
BAB IV

GAMBARAN UMUM PT. BANK SYARI’AH MANDIRI

1.1. Sejarah Dan Perkembangan Bank Syariah Mandiri

Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999, sesungguhnya

merupakan hikmah sekaligus berkah pasca bisnis 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 beragam dampak negative yang sangat hebat terhadap seluruh sendi

kehidupan masyarakat.Tidak terkecualai dunia usaha.Dalam kondisi tersebut,

industry perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional

mengalami krisis luar biasa.Pemerintah akhirnya mengambil keputusan/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. 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) sebagai pemilik

mayoritas baru BSB.



Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan

konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah (TPPS).

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah

dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU

No. 10 Tahun 1998, yang member 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,

TPPS segera mempersiapkan system 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 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. Bank ini hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang

mampu 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.

Selanjutnya pada tahun 21 juni 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bank

Indonesia Nomor 12/1209/DPbS resmi membuka kantor cabang di kota duri yang

merupakan kantor cabang ke-83 dari 414 jaringan kantor BSM yang ada di 33

provinsi di Indonesia saat ini, yang terletak di Jalan Hangtuah No.33B Duri

Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau.

1.2. Visi Dan Misi Bank Syariah Mandiri

a. Visi Bank Syariah Mandiri

Menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha

b. Misi Bank Syariah Mandiri

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan

2) Mengutamakan penghimpunan dana konsumer dan penyaluran

pembiayaan pada segmen UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

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



1.3. Budaya Perusahaan

Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang beroperasi atas dasarprinsip

syariah Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada

sikapakhlaqul karimah (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima pilar

yang disingkat dengan SIFAT, yaitu :

1. Siddiq (Integritas): Menjaga Martabat dengan Integritas. Awali dengan niat

dan hati tulus, berpikir jernih, bicara benar, sikap terpuji dan perilaku teladan.

2. Istiqomah (Konsistensi) : Konsisten adalah Kunci Menuju

Sukses.Pegangteguh komitmen, sikap optimis, pantang menyerah,

kesabarandan percayadiri.

3. Fathanah (Profesionalisme) : Profesional adalah Gaya KerjaKami.Semangat

belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil dan adil.

4. Amanah (Tanggung-jawab) : Terpercaya karena Penuh

TanggungJawab.Menjadi terpercaya, cepat tanggap, obyektif, akurat dan

disiplin

5. Tabligh (Kepemimpinan) : Kepemimpinan Berlandaskan Kasih-

Sayang.Selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan

memberdayakan.

Rumusan nilai-nilai Budaya SIFAT tersebut merupakan penyempurnaan

olehTim Pengembangan Budaya SIFAT (TPBS).

1.4. Prinsip-Prinsip Operasional Bank Syariah Mandiri

1. Keadilan



Bank Syariah Mandiri memberikan bagi hasil, transfer prestasi dari mitra

usaha dalam porsi yanga dil sesuai dengan fitrah alam.

2. Kemitraan

Posisi nasabah investor, pengguna dana bank berada dalam hubungan

sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung

jawab, dimana bank syariah benar-benar berfungsi sebagai intermediary

institution lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya.

3. Keterbukaan

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan,

nasabah dapat mngetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen

bank.

4. Universalitas

Bank Syariah Mandiri dalam mendukung operasionalnya tidak

membedabedakan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat

dengan prinsip Islam sbagai rahmatan lil alamin.

1.5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara

sederhana, struktur organisasi memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab

baik secara vertical maupun horizontal serta memberikan gambaran tentang

satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi. Adapun struktur organisasi Bank

Syari’ah Mandiri sebagai berikut :
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Job Description

Dari struktur organisasi yang ada, dapat dijelaskan beberapa job

description pada setiap bagian, sebagai berikut :

a. Kepala cabang

1) Memastikan tecapainya target bisnis cabang yang telah di tetapkan berikut

unit kerja di bawah koordinasinya, meliputi: pendanaan, pembiayaan, fee

based, dan laba bersih baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

2) Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan, danprudensialitas seluruh

aktivitas cabang.

3) Memastikan proses pemutusan pembiaayaan di bawah koordinasinya

sesuai SLA (untuk cabang koordinator pembiayaan).

4) Memastikan pengendalian dan pembinaan cabang jaringan yang ada di

bawah koordinasinya.

5) Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah di cabang dan jaringan

yang di bawahnya.

6) Memastikan pelaporan ( intern& ekstern ) dilakukan secara akurat dan

tepat waktu.

7) Memastikan kelengkapan, kerapian, dan keamanan dari dokumentasi

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8) Memastikan tindak lanjut hasil audit intern/ ekstern.

b. Marketing Manager

1) Merumuskan strategi pemasaran cabang.

2) Memastikan tercapainya target pembiayaan cabang.



3) Memastikan tercapainya target pendanaan cabang.

4) Memastikan tercapainya target fee based income cabang.

5) Memastikan kelayakan nota analisa pembiayaan.

6) Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi terkendali dan

pelaksanaan pengawalan terhadap seluruh nasabah cabang.

7) Memastikan penyelamatan seluruh pembiayaan bermasalah di cabang.

8) Memastikan ketepatan pembiayaan seluruh kewajiban nasabah cabang.

9) Memastika implementasi standar pelayanan prima terhadap nasabah

prioritas.

c. Account Officer

1) Mendapatkan calon nasabah pembiayaan yang prospektif.

2) Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan.

3) Menindaklanjuti permohonan pembiayaan nasabah dalam bentuk NAP.

4) Memastikan persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan yang di

ajukan.

5) Menindaklanjuti persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan

nasabah.

6) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan

komite pembiayaan.

7) Membina hubungan pembiayaan antara bank dengan nasabah.

8) Melaksanakan pengawalan terhadap seluruh nasabah yang di kelola agar

kolektabilitas lancar.

9) Menyelesaikan fasilitas pembiayaan bermasalah.



10) Merealisasikan pendapatan fee based income dari nasabah pembiayaan.

d. Funding Officer

1) Memasarkan produk pendanaan, treasury dan haji sesuai strategi

pemasaran yang telah di tetapkan.

2) Memasarkan produk bancassurance ( produk asuransi yang di pasarkan

oleh bank ) , produk investasi dan jasa non-bank lainnya.

3) Meningkatkan business relation antara bank dengan nasabah sesuai dengan

target yang di tetapkan.

4) Memutakhirkan dokumen dan data nasabah pendanaan sesuai kelolaan.

5) Memberikan pelayanan khusus dalam setiap interaksi dengan nasabah

prioritas.

e. Pelaksana Marketing Support

1) Memastikan kelengkapan persyaratan penandatanganan akad dan

pencairan pembiayaan nasabah.

2) Mendokumentasikan current file

3) Menerbitkan surat peringatan pembayaran kewajiban nasabah.

4) Membuat pengajuan BI/Bank/Trade checking

5) Memantau pemenuhan dokumen TBO

6) Membuat SP3 atau surat penolakan atas permohonan pembiayaan nasabah

yang di tolak

7) Melakukan korespondensi berkaitan dengan pendanaan baik intern an

ekstern



8) Menyusun laporan portofoli dan profitabilitynasabah, baik pembiayaan

maupun pendanaan, sesuai dengan target cabang.

9) Memelihara data profil nasabah pendanaan

10) Menyusun laporan pencapaian target MM, AO, dan FO

f. Legal Officer/ Legal Staff

1) Mengkonstruksikan pemikatan pembiayaan dengan nasabha sesuai limit

cabang.

2) Memastikan pemikatan pembiayaan nasabah yang di luar wewenang limit

cabang oleh kantor pusat

3) Menyusun naskah perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga

4) Memberikan opini hukum yang terkait dengan seluruh kegiatan cabang

sesuai dengan wewenangnya.

5) Memastikan penyelesaian perkara / kasus hukum di cabang berkoordinasi

dengan kantor pusat.

6) Memenuhi tnggungjawab tersebut di atas untuk cabang-cabang lain atau

unit kerja di bawah koordinasi wilayah cabangnya.

g. Operation Manager

1) Memastikan terkendalinya bagian operasional cabang dengan efisien dan

efektif. Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan

ketentuan.

2) Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah yang optimal dikantor

cabang. Memastikan ketersediaan likuiditas cabang yang memadahi.



3) Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumen, dan

kerasipan.

h. Customer Servise Officer

1) Memastikan terlaksananya kegiatan operasional Customer service Officer

dan layanan nasabah dengan ketentuan dan standar pelayanan

2) Memastikan kelengkapan dan akurasi data Customer Service.

3) Memastikan ketersediaan kartu ATM.

4) Memastikan ketersediaan dan keamanan dokumen berharga bank, dan PIN

kartu ATM.

i. Customer Service Representatif

1) Memberikan informasi produk dan jasa Bank Syariah Mandiri kepada

nasabah.

2) Memproses pembukaan dan penutupan rekening Tabungan, Giro, dan

Deposito.

3) Memblikir kartu ATM nasabah sesuai dengan permintaan nasabah.

4) Melayani permintaan Buku Cek/ Bilyet Giro, Surat Referensi Bank/Surat

Keterangan, dan sebagainya.

5) Menginput data Customer yang lengkap dan akurat.

j. Head Teller

1) Mengelola Vault sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2) Mengkoordinir seluruh teller untuk melaksanakan kegiatan operasional

dan pelayanan nasabah sesuai dengan ketentuan bank.

3) Memastikan keamanan kegiatan dan ruang operasional teller.



4) Memastikan kesesuian jumlah fisik dan pembukuan transaksi masing –

masing teller.

5) Mengelola operasional mesin ATM di cabang.

6) Menjaga keamanan dan kerahasiaan specimen nasabah.

k. Teller

1) Melakukan transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan ketentuan SOP.

2) Mengelola saldo kas teller sesuai limit yang ditentukan.

3) Mengelola uang yang layak dan tidak layak edar/uang palsu.

4) Melakukan cash count akhir hari.

5) Menyediakan laporan transaksi harian.

6) Menjaga keamanan dan kerahasiaan specimen.

l. Load Admin dan Trade Service Officer

1) Memastikan keabsahan dokumen dokumen pencairan pembiayaan.

2) Memastikan keabsahan pencairan pembiayaan sesuai dengan persyaratan

persyaratn dokumen pembiayaan yang harus dipenuhi.

3) Memastikan ketepatan waktu dan kepatuhan proses pembiayaan pasca

pencairan.

4) Memastikan kerahasiaan dan keamanan data debitur.

5) Memastikan kewajaran fisik dan nilai jaminan.

m. Pelaksana Admin dan Pembiayaan

1) Mematuhi data L/C sesuai dengan aplikasi importer.

2) Membebankan biaya penerbitan L/C kepada nasabah.

3) Membebankan rekening nasabah sebagai jaminan impor.



4) Memelihara dokumen impor.

5) Membenankan rekening nasabah sesuai dengan dokumen impor.

n. Domestic dan Clearing Officer

1) Memastikan transaksi transfer keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan

dan SOP yang berlaku.

2) Memastikan transaksi kliring keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan

dan SOP yang berlaku.

3) Memastikan transaksi inkaso keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan

dan SOP yang berlaku.

4) Menyediakan data informasi dan membuat laporan rutin kepada pihak

ekstern maupun intern, mencakup aktivitas domestic dan kliring.

5) Memastikan pemeliharaan administrasi dan dokumentasi seluruh transaksi

transfer, kliring,dan inkaso dan transaksi domestic lainnya.

o. Pelaksana Domestic &Clearing

1) Memelihara administrasi dan dokumentasi seluruh transaksi.

2) Menjaga kerahasiaan password yang menjadi wewenangnya.

3) Memastikan transaksi transfer keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan

dan SOP yang berlaku.

4) Memastikan transaksi kliring keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan

dan SOP yang berlaku.

5) Memastikan transaksi inkaso keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan

dan SOP yang berlaku.



p. Back Office Officer

1) Menyajikan data beban kerja seluruh aktivitas di cabang sebagai

pertimbangan manning analisis.

2) Memastikan rencana pendidikan seluruh pegawai cabang.

3) Memastikan terpenuhinya fasilitas bagi pegawai sesuai ketentuan

perusahaan.

4) Melakukan supervise dan laporan keuangan cabang.

q. IT Coordinator

1) Bertindak sebagai level utama untuk mengatasi permasalahan teknologi

informasi diwilayah cabang terkait.

2) Melakukan/mengkoordinasi perbaikan atas perangkat – perangkat IT yang

tidak berfungsi.

3) Membantu dalam sosialisai penggunaan teknologi informasi sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

4) Memastikan pelaksanaan beckup data secara berkala.

r. Pelaksana SDI

1) Menatausahakan gaji pegawai, data lembur pegawai, dan fasilitas pegawai

lainnya.

2) Menatausahakan absensi harian pegawai dan cuti pegawai.

3) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasaran kantor.

4) Melaksanakan penutupan asuransiseluruh asset milik bank.

5) Memastikan pengamanan gedung dan inventaris kantor cabang.

6) Mengatur kendaraan dinas cabang.



s. Pelaksana Accounting

1) Melakukan pelaporan kepada BI

2) Melakukan perhitungan, pelaporan dan pembayaran perpajakan.

3) Melakukan penginputan data untuk pelaporan kantor pusat ke BI.

4) Menyusun laporan rincian akun- akuntertentu dalam laporan keuangan.

5) Melakukan rekonsiliasi dan penyelesaian

1.6. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri

1.6.1.Pendanaan

a. Tabungan BSM, simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan

setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di counter

BSM atau melalui ATM.

b. Tabungan Berencana BSM, simpanan berjangka yang memberikan nisbah

bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah

ditetapkan.

c. Tabungan Simpatik BSM, simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan

prinsip wadiah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan

syarat tertentu yang telah disepakati.

d. Tabungan BSM Dollar, simpanan dalam mata uang dollar yang penarikan

dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM

dengan menggunakan slip penarikan.



e. Tabungan Mabrur BSM, simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan

membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji dan

umrah. Tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah.

f. Tabungan Kurban BSM, simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan

membantu nasabah dalam perencanaan dan pelaksanaan ibadah kurban

dan aqiqah. Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Amil

Qurban.

g. Tabungan BSM Investa Cendekia, tabungan berjangka dalam valuta rupiah

dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) yang dilengkapi

perlindungan asuransi.

h. Deposito BSM, produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata

uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah.

i. Deposito BSM Valas, produk investasi berjangka waktu tertentu dalam

mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah

Muthlaqah.

j. Giro BSM Euro, sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro yang

disediakan bagi nasabah perorangan atau perusahaan/badan hukum dengan

pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yaddhamanah. Dengan prinsip

ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga

keamanannya dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran

transaksi usaha.

k. Giro BSM, sarana penyimpanan dana yang disediakan bagi nasabah

dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yaddhamanah. Dengan



prinsip ini, dana giro nasabah diperlalukan sebagai titipan yang dijaga

keamanan dan ketersediaanya setiap saat guna membantu kelancaran

transaksi usaha.

l. Giro BSM Valas, saran penyimpanan dana dalam mata uang U$ Dollar

yang disediakan bagi nasabah perorangan atau perusahaan atau badan

hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah.

Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diberlakukan sebagai titipan yang

dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu

kelancaran transaksi usaha.

m. Giro BSM Singapore dollar, sarana penyimpanan dana dalam mata uang

Singapore Dollar yang disediakan bagi nasabah perorangan atau

perusahaan atau badan hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip

wadiah yad dhamanah. Dengan prinsip ini, daa giro nasabah diperlakukan

sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna

membantu kelancaran transaksi usaha.

n. Obligasi Syariah Mudharabah, surat berharga jangka panjang berdasarkan

prinsip syariah yang mewajibkan emiten (BSM) untuk membayar

pendapatan bagi hasil atau kupon dan membayar kembali dana obligasi

syariah pada saat jatuh tempo.

1.6.2.Pembiayaan

a. Pembiayaan Murabahah BSM, pembiayaan yang menggunakan akad jual

beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan



menjualnya kepada nasabah sebesar harga produk ditambah dengan

keuntungan margin yang telah disepakati.

b. Pembiayaan Mudharabah BSM, pembiayaan dimana seluruh modal kerja

yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank, keuntungan yang

diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pembiayaan ini

dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil.

c. Pembiayaan Musyarakah BSM, pembiayaan khusus untuk modal kerja,

dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan

keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pembiayaan ini

untuk kegiatan usaha produktif. Bagi hasil brdasarkan perhitungan revenue

sharing atau profit sharing.

d. Pembiayaan Edukasi BSM, pembiayaan jangka pendek dan menengah

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk

sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan lainnya atau uang pndidikan

pada saat pendaftaran tahun ajaran/ semester baru berikutnya dengan akad

ijarah.

e. Pembiayaan Griya BSM, pembiayaan jangka pendek, menengah, atau

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

maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer, dengan

sistem murabahah.

f. Pembiayaaan Griya BSM Optima, Pembiayaan pemilikan rumah dengan

tambahan benefit berupa adanya 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 service ratio Nasabah.

g. Pembiayaan Griya Bersubsidi, pembiayaan untuk pemilikan atau

pembelian rumah sederhana sehat (RSH) yang dibangun oelh pengembang

dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah.

h. Pembiayaan Umroh, pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk

memfasilitasi biaya perjalanan umroh namun tidak terbatas untuk tiket,

akomodasi, dan persiapan biaya umraoh lainnya dengan akad ijarah.

i. Pembiayaan Griya BSM DP 0%, pembiayaan untuk pembelian rumah

tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas di lingkungan developer

maupun non developer tanpa dipersyaratkan adanya uang muka bagi

nasabah (nilai pembiayaan 100% dari nilai taksasi).

j. Pembiayaan kepada Pensiunan, penyaluran fasilitas pembiayaan konsumer

(termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiun, dengan

pembayaran ansuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun

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

yang digunakan adalah akad murabahah atau ijarah.

k. Pembiayaan peralatan kedokteran, pemberian fasilitas pembiayaan kepada

para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian

peralatan kedokteran.

l. Pembiayaan Dana berputar BSM, fasilitas pembiayaan modal kerja dengan

prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-

waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.



m. Pembiayaan BSM Implan, pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah

yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan/Kopkar yang

pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) BSM Implan dapat

mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para anggota koperasi

karyawan atau 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.

n. Pembiayaan Resi Gudang, pembiayaan transaksi komersial dari suatu

komoditas/produk yang diperdagangkan secara luas dengan jaminan utama

berupa komoditas/produk yang dibiayai dan berada dalam suatu gudang

atau tempat yang terkontrol secara independen (independently controlled

warehouse).

o. Pembiayaan PKPA, Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para

Anggotanya (PKPA) adalah penyaluran pembiayaan melalui koperasi

karyawan untuk pemenuhan kebutuhan konsumer para anggotanya

(kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan. Pola

penyaluran yang digunakan adalah executing (kopkar sebagai nasabah),

sedangkan proses pembiayaan dari kopkar kepada anggotanya dilakukan

dan menjadi tanggung jawab penuh kopkar.

p. Gadai Emas BSM, pinjaman kepada perorangan dengan jaminan barang

atau emas berdasarkan akad qardh wal ijarah.



q. Pembiayaan Talangan Haji, pinjaman dana talangan dari bank kepada

nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana memperoleh kursi atau

saat haji dan pada saat pelunasan BPIH. Dana talangan ini menggunakan

akad qardh wal ijarah.

r. Pembiayaan Isthisna‟ BSM

s. Qardh, merupakan pinjaman kebajikan (bebas margin/bagi hasil), bank

hanya membebankan biaya administrasi kepada nasabah sebagai komisi

pelayanan (Cost as service fee).

t. Ijarah Muntaiyah Bitamliik, serupa dengan ijarah, adanya komitme dari

nasabah untukmembeli asset pada akhir periode sewa dan pajak

pemerintah termasuk di dalam kontrak (pass on to the customer in

contract).

u. Hawalah, factoring atau anjak piutang, dimana para nasabah yang

memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada

bank,bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari

pihak ketiga itu.

v. Salam, akad jual beli suatu barang dimana harganya dibayar dengan

segera, sedangkan barangnya akan diserahkan kmudian dalam jangka

waktu yang disepakati. Perbedaan dengan Isthisna’ hanya terletak pada

cara pembayarannya. Salam pembayarannya harus di muka sedang pada

Isthisna’ boleh di awal, di tengah atau di akhir.



1.6.3.Produk Jasa

a. Call BSM

b. BSM Card (ATM&Debit Card)

c. Sentra Bayar BSM

d. BSM SMS Banking

e. BSM Mobile Banking GPRS

f. BSM Pooling Fund adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank yang

memudahkan nasabah untuk mengatur/mengelola dana disetiap rekening

yang dimiliki nasabah secara otomatis sesuai keinginan nasabah.

g. Jual Beli Valas BSM, pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing

atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh

BSM dengan nasabah.

h. Bank Garansi BSM, janji tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak

ketiga menggunakan akad kafalah, dimana bank menyatakan sanggup

memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga dimaksud apabila pada

suatu waktu tertentu telah ditetapkan, pihak yang dijamin (nasabah) tidak

memenuhi kewajibannya.

i. BSM Electronic Payroll, pembayaran gaji karyawan institusi melalui

teknologi terkini BSM secara mudah, aman, dan fleksibel

j. SKBDN BSM (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri), janji tertulis

berdasarkan permintaan tertulis nasabah (applicant) yang mengikat BSM

sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau ordernya

atau mengakses dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik



penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk mlakukan

pembayaran kepada penerima, atau untuk menegosiasikan wesel-wesel yang

ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen.

k. BSM SUCH (Saudi Umrah & Haj Card) adalah kartu prabayar dalam mata

uang Saudi Arabiyan Riyal.

l. Reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang


