adm Pembiayaan
SID

Umum

Operasional

N
o

Pegawai Teknis

1
2
3
4
5
6
7

Jhoni Ardi, A.Md
Robet Agustian
Andri Muhandy
Maman Rahmansyah
Muhammad Naim
Noprizal
Donny Kurniawan

Satpam
Satpam
Satpam
Satpam
Satpam
Driver
Driver
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H. Produk-Produk Bank Riau Syariah

1. Penghimpunan Dana Bank Riau Syariah

a. Tabungan iB Simpanan Amanah Riau (SINAR)

Tabungan iB SINAR adalah tabungan berdasarkan prinsip

mudharabah muthlaqah. Dengan prinsip ini, tabungan nasabah diperlukan

sebagai investasi dalam arti dana tabungan dimanfaatkan secara produktif

dalam bentuk pembiyaan kepada masyarakat, perusahaan dan perorangan

secara professional dan memenuhi kaidah syari’ah. Keutungan dari

pembiayaan ini dibagi antara nasabah dan bank sesuai porsi (nasabah)

yang disepakati dimuka.8

Keuntungan

1. Bagi hasil lebih kompetitif

Dengan return yang kompetitif maka semakin besar dana yang anda

simpan maka semakin tinggi return yang anda peroleh. Penabung akan

mendapatkan bagi hasil yang menarik dari hasil usaha Bank Riau

Kepri Syariah.

2. Fleksibel

 Anda bebas menentukan jumlah setoran sesuai dengan kemampuan

dan keinginan anda.

 Setoran dan penarikan dapat dilakukan secara tunai, pemindah

bukuan atau melalui transfer.

 Dapat dibuka oleh perorangan dan badan usaha.

8 Dokumen Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru
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 Bebas biaya administrasi bulanan untuk meeningkatkan hasil

investasi.

 Membantu pemotongan zakat baggi hasil/investasi

Dokumen Pembukaan Rekening

Untuk Perorangan

1. Mengisi dan menanda tangani formulir aplikasi pembukaan

rekening Menyerahkan foto copy : KTP/SIM/Identitas lain

2. Menyerahkan setoran awal minimal sebesar Rp. 50.000,-

Untuk Perusahaan

1. Mengisi dan menanda tangani formulir aplikasi pembukaan

Tabungan.

2. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan nya

3. Fotokopi SIUP/NPWP

4. Fotokopi KTP/Paspor dari pejabat yang berwenang untuk

melakukan transaksi

5. Menyerahkan setoran awal sebesar Rp. 50.000,-

6. Surat kuasa kepada pihak yang mewakili perusahaan.

Tabungan ini memiliki beberapa kemudahan antara lain:

1. Setoran awal pembukaan rekening hanya Rp 50.000,-

2. Dapat melakukan penarikan tunai di ATM Bank Riau dan di

13,000 ATM
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3. Dapat melakukan penarikan tunai di 6.500 ATM MEPS

Malaysia

4. Kemudahan transaksi tarik tunai dan setor tunai di seluruh

jaringan kantor Bank Riau Kepri Syariah

5. Ada di seluruh kabupataen dan kota Se-Provinsi Riau dan

Kepri

6. Diikut sertakan dalam undian berhadiah

7. Aman dan sesuai syariah

b. Tabungan iB Dhuha (Haji dan Umrah)

Adalah produk tabungan haji yang dirancang khusus untuk

membantu nasabah merencanakan ibadah haji regular (melalui

SISKOHAT), Haji plus dan umrah. Kini Tabungan iB Dhuha dalam

dua skim syariah yaitu:9

1. Simpanan yang bersifat titipan /wadiah (Dhuha Bebas) sehingga

nasabah bebas kapan saja merencanakan waktu keberangkatan

haji/umrah serta bebas menentukan nominal setoran berdasarkan

kemapuan.

2. Simpanan dengan kontrak bagi hasil/mudharabah antara Bank dan

nasabah (Duha Terencana) dimana nasabah akan memperoleh porsi

(nisbah) bagi hasil dari keuntungan usaha Bank namun waktu

keberangkatan serta jumlah setoran perbulanannya telah

direncanakan sesuai dengan keinginan nasabah.

9 Dokumen Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru
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Tujuan

1. Membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji regular ( selama

masih tersedia), haji plus dan umrah.

2. Memberikan keuntungan bagi nasanah dengan memberikan bagi hasil

selain merencanakan ibadah haji.

Keunggualan

1) Fleksibel

a. Bebas menentukan jumlah setoran tabungan, minimal Rp. 20.000,-

(Dhuha Bebas)

b. Bebas menentukan jangka waktu menabung minimal 1 tahun dan

maksimal 5 tahun (Dhuha Terencana)

2) Nyaman

a. Perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan sampai jumlah

tabungan tertentu.

b. Mendapat free member program santunan Duka dengan nnilai

santunan s/d Rp. 10.000.000,-

3) Ringan

a. Bebas biaya administrasi pembukaan rekening

b. Bebas biaya administrasi bulanan

c. Bebas biaya premi asuransi

4) Mudah

a. Kemudahan melakukan setoran diseluruh kantor cabang/capem PT.

Bank Riau
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b. Setoran bulanan didebet secara otomatis dari rekening sumber

5) Menguntungkan

a. Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif

b. Mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah Umrah bila saldo

rata–rata bulanan sudah mencapai Rp. 5,000.000,- dan kelipatan

nya

c. Bimbingan manasik haji yang diselenggarakan Bank Riau Syari’ah

(khusus haji Reguler)

d. Mendapakan souvenir pada saat keberangkatan (khusus haji

Reguler)

Persyaratan

a. Fotokopi KTP/SIM/Paspor/identitas lain

b. Setoran awal minimal Rp. 50.000,-

c. Setoran selanjutnya minimal Rp. 20.000,- atau dengan rencana

waktu pemberangkatan.

c. Deposito iB Syariah

Deposito iB Bank Riau adalah simpanan dana berjangka dengan

mengguanakan akad mudharabah muthlaqah, yang penarikan nya hanya

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah

penyimpanan dengan Bank.10

10 Dokumen Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru
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Produk ini hadir agar simpanan anda di Bank diinvestasikan dalam

jangka waktu tertentu dan isnyaAllah mendapat bagi hasil atas hasil

usaha Bank. Melalui doposito iB Bank Riau insha Allah anda akan

memperoleh barokah dan mendapatkan bagi hasil yang akan dilimpahkan

secara langsung ke rekening anda setiap bulan.

Keuntungan

1. Bagi hasil lebih adil

2. Fleksibel jangka waktu 1,3,6,& 12 bulan

3. Diutamakan sebagai agunan pembiayaan

4. Dokumen yang diperlukan

Untuk perorangan

1. Mengisi dan menandatangani Formulir aplikasi pembukaan rekening

2. Menyerahkan fotokopi KTP/SIM/Identitas lain

3. Menyerahkan setoran dana minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Untuk perusahaan

1. Mengisi dan menandantanggani Formulir aplikasi pembukaan

deposito

2. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan

3. Fotokopi SIUP/NPWP

4. Fotokopi KTP/Paspor dari pejabat yang berwenang untuk melakukan

transaksi

5. Surat kuasa kepada pihak yang mewakili perusahaan
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6. Menyerahkan setoran dana minimal Rp. 1.000.000,-

d. Giro iB

Adalah sarana penyimpanan dana dengan prinsip wadiah (titipan)

yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan

cek,bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah

bukuan.Dengan giro iB maka nasabah dapat melakukan penarikan,

penyetoran, transfer, dana dan pembayaran tunai sewaktu–waktu.

Dengan rekening giro ini membantu anda melakukan pembayaran

maupun penyetoran atas transaksi keuangan secara praktis.11

Keuntungan dan manfaat

1. Fleksibilitas dalam bertransaksi

2. Dapat digunakan sebagai referensi Bank

3. Meningkatkan citra pribadi dari perusahaan

4. Memberi kemudahan dan kenyamanan

5. Praktis dan Akurat

Dokumen Pembukaan Rekening

Untuk perorangan, lengkapi:

1. Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pembukaan rekening

2. Menyerahkan Fotokopi: KTP/SIM/identitas lain

3. Fotokopi NPWP

11 Dokumen Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru
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4. Surat referensi Bank

5. Menyerahkan setoral awal

6. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia

Untuk perusahaan, lengkapi :

1. Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pembukaan rekening

2. Surat referensi Bank

3. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahannya

4. Fotokopi SIUP/NPWP/SITU

5. Fotokopi KTP/paspor dari pejabat yang berwenang untuk melakukan

transaksi

6. Menyerahkan setoran awal

7. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia

e. Gadai Emas iB (Rahn Emas)

Gadai Emas iB (Rahn Emas) adalah fasilitas pinjaman yang

diberikan Bank Riau Syariah kepada nasabah dengan jaminan berupa

emas perhiasan atau emas batangan dengan mengikuti prinsip gadai.12

Manfaat dan keguanaan

1. Solusi dana cepat sesuai syariah

2. Proses cepat, tak perlu waktu lama untuk memperoleh uang tunai

3. Persyaratan mudah dan ringan

4. Persyaratan mudah dan ringan

12 Dokumen Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru
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5. Biaya relative murah

6. Dilaksanakan sesuai dengan syari’ah sehungga memberikan hasil

yang barokah

7. Ada ketentraman karena barang anda aman pada kami

8. Jangka waktu pinjaman sampai 6 (enam)bulan dan dapat

diperpanjang

Persyaratan Perorangan/Perusahaan

1. Membawa KTP/SIM/Paspor asli dan Fotokopinya

2. Membawa kartu keluarga asli dan foto kopinya

3. Membawa objek jaminan (emas)

4. Memiliki rekening di Bank Riau Syari’ah

5. Membayar biaya sewa tempat dan materai.

Tata cara

1. Membuka rekening tabungan iB SINAR (bagi yang belum

memiliki)

2. Mengisi formulir permohonan Gadai Emas iB yang telah

disediakan dan melengkapi persyaratan

3. Menandatangani surat akad gadai emas Ib

f. iB Aneka Guna

iB Aneka Guna adalah pembiayaan tanah untk pembangunan/

rehabilitasi/ renovasi rumah tinggal. Pembelian persbot
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g. iB Kendaraan Bermotor

Pembiyaan kendaran bermotor murabahah adalah pembiayaan yang

diberikan kepada pegawai ynag berpenghasilan tetap, Pensiunan, Pekerja

Propesi, dan pengusaha dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor

roda 2 (dua) dan atau roda 4 (empat).13

Syarat untuk memperoleh pembiayaan kendaraan bermotor

1. calon nasabah tidak tercatat sebagai nasabah bermasalah

2. membuka rekening tabungan di Bank Riau Syari’ah.

3. mengisi formulir permohonan yang disediakan Bank dan disetujui

suami/istri

4. menyerahkan dokumen – dokumen yang harus disertakan dalam map

aplikasi.

Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan fasilitas

pembiayaan ini (biaya administrasi,biaya materai,notaris dan asuransi)

harus disetorkan langsung ke rekening Bank Riau Syariah.

2. Pembiayaan Bank Riau Syariah

a. iB Karya Prima

Tujuan Pembiayaan

13 Dokumen Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru
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Pembiayaan iB karya Prima membantu rekanan mendapatkan

tambahan modal kerja dalam rangka pelaksaan proyek berdasarkan

kontrak kerja dari instansi pemerintah atau instansi lainnya.14

Obyek Yang Dapat Dibiayai

1. Pembangunan gedung/bangunan

2. Pembangunan jembatan /jalan raya

3. Pengadaan barang dan jasa

4. Pekerjaan fasilitas umum / kontruksi lainya

Syarat Umum

1. Mengisi Formulir permohonan pembiayaan karya prima

2. Menyerahkan Foto kopi dokumen yang terkait dengan legalitas

3. permohonan pembiayaan dan perizinan terkait yang masih berlaku.

Syarat Operasional

1. Pemegang rekening giro pada Bank Riau Syariah dan tidak terdaftar

sebagai nasabah balck list pada Bank Indonesia

2. Menyerahkan SPK Asli

3. Menyerahkan surat pernyataan yang telah disetujui oleh pemilik

proyek untuk menyalurkan setiap pembayaran termin proyek untuk

menyalurkan setiap pembayaran terjamin proyek kerekening pinjaman

debitur yang ada di Bank (standing instruction)

14 Dokumen Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru
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4. Menyerahkan bukti pemilikan agunan tambahan

5. Tidak terdaftar sebagai debitur bermasalah

b. iB Talangan Haji

Talangan haji merupakan dana talangan dari bank kepada nasabah

khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh nomor

porsi pada saat pelunasan BPIH (Biya Perjalanan Ibadah Haji).

Nomor porsi haji adalah nomor urut bagi calon haji yang diberikan

secara otomatis oleh siskohat pada saat melakukan penyetoran awal

BPIH. Dan sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) adalah

sistem yang berupa jaringan computer yang tersambung secara online

antara department agama RI dan bank penerima setoran BPIH. BPIH

adalah biaya yang dikeluarkan calon haji untuk menunaikan ibadah haji

yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah. 15

Manfaat Talangan

1. Sebagai pencairan dana yang sangat mendesak untuk nasabah

2. Merupakan produk perbankan syariah yang sangat diminati oleh

nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji karena terganjal pada

masalah biaya

3. Merupakan sebagai modal bagi pengusaha kecil yang memerlukan

dana mendesak untuk membeli barang-barang modal.

15 Dokumen Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru
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c. iB Modal Kerja Niaga Prima

Pembiayaan iB Niaga prima adalah pembiayaan yang diberikan

untuk membantu Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhannya terhadap

aktiva tetap, aktiva lancar dan barang bergerak.16

1) Persyaratan Umum :

a) Mengajukan surat permohonan secara tertulis

b) Mengisi formulir permohonan Pembiayaan iB Niaga Prima

c) Menyerahkan fotocopy dokumen terkait dengan legalitas pemohon

dan perizinan terkait yang masih berlaku.

2) Syarat Khusus :

1. Calon debitur diutamakan pemegang rekening giro atau tabungan

pada bank Riau Syariah dan tidak terdaftar sebagai nasabah black

list pada bank Indonesia

2. Menyerahkan bukti pemilikan agunan tambahan

3. Tidak terdaftar sebagai debitur bermasalah

4. Menyerahkan rencana penggunaan dana Pembiayaan iB Niaga

Prima yang dimohon

5. Menyerahkan Laporan Keuangan

Objek yang dapat dibiayai :

1. Penyewaan toko, gedung, mesin-mesin/peralatan dll

2. Barang dagangan

3. Toko/Swalayan/Toserba/Waserba

16 Dokumen Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru
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4. Alat-alat bangunan pada toko bangunan

5. Kebutuhan rumah makan & restoran

6. Alat-alat pada Apotik

d. iB Pemilikan Rumah.

Pembiayaan iB Pemilikan rumah bersedia membantu pegawai yang

berpenghasilan tetap,pekerja propesi, dan pengusaha untuk memiliki tanah

dan bangunan diatasnya termasuk rumah susun /kondominium, ruko, kios,

rukan,apartemen,vila dan kavling siap bangun dengan prinsip

murabahah.17

1. Uang Muka Ringan

2. Proses Cepat Dan Murah

3. Harga Murah

4. Angsuran Tetap

5. Jangka Waktu Fleksibel

Syarat untuk memperoleh pembiyaan iB pemilikan rumah

Perorangan

1. Pada saat pengajuan pembiayaan minimal berusia 21 tahun atau sudah

menikah menurut hokum Indonesia dan usia maksimal atau boleh lebih

dari 50 tahun. Pada saat berakhirnya masa pembiayaan usia nasabah

tidak boleh lebih dari 60 tahun.

2. karyawan swasta yang sudah bekerja minimal 2 (dua) tahun

17 Dokumen Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru



38

3. pengusaha dan Prefesional yang mempunyai usaha minimal 2 (dua)

tahun

4. mendapatkan persetujuan dari suami / istri, kecuali nasabah

5. membuka rekening tabungan di Bank Riau Syar’ah

6. pemohon berdomisili di wilayah riau & Kepri

7. mempunyai penghasilan tetap di instansi / perusahaan tempatyang

bersangkutan bekerja.

8. mengisi formulir permohonan yang disediakan Bank dan di setujui

istri/suami

9. menyerahkan dokumen-dokumen yang harus disertakan dalam map

aplikasi.

Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan fasilitas pembiayaan

ini (biaya administrasi,biaya materai,notaris dan asuransi) harus disetorkan

langsung ke rekening Bank Riau Syariah.

e. iB Pengusaha Kecil

Disediakan untuk membantu pengusaha kecil baik secara

peroranggan maupun kelompok dalam memperoleh tambahan modal kerja

atauoinvestasiodanganoprinsipomurabahah.18

Tujuan

18 Dokumen Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru
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Untuk membantu pengusaha kecil mendapatkan pembiyaan modal

kerja maupun pembiayaan investasi baik secara perorangan maupun secara

kelompok.

Usaha–usaha yang di biayai

Usaha yang dibiayai adalah semua sektor – sektor ekonomi yang

produktif terkecuali sektor – sektor ekonomi yang dilarang berdasarkan

ketentuan Bank Indonesia.

Syarat dan ketentuan Perorangan

1. Fotokopi KTP Pemohon dan suami / istri

2. Fotokopi Kartu Keluarga

3. Pas Foto Pemohon ukuran 3 x 4

4. Fotokopi bukti jaminan(diatas flapond tertentu)

5. Memiliki surat keterangan berusaha dari kelurahan

Syarat dan ketentuan Kelompok

a) Ketua, sekretaris dan bendahara menandatangani formulir permohonan

dengan melampirkan.

1. Surat permohonan pembiayaan dari anggota yang di

tandatangani oleh pemohon dan di setujui oleh istri / suami

2. Fotokopi KTP masing – masing anggota dan saumi / Istri

3. Fotokopi kartu keluarga

4. Pas foto masing – masing ukuran 3 x 4

5. Fotokopi bukti jaminan masing – masing anggota
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6. Surat pernyataan tanggung renteng jaminan, yang telah

ditandatangani oleh pemohon dan istri / suami

7. Surat rekomendasi dari lurah / Kepala desa setempat

8. Surat keterangan berusaha dari kelurahan atau masing–masing

pemohon.

b) Melampirkan peraturan data tertib kelompok

c) Melampirkan berita acara pendirian kelompok

d) Melampirkan kesepakatan tanggung renteng.

3. Jasa Bank Riau Syariah

a. Kliring

b. Bank Garansi iB

c. Referensi Bank

d. Surat Dukungan Bank

e. Inkaso

f. Kiriman Uang iB


