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BAB II 

GAMBARAN UMUM TENTANG BANK SYARIAH MANDIRI  

KANTOR CABANG PEMBANTU UJUNG BATU 

 

A. Sejarah Singkat Berdirinya PT Bank Syariah Mandiri 

Krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan 

krisis politik nasional telah menimbulkan 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 yang sangat parah. 

Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan 

merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. 

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang 

dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara 

dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar 

dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank 

lain serta mengundang investor asing.  

Pada saat bersamaan pemerintah melakukan penggabungan (merger) 

empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan 

Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada 

tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan 

dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas 

baru BSB. 

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan 

konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. 
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Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan 

syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri sebagai respon atas 

diberlakukannya UU No.10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum 

untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).  

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 

berubah 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 Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI 

menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. 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. Kelahiran 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 Syariah Mandiri (Persero). 
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PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh  sebagai Bank 

yang memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi 

kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai 

rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri 

dalam kiprahnya di Perbankan Indonesia. Bank Syariah Mandiri hadir untuk 

bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. 

Bank Syariah Mandiri sekarang sudah berkembang dengan pesatnya 

sehingga bisa dikatakan diseluruh provinsi ada jaringan kantor atau membuka 

kantor cabang. Adapun jumlah cabang sebanyak 190 kantor layanan, yang 

tersebar di 24 Provinsi di seluruh Indonesia, adapun jumlah ATM sebanyak 51 

ATM Bank Syariah Mandiri, 2631 ATM Mandiri dan 4500 Bank Card serta 

karyawan yang berjumlah 2052 karyawan.
19

 

Bank Syariah Mandiri telah membuka Kantor Cabang Pembantudi 

Rokan Hulu khususnya di Ujung Batu yang disah pada tanggal 30 Agustus 

2010 yang terletak di Jl. Jendral Sudirman (Simp. Ngaso) Ujung Batu Timur, 

Rokan Hulu yang dipimpin oleh Bapak Dimas Al Ichsan. Kemudian pada 

tanggal 1 April 2013 Bapak Dimas Al Ichsan dipindah tugaskan ke Kantor 

Cabang yang bertempat di Pekanbaru di Jl. Jendral Sudirman dan digantikan 

oleh Bapak Budi Febrianto pada tanggal 3 April 2013, dan sekarang Bapak 

Budi Febrianto dipindah tugaskan ke Bagan Batu dan digantikan oleh Bapak 

Helfi Idra selaku pimpinan di Kantor Cabang Pembantu Ujung Batu 

kabupaten Rokan Hulu hingga sekarang. 
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Diakses tanggal 18 Agustus 2016, http://www.syariahmandiri.co.id 
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B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri 

1. Visi 

“Bank Syariah Terdepan dan Modern” 

Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul 

di antara pelaku industry perbankan syariah di Indonesia pada segmen 

consumer, micro, SME, commercial, dan corporate. 

Bank Syariah Modern : Menjadi bank syariah dengan sistem 

layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah 

2. Misi 

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri 

yang berkesinambungan. 

b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang 

melampaui harapan nasabah. 

c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran 

pembiayaan pada segmen ritel 

d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. 

e. Mengembangkan manajemen telenta dan lingkungan kerja yang sehat. 

f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat  dan lingkungan.
20

 

 

C. Budaya Kerja Bank Syariah Mandiri 

Bank Syariah Mandiri memiliki upaya kerja yang mengacu kepada 

sikap akhlaqul karimah (budi pekerti yang baik) atau nilai-nilai perusahaan 

yang harus dimiliki oleh setiap pegawai Bank Syariah Mandiri. Hal ini 

membantu tercapainya visi yang diemban oleh Bank Syariah Mandiri itu 
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Ibid, dan buku agenda Bank Syariah Mandiri KCP. Ujung Batu.  
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sendiri. Sikap pribadi ini terangkum kedalam lima nilai utama yang disingkat 

dengan kata “ETHIC” yaitu: 

1. Exellence (imtiyaaz): Mencapai hasil yang mendekati sempurna (perfect 

result-oriented).  

2. Teamwork (a’mal jama’iy): Mengembangkan lingkungan kerja yang 

saling bersinergi. 

3. Humanity (insaaniyyah): Mengembangkan kepedulian terhadap 

kemanusiaan dan lingkungan. 

4. Integrity (shidiq): Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika 

profesi. 

5. Customer Focus (tafdhiil Al-‘umalaa): Mengembangkan kesadaran 

tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah 

(internal dan eksternal).
21

 

 

D. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP  Ujung Batu 

Sebagaimana layaknya sebuah organisasi perusahaan, untuk 

menjalankan kegiatan harus digariskan dalam suatu tugas dan wewenang. 

Untuk menggambarkan tugas dan wewenang serta mengefektifkan kegiatan 

operasional diperlukan struktur organisasi. Struktur organisasi dapat dibuat 

sesuai dengan manajemen perusahaan demi pembangunan dan pengelolaan 

perusahaan yang baik karena hal ini sangat menentukan keberhasilan 

perkembangan suatu perusahaan. Adapun gambaran skematis struktur 

organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu sebagai berikut: 
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Dokumentasi PT Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu  
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Gambar 2.1 
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E. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu 

Bank Syariah Mandiri dalam kegiatannya yaitu menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan baik giro, tabungan dan deposito 

kemudian disalurkan kembali melalui pembiayaan. 

Adapun produk-produk yang ada pada  Bank Syariah Mandiri sebagai 

berikut: 

1. Produk Pendanaan 

a. Tabungan BSM 

Tabungan BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang 

penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam 

buka kas dikonter BSM atau melalui ATM. Manfaatnya yaitu aman 

dan terjamin, online diseluruh outlet BSM, bagi hasil yang kompetitif , 

fasilitas BSM card yang berfungsi sebagai kartu ATM dan Debit, 

fasilitas e-banking yaitu BSM Mobile Banking dan BSM Net Banking, 

dan kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah. 

Persyaratannya yaitu kartu identitas (KTP/SIM/Pasport) nasabah. 

Karakteristiknya berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah 

muthlaqah dengan minimum setoran awal Rp80.000,- dan saldo 

minimum Rp50.000,- biaya tutup rekening Rp20.000,- dan biaya 

administrasi/bulan Rp6.000,-. 

b. Tabungan BSM Simpatik 

Simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah 

yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-
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syarat yang disepakati. . Karakteristiknya berdasarkan prinsip syariah 

dengan akad wadi’ah dengan minimum setoran awal Rp20.000,- (tanpa 

ATM) dan Rp30.000,-(dengan ATM ) setoran berikutnya minimal 

Rp10.000,-, saldo minimal Rp20.000,- biaya tutup rekening 

Rp10.000,- dan biaya administrasi/bulan Rp2.000,- per rekening per 

bulan atau sebesar bonus bulanan (tidak mengurangi saldo minimal). 

c. Tabungan BSM Mabrur  

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu 

pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Tabungan ini dikelola berdasarkan 

prinsip Mudharabah Muthlaqah  dan tidak dapat dicairkan kecuali 

untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji/umrah dengan 

setoran awal minimal Rp500.000,- dan setoran selanjutnya minimal 

Rp100.000,- saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah 

Rp25.500.000,- atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama, 

kemudian biaya penutupan rekening karena batal Rp25.000,-. 

d. Tabungan BSM Investa Cendikia 

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan 

jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan 

perlindungan asuransi. Manfaat tabungan yaitu bagi hasil yang 

kompetitif, kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya 

pendidikan putra/i, perlindungan asuransi secara otomatis tanpa 

pemeriksaan kesehatan. Persyaratannya yaitu kartu identitas 

(KTP/SIM/Pasport) nasabah dan memiliki tabungan BSM sebagai 

rekening asal (source account).  Karakteristiknya berdasarkan prinsip 
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syariah dengan akad Mudharabah Muthlaqah, periode tabungan 1 s.d 

20 tahun, usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun (usia 

masuk ditambah periode kontrak sama atau tidak melebihi 60 tahun), 

dengan setoran bulanan minimal Rp100.000,- s.d Rp4000.000,-jumlah 

setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah, dan 

penarikan sebagian saldo diperbolehkan dengan saldo minimal 

Rp1000.000,-. 

e. Tabungan BSM Berencana 

Tabungan berjangka yang  memberikan nisbah bagi hasil 

berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah 

ditetapkan. 

f. Tabunganku BSM 

Merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan 

mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di 

Indonesia guna menumbuhkan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

g. BSM Deposito 

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah 

yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah. Jangka 

waktu nya yaitu 1,3,6 dan 12 bulan dicairkan pada saat jatuh tempo, 

setoran awal minimum Rp2000.0000,- dan biaya materai Rp6000,-. 

h. BSM Giro 

Sarana penyimpanan dana yang disediakan bagi nasabah 

dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadi’ah yaddhamanah. 
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Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan dan 

dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu 

kelancaran transaksi usaha. 

2. Produk penyaluran dana (pembiayaan) 

a. Pembiayaan BSM Griya  

Yaitu fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk pembiayaan 

pemilikan rumah. Manfaat dari pembiayaan ini angsurannya ringan 

dan pasti, proses yang mudah dan cepat,fleksibel untuk rumah baru, 

rumah second, renovasi rumah, take over, apartemen dan kavling siap 

bangun, fasilitas autodebet dari tabungan BSM, dan bebas dari biaya 

provisi, penalty dan appraisal. Persyaratannya yaitu WNI cakap 

hukum, usia karyawan minimal 21 tahun dan pada saat jatuh tempo 

pembiayaan usia maksimal 55 tahun atau belum pension, sedangkan 

untuk wiraswasta dan professional maksimal 60 tahun. 

b. Pembiayaan BSM Oto 

Yaitu pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor baik 

baru maupun bekas dengan sistem murabahah. Syarat dan 

ketentuannya yaitu perorangan dengan masa kerja /usaha minimal 2 

tahun dibidangnya, usia permohonan pada saat pengajuan BSM Oto 

minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo, 

pengajuan BSM Oto dapat dilakukan secara individu atau kolektif oleh 

instansi dimana pemohon bekerja, untuk fasilitas Car Ownership 

Program (COP) diperlukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 

instansi/perusahaan, dan jumlah pembiayaan minimal Rp30 juta. 
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c. Pembiayaan warung mikro 

d. Pembiayaan cicil emas 

3. Produk Jasa 

a. BSM card yaitu sarana untuk transaksi pada ATM syariah mandiri, 

ATM Mandiri dan ATM Bersama. 

b. Sentra bayar BSM yaitu layanan BSM untuk membayar tagihan 

Telkom, Indosat-M3, Satelindo, IM3 dan PLN.  

c. BSM SMS Banking, suatu produk layanan transaksi perbankan melalui 

fasilitas SMS. 

d. BSM electronic payroll, suatu pelayanan pembayaran gaji institusi 

dengan teknologi computer. 

e. BSM L/C (letter of credit), suatu produk layanan L/C dari BSM, 

transaksi antar Negara. 

f. BSM Real Time Gross Setlemen (RTGS), jasa transfer uang valuta 

rupiah antar bank secara real time. 

g. Western Union 

h. BSM Mobile Banking
22
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