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BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat PT Bank Syariah Mandiri

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 dipanggung politik nasional,

telah menimbulkan dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi

kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersbut

dunia perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional

mengalami krisis yang luar biasa.

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 empat bank

(Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bank Bapindo)

menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31
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Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan

menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai pemiliki mayoritas baru

BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan

konsolidasai serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah.

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 BSB dari bank

konvensional menjadi bank syariah.

Tim ini segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya sehingga

kegiatan usaha BSB berubah dari 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 kegiatan ini dikukuhkan oleh Gubernur

Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober

1999. Selanjutnya melalui SK Deputi Gubernur Senior BI No.1/1/KEP.DGS/

1999. PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin

tanggal  25 Rajab 1420 H atau 1 November 1999.
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PT Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu

memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai syaiah yang melandasi kegiatan

operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai syariahnya

inilah yang menjadi salah satu keunggulan BSM dalam kiprahnya di Perbankan

Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesi menuju Indonesia

yang lebih baik (www.syariahmandiri.co.id).

4.2 Visi dan Misi PT Bank Syariah Mandiri

4.2.1 Visi

Visi PT Bank Syariah Mandiri adalah menjadi Bank Syariah yang

terpercaya pilihan mitra usaha.

4.2.2 Misi

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang

berkesinambungan.

2) Mengutamakan penghimpunan dana konsumer dan penyaluran

pembiayaan pada segmen UMKM.

3) Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam

lingkungan kerja yang sehat.

4) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

5) Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang

sehat.

4.3 Produk PT Bank Syariah Mandiri

4.3.1 Produk-produk pembiayaan
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Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki produk-produk pembiayaan antara

lain:

1. BSM Imipian adalah pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah yang

diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang

pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).

2. Pembiayaan peralatan kedokteran adalah fasilitas pembiayaan kepada

para profesional dibidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian

peralatan kedokteran.

3. 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.

4. Pembiayaan dana berputar adalah fasilitas pembiayaan modal kerja

dengan prinsip musyarakah yang penarikannya dapat dilakukan

sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan rill nasabah.

5. Pembiayaan kepada pensiunan merupakan penyaluran fasilitas

pembiayaan konsumer (termasuk pembiayaan multiguna) kepada para

pensiun, 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.
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6. Pembiyaan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan

untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah seperti tiket,

akomodasi,  dan persiapan biaya umroh lainnya dengan akad ijarah.

7. Penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan untuk

pemenuhan kebutuhan anggota yang mengajukan pembiayaan melalui

koperasi karyawan.

8. Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah,

atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer),

baik baru maupun bekas, dilingkungan developer maupun non

developer, dengan sistem murabahah.

9. Pembiayaan talangan haji merupakan pinjaman dana talangan dari bank

kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk

memperoleh kursi haji dan pada saat pelunasan BPIH.

10. BSM Customer Network Financing (BSMCNF) adalah fasilitas

pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah (agen, dealer,

dan sebagainya) untuk pembelian persediaan/inventory barang dari

rekanan (ATPM, Produsen/Distributor dan sebagainya) yang menjalin

kerjasama dengan bank.

11. Pembiayaan Griya BSM Optima merupakan pemilikan rumah dengan

tambahan benefit berupa fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat

diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang coverage atas

agunannya masih dapat meng-cover total pembiayaannya dan dengan

memperhitungkan kecukupan debt to serviceratio nasabah.
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12. Pembiayaan Griya BSM bersubsidi adalah pembiayaan untuk pemilikan

atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat) yang dibangun oleh

pengembang dengan dukungan fasilitas subsisdi uang muka dari

pemerintah.

13. BSM pembiayaan Kendaraan bermotor merupakan pembiayaan untuk

pembelian kendaraan bermotor dengan sistem murabahah

(www.syariahmandiri.co.id).

4.3.2 Produk-produk pendanaan

1. BSM Giro Valas sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar

untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip

wadiah yad dhamanah untuk perseorangan atau non perseorangan.

2. BSM Giro Singapore Dollar sarana penyimpanan dana dalam mata

uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan

berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah untuk perseorangan atau

non perseorangan.

3. BSM Giro Euro sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro untuk

kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah

yad dhamanah untuk perseorangan atau non perseorangan.

4. BSM Deposito investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang

rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah untuk

perorangan atau non perseorangan.
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5. BSM Deposito Valas investasi berjangka waktu tertentu dalam mata

uang Dollar yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah

untuk perorangan atau non perseorangan.

6. Tabungan dalam mata uang Rupiah yang penarikan dan setorannya

dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka dikonter  BSM atau

melalui ATM.

7. BSM Tabungan berencana adalah tabungan berjangka yang

memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian

target dana yang telah ditetapkan.

8. BSM Tabungan simpatik adalah tabungan berdasarkan prinsip wadiah

yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-

syarat yang disepakati.

9. BSM Tabungan investa cendekia adalah tabungan berjangka untuk

keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan

dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

10. BSM Tabungan Mabrur adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk

membantu pelaksanaan haji dan umrah.

11. BSM Tabungan Dollar adalah tabungan dalam mata uang USD yang

penaarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai

dengan ketentuan BSM.

12. BSM Tabungan Korban adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk

membantu nasabah dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah.
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13. Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan mata uang rupiah

berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, yang penarikannya dapat

dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang

disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT

Taspen yang diperuntukan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

14. BSM Giro sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk

kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah

yad dhamanah (www.syariahmandiri.co.id)

4.3.3 Produk-produk jasa

1. BSM Mobile Banking GPRS memudahkan anda dalam melakukan

transaksi perbankan dengan teknologi GPRS di ponsel anda.

2. BSM Net Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis

teknologi internet yang memberikan kemudahan melakukan berbagai

transaksi perbankan.

3. BSM jual beli valas adalah pertukaran mata uang rupiah dengan mata

uang asing atau sebaliknya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri

dengan nasabah.

4. BSM Electronic Payroll pembayaran gaji karyawan institusi melalui

teknologi terkini Bank Syariah Mandiri secara mudah, aman dan

fleksibel.

5. BSM transfer uang  tunai untuk mengirim uang tunai kepada sanak

saudara atau rekan bisnis anda diseluruh pelosok negeri dengan mudah

dan aman.
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6. BSM Kliring penagihan warkat bank lain dimana lokasi bank

tertariknya berada dalam satu wilayah kliring.

7. BSM Inkaso penagihan warkat bank lain dimana bank tertariknya

berbeda wilayah kliring atau berada diluar negeri, hasilnya penagihan

akan dikredit ke rekening nasabah.

8. BSM Card merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan,

pembayaran dan pemindahbukuan dana pada ATM BSM, ATM

Mandiri, jaringan ATM Prima-BCA dan ATM Bersama, serta ATM

Bankcard. BSM Card juga berfungsi sebagai kartu debit yang dapat

digunakan untuk transaksi belanja diseluruh merchant yang

menggunakan EDC Prima-BCA.

9. BSM Sentra Bayar merupakan layanan bank dalam menerima

pembayaran tagihan pelanggan.

10. BSM SMS Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis

teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai

transaksi perbankan. Dan masih banyak lagi produk jasa yang

diberikan oleh Bank Syariah Mandiri yang diberikan kepada

nasabahnya (www.syariahmandiri.co.id).


