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BAB II 

PROFIL BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU 

PANAM 

 

A. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri 

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 merekapitulasi 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. Bank Susila Bakti 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 ternama PT 

Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. 
26

 

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 di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas 

diberlakukannya UU nomor 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank 

Umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).
27

 

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 infrasrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB 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 Bank Susila Bakti 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/ 

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, tampil, dan tumbuh sebagai bank yang 

mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi 

kegiatan operasional. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani 
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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. PT Bank Syariah Mandiri kini 

memiliki 669 outlet terdiri dari 125 Kantor Cabang, 406 Kantor Cabang 

Pembantu (KCP), 38 kantor kas, 15 konter layanan syariah, dan 85 payment 

point. BSM dilengkapi layanan berbasis e-channel seperti BSM mobile 

banking, GPRS, BSM Net Banking, BSM SMS Banking, BSM call center, serta 

fasilitas ATM yang terkoneksi dengan bank induk. 

Dari sisi kinerja keuangan unaudited per Desember 2011, asset BSM 

mencapai Rp. 48,83 Triliun, dengan komposisi Dana Pihak Ketiga Rp. 42,62 

triliun, dan Pembiayaan Rp. 36,6 triliun. Sebagian besar pembiayaan atau 

72,74 persen terdistribusikan ke segmen nonkorporasi.
28

 

 

B. Visi Dan Misi Bank Syariah Mandiri 

Visi 

Menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan Mitra Usaha 

Misi 

- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan 

- Mengutamakan penghimpunan dana konsumer dan penyaluran pembiayaan 

pada segmen UMKM 

- Merekrut dan mengembangkan pegawai professional dalam lingkungan 

kerja yang sehat 

- Mengembangkan nilai-nilai syariah universal 
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- Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat   

C. Profil Bank Syariah Mandiri 

Dalam jangka panjang, industri perbankan menghadapi perubahan kondisi 

dan lingkungan dunia usaha yang sangat komplek dan drastis akibat deregulasi, 

teknologi dan peningkatan kompetisi. Perubahan mendasar tersebut di 

antaranya adalah perubahan fokus usaha Bank dari spesialis ke multispesialis 

(universal banking), kecendrungan disintermediasi, perubahan sumber 

pendapatan dari interest based ke fee based income serta perkembangan 

teknologi informasi melalui electronic channel yang memungkinkan channel 

pelayanan bank semakin luas dan efisien. Menghadapi perubahan industri dan 

lingkungan dunia usaha yang sangat cepat dan kompleks, BSM memandang 

bahwa kinerja baik dalam beberapa tahun terakhir tidak cukup memadai. 

Dalam jangka panjang BSM tidak cukup hanya menjadi good company 

tetapi harus menjadi great company berdasarkan kriteria yang bertumpu pada 

tiga pilar, yaitu: 

1. Sustainable ROE > 20% 

2. Lower NPF 

3. Growing Productifity per Employee 

Strategi jangka panjang BSM adalah pertumbuhan berkelanjutan yang 

bertumpu pada upaya meningkatkan kualitas layanan dan produk ke individu, 

dan Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui sumber daya insani, kinerja, dan 

keahlian yang excellent. Untuk mewujudkan rencana tersebut BSM harus 

melakukan penguatan nilai-nilai (shared values) yang diyakini dapat 
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mendorong BSM menjadi great company, yakni: Excellent, Teamwork, 

Humanity, Integrity, dan Customer Focus (ETHIC).  

D. Produk Investasi Emas Pada Bank Syariah Mandiri 

Produk BSM murabahah Emas pada prinsipnya seperti jual beli dan dapat 

digunakan oleh masyarakat untuk sarana berinvestasi dalam kepemilikan emas. 

Masyarakat dapat membeli emas dengan cara mencicil di bank syariah setiap 

bulannya. Produk ini dapat memudahkan masyarakat, karena dapat menjadi 

solusi terbaik untuk investasi dalam bentuk emas. Dengan produk ini pula 

gadai dan cicil emas di bank syariah diharapkan tidak lagi digunakan untuk 

investasi yang mengarah kepada spekulasi.
29

 

1. BSM Cicil Emas 

Cicil emas adalah suatu transaksi membeli emas dengan cara mencicil 

atau kredit antara pihak bank syariah sebagai penjual dan pihak nasabah 

sebagai pembeli emas berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.  

Akad yang digunakan dalam BSM Cicil Emas menggunakan akad 

murabahah (di bawah tangan). Pengikat agunan dengan menggunakan akad 

rahn (gadai). 

Syarat-syarat BSM cicil emas: 

1. WNI cakap umur. 
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2. Pegawai tetap dengan usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan 

pada saat jatuh tempo pembiayaan usia maksimal 55 tahun atau belum 

pensiun. 

3. Professional dan wiraswasta berusia maksima 60 tahun pada saat 

pembiayaan jatuh tempo. 

4. Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.  

Tujuan cicil emas adalah membantu nasabah untuk membiayai 

pembelian atau kepemilikan emas berupa emas batangan atau lantakan. 

Manfaat cicil emas adalah untuk merencanakan masa depan dan percepatan 

asset nasabah melalui cicil emas.   

Resiko cicil emas berupa resiko harga emas yang tidak meningkat 

atau meskipun meningkat namun kenaikannya lebih rendah dari margin. 

Jika ini terjadi, maka nasabah akan menerima nilai emas yang lebih rendah 

dibandingkan jumlah pembayaran ke bank. Selain itu, resiko emas tidak 

dibeli atau tidak diserahkan kepada nasabah (ketika cicilan emas lunas) oleh 

pihak yang memberikan cicilan atau kredit emas yaitu bank syariah.  

Karakteristik cicil emas, antara lain: 

1. Harga emas jenis logam mulia produksi PT. Aneka Tambang yang dapat 

dibeli dengan cicil emas atau kredit emas. 

2. Emas dibeli dan disimpan oleh bank syariah sampai cicilan lunas. 

Sertifikat logam mulia yang dikeluarkan oleh PT. Aneka Tambang 

dipegang oleh pihak bank syariah. Nasabah hanya bisa melihat atau 

mendapatkan salinan sertifikat tetapi belum bisa membawa emas pulang. 
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Hal ini dikarenakan fisik emas dan sertifikat baru bisa diambil apabila 

cicilan emas telah lunas.  

2. BSM Gadai Emas 

Gadai emas adalah menahan salah satu harta milik si peminjam 

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan 

tersebut memiliki nilai ekonomis seperti emas. Dengan demikian pihak yang 

menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau 

sebagian piutangnya.  

Gadai emas digunakan masyarakat untuk mendapatkan dana dalam 

mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, 

penyelenggaraan hajatan, dan kebutuhan lainnya.  

Syarat dan Ketentuan Gadai Emas BSM : 

1. Pembiayaan mulai dari Rp. 500.000 

2. Jaminan : emas (lantakan atau batangan). 

3. Jangka waktu : 4 bulan dan dapat di perpanjang (gadai ulang).  

Persyaratan gadai emas antara lain : Kartu Identitas nasabah, dan 

jaminan berupa emas perhiasan atau lantakan. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa produk investasi 

emas bagi para nasabah di Bank Syariah Mandiri (BSM), terbagi menjadi 

dua macam yaitu produk BSM cicil emas, dan produk BSM gadai emas.  
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E. Mekanisme Cicil Emas Bank Syariah Mandiri  

Nasabah yang ingin cicil emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) harus 

mempersiapkan syarat dan ketentuan, antara lain: 

a. Foto kopi KTP, Id card. 

b. Asli slip gaji 3 bulan terakhir atau buku rekening gaji atau surat keterangan 

penghasilan. 

c. Standing intruction (SI). 

d. NPWP dan surat pernyataan kuasa jual beli dari kedua belah pihak, yaitu 

bank syariah dan nasabah (>50 juta). 

Adapun biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah dalam melakukan 

transaksi  investasi cicil emas di Bank Syariah Mandiri (BSM), antara lain: 

biaya administrasi, biaya materai, dan biaya asuransi. 

Adapun uang muka/ self financing yang harus dipersiapkan nasabah dalam 

melakukan transaksi investasi cicil emas antara lain : 

a. Minimal 20 persen dari harga perolehan emas. 

b. Uang muka dibayar secara tunai (tidak dicicil) oleh nasabah kepada bank. 

c. Sumber dana uang muka harus berasal dari dana nasabah sendiri (self 

financing) dan bukan berasal dari pembiayaan yang diberikan oleh bank. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme cicil emas 

pada BSM tidak terlalu sulit bagi para nasabah yang mampu secara finansial 

untuk membayar cicilan emas setiap bulannya. 
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F. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri 

Struktur organisasi mempunyai arti penting dalam mencapai tujuan dari 

PT. Bank Syariah Mandiri KCP Panam yang disusun dengan ketentuan yang 

berlaku. Yang mana intinya adalah menjelaskan segala fungsi kewajiban dan 

tanggung jawab personil pada setiap bidang atau bagian yang sudah ditempati.  

 Adapaun tugas masing-masing personil antara lain : 

1. Pimpinan Cabang 

Pimpinan adalah seseorang yang mempunyai jabatan tertinggi disetiap 

kantor cabang atau kantor cabang pembantu perbankan yang ia pimpin dan 

bertanggung jawab atas pengelolaan, monitoring kerja karyawan, dan 

pengembangan perbankan dari seluruh kegiatan harian yang berupa 

pelayanan kepada nasabah. 

2. Marketing (account officer) 

a. Melayani nasabah pengajuan pembiayaan dan menginput data. 

b. Meninjau lokasi nasabah pengajuan pembiayaan (survey). 

c. Menilai layak atau tidaknya nasabah pengajuan pembiayaan. 

d. Pencairan pembiayaan nasabah yang sudah disetujui dan mempersiapkan 

semua persyaratan pencairan. 

e. Melaksanakan akad pencairan dengan nasabah. 

f. Meninjau atau memonitoring nasabah  dalam pembayaran  angsuran. 

g. Membuat data kelengkapan nasabah pembiayaan seperti nota analisa 

pembiayaan (NAP), checklist pengujian kepatuhan mandiri, 

memorandum pencairan dan lain-lain. 
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3. Back Officer 

a. Memeriksa, menandatangani dan memberikan otoritasi transaksi tunai 

dikantor sesuai batas kewenangan. 

b. Memeriksa dan menandatangani warkat permohonan pemindah bukuan, 

transfer. 

c. Mengelola transaksi, layanan dan aktifitas keuangan. 

d. Memberikan otoritas atas transaksi non tunai kantor cabang sesuai batas 

kewenanagan yang berlaku. 

e. Menentukan kebutuhan likuiditas untuk transaksi kantor cabang. 

f. Memastikan operational bank berjalan sesuai prosedur dan peraturan 

yang berlaku. 

g. Memastikan fungsi pelayanan yang dilakukan baik dalam mengelola 

pembukuan, penutupan serta pemeliharaan dengan prinsip  KYC. 

h. Menandatangani surat berharga sesuai batas kewenangan. 

i. Memeriksa dan menandatangani permohonan pengadaan investasi, 

kebutuhan logistik operational dan kerumahtanggaan yang dibutuhkan 

kantor cabang. 

j. Menerima laporan harian transaksi dari stafnya dan memeriksa 

kesesuaiannya. 

k. Menandatangani laporan harian transaksi dan laporan lainnya. 

l. Mengkoordinasikan dan mengawasi aktifitas pelayanan kredit. 
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4. Unit Financing Officer (UFO) 

a. Bertugas dan bertanggung jawab dan memahami pengetahui perbankan 

mikro, analisa pembiayaan, penilaian jaminan dan trade checking 

sehingga menghasilkan pembiayaan yang sehat dan menguntungkan. 

b. Melakukan analisa dan evaluasi nasabah yang terkait dengan kemampuan 

keuangannya masing-masing. 

5. Salles Officer (SO) 

a. Mempersiapkan dan melaksanakan rencana atas account pembiayaan 

guna mencapai porto folio pembiayaan yang berkembang, sehat dan juga 

menguntungkan. 

b. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap calon nasabah terkait dengan 

kemampuan keuangan masing-masing. 

6. Relationship Officer (RO) 

a. Mempersiapkan dan melaksanakan serta menetapkan prioritas pembinaan 

account pembiayaan untuk mencapai porto folio pembiayaan yang 

berkembang, sehat dan menguntungkan. 

b. Bertanggung jawab dengan pembinaan terhadap komunitas melalui 

pembinaan dan pelatihan yang terprogram. 

c. Bertugas dan bertanggungjawab dalam melakukan aktifitas antar jemput 

setoran nasabah dan penagihan. 
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7. Teller 

Teller bertugas memproses transaksi kas dan non kas, serta front office, 

teller juga bertugas membuat buku mutasi harian dan merekapitulasi kas 

harian.  

Adapun tugas-tugasnya adalah: 

a. Menerima setoran/penarikan tunai dan non tunai. 

b. Memeriksa keabsahan dari setoran yang diterima baik uang kartal/giral. 

c. Menerima setoran kliring dan memeriksa keabsahan warkat kliring 

tersebut dari hal-hal yang nampak serta membubuhkan cap dikreditkan 

jika dana tertagih pada semua warkat kliring. 

d. Memeriksa bukti-bukti pembayaran pada cek, Bilyet Giro, seperti nilai 

dalam angka dan huruf, tenggang waktu penawaran, kelengkapan 

pengisian warkat, warkat tidak cacat, keaslian warkat dengan 

menggunakan lampu ultra violet. 

e. Melakukan verifikasi kebenaran tanda tangan dicocokkan dengan 

specimen. 

f. Memeriksa kebenaran dari kartu identitas nasabah. 

g. Melaksanakan pembayaran apabila warkat telah sesuai dan divalidasi. 

h. Mengambil/menyetor uang dari/ke Bank Indonesia, kantor pusat/cabang 

lain atau tempat lain sesuai penugasan. 

i. Mengamankan perangkat komputer dan peralatan-peralatan teller lainnya 

yang berada di bawah pengelolaannya. 
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j. Membuat laporan yang diperlukan sehubungan dengan tugasnya serta 

mempertangung jawabkan kepada atas jumlah/saldo uang kas yang ada 

termasuk semua penerimaan dan pembayaran yang dilakukannya serta 

bukti transaksi dimaksud. 

8. Costumer Services 

a. Melayani nasabah pembukaan rekening giro, tabungan dan deposito.  

b. Input data nasabah pembukaan rekenig. 

c. Melayani pembuatan/ganti kartu ATM. 

d. Melayani pendaftaran GPRS Mobile Banking. 

9.  Security 

Melaksanakan pengamanan sarana gedung cabang dan kegiatan cabang. 

10. Office Boy 

Membantu kelancaran pekerjaan dalam setiap unit kerja cabang dibawah 

koordinasi Back Office Officer. 

 


