
48

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)

Bank Syariah Mandiri (BSM) 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.

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
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mayoritas baru BSB.Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri

melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah.

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah

di kelompok 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. PT Bank Syariah Mandiri hadir,

tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha

dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni
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antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani 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.

4.2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)

Adapun visi dan misi PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah sebagai

berikut:

1. Visi :

Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia.

2. Misi :

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

4.3. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)

Struktur yang terdapat pada setiap organisasi pada dasarnya merupakan

kerangka pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pegawai yang

melaksanakan pekerjaan. Setiap unsur-unsur harus dirancang dan ditaati sebaik-

baiknya, sebagai pertimbangan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan.

Kejelasan dari struktur ini didapat dalam satu organisasi dan dapat diketahui

hubungan kerjanya secara fungsional antara satu bagian dengan bagian lainnya.
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Adapun struktur organisasi Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham / RUPS (General Share Holders Meeting)

2. Dewan Komisaris (board of commisioner)

3. Dewan Pengawas Syariah (syaria supervisory board)

4. Dewan Direksi

5. Presiden Direktur (President Director)

6. Direktur Bisnis (business director)

4.4. Job Description PT.Bank Syariah Mandiri (BSM)

Pada PT. Bank Syariah Mandiri dijabarkan uraian tugas untuk mengetahui

wewenang, tugas pokok, dan tanggung jawab masing-masing jabatan, yaitu

sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham / RUPS (Annual Share Holders Meeting).

Bertindak sebagai pemilik modal yang mempunyai wewenang tertinggi

dalam perusahaan, beranggotakan yang berpartisipasi membeli saham BSM

dan bertugas mengangkat dan meminta pertanggung jawaban direksi.

2. Dewan komisaris

Dewan Komisaris Bank Syariah Mandiri berjumlah 3 (tiga) orang termasuk

diantaranya 1 (satu) orang Komisaris Utama. Seluruh Dewan Komisaris

merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan anggota

Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali

atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya

untuk bertindak independen.
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Tugas dan Tanggung Jawabnya Dewan Komisaris sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-

prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau

jenjang organisasi.

b. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu,

serta memberikan nasihat kepada Direksi.

c. Dalam rangka tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau

dan mengevaluasi pelak-sanaan kebijakan strategis Bank.

d. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan

operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait,

dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau

peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi

pengawasan.

e. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti

temuan audit dan rekomen-dasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil

pengawasan otoritas lainnya.

f. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama

7(tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturanperundang-

undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan

keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
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g. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara

independen.

h. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit,Komite Pemantau Risiko,

serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

i. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah

menjalankan tugasnya secara efektif.

j. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk

pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

k. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

3. Dewan Direksi

Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Bank Syariah Mandiri

(BSM) secara umum, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah melakukan

pengelolaan Bank Syariah Mandiri untuk kepentingan perusahaan dalam

mencapai maksud dan tujuannya. Direksi berhak mewakili Bank Syariah Mandiri

di dalam dan luar pengadilan, mengikat Bank Syariah Mandiri dengan pihak lain,

serta menjalankan tindakan dengan batasan tertentu. Dalam menjalankan

tugasnya, Direksi tidak diperkenankan untuk memberikan kuasa secara penuh

kepada pihak lain sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab Direksi beralih

kepada pihak lain. Terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance

Bank Syariah Mandiri, Direksi sudah melakukan hal-hal sebagai berikut:
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a. Direksi sudah mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

b. Direksi sudah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan

usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

c. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko

serta Satuan Kerja Kepatuhan.

d. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI,

auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil

pengawasan otoritas lain.

e. Direksi sudah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya

kepadapemegang saham melalui RUPS.

f. Direksi sudah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat

strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah

diakses pegawai.

g. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini

dan tepat waktu kepada Komisaris

h. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah

mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

4. Dewan Pengawas Syariah (syariah supervisory board)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi operasional BSM secara

independen. DPS ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah badan

di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seluruh pedoman produk, jasa layanan
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dan operasional bank telah mendapat persetujuan DPS untuk menjamin

kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam.Dewan Pangawas Syariah

Dipimpin olehProf. DR. Komaruddin Hidayat. Adapun Tugas dan tanggung jawab

Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan

Bank agar sesuai dengacn Prinsip Syariah.

b. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman

operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.

c. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank.

d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank

yang belum ada fatwanya.

e. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap

mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

Bank.

f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja

Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

5. Presiden Direktur (President Director)

Tugas dan wewenang Presiden Direktur pada Bank Syariah Mandiri (BSM)

diantaranya adalah:

a. Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif.

b. Menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi (biasanya bekerjasama

dengan MD atau CEO).
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c. Memimpin rapat umum, dalam hal: untuk memastikan pelaksanaan

tatatertib, keadilan dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara

tepat, menyesuaikan alokasi waktu per item masalah, menentukan urutan

agenda, mengarahkan diskusi ke arah consensus, menjelaskan dan

menyimpulkan tindakan dan kebijakan.

d. Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia

luar.

e. Memainkan bagian terkemuka dalam menentukan komposisi dari board dan

sub-komite, sehingga tercapainya keselarasan dan efektivitas.

f. Mengambil keputusan sebagaimana didelegasikan oleh BOD atau pada

situasi tertentu yang dianggap perlu, yang diputuskan, dalam

meetingmeeting BOD.

g. Menjalankan tanggung jawab dari direktur perusahaan sesuai

denganstandart etika dan hukum.

h. Direktur Bisnis (business director).

4.5. Aspek Kegiatan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)

Guna memenuhi berbagai kebutuhan nasabah yang beragam, PT. Bank

Syariah Mandiri merancang dan mengambangkan aneka produk dan jasa yang

beragam. Seluruh produk tersbut berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam

kerangka keadilan, kebaikan, dan tolong menolong demi terciptanya kemaslahatan

seluruh lapisan masyarakat dengan spesifikasi produk sebagai berikut:
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A. Pembiayaan konsumen

1. BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah yang diberikan

oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara

massal (kelompok). BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan

bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak

memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam

kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas.

2. Pembiayaan Peralatan Kedokteran

Pembiayaan Peralatan Kedokteran adalah pemberian fasilitas pembiayaan

kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian

peralatan kedokteran. Akad yang digunakan adalah akad murabahah. Akad

murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli

barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok

ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

3. Pembiayaan Edukasi BSM

Pembiayaan Edukasi BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/perguruan

tinggi/lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran

tahun ajaran/semester baru berikutnya dengan akad ijarah.
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4. Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan

konsumer (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensuinan,

dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun

langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang

digunakan adalah akad murabahah atau ijarah.

5. Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya

Penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan

kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui

koperasi karyawan.

6. Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau

panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru

maupun bekas, di lingkungan developer dengan sistem murabahah.

7. Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi

Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi adalah pembiayaan untuk pemilikan atau

pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) yang dibangun oleh

pengembang dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah. Akad

yang digunakan adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli

antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan

menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan

margin yang disepakati.
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8. Pembiayaan Kendaraan Bermotor

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk

pembelian kendaraan bermotor dengan sistem murabahah.Pembiayaan yang dapat

dikategorikan sebagai PKB adalah:

1) Jenis kendaraan: Mobil dan motor

2) Kondisi kendaraan: Baru dan bekas.

Untuk kendaraan baru, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun sedangkan

kendaraan bekas hingga 10 tahun (dihitung termasuk usia kendaraan dan

jangka waktu pembiayaan).

B. Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan Warung Mikro

Pembiayaan Mikro adalah pembiayaan bersifat produktif kepada

nasabah/calon nasabah perorangan/badan usaha dengan limit s.d. Rp100 juta.

Termasuk dalam segmen mikro adalah pembiayaan dengan tujuan multiguna

kepada nasabah perorangan dengan limit sampai dengan Rp50 juta yang

disalurkan melalui Warung Mikro.

1. Golbertab (Multiguna)

Pembiayaan BSM yang ditujukan kepada seseorang dan badan usaha untuk

memenuhi kebutuhan dengan plafon pembiayaan mulai dari Rp2.000.000,-

(dua juta rupiah) s.d. Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pembiayaan

ini meliputi:
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a. Tunas

Plafon Pembiayaan Rp2Juta – Rp10 Juta. Margin (berdasarkan jenis

produk) setara 36% pa.eff dan jangka waktu waktu maksimal 36 bulan.

b. Madya

Plafon Pembiayaan Rp11 juta – Rp50 juta. Margin (berdasarkan jenis

produk) setara 32% pa.eff dan jangka waktu waktu maksimal 36 bulan.

c. Utama

Plafon Pembiayaan Rp51 – Rp100 juta. Margin (berdasarkan jenis produk)

setara 28% pa.eff dan jangka waktu waktu maksimal 48 bulan

1. Non-Golbertab (Produktif)

Pembiayaan BSM yang ditujukan kepada seseorang dan badan usaha untuk

memenuhi kebutuhan produktif dengan plafon pembiayaan mulai dari

Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d. Rp100.000.000,- (lima puluh juta

rupiah).

2. KUR Mikro

Pembiayaan BSM yang ditujukan kepada seseorang dan badan usaha untuk

memenuhi kebutuhan produktif dengan plafon pembiayaan sampai dengan

Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), margin setara 22% dengan jangka

waktu untuk modal Kerja 36 bulan sedangkan Investasi 60 bulan.

C. Produk Jasa dan Layanan

1. BSM Card

Kartu yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dan memiliki fungsi utama

yaitu sebagai kartu ATM dan kartu Debit. Disamping itu dengan menggunakan
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BSM Card, nasabah bisa mendapatkan discount di ratusan merchant yang telah

bekerjasama dengan BSM. Persyaratan nya adalah sebagai berikut:

1) Memiliki rekening tabungan atau giro di BSM.

2) Mengisi formulir kartu ATM.

3) Untuk proses lebih cepat nasabah dapat memperoleh kartu ATM Instan.

BSM Card selain dapat digunakan transaksi di BSM ATM, juga dapat

digunakan di ATM Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima, ATM MEPS, EDC

Mandiri serta EDC Prima/BCA, dengan informasi fitur dan biaya transaksi yaitu:

No Jaringan ATM/EDC. Jumlah jaringan ATM BSM: 909 ATM Syariah Mandiri,

ATM Mandiri 11.454, ATM Bersama 53.722 unit (include ATM Mandiri dan

ATM BSM), ATM Prima 66.770 unit, EDC BCA 196,870 unit, ATM BCA

10,596 dan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) 12.010 unit

2. BSM SMS Banking

BSM SMS Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi

seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi

perbankan.Manfaat nya adalah sebagai berikut:

1) Transaksi kapan dan dimana saja.

2) Pendaftaran gratis di seluruh cabang BSM.

3) Biaya transaksi murah.

3. BSM Mobile Banking

Layanan transaksi perbankan melalui mobile banking (handphone) dengan

menggunakan koneksi jaringan data telko yang dapat digunakan oleh nasabah

untuk transaksi cek saldo, cek mutasi transaksi, transfer antar rekening, transfer
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real time ke 83 bank, transfer SKN, bayar tagihan, pembelian isi ulang pulsa

seluler dan transaksi lainnya. BSM Mobile Banking memiliki layanan non

perbankan seperti informasi jadual shalat, serta kalimat insipiratif.

4. BSM Net Banking

Layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan alamat

http://www.syariahmandiri.co.id/ yang dapat digunakan oleh nasabah untuk

melakukan transaksi cek saldo (tabungan, deposito, giro, pembiayaan), cek mutasi

transaksi, transfer antar rekening, transfer realtime ke 83 bank, transfer

SKN/RTGS, bayar tagihan dan pembelian isi ulang pulsa seluler serta transaksi

lainnya.


