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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 3.1 Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia 

Bank Syariah Mandiri hadir dengan Cita-cita Membangun Negeri, Nilai-

nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah 

tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal 

pendiriannya. 

Kehadiran 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 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. 

Di sisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, 

pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (merger) 4 

(empat) Bank milik pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, 

Bank Exim dan Bapindo, menjadi satu, satu Bank yang kokoh dengan nama PT 

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

tersebut juga menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik 
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mayoritas PT Bank Susila Bakti (BSB). PT BSB merupakan salah satu Bank 

konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank 

Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. Untuk keluar dari krisis ekonomi, PT 

BSB juga melakukan upaya merger dengan beberapa Bank lain serta mengundang 

investor asing. 

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 (dual banking 

system). Sebagai respon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi 

serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk 

mengembangkan Layanan Perbankan Syariah di kelompok perusahaan PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk. 

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan 

UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT 

Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh 

karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem 

dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB bertransformasi 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 syariah 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 
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Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi 

PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal 

tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin 

tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. 

PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme 

usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank 

yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. 

Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah 

satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. 

BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih 

baik. Tonggak Sejarah PT Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:  

1. 1955 Pendirian PT Bank Industri Nasional (PT BINA) 

2. 1967 PT BINA berubah nama menjadi PT Bank Maritim Indonesia 

3. 1973 PT Bank Maritim Indonesia berubah nama menjadi PT Bank Susila 

Bakti 

4. 1999 PT Bank Susila Bakti dikonversi menjadi bank syariah dan berubah 

nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. 

 

 3.2 Profil PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia 

Nama    : PT Bank Syariah Mandiri Indonesia 

Alamat   : Wisma Mandiri, I Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340  

Telepon   : (62-21) 2300 509, 3983 9000 (hunting) 

Fax   : (62-21) 3983 2989 

Situs web   : www.syariahmandiri.co.id 

http://www.syariahmandiri.co.id/
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Pemegang Saham  : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 99,00000080% 

  PT Mandiri Sekuritas 0,00000020% 

Tanggal berdiri  : 25 Oktober 1999 

Modal Dasar   : Rp3.000.000.000, 

Modal Disetor  : Rp2.989.021.935,- yang terdiri atas 597.804.387 saham 

Kantor layanan  : 765 kantor (129 Kantor Cabang, 389 Kantor Cabang 

Pembantu, 52 Kantor Kas, 145 Payment Point dan 50 

Outlet Kantor Layanan Gadai). 

Jaringan ATM  :BSM Card dapat digunakan di lebih dari 100.000 jaringan 

ATM meliputi: 

ATM Syariah Mandiri, 1040 unit, ATM Mandiri, 17.708 

unit, ATM BERSAMA, 77.401 unit, ATM Prima, 

109.089 unit, dan Malaysia Electronic Payment System 

(MEPS), 9.722 unit. 

Jumlah Pegawai  : 15.659 orang terdiri atas: 

8.533 Pegawai Tetap, 341 Pegawai Kontrak, 6.785   

Pegawai Outsourcing 

 

 

 3.3 Visi, Misi, dan Nilai-nilai PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia 

Direksi dan Dewan Komisaris telah bersama-sama membahas dan 

mengkaji Visi dan Misi Perusahaan secara mendalam serta berkomitmen dalam 

melaksanakan misi tersebut di lingkungan bisnis Perusahaan 
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1. Visi PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia 

“Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia” 

2. Misi PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia 

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri 

yang berkesinambungan. 

b. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran 

pembiayaan pada segmen UMKM. 

c. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang 

sehat. 

d. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

e. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal. 

3. Nilai-Nilai Bank Syariah Mandiri Indonesia 

        Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai 

sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang 

disepakati bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah 

Mandiri yang disebut Shared Values Bank Syariah Mandiri. Shared 

Values Bank Syariah Mandiri disingkat “ETHIC”. 
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 3.4 Struktur Organisasi  

Di bawah ini adalah struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri 

Indonesia, yaitu sebagai berikut : 

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Indonesia 

 

Sumber : www.syariahmandiri.co.id  

 

http://www.syariahmandiri.co.id/
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 3.5 Aktivitas PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia 

Aktivitas  Bank Syariah Mandiri yaitu memberikan produk dan pelayanan 

jasa. Adapun produk-produk dan jasa yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri 

itu sendiri antara lain : 

 

3.5.1 Produk Pendanaan 

a. BSM Tabungan Berencana 

Tabungan berjangka dengan nisbah bagi hasil berjenjang serta 

kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh 

dananya sesuai target waktu dan dengan perlindungan asuransi gratis. 

b. BSM Tabungan Simpatik 

Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah, yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat 

tertentu yang disepakati. 

c. BSM Tabungan Mabrur 

Tabungan perorangan untuk merencanakan ibadah haji & umrah. 

d. BSM Tabungan Mabrur Junior 

Tabungan anak untuk merencanakan ibadah haji & umrah. 

e. BSM Tabungan Dollar 

Tabungan dalam mata uang Dollar yang penarikan dan setorannya 

dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan dengan menggunakan 

slip penarikan. 
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f. BSM Tabungan Investa Cendekia 

Tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam 

melakukan perencanaan keuangan, khususnya pendidikan bagi 

putra/putri. 

g. BSM Tabungan Perusahaan 

Tabungan yang digunakan untuk menampung kelebihan dana rekening 

giro yang dimiliki Institusi/Perusahaan berbadan hukum dengan 

menggunakan fasilitas autosave. 

h. BSM Tabungan Pensiun 

Tabungan dalam mata uang rupiah hasil kerjasama BSM dengan PT 

Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia. 

i. BSM Tabunganku 

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan 

yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna 

menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

j. BSM Deposito 

Produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. 

k. BSM Deposito Valas 

Produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta 

asing. 
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l. BSM Giro 

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

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

prinsip wadiah yad dhamanah 

m. BSM Giro Valas 

Simpanan dalam mata uang dollar Amerika yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan prinsip wadiah yad dhamanah. 

n. BSM Giro Singapore Dollar 

Simpanan dalam mata uang dollar Singapore yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan prinsip wadiah yad dhamanah 

o. BSM Giro Euro 

Simpanan dalam mata uang Euro yang penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat dengan prinsip wadiah yad dhamanah. 

p. BSM Simpanan Pelajar iB 

Tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank 

di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang 

menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong 

budaya menabung sejak dini 

q. Sukuk Negara Retail 

Bank Syariah Mandiri sebagai Agen Penjual di Pasar Perdana, 

menawarkan produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang 

bersifat Retail atau yang dikenal dengan istilah Sukuk Negara Retail. 

Sukuk Negara Retail adalah Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk 



55 
 

Negara) yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara 

Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri. 

Penunjukan Bank Syariah Mandiri sebagai Agen Penjual Sukuk 

Negara Retail ditetapkan oleh Pemerintah. Produk Sukuk Negara 

Retail yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri SR 001 – SR 010 

r. Reksa Dana 

Bank Syariah Mandiri telah terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa 

Dana (APERD) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Nomor: 

25/BL/STTD/APERD/2007 dari Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan tanggal 24 April 2007 

s. Tabungan Saham Syariah 

Tabungan Saham Syariah adalah Rekening Dana Nasabah berupa 

produk tabungan yang khusus digunakan untuk keperluan penyelesaian 

transaksi Efek (baik berupa kewajiban maupun hak Nasabah), serta 

untuk menerima hak Nasabah yang terkait dengan Efek yang 

dimilikinya melalui Pemegang Rekening KSEI. 

 

3.5.2 Produk Pembiayaan 

a. BSM Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah 

ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai 

dengan nisbah yang disepakati. 
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b. BSM Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank 

merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi 

sesuai dengan nisbah yang disepakati. 

c. 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 dengan margin keuntungan yang 

disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, 

modal kerja) dan pembiayaan konsumer.  

d. BSM Pembiayaan Istishna 

Pembiayaan pengadaan barang dengan skema Istishna adalah 

pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang (obyek istishna), di 

mana masa angsuran melebihi periode pengadaan barang (goods in 

process fi) dan bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada 

periode angsuran, baik pada saat pengadaan berdasarkan persentase 

penyerahan barang, maupun setelah barang selesai dikerjakan. 

e. Pembiayaan dengan Skema IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamliik) 

Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamliik adalah fasilitas pembiayaan 

dengan skema sewa atas suatu obyek sewa antara Bank dan Nasabah 

dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan 

barang di tangan nasabah. 
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f. PKPA 

Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggota (PKPA) 

adalah penyaluran pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk 

pemenuhan kebutuhan consumer para anggotanya (kolektif) yang 

mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan. 

g. BSM Implan 

Pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank 

kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan 

secara massal (kolektif) melalui rekomendasi perusahaan. 

h. BSM Pembiayaan Griya BSM 

Pembiayaan konsumtif dalam valuta rupiah yang diberikan oleh Bank 

kepada perseorangan/individual untuk membiayai pembelian rumah 

baru, rumah second, renovasi maupun take over berupa rumah tinggal. 

i. BSM Pembiayaan PemiIikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak 

Pembiayaan BSM Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak adalah 

Pembiayaan berdasarkan prinsip dengan dukungan FLPP (Fasilitas 

Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang pengelolaannya dilaksanakan 

oleh Kementerian Perumahan Rakyat) yang diterbitkan oleh Bank 

pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada masyarakat 

berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera 

Syariah Tapak yang dibeli dari orang perseorangan dan/atau badan 

hukum. 
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j. BSM Pembiayaan Griya PUMP-KB 

Pembiayaan Griya BSM Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerjasama 

Bank (PUMP-KB) adalah Pembiayaan dengan dukungan pendanaan 

yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada BSM untuk pemilikan 

atau pembelian rumah kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan 

k. BSM Optima Pembiayaan Pemilikan 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 agunannya masih dapat meng-cover total 

pembiayaannya dan dengan memperhitungkan cakupan debt to service 

ratio nasabah 

l. BSM Pensiun 

Pembiayaan BSM Pensiun adalah pembiayaan yang diberikan kepada 

para pensiunan atau pegawai yang ≤ 6 bulan lagi akan pensiun (pra 

pensiun) atau janda pensiun dan telah menerima SK pensiun 

m. BSM Alat Kedokteran 

Pembiayaan BSM Alat Kedokteran adalah Pembiayaan untuk 

pembelian barang modal atau peralatan penunjang kerja dibidang 

kedokteran 

n. BSM Oto 

Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor berupa mobil baru 

atau bekas berdasarkan prinsip syariah. 
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o. BSM Eduka 

Pembiayaan BSM Eduka adalah Pembiayaan untuk memenuhi 

kebutuhan biaya pendidikan. 

p. Pembiayaan Umrah 

Pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi 

kebutuhan biaya perjalanan umroh, seperti untuk tiket, akomodasi, dan 

persiapan biaya umroh lainnya dengan akad ijarah. 

q. 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 

r. BSM Pembiayaan Warung Mikro 

Pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi 

kebutuhan usaha dan multiguna dengan maksimal pembiayaan sampai 

dengan Rp100 Juta dengan akad Murabahah dan Ijarah 

s. Gadai Emas BSM 

Pembiayaan yang menggunakan akad qardh dengan jaminan berupa 

emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan 

disimpan dan dipelihara oleh Bank selama jangka waktu tertentu 

dengan membayar biaya pemeliharaan atas emas sebagai objek rahn 

yang diikat dengan akad ijarah 

t. Cicil Emas BSM 

pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad Murabahah 
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3.5.3      Produk Layanan 

a. BSM Card 

Merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, 

dan pemindahbukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM 

Bersama, ATM Prima maupun ATM MEPS (Malaysia). Selain itu juga 

berfungsi sebagai kartu debit yang dapat digunakan untuk transaksi 

belanja di merchantmerchant yang menggunakan EDC Bank Mandiri 

atau Prima Debit (BCA). 

b. BSM ATM 

Mesin Anjungan Tunai Mandiri yang dimiliki oleh BSM. BSM ATM 

dapat digunakan oleh nasabah BSM, nasabah bank anggota Prima, 

nasabah bank anggota ATM Bersama dan nasabah anggota Bancard 

(Malaysia). 

c. BSM CALL 14040 

Layanan perbankan melalui telepon dengan nomor akses 14040 atau 

021 2953 4040, yang dapat digunakan oleh nasabah untuk 

mendapatkan informasi terkait layanan perbankan. 

d. BSM Mobile Banking 

Merupakan produk layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS 

telepon selular (ponsel) yang memberikan kemudahan untuk 

melakukan berbagai transaksi perbankan di mana saja, kapan saja. 

 

 



61 
 

e. BSM Mobile Banking Multi Platform 

Merupakan saluran distribusi yang dimiliki oleh BSM untuk 

mengakses rekening yang dimiliki nasabah dengan menggunakan 

teknologi GPRS/EDGE/3G/BIS dan WIFI melalui smartphone. 

f. BSM Net Banking 

Merupakan fasilitas layanan bank yang dapat digunakan nasabah untuk 

melakukan transaksi perbankan (ditentukan bank) melalui jaringan 

internet menggunakan komputer/ smart phone. 

g. BSM Notifikasi 

Layanan untuk memberikan informasi segera dari setiap mutasi 

transaksi nasabah sesuai dengan jenis transaksi yang didaftarkan oleh 

nasabah yang dikirimkan melalui media SMS atau email. 

h. MBP (Multi Bank Payment) 

Merupakan layanan untuk mempermudah pembayaran kepada institusi 

(lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan 

non bank) melalui menu pemindah bukuan di ATM bank manapun. 

i. BPI (BSM Pembayaran Institusi) 

Merupakan layanan pembayaran yang terhubung ke institusi secara 

real time on line. 

j. BPR Host to Host 

Merupakan bentuk kerjasama BSM dengan BPR/BPRS yang 

memungkinkan nasabah BPR/BPRS untuk mempunyai kartu ATM 
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yang dapat digunakan di ATM BSM, ATM BM, ATM Bersama dan 

ATM Prima. 

k. BSM E-Money 

Merupakan kartu prabayar berbasis smart card yang diterbitkan oleh 

Bank Mandiri bekerjasama dengan BSM. 

l. Transfer D.U.I.T. 

Jasa pengiriman uang dari luar negeri ke semua bank dan kantor Pos di 

Indonesia secara cepat dan mudah. 

m. Transfer Valas 

Layanan transfer valuta asing (valas) antar rekening bank di Indonesia 

atau luar negeri dalam 130 mata uang. 

n. Western Union 

Jasa pengiriman uang domestik atau antar-negara dengan jaringan 

outlet yang luas dan tersebar di seluruh dunia. 

o. fer Nusantara 

Jasa pengiriman uang antar-daerah di dalam negeri (domestik) ke 

SELURUH PELOSOK NUSANTARA secara cepat dan mudah. 

p. Pengembangan Fitur-fitur E-Channel 

Dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, BSM 

konsisten dalam pengembangan teknologi menggunakan E-Channel. 

Fitur-fitur yang telah dikembangkan antara lain: 

• BSM Token  

 


