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BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah

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

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

Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui surat No.10/67/KEP.GBI/

DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 Bank BRI Syariah secara

resmi beroperasi. Kemudian Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha

yang semula beroperasional secara konvensional menjadi kegiatan

perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.14

Dua tahun lebih Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah

bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan

nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan

menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip

syariah. Kehadiran Bank BRI Syariah pada industri perbankan nasional

dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan.

Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap

sebuah bank modern sekelas Bank BRI Syariah yang mampu melayani

masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan

14 http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah., di akses pada tanggal 12 Desember
2013.
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merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan

brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Aktivitas Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember

2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero), untuk melebur ke dalam Bank BRI Syariah (proses

spin off-) yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan

dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama

PT.Bank BRI Syariah.

Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan

aset. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah

pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada

segmen menengah bawah, Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank

ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan

perbankan.

Sesuai dengan visinya, Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero), dengan memanfaatkan jaringan kerja PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai Kantor Layanan Syariah dalam

mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana

masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip Syariah.

B. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia Syariah

Bank Rakyat Indonesia Syariah memiliki visi dan misi dalam

menjalankan kegiatan dan fungsinya sebagai bank syariah. Adapun visi
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Bank Rakyat Indonesia Syariah adalah Menjadi bank ritel modern

terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah

dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.15

Untuk mewujudkan visinya, Bank Rakyat Indonesia Syariah memiliki

misi yaitu :

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam

kebutuhan finansial nasabah.

2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan

dimana pun.

4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan

menghadirkan ketenteraman pikiran.

C. Produk Bank Rakyat Indonesia Syariah

Bank Rakyat Indonesia Syariah Pekanbaru banyak meluncurkan

berbagai produk handal yang berkarakter syariah, adapun produk tersebut

akan diuraikan sebagai berikut :16

Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Pekanbaru banyak

meluncurkan produk handal yang berkarakter syariah, adapun produk

tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

15 http://www.brisyariah.co.id/?q=visi-misi, diakses pada tanggal 12 Desember
2013.

16http://h3rm4n1986.blogspot.com/2013/03/makalah-produk-produk-bri-syariah.
html, diakses pada tanggal 12 Desember 2013.
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1. Tabungan BRI Syariah iB

Tabungan BRI Syariah iB merupakan tabungan dari BRI Syariah

bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan,

dipersembahkan untuk Anda yang menginginkan kemudahan dalam

transaksi keuangan. Manfaat Ketenangan serta kenyamanan yang penuh

nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai

syariah.

2. Tabungan Haji BRI Syariah iB.

Manfaat dari tabungan haji ini adalah Ketenangan, kenyamanan

serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan

dana sesuai syariah.17

3. Giro BRI Syariah iB

Merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan

pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (wadi’ah yad dhamanah)

yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan Cek/Bilyet

Giro.18

4. Deposito BRI Syariah iB

Deposito BRI Syariah iB adalah produk investasi berjangka

kepada Deposan dalam mata uang tertentu. Keuntungan yang diberikan

adalah dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga shahibul maal

17 Ibid
18 Ibid
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tidak perlu kuatir akan pengelolaan dana. Fasilitas yang diberikan

berupa ARO (Automatic Roll Over) dan Bilyet Deposito.19

5. Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRI Syariah iB

Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRI Syariah iB merupakan

layanan pinjaman (qardh) untuk perolehan nomor porsi pelaksanaan

ibadah haji, dengan pengembalian yang ringan dan jangka waktu yang

fleksibel beserta jasa pengurusannya, sehingga Anda leluasa dalam

mewujudkan niat menuju Baitullah.20

6. Gadai BRI Syariah iB

Gadai BRI Syariah iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh

dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk

keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai

syariah untuk ketentraman Anda.

Fasilitas yang diberikan adalah Persyaratan mudah dan proses

cepat, Jenis emas yang dapat digadaikan : perhiasan ataupun emas

batangan (LM atau lokal), Nilai pinjaman 90% dari nilai taksir barang,

Biaya administrasi ringan dan terjangkau bersadarkan berat emas, Biaya

simpan & pemeliharaan per 10 harian dibayar pada saat pelunasan

pinjaman, Jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari dan dapat

diperpanjang 2 kali, Fleksibilitas dalam pelunasan sesuai kemampuan,

Dapat dilunasi sebelum jatuh tempo tanpa biaya penalty, Penyimpanan

19 Ibid
20 Ibid
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yang aman dan berasuransi syariah serta Mendapat Sertifikat Gadai

Syariah (SGS) sebagai bukti Gadai.21

7. KKB BRI Syariah iB

KKB BRiSyariah iB merupakan produk jual-beli yang

menggunakan sistem murabahah, dengan akad jual beli barang dengan

menyatakakn harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati

oleh bank dan nasabah sebagai harga jual (fixed margin).

Manfaat yang diberikan dengan menggunakan produk ini adalah

sistem syariah, jangka waktu maksimal 5 tahun, cicilan tetap dan

meringankan selama jangka waktu serta bebas pinalti untuk pelunasan

sebelum jatuh tempo.22

8. KPR BRI Syariah iB

Merupakan Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan

untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian

dengan mengunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana

pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah

ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

21 Ibid
22 Ibid



20

D. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru.23

23 Dokumentasi BRI Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2013


