
BAB III 

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Sejarah Bank BRISyariah 

BRISyariah berawal pada tanggal  19 Desember 2007 saat PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk., mengakuisisi Bank Jasa Arta. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia 

pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No: 10/67/KEP.GBI/ DpG/2008, PT Bank 

BRISyariah kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip 

Syariah pada tanggal 17 November 2008. Setelah sebelumnya sempat menjalankan kegiatan 

usaha bank secara konvensional. 

Kegiatan usaha BRISyariah semakin kokoh setelah ditandatangani Akta Pemisahan 

Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk melebur ke dalam  PT 

Bank BRISyariah (proses spin off ) pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku efektif pada 

tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan yang bernilai strategis sebagai bentuk dukungan 

nyata induk perusahaan kepada kegiatan operasional Bank BRISyariah. 

Saat ini Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. 

Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan 

dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, Bank BRISyariah 

menargetkan menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan 

layanan perbankan. 

C. Produk-produk Bank BRISyariah  

1. Produk penghimpunan dana (funding product )  

a. Tabungan Faedah BRI Syariah iB 



Tabungan Faedah BRISyariah iB dipersembahkan bagi mereka yang menginginkan 

kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan dengan 7 Faedah yang ditawarkan yakni: 

Setoran awal yang ringan minimal Rp100.000, Gratis Biaya Administrasi bulanan Tabungan, 

Gratis Biaya Bulanan Kartu ATM,  dan gratis transaksi seperti;  Biaya Cek Saldo, Transfer 

dan Tarik Tunai di BRI Syariah. Sedangkan transaksi di jaringan BRI Link, Bersama dan 

Prima diberikan subsidi 50%, apabila sebelum transaksi saldo < Rp. 500.000,-. Semua faedah 

yang ditawarkan tersebut telah meningkatkan popularitas Tabungan Faedah BRISyariah iB 

dan menjadikannya produk yang paling banyak diminati. 

b. Tabungan Haji BRI Syariah iB  

Tabungan Haji BRISyariah iB merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah 

perorangan untuk memenuhi kebutuhan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dengan akad 

Mudharabah Mutlaqah. Seiring dengan semakin tingginya animo masyarakat untuk 

melaksanakan rukun Islam yang ke-5, volume Tabungan Haji BRISyariah iB selalu 

menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. 

c. Tabungan Impian BRI Syariah iB 

Tabungan Impian BRISyariah iB adalah tabungan berjangka dari BRISyariah dengan 

prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian Nasabahnya dengan terencana 

memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan. 

d. TabunganKu BRISyariah iB 

TabunganKu BRISyariah iB merupakan produk dari Bank BRISyariah diperuntukan 

kepada nasabah yang ingin memiliki tabungan.  

e. Simpanan Pelajar (SimPel) iB  

Tabungan SimPel iB merupakan produk baru dari BRISyariah yang diperuntukkan bagi 

siswa yang diterbitkan secara nasional, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur 



yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya 

menabung sejak dini. 

f. Giro BRISyariah iB 

Giro BRISyariah iB adalah bentuk simpanan yang diterima luas di kalangan 

masyarakat yang memiliki kebutuhan tambahan seperti pengelolaan dana dan kemudahan 

dalam melakukan kegiatan usaha mereka. Giro BRISyariah iB diperuntukkan baik untuk 

perseorangan maupun non-perseorangan. Pada akhir tahun 2015, produk Giro BRISyariah iB 

mengalami pertumbuhan yang baik dan mencatatkan Rp. 942 miliar atau tumbuh sebesar 

50,96% meningkat dari tahun sebelumnya  Rp. 613 miliar pada tahun 2015. 

g. Deposito BRISyariah iB 

Deposito BRISyariah iB adalah produk yang dipersembahkan bagi nasabah yang 

memiliki keinginan untuk berinvestasi secara aman dan menguntungkan. Produk Deposito 

BRISyariah mencakup Deposito BRISyariah iB, Deposito Pesat BRI Syariah iB dan 

Simpanan Faedah BRISyariah iB, Deposito BRISyariah iB merupakan produk deposito 

dengan minimal penempatan Rp2.500.000,- dengan pilihan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 

bulan, dan 12 bulan. 

2. Produk pembiayaan ( Financing )  

a. KPR (Kepemilikan Rumah)  BRISyariah iB  

KPR BRI Syariah iB Merupakan produk Pembiayaan BRISyariah yang diperuntukkan 

bagi masyarakat luas yang mempunyai impian untuk memiliki rumah sendiri. Produk ini 

ditawarkan dengan skema akad murabahah dan wakalah. Khusus bagi nasabah 

berpenghasilan rendah,  

b. KPR (Kepemilikan Rumah) Sejahtera BRISyariah iB 



BRISyariah menyediakan produk yang dikemas dengan nama KPR Sejahtera BRI 

Syariah iB dengan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 

c. KKB (Kepemilikan Kendaraan  Bermotor) BRISyariah iB 

Kredit Kendaraan Bermotor BRISyariah iB dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat Indonesia untuk memiliki kendaraan idaman untuk kebaikan keluarga Indonesia. 

Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah atau akad jual beli.  

Adapun beberapa fitur dari produk kredit kendaraan bermotor BRI Syariah IB berikut 

diantaranya : 

1) Harga perolehan dan keuntungan yang akan menjadi total pembiayaan telah 

disepakati oleh pihak bank dan nasabah dengan fixed margin. 

2) Besar cicilan insha allah akan tetap selama jangka waktu pembiayaan. 

3) Bebas biaya penalty apabila akan melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. 

d.  KMG (Kepemilikan Multi Guna)  BRI Syariah iB  

KMG BRISyariah iB Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRISyariah iB dirancang 

untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan perusahaan yang telah turut 

berpartisipasi dalam program Kesejahteraan Karyawan (EmBP) di BRISyariah. EmBP adalah 

program kerja sama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam sebuah MoU berupa 

pemberian fasilitas pembiayaan langsung kepada Karyawan dari perusahaan yang memenuhi 

kriteria Bank BRISyariah, dengan persyaratan yang relative mudah/ringan bagi Karyawan. 

e. PKE (Pembiayaan Kepemilikan Emas) BRISyariah iB  

Pembiayaan kepemilakan emas BRISyariah yaitu produk pembiayaan untuk 

masyarakat dalam kepemilikan emas. 

f. Qardh Beragun Emas BRI Syariah iB  



Praktik pegadaian yang dalam satu dekade lalu hanya dikenal sebagai pemenuhan 

kebutuhan finansial mendesak yang dilakukan antar individu ternyata telah menciptakan 

pasar yang besar dan kini telah mulai digarap secara profesional dan konvensional oleh salah 

satu institusi keuangan di negeri ini. 

Gadai BRISyariah diluncurkan untuk menutupi kebutuhan mendesak baik dari 

nasabah individu yang membutuhkan dana super cepat dengan menggunakan akad syariah 

dan telah menunjukkan kinerja yang menjanjikan di tahun tahun pertama setelah diluncurkan. 

 

g. Pembiayaan Umrah BRISyariah iB  

Produk pembiayaan umroh BRI Syariah iB menggunakan prinsip akad jual beli 

manfaat atau jasa (ijarah multijasa) guna merealisasikan niat beribadah ke baitullah melalui 

ibadah umroh dengan mudah, tenang, nyaman dan berkah karena sesuai syariah. 

h. Mikro 25 BRISyariah iB  

yaitu produk pembiayaan mikro dengan skema jual beli dengan besaran plafond 

5.000.000 s/d 25.000.000 tanpa agunan dengan skema murabahah. 

i. Mikro 75 BRISyariah iB  

Yaitu produk pembiayaan mikro dengan skema jual beli dengan besaran plafond 

25.000.000 s/d 75.0000.000 dengan skema murabahah. 

j. Mikro 500 BRISyariah iB  

Yaitu produk pembiayaan mikro dengan skema jual beli dengan besaran plafond 

75.000.000 s/d 200.000.000 dengan skema murabahah. 

k. Pembiayaan Koperasi Karyawan  

Pembiayaan yang diberikan melalui koperasi karyawan atau koperasi pegawai RI 

dengan mekanisme executing, yang ditujukan kepada karyawan suatu perusahaan atau 



Pegawai Negeri Sipil (PNS) suatu instansi yang memiliki pendapatan tetap bulanan berupa 

gaji dan menjadi anggota koperasi.  

l. Pembiayaan Konstruksi  Pengembangan Perumahan untuk Developer 

Yaitu pembiayan untuk developer dalam mengembangkan usahannya. 

 

 

m. Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Usaha  

Dengan skim pembiayaan murabahah, adalah jual beli barang dengan menyatakan 

harga perolehan dan keuntungan (margin) yang desepakati oleh pihak bank dan nasabah 

dengan jangka waktu maksimal 5 tahun kemudian cicilan tetap, meringankan selama jangka 

waktu. Bebas penalty untuk pelunasan sebleum jatuh tempo. 

n. Pembiayaan Komersial (SME) 

Pembiayaan diberikan kepada sektor rill dengan plafond pembiayaan diatas Rp. 500 

juta sampai 5 milyar. 

o. Pembiayaan Ritel dan Kemitraan 

Pembiayaan ritel BRISyariah adalah pembiayaan produktif kepada UKM dengan 

plafon antara  Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar. Pembiayaan retail BRISyariah 

menyasar pada pelaku usaha kecil menengah yang memiliki potensi untuk berkembang dan 

memiliki kredibilitas yang baik. 

Adapun pembiayaan linkage (kemitraan) adalah pembiayaan kepada lembaga 

keuangan ( multifinance , koperasi karyawan, koperasi jasa keuangan syariah (KJKS/BMT), 

dan BPR Syariah). Pembiayaan kemitraan merupakan suatu langkah strategis yang dilakukan 

BRISyariah dalam rangka menangkap peluang pembiayaan di sektor yang lebih efisien untuk 

digarap melalui kerja sama dengan mitra. 

3. Produk layanan jasa (Services) 



a. Kartu  ATM BRISyariah dan Kartu Debit BRISyariah  

Kartu khusus yang diberikan oleh BRIS kepada pemilik rekening yang dapat 

digunakan untuk bertransaksi secara elektronik dengan kartu tersebut. Pada saat kartu 

digunakan bertransaksi akan langsung mengurangi dana yang tersedai pada rekening. Apabila 

digunakan untuk bertransaksi di mesin ATM, maka maka disebut sebagi kartu ATM. Selain 

dapat digunakan bertransaksi di Mesin ATM, kartu ATM BRISyariah juga dapat digunakan 

untuk bertransaksi debit belanja maupun pembelian di mesin Edc BCA dan BRI. 

b. Kartu Co-Branding  

Fitur layanan dari Co-Branding kartu ATM BRISyariah yang diluncurkan pada tahun 

2014 terus dikembangkan pada tahun 2015. Bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro 

(LKM), fitur ini memungkinkan terjadinya mekanisme pertukaran data transaksi antara 

BRISyariah dan LKM secara host to host dan real time.  

c. CMS (Cash Management System) 

Cash Management System (CMS) BRISyariah menawarkan layanan manajemen 

keuangan yang ditujukan untuk membantu nasabah institusi/ korporasi mengendalikan dan 

mengefektifkan pengelolaan keuangannya. Sistem ini memungkinkan Nasabah korporat 

untuk melakukan berbagai jenis transaksi keuangan secara elektronik secara langsung, real 

time online , dari manapun dan kapanpun selama 24 jam. 

 

d. University/School Payment System (SPP)  

Yaitu layanan untuk pembayaran uang sekolah dan uang SPP pada institusi 

pendidikan baik sekolah maupun universitas. Atau sistem pembayaran (bill payment), sekolah 

atau universitas yang dibutuhkan Bank Bri Syariah untuk memudahkan para 

siswa/mahasiswa untuk melakukan pembayaran biaya pendidikannya melalui layanan 

perbankan secara online. 



e. E-Payroll  

rekening pembayaran gaji pegawai atau karyawan perusahaan dengan BRISyariah. 

f. Jaringan ATM BRISyariah, ATM BRI LINK, ATM Bersama, ATM Prima  

Yaitu layanan Bank BRI Syariah di mesin atm jaringan BRI, ATM Bersama, dan 

ATM Prima sehingga nasabah dapat melakukan penarikan diseluruh jaringan tersebut.   

g. Electronic Data Capture (EDC) Mini ATM 

Adalah alat transaksi berbentuk  elecktronic data capture untuk melayani 

berbagai macam transaksi 

h. SMS Banking  

Layanan SMS BRIS adalah salah satu fasilitas E-Chanel yang diberikan BRI Syariah 

agar mempermudah transaksi nasabah hanya dengan mengirim SMS sesuai format yang teah 

ditentukan, dan dengan cara mengetikkan perintah SMS dan mengirimkan SMS ke short dial 

code BRISyariah, yaitu: 3338. 

i. Mobile BRIS  

Adalah fasilitas layanan berbasis ponsel yang dapat memudahkan nasabah untuk 

melakukan pembayaran seluruh tagihan rutin bulanan, transfer, isi ulang pulsa, sampai 

pembayaran zakat, infaq, shodaqah (ZIS). 

j. CallBRIS 1500-789  

Yaitu layanan pengaduan pelanggan BRISyariah melalui jaringan Telepon. 

k. BRIS Remittance  

Layanan pengiriman/ penerimaan uang dengan metode notifikasi melalui telepon 

seluler/ handphone short message service (sms) dimana penerima dapat mencairkan uang 

tersebut dengan menunjukan notifikasi SMS yang diterima di telepon selular yang 

didaftarkannya. juga melayani pengiriman uang secara domestik dan dari luar negeri 



khususnya dari Malaysia, hongkong dan segera menyusul dari jepang. Pengambilan uang 

dapat dilakukan diseluruh kantor BRISyariah.  

l. Internet Banking  

Fasilitas ini merupakan layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet yang 

dapat diakses selama 24 jam, kapan dan di manapun nasabah berada menggunakan personal 

computer, laptop, notebook atau smartphone selama terdapat koneksi jaringan internet. 

Nasabah akan semakin menikmati kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi. 

m. Mini Banking Syariah SALAM BRIS 

Adalah perangkat lunak laboratorium mini banking syariah yang dihibahklan kepada 

pihak rekanan BRI Syariah. 

D. Visi dan Misi BRISyariah 

BRISyariah telah memiliki visi, misi dan nilai-nilai budaya kerja sebagai landasan 

terciptanya budaya unggul perusahaan dan menjaganya agar tetap fokus pada tujuan yang 

ingin dicapainya. 

1) Visi 

Menjadi Bank ritel yang modern terkemuka dengan ragam layanan financial sesuai 

dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih 

bermakna. 

 

2) Misi 

a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan financial 

nasabah. 

b.  Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. 

c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun. 



d. Memnugkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan 

ketentraman pikiran. 

 

E. Nilai-nilai Budaya Kerja BRISyariah 

PASTI OKE! 

a. Professional : kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai dengan standar teknis dan 

etika yang telah ditentukan. 

b. Antusias: Semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan mendalam pada setiap 

aktivitas kerja. 

c. Penghargaan Terhadap SDM: Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai 

modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya yang optimal sejak 

perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas 

serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan saling 

percaya, terbuka, adil dan menghargai. 

d. Tawakkal: Optimisme yang diawali dengan doa dan dimanifestasikan melalui upaya 

yang sungguh-sungguh serta diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai. 

e. Integritas: Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-

nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya 

juga senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan 

yang sulit untuk melakukannya. 

f. berOrientasi Bisnis: Tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berpikir dan 

berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam pekerjaannya. 

g. KEpuasan Pelanggan: Memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang bertujuan 

memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan perusahaan. 

 


