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BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Bank BRI Syariah

Pada awainya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa

Tengah oleh Raden Aria Wiriatmaja, Patih Banyumas dengan nama “hut p-en

spaarBank der Inlandsche bestuiirs Ambtenaren” atau Bank bantuan dan

simpanan milik Priayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Pada awalnya

kegiatan Bank ini hanya menampung pemasukaan angsuran dan pada peminjam

kas masjid yang dikelola oleh patih tersebut. Selanjutnya setelah modal usaha

terkumpul, melalui bantuan asisten residen banyumas, E. Sieburgh, maka pada

tanggai 16 Desember 1895, pendirian Bank tersebut diresmikan.Tanggal itulah

yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI1.

PT. BRI (Persero, Tbk) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan

pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan

fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha menengah dan kecil.

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memenuhi

kebutuhan masyarakat akan pelayanan perbankan yang bebas bunga, maka pada

Desember 2000 dibentuk tim pengmbangan Bank Syari'ah BRI untuk

mempersiapkan berdirinya unit syariah di BRI. Rapat umum pemegang saham

(RUPS) luar biasa pada Juni 2001 berhasil merubah anggaran dasar BRI dengan

1 Dokumen dan Arsip PT. BRI Syariah Cab. Pekanbaru 2012
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menambali atau mencantumkan kalimat kegiatan usaha berdasarkan Prinsip

Syari'ah.

Berdasarkan pada tanggai 7 Desember 2001 keluar Surat keputusan

Direksi mengenai struktur organisasi Unit Syari'ah pada PT.BRI, Struktur

organisasi kantor cabang dan kantor cabang pembantu Syari'ah PT. BRI. Unit

Usaha Syari'ah kantor Cabang PT.BRI Syari'ah yang pertama pada tanggai 7

Desember 2002 di Jakarta dan Serang.

Seiring dengan dunia perbankan syari'ah yang semakin pesat maka sampai

saat ini unit usaha syari'ah telah berhasil membuka 16 kantor cabang, dan 1 kantor

cabang pembantu. Pada tahun 2005 PT. BRI Syari'ah telah membuka outlet

pelayanan menjadi 28 kantor cabang dan 14 kantor cabang pembantu2.

PT. Bank BRI syari'ah Cabang Pekanbaru didirikan pada tanggai 21

Januari 2005, oleh Organisasi Unit Usaha Syari'ah PP (persero) SK Direksi BRI

No.Kep: S. DIR/ PPP/12/2001 Tanggai 07 Desember 2001, yang lokasinya

terletak dijalan IR. H. Juanda No. 188-189, Pekanbaru.

Demikian seterusnya akan dikembangkan jaringan berbasis IT (Ilmu dan

teknlogi) dengan memanfaatkan jaringaan BRI Konvensional yang sudah ada.

Pelayanan BRI Syari'ah yang berbasis IT di tahun-tahun yang akan datang

merambah sampai ke pelosok-pelosok desa guna menggerakkan sektor

perekonomian wilayah. Sama halnya seperti BRI Unit Desa, yang tersebar di

pelosok-pelosok tanah air, yang kehadirannya selaku lembaga perbankan disektor

2 ibid
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pedesaan (rural), telah terbukti berperan banyak menggerakkan usaha kecil di

pedesaan dan kehandalannya telah diakui oleh dunia inteinasional3.

B. Visi dan misi

Visi

Menjadikan  Bank ritel  modern  terkemuka  dengan  ragam  layanan

finansial   sesuai   kebutuhan   nasabah   dengan   jangkauan   termudah,   untuk

kehidupan lebih bermakna.

Misi

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan

finansial nasabah.

2. Menyediakan  produk  dan  layanan  yang  mengedepankan  etika  sesuai

prinsip-prinsip syariah.

3. Menyediakan   akses   ternyaman   melalui   berbagai   sarana   kapan   pun,

dimana pun.

4. Memungkinkan  setiap  individu  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dan

menghadirkan ketentraman pikiran.

C. Jenis produk PT. BRI Syariah

Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru dalam melakukan kegiatan

operasionalnya yang berhubungan dengan nasabah, menawarkan beberapa

produk  dan  jasa  kepada nasabahnya, yaitu diantaranya.

3 femi, (Fanding Officer BRI Syariah cabang pekanbaru), Wawancara, tanggal 12 januari
2014
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1. Produk Penghimpunan Dana –Funding Products

Ada  4  jenis  produk  yang  ditawarkan  Bank  BRISyariah  untuk

menghimpun dana dari masyarakat, yaitu sebagai berikut :

a. Tabungan BRIsyariah iB

Tabungan BRISyariah iB merupakan tabungan dari

BRI Syariah  bagi nasabah  perorangan  yang  menggunakan

prinsip titipan (wadiah yad dhamanah), dipersembahkan untuk

nasabah yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan.

Hanya dengan fotokopi KTP dan Saldo  mengendap minimal Rp

20.000,-, Serta mendapatkan fasilitas  berupa  kartu ATM,  yang

dapat  memberikan layanan informasi saldo, ganti PIN, tarik tunai,

transfer ke BRISyariah atau BRI, pembayaran tagihan PLN

(khusus pulau Jawa), pembayaran tagihan Telkom, dan

pembayaran tagihan Flexi. Dalam produk  tabungan nasabah  juga

mendapatkan  FAEDAH  (Fasilitas Serba  Mudah),  yaitu  berupa

saldo  awal  ringan  hanya  Rp.  50.000.-, gratis biaya administrasi

bulanan tabungan, gratis biaya bulanan kartu ATM,  gratis  tarik

tunai  dan  cek  saldo  di  ATM  BRI,  Bersama  dan Prima.

b. Tabungan Haji iB

Tabungan Haji iB merupakan tabungan investasi dari

BRISyariah bagi calon Haji yang bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), dengan prinsip

bagi hasil (Mudharabah al-Muthlaqoh).
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Membuka tabungan haji dengan syarat dan ketentuan

sebagai berikut : Fotokopi KTP, setoran awal minimal Rp

500.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 50.000,-. Serta

mendapatkan fasilitas bebas biaya  administrasi, dapat dilakukan

potongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapatkan,

setoran ringan dan dapat dilakukan diseluruh cabang BRISyariah.

c. Deposito iB

Deposito iB adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan

prinsip  bagi  hasil  (Mudharabah  al-Muthlaqoh) yang  dananya

dapat ditarik  pada  saat  jatuh  tempo.  Pilihan jangka waktu 1, 3, 6

dan 12 bulan, dapat  diperpanjang  secara otomatis  dengan  nisbah

bagi hasil sesuai kesepakatan pada saat jatuh tempo, dapat

dilakukan potongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang

nasabah dapatkan, pemindahbukuan otomatis  setiap  bulan  dari

bagi  hasil  yang didapat ke rekening Tabungan atau Giro di

BRISyariah dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

d. Giro iB Mudahnya berbisnis dalam kebaikan untuk tujuan baik.

Giro iB  dari  BRISyariah  adalah  simpanan untuk

kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip

titipan (wadiâah yad dhamanah) yang penarikannya dapat

dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek atau Bilyet Giro.

Mendapatkan buku Cek dan Bilyet Giro sebagai media penarikan

dan pemindahbukuan antar cabang BRISyariah secara online
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2. Produk Pinjaman – Lending Products

Ada  4  jenis  produk  yang  ditawarkan  Bank  BRISyariah  untuk

menghimpun dana dari masyarakat, yaitu sebagai berikut :

a. Produk KKB iB BRIS

Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB) BRISyariah iB kini hadir

sebagai sarana  untuk   memperoleh   pembiayaan   mobil   baik

kondisi baru maupun bekas pakai secara secara syariah dengan proses

dan  dan  persyaratan  yang  mudah  dan  cepat. Akad yang  digunakan

KKB  adalah  murabahah,  istishna  dan  ijarah, plafond yang diajukan

minimal 50 juta dan  maksimal 1 milyar  (mobil  baru)  atau  600  Juta

(mobil  bekas),  jangka waktu pinjaman  KKB  minimal  1  tahun  dan

maksimal 5 tahun. Usia mobil saat jatuh tempo adalah maksimum 8

tahun dari bulan penerbitan BPKB.

b. Produk KMG iB BRIS

Produk Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) iB adalah

fasilitas  pembiayaan  konsumtif  yang  diberikan  Bank Rakyat

Indonesia Syariah (BRIS) kepada nasabah perorangan untuk

kepemilikan barang-barang multi guna selain rumah dan mobil dengan

pembayaran  secara  angsuran  /  mencicil  dalam jangka waktu yang

disepakati. Akad yang digunakan dalam  produk KMG adalah

murabahah dan ijarah. Plafond yang diajukan minimal 5 juta dan

maksimal 100 juta, jangka waktu pinjaman KMG minimal 1 tahun dan

maksimal 5 tahun.
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c. Produk KPR iB BRIS

Kepemilikan  Rumah  (KPR)  BRISyariah  iB dengan skim

pembiayaan secara  jual   beli   (murabahah)   mewujudkan keinginan

Anda  memiliki  rumah  di  lokasi  yang  strategis, proses yang  relatif

cepat, syarat mudah, margin kompetitif dan sesuai syariah. Akad yang

digunakan  dalam  KPR  iB  BRIS  adalah  murabahah.  Plafond  yang

diajukan  minimal  25  juta  dan  maksimal  3,5  milyar.  Jangka  waktu

pinjaman KPR adalah minimal 1 tahun dan maksimal 15 tahun.

d. Produk GADAI BRIS iB

Kini dengan bangga BRISyariah  memberikan  Layanan Gadai iB

untuk memenuhi kebutuhan dana tunai. Gadai iB merupakan pinjaman

dana (Qardh) dengan menggadaikan barang berharga, termasuk

penyimpanan yang aman (Ijarah) dan berasuransi. Keunggulan

produk ini adalah proses lebih cepat kenyamanan karena sesuai syariah

dan lebih berkah,  persyaratan  sangat  mudah,  jangka waktu pinjaman

maksimal 120 hari dan dapat diperbaharui, penyimpanan yang aman

dan berasuransi, dapat dilunasi sebelum jatuh tempo pinjaman dan

biaya administrasi serta biaya sewa tempat yang  terjangkau.  Besarnya

pinjaman  qardh  maksimal  90%  dari  nilai taksiran barang jaminan,

maksimal pinjaman per Nasabah adalah Rp 100 juta.
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3. Jasa Layanan – Services

Bank BRISyariah memberikan layanan jasa untuk memudahkan

nasabahnya dalam bertransaksi. Beberapa fasilitas yang disediakan Bank

BRISyariah adalah:

a. ATM

Layanan ATM 24 jam disediakan untuk memudahkan

nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindahbukuan,

transfer antar Bank, pemeriksaan saldo, pembayaran Zakat-Infaq-

Sedekah  (ZIS), tagihan listrik dan tagihan telepon.

b. Call BRIS

Call  BRIS adalah  fasilitas  layanan  perbankan  selama  24

jam yang menjamin keleluasaan nasabah dalam bertransaksi.

Nasabah cukup menghubungi nomor Call BRIS untuk bertransaksi

perbankan, petugas  kami  selalu  siap  melayani  kebutuhan

nasabah.  Dengan Call BRIS Anda  dapat  melakukan  informasi

nisbah  (Tabungan,  deposito dan giro), Informasi kurs,

informasi rahn (gadai), informasi pembiayaan  Syariah  (kredit),

informasi  produk-produk  BRI  Syariah dan informasi lokasi

cabang dan ATM.



9

c. Jasa-jasa lain

Bank BRI Syariah juga menyediakan jasa-jasa perbankan

lainnya, seperti remittance BRI Syariah, mini Banking, mobile

Banking/sms Banking dan internet Banking.
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Gambar. I

Struktur Organisasi Kantor Cabang Syari’ah Pekanbaru


