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BAB II 

GAMBARAN UMUM  PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR 

CABANG  SELATPANJANG 

 

A. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri Kantor  Selatpanjang 

Krisis moneter dan ekonomi sejak tahun 1997, yang disusul dengan krisis 

politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. 

Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang dinominasi oleh 

bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan 

tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk 

merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. 

Lahirnya Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan. Pada Bulan November 

1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah 

di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan Bank beroperasi 

sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. 

PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan 

Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya 

keluar dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah 

menuju merger. Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, 

Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri 

(Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT Bank Susila bakti 

(BSB) menjadi Bank Syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil oleh 

PT. Bank Mandiri (Persero). 
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PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya 

dengan  melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi Bank 

Syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri untuk membentuk unit 

syariah. Langkah awal dengan merubah anggaran dasar tentang nama PT. Bank 

Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris : Ny. 

Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No 

23 tanggal 8 September 1999, Notaris : Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah 

Sakinah di ubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. 

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan 

Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999 telah memberikan izin 

perubahan kegiatan  usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat 

Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 

tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. 

Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. 

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan 

hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran PT. Bank 

Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis Bank Syariah 

di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang 

pentingnya kehadiran Bank Syariah dilingkungan PT. Bank Mandiri (Persero). 

BSM KCP yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti Selatpanjang ini, 

didirikan pada tanggal 14-09-2011 dengan aspirasi atau usulan karyawan dan 

direksi setempat, dengan alasan bahwa lokasi tempat BSM KCP ini tempatnya 
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strategis yang dikelilingi oleh pasar dan sumber-sumber daya manusia yang 

memadai, serta tak kalah penting dengan keislamannya. 

Melihat kepada uraian-uraian diatas dengan hasil musyawarah sebahagian 

karyawan BSM KCP Selatpanjang telah mendirikan suatu lembaga keuangan 

yang berpihak kepada rakyat bawah yang berada di pedesaan. Maka pada tanggal 

14-09-2011 didepan bapak bupati, diresmikan oleh  Bapak Hana Wijaya selaku 

Direktur Bank Syariah Mandiri dan kepala cabang Ibu Dewi Hayati, dan beserta 

tamu undangan, maka disahkanlah pendirian atau peresmian perusahaan yang 

diberi nama “ PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG 

PEMBANTU SELATPANJANG”. Dan pada saat ini kantor cabang pembantu 

telah berganti menjadi Kantor Cabang. 

Selanjutnya dalam anggaran dasarnya, sesuai dengan yang tertera pada pasal 

1 yaitu : PERSEROAN berkedudukan di Jalan Imam Bonjol ibukota Selatpanjang 

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dengan 

mempunyai cabang atau perwakilan di Harapan Raya Pekanbaru yang jauh 

perbatasan dengan kecamatan tempat kedudukannya KCP Selatpanjang. Selain itu 

juga mempunyai kantor pusat di Jl Riau Pekanbaru 

B. Visi dan Misi  Bank Syariah Mandiri KC Selatpanjang  

1. Visi  

     Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia. 

2. Misi 

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan. 
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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. 

C. Struktur Organisasi PT.Bank Syariah Mandiri KC Selatpanjang 

                                                      Gambar 2.1 

Struktur Organisasi 
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D. Tugas dan Tanggung Jawab Bidang 

BSM KC Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki struktur 

organisasi yaitu untuk menggambarkan hubungan dan batasan-batasan yang jelas 

dalam wewenang dan tanggung jawab dari setiap bagian yang ada dalam 

organisasi. Dengan adanya struktur organisasi, akan memudahkan dalam 

pencapaian tujuan secara efektif dan efesien. Organisasi yang baik selalu 

berpegang teguh pada prinsip-prinsip organisasi yang meliputi perumusan tujuan, 

pembagian tugas,pendelegasian wewenang, koordinasi dan pengawasan. Struktur 

organisasi tergantung pada kondisi lembaga yang bersangkutan serta tujuan 

pendirian suatu organisasi. 

Organisasi dalam pengertian dinamis adalah suatu proses kerja sama antara 

dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adanya 

manfaat struktur oranisasi yaitu dapat  memperlihatkan jalur koordinasi kerja 

sama antar bagian, para karyawan dapat melihat secara jelas kedudukannya dalam 

organisasi dan dapat menggambarkan jejang karir yang jelas. 

Bagian-bagian atau unit-unit kerja yang ada pada Bank Syariah Mandiri KC 

Selatpanjang, dimana tempat penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut  

1. Branch Manager 

2. Branch Operation & Service Manager 

3. Jr. Consumer Banking Relation Manager 

4. General Support Staff 

5. Teller 

6. Customer Service 
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7. Syariah Funding Executive 

8. Security 

9. Office Boy 

Adapun gambaran umum uraian pembagian tugas masing-masing personil 

sesuai bidang atau seksi yang ditempati dari struktur adalah : 

1. Branch Manager 

Memimpin, mengelola, mengawasi atau mengendalikan, mengembangkan 

kegiatan, dan mendayagunakan sarana organisasi cabang pembantu untuk 

mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan layanan 

cabang pembantu yang efektif dan efesien sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan. 

2. Branch Operation & Service Manager 

Mengkoordinasi, mengarahkan, mengawasi dan bertanggung jawab 

atasterlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional (pembukuan kas, 

tabungan dan deposito). 

3. Jr. Consumer Banking Relation Manager 

Mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan bertanggung jawab atas 

terlaksananya kegiatan pemasaran yang progresif, berkembang secara sehat 

berdasarkan kebijakan perusahaan dan prinsip kehati-hatian, mengupayakan 

keamanan bank bersama-sama bawahannya dalam menginvestasikan dana baik 

dari segi legal dan administrasi maupun kapasitas pihak ketiga. 
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4. General Support Staff 

 Adapun tugas General Support Staff  pada suatu bank adalah sebagai   

pendukung dari teman-teman di front office, (Jr. Consumer Banking Relation 

Manager, Teller dan juga Customer Service). Tugas General Support Staff 

melanjutkan (follow up ) atas suatu transaksi bank yang dilakukan nasabah pada 

front office.  

5.  Teller 

Melakukan kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang tunai dari atau kepada 

nasabah maupun pihak lain,mengatur menyusun dan menyimpan uang, 

melaporkan ketersediaan dan kondisi fisik kas kepada Branch Operation & 

Service Manager serta melakukan input  transaksi kas atau pencatatan lainnya. 

6. Customer Service 

Memberikan pelayanan kepada setiap nasabah dengan baik dan sopan, serta 

memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas dan ramah, baik pada saat 

berhadapan langsung ataupun melalui telepon serta membantu tugas Sales 

Assistant dalam mengkoordinasi keperluan nasabah, pembuatan rekening, 

menangani komplain nasabah, pendaftaran Net Banking dan lainnya 

7. Syariah Funding Executive 

Adapun tugas dan tanggung jawab SFE (Sharia Funding Executive). 

a. SFE wajib menjelaskan ketentuan tabungan pada saat nasabah akan 

membuka rekening tabungan. 

b. SFE bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan atas 

kelengkapan dokumen nasabah dengan melakukan verifikasi serta 
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membutuhkan stempel verifikasi dan paraf pada seluruh dokumen data 

nasabah yang akan membuka rekening tabungan sebelum diberikan ke 

Customer Service. 

c. Ikut serta dalam program-program consumer funding. 

d. Wajib melaporkan perolehan target tepat waktu sesuai ketentuan. 

e. Wajib menerapkan share values ETHIC dan menjaga nama baik 

perusahaan. 

f. Tidak boleh mengendapkan dana nasabah ke rekening pribadi. 

g. Membubuhkan paraf semua dokumen persyaratan legalitas asli yang 

sudah difotocopy dan stempel “ foto copy sesuai asli “ beserta tanggal. 

h. Harus memberikan tanda terima buku tabungan dan kartu ATM yang 

sudah diterima oleh nasabah, sedangkan untuk PIN mailer dikirim 

secara terpisah oleh cabang BSM. 

i. Nasabah yang telah menerima buku tabungan dan kartu tabungan dan 

kartu  ATM harus menandatangani buku tanda terima yang dibuat oleh 

SFE. 

j. Pada akhir hari, SFE wajib menyerahkan buku kunjungan, 

menyerahkan sisa formulir pembukuan rekening nasabah kepada 

supervisor untuk dilakukan verifikasi. 

k. SFE dilarang membocorkan data-data Bank pada pihak eksternal 

(menjaga prinsip kerahasiaan data nasabah).  

8. Security 

Tugas dan tanggung jawab Security : 
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a. Menjaga dan memastikan lingkungan kantor agar selalu dalam kondisi 

aman dan terkendali. 

b. Memastikan inventaris kantor terjaga dengan baik, dan seluruh  ruangan 

kerja dalam kondisi aman. 

c. Membantu pelayanan kepada nasabah pada saat jam operasional. 

d. Memastikan pertukaran shift jaga berjalan dengan lancar. 

e. Mengadministrasikan penggunaan kendaraan kantor dan surat izin 

karyawan yang bertugas keluar kantor. 

f. Mengadministrasikan seluruh mutasi kegiatan selama penjagaan. 

g. Menjaga, merawat dan mengoperasikan mesin genset, termasuk 

memastikan ketersediaannya BBM. 

h. Memastikan kondisi kendaraan nasabah dalam keadaan aman, dan di 

parkir dengan tertib. 

9. Office Boy 

Tugas utama Office Boy : 

1. Menjaga kebersihan  dan perawatan gedung beserta fasilitas dan 

inventaris kantor. 

2. Memastikan sarana dan prasarana kantor dapat berfungsi dengan baik. 

3. Menjaga dan memelihara sepeda motor kantor, serta ketersediaan BBM.  

4. Memastikan ketersediaan konsumsi bagi karyawan yang bekerja lembur. 

 

 

 



34 
 

 
 

E.  Nilai-nilai Bank Syariah Mandiri  

1. Shared Values  

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 disingkat 

“ETHIC”. 

Shared Values Prilaku Utama 

Excellence: 

Mencapai hasil yang mendekati 

sempurna (perfect result-oriented). 

 

 

 

Teamwork: 

Mengembangkan lingkungan kerja 

yang saling bersinergi. 

 

 

 

Humanity: 

Mengembangkan 

kepedulian  terhadap kemanusiaan 

dan lingkungan. 

 

 

 

 

 

Prudence : 

   Menjaga amanah dan 

melakukan perbaikan proses 

terus menerus. 

Competence : 

  Meningkatkan keahlian sesuai 

tugas yang diberikan dari 

tuntunan profesi banker.  

 

Trusted & Trust 

Mengembangkan prilaku dapat 

dipercaya dan dipercaya.  

Cotribution: 

Memberikan konstribusi positif 

dan optimal. 

 

ii. Social & Environment care : 

Memiliki kepedulian yang tulus 

terhadap lingkungan dan sosial. 

      Inclusivity : 
Mengembangkan prilaku 

mengayomi. 
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Integrity: 

Berperilaku terpuji, bermartabat, 

dan menjaga etika profesi. 

 

 

Customer focus: 

Mengembangkan kesadaran tentang 

pentingnya nasabah dan berupaya 

melampaui harapan nasabah 

 ( internal dan eksternal ). 

 

Honesty : Jujur 

iii. Good Governance : 

Melaksanakan tata kelola yang 

baik. 

 

Innovation : 

Mengembangkan proses, 

layanan, dan produk untuk 

melampaui harapan nasabah. 

Service Excellence : 

Memberikan layanan terbaik 

yang melampaui harapan 

nasabah. 

 

F. Akad-akad Bank Syariah Mandiri 

Pendanaan/penghimpun dana  

 Wadiah 

Yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan 

penyimpan ( termasuk bank ) dimana pihak penyimpan bersedia 

menyimpan dan menjaga keselamatan barang  atau uang yang ditiitipkan 

kepadanya. Jadi wadiah merupakan titipan murni yang dipercayakan oleh 

pemiliknya. 

Akad  wadiah yang diterapkan adalah Wadiah Yad 

Dhamanah,yang berarti dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang 

disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat 

oleh pemilik dana. Namun demikian rekening ini tidak boleh mengalami 

saldo negatif (overdraft). 

Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau 

ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak memperoleh imbalan 
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atau menanggung kerugian. Manfaat yang diperoleh adalah jaminan 

keamanan terhadap simpanannya serta fasilitas-fasilitas giro dan 

tabungan lainnya. Bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana 

namun tidak boleh diperjanjikan dimuka. Dalam dunia modern yang 

penuh dengan kompetisi, memberikan bonus merupakan salah satu 

intensif dalam upaya menarik dana masyarakat sebanyak-banyaknya. 

Terhadap pembukaan rekening ini  bank dapat mengenakan biaya 

administrasi.Untuk menjauhkan dari riba, maka biaya administrasi : 

harus dinyatakan dengan nominal bukan persentase. 

harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak 

diperlukan untuk  dijadikan akad.ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan 

dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. 

 Mudharabah 

Akad ini merupakan akad kerjasama antar pihak pertama (Malik, 

Shahibulmal, atau nasabah) sebagai pemilik dana dengan pihak kedua 

(„amil, mudharib, atau Bank Syariah Mandiri) yang berperan sebagai 

pengelola dana dengan membagikan keuntungan usaha sesuai dengan 

kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Akad yang digunakan Bank 

Syariah Mandiri dalam produk tabungan adalah mudharabah mutlaqah 

atau investasi tidak terikat. Yaitu akad yang dilakukan antara pemilik 

modal (shahibulmal) dengan pengelola (mudharib), dimana nisbah bagi 
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hasil disepakati diawal, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik 

modal.     

Pembiayaan/penyaluran dana 

 Murabahah 

Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan Bank Syariah. 

Bank Syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian 

menjual barang tersebut kepada nasabah dengan marjin yang telah 

disepakati. 

 Ijarah 

Merupakan akad sewa antara nasabah dengan Bank Syariah. Bank 

Syariah membiayai kebutuhan jasa atau manfaat suatu barang untuk 

kemudian disewakan kepada nasabah. Umumnya nasabah membayar 

sewa ke Bank Syariah setiap bulan dengan besaran yang telah disepakati 

dimuka. 

 Istisnha 

Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan Bank Syariah, 

namun barang yang hendak dibeli sedang dalam proses pembuatan. Bank 

Syariah membiayai pembuatan tersebut dan mendapatkan pembayaran 

dari nasabah sebesar pembiayaan barang ditambah marjin keuntungan. 

Pembayaran angsuran pokok dan marjin kepada Bank Syariah tidak 

sekaligus pada akhir periode, melainkan dicicil sesuai dengan 

kesepakatan. 
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 Mudharabah 

Merupakan akad berbasi bagi hasil,dimana Bank Syariah 

menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi. 

 Musyarakah 

Merupakan akad berbasis bagi hasil dimana Bank Syariah tidak 

menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi (biasanya 

sekitar 70 s.d.80%). 

       

G. Produk -Produk   Bank Syariah Mandiri  

Produk Pendanaan   

 Tabungan BSM 

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan 

setorannya dapat dilakukan setiap saat jam kas dibuka  dikonter BSM 

atau melalui ATM. 

 BSM Tabungan Simpatik   

Adalah tabungan berdasarkan perinsip wadiah yang penarikannya 

dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. 

 BSM Tabungan Mabrur   

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu 

pelaksanaan ibadah haji dan umrah. 

 BSM Tabungan Mabrur Junior 

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu 

pelaksanaan ibadah haji & umrah khusus untuk usia dibawah 17 tahun. 
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 BSM Tabungan Investa Cendikia 

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan 

jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan 

perlindungan asuransi. 

 BSM Tabungan Berencana  

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil 

berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. 

 Tabunganku 

Tabunganku merupakan tabungan untuk perorangan dengan 

persyaratan mudah dan rekening yang diterbitkan secara bersama oleh 

Bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 BSM Deposito 

Investa berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang 

dikelola berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah.  

 BSM Giro 

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang  Rupiah untuk 

kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah 

yad dhamanah. 

  BSM Tabungan Dollar 

Tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan dan 

setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM. 
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  BSM Tabungan Pensiun 

 Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah 

berdasarka prinsip mudharabah mutlaqah, yang penarikannnya dapat 

dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang 

disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT 

Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia. 

Produk Jasa 

 BSM Card 

Kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui 

ATM dan mesin debet ( EDC/Electronic Data Capture). 

 BSM Mobile Banking 

Merupakan produk layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS 

telepon selular (ponsel) yang memberikan kemudahan untuk melakukan 

transaksi perbankan dimana saja, kapan saja. 

 BSM Mobile Banking GPRS 

Layanan transaksi perbankan yang berbasis teknologi GPRS 

telepon selular (ponsel) yang memberikan kemudahan kepada nasabah 

untuk melakukan berbagai transaksi perbankan dimana saja, kapan saja. 

 BSM Net Banking 

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet. 

 BSM Transfer Lintas Negara Western Union 
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 Adalah jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara 

cepat (real time on line) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu 

negara (domestik). 

 BSM Intercity Clearing 

Jasa penagihan warkat (cek/bilyet giro valuta rupiah) bank di luar 

wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima danan 

hasil tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada keesokan harinya. 

 BSM RTGS (Real Time Gross Settlement) 

Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota 

maupun dalam kota yang berbeda secara real time. Hasil transfer ekfektif 

dalam hitungan menit. 

 BSM Inkaso 

Penagihan warkat bank lain di mana bank tertariknya berbeda 

wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan 

dikredit ke rekening nasabah. 

 BSM Jual Beli Valas 

Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata 

uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank 

Syariah Mandiri dengan nasabah. 

 BSM Sentra Bayar 

BSM Sentra Bayar merupakan layanan bank dalam menerima 

pembayaran tagihan pelanggan 
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Produk Pembiayaan   

 BSM Cicil emas 

 Fasilitas yang disediakan BSM untuk membantu nasabah untuk 

membiayai pembelian emas berupa lantakan ( batangan ) dengan berat 

minimal 10 gram-250 gram dengan  cara mencicil. Akad yang digunakan 

pada pembiayaan ini adalah Murabahah dengan jaminan diikat dengan 

rahn ( gadai ). 

 BSM Implan  

Pembiayaan consumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh 

bank kepada karyawan tetap perusahaan/anggota Kopkar yang 

pengajuannya dilakukan secara missal (kolektif). 

 Griya BSM  

Adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang 

untuk membiayai pembelian rumah tinggal (Konsumer), baik baru 

maupun bekas, dilingkungan developer dengan sistem murabahah.  

 BSM Pensiunan 

Pemberian fasilitas pembiayan kepada para konsumer  (termasuk 

pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran 

angsuran dilakukan melalui pemotongan langsung uang pensiun yang 

diterima Bank setiap bulan (pensiun bulanan). 

 BSM Pembiayaan Umrah 
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Pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitas 

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

Persiapan biaya umrah lainnya dengan akad ijarah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


