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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah singkat PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Selatpanjang.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah

sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter tahun 1995-1998. Sebagaiman

diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997 yang disusul dengan krisis

multidimensi termasuk dipanggung politik nasional, telah menimbulkan beragam

dampak negative yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat

tidak terkecuali dunia usaha. industri perbankan 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 Bank

Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari krisis

tersebut dengan melakukan upaya marger dengan bank lain serta mengundang

investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan

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

Bank Bapindo) menjadi satu bank bernama PT Bank Mandiri (persero) pada

tanggal 31 juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dna

menetapkan PT Bank Mandiri (persero) sebagia pemilik mayoritas baru BSB.

15



16

Sebagai tindak lanjut dari keputusan marger, bank mandiri melakukan

konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah.

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah

di kelompok perusahaan bank mandiri, sebagia 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

infastrukturnya, 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 notaries Sutjipto,SH, no 23

tanggal 8 september 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan

oleh gubernur BI melalui SK Gubernur BI No1/24/KEP.GBI/1999, 25 oktober

1999. Selanjutnya melalui SK Deputi Gubernur Senior BI No1/1/KEP.DGS/1999,

BI menyetujuai perubahan nama menjadi PT.BSM

Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT BSM secara

resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 rajab 1420 H atau 1 november

1999. Bank ini hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan

idealisme usaha dengan nilai-nolai rohani, yang melandasi nilai operasionalnya.
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Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah

satu keunggulan BSM dalam kiprahnya diperbankan Indonesia1.

Bank Syariah Mandiri Cabang Kuningan dalam usahanya memiliki visi

dan misi sebagai berikut2:

1. Visi Bank Syariah Mandiri

Menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha.

2. Misi Bank Syariah Mandiri

- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.

- Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran

pembiayaan pada segme UMKM.

- Merekrut dan mengembangkan pegawai professional dalam

lingkungan kerja yang sehat.

- Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

- Menyelenggarakan operasional bank sesuia dengan standar bank yang

sehat.

B. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Selatpanjang

Bagi setiap perusahan dalam mencapai tujuan tidak terlepas dari masalah

struktur organisasi, dimana organisasi adalah sekelompokk orang yang

bekerjasama untuk mencepai tujuan tertentu. Pada setiap pelaksanaan organisasi

sangatlah penting dan haruslah diperhatikan. Oleh karena itu, perlu dibuat struktur

1 Bank Syariah Mandiri, 2013, Annual Report, www.syariahmandiri.co.id.

2Ibid.
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organisasi yang jelas dan dapat berfungsi secara optimal yang menggambarkan

susunan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Adapun struktur organisasi pada Bank Syariah Mandiri dapat dilihat pada

bagan berikut ini :

Gambar II.1

Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Selatpanjang

Kepala Kantor
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Pembantu
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Sumber : PT. Bank Syariah Mandiri Selatpanjang

C. Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Pada PT. Bank Syariah

Mandiri Kantor Cabang Selatpanjang

Pembiayaan murabahah PT Bank Syariah Mandiri Kantor cabang

Selatpanjang adalah pembiayaan berdasarkan Akad jual beli antara bank dan

nasabah .bank membeli barang yang di butu hkan dan menjualkannya kepada
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nasabah sebesar harga pokok di tambah dengan keuntungan margin yang di

sepakati.pembiayaan murabahah dapat di gunakan untuk pembelian barang-

barang investasi,  rumah , gedung , kendaraan, alat-alat industri dan pembelian

aset lain yang tidak bertentangan dengan syariah islam3.

Ada beberapa manfaat dari akad murabahah :

1. Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumsi

seperti rumah,kendaraan atau barang produktif seperti mesin

produksi,pabrik dan lain-lain.

2. Nasabah dapat mengansur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang

tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Fasilitas yang di berikan akad murabahah yaitu :

1. Periode kontrak di tentukan nasabah.

2. Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US dolar

3Muhammad Syakirin, direct sell bagian murabahah, wawancara, PT. Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Selatpanjang, 20 November 2014.
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Bank Nasabah
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Gambar II.2.
Skema akad Murabahah

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Selatpanjang
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(2)
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Sumber : PT. Bank Syariah Mandiri Selatpanjang.

Persyaratan pembiayaan Murabahah4 :

1. WNI cakap hukum

2. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo

pembiayaan

3. Pemaksimium pembiayaan 70% dari harga beli rumah

4. Besar angsuran tidak melebihi 40% dari penghasilan bulanan bersih.

4Syahrizal putra hasibuan, direct sell bagian murabahah, wawancara, PT. Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Selatpanjang, 20 November 2014.
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Rincian Persyaratan Pembiayaan Murabahah

Dokumen Legalitas Karyawan Profesional Wiraswasta

Fotocopy KTP pemohon √ √ √

Fotocopy KTP suami / istri √ √ √

Fotocopy KK & Akte Nikah/Surat Cerai √ √ √

Fotocopy SIUP, TDP dan Akta

Pendirian Perusahaan
√

Fotocopy Izin Praktek √

Asli Slip Gaji dan surat Keterangan

Pegawai tetap
√

Fotocopy SPT 1 tahun terakhir untuk

pembiayaan ≥ Rp. 250 juta
√ √ √

Fotocopy NPWP untuk pembiayaan ≥

Rp. 50 juta
√ √ √

Dokumen keuangan Karyawan Profesional Wiraswasta

Fotocopy Rekening koran atau abunagn

3 bulan terakhir
√ √ √

Laporan Keuangan √ √

Dokumen Agunan Rumah Baru Rumah Second

Fotocopy SHGB/SHM √ √



22

Fotocopy PBB (Tahun terakhir) √

Fotocopy IMB √ √

Setelah nasabah melengkapi persyaratan pembiayaan murabahah taersebut

diatas, maka terdapat beberapa tahap proses pemberian pembiayaan murabahah,

yaitu :

1. Bank meamberikan surat penawaran pembiayaan murabahah kepada

nasabah

2. Apabila nasabah menyetujuinya permohonan pembiayaan konsumtif,

bank memberikan surat penegasan pembiayaan yang berisi tentang

syarat dan ketentuan sebagai berikut5:

a. Struktur Pembiayaan

1. Jenis pembiayaan : Murabahah

2. Tujuan : pembelian rumah

3. Harga Beli :

4. Margin 10 tahun :

5. Harga jual :

6. Uang muka :

7. Harga ditangguhkan :

8. Limit pembiayaan :

9. Jangka waktu :

10. Angsuran perbulan :

5 Syahrizal putra hasibuan, direct sell bagian murabahah, wawancara, PT. Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Selatpanjang, 20 November 2014.
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11. Cara pencairan : sekaligus

12. Biaya administrasi :

13. Biaya keterlambatan :

14. Biaya lain-lain :

b. Jaminan

Dalam pembiayaan murabahah diperlukan jaminan, dengan pengikatan

nilai jaminan sesuai perhitungan bank. Bank lebih memprioritaskan jaminan

berupa obyek pembiayaan, tapi tidak menutup kemungkinan obyek lainnya.

Yang dapat dijadikan jaminan pada pembiayaan KPR, antara Lain :

No Jenis Jaminan Pengikatan

1 Tanah (SHM, SHGB, SHGU) Hak Tanggungan

2 Kendaraan bermotor Fidusia

3 Depsito Gadai

c. Syarat-syarat Penandatanganan Akad Pembiayaan

1. Nasabah dan istri telah membaca, mengerti, dan memahami isi SP3.

Dan sebagai bukti mengembalikan asli surat penegasan persetujuan

pembiayaan (SP3) yang telah ditandatangani diatas matrai secukupnya.

2. Nasabah telah menyerahkan surat pernyataan dan kuasa yang

ditandatangani diatas matrai secukupnya dan disetujui istri, bahwa :

3. Nasabah brrsedia membayar biaya administrasi dan biaya lainnya

sehubungan dengan penandatanganan akad pembiayaan murabahah



24

4. Nasabah bersedia membayar angsuran setiap bulannya dengan tertib

sesuai jadwal

5. Bila nasabah tidak bekerja lagi, maka bank berhak untuk memperoleh

prioritas pertama pembayaran atas segala hak yang diperoleh nasabah

dari tempat kerjanya, kecuali jika nasabah dapat melanjutkan dan

membayar angsuran pemilikan rumah dari sumber yang dapat diyakini

oleh bank.

6. Telah menyerahkan surat kuasa pendebetan rekening di PT. Bank

Syariah Mandiri Kantor Cabang Selatpanjang untuk melakukan atas

pembayaran biaya asuransi jiwa dan kerugian, pembayaran angsuran

perbulannya, biaya matrai dan biaya notaris.

7. Telah menyerahkan surat kuasa kepada bank untuk menual jaminan

apabila nasabah tidak dapat membayar kewajiban pada bank.

8. Telah menyerahkan bukti asli kepemilikan (SHM) dan dokumen

pendukung lainnya (IMB, dan PBB) dari barang yang menjadi agunan.

d. Syarat-syarat pencairan fasilitas pembiayaan

1. Telah melakukan penandatanganan akad pembiayaan dan pengikatan

agunan dengan hak tanggungan dan telah didaftarkan ke Badan

Pertanahan Nasional (BPN) serta dibuktikan dengan covernote dari

notaris

2. Telah membuka rekening di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Selatpanjang dan menyetor biaya cadangan untuk pembayaran biaya

yang terkait dengan pembiayaan
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3. Telah dilakukan penutupan asuransi jiwa dan kerugian atas nama

nasabah dengan banker clause PT. Bank Syariah Mandiri Kantor

Cabang Selatpanjang

4. Telah menyerahkan bukti asli angsuran pendahuluan atas pembelian

tanah dan bangunan

5. Telah mencadangkan satu kali angsuran dan diblokir sampai

pembiayaan selesai

e. Syarat-syarat lain

1. kejadian-kejadian pelanggaran (event of devault)

a. nasabah tidak mengangsur sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian

pembiayaan

b. nasabah tidak dapat memenuhi atau melanggar sebagian atau seluruh

syarat dan ketentuan yang tercantum didalam perjanjian pembiayaan

c. nasabah memindahtangankan barang jaminan

d. selama penandatangan akad pembiayan yang disebut dalam butir ke

C (syarat penandatanganan akad) belum dilaksanakan terjadi suatu

perubahan kebijakan pembiayaan di BSM yang disebabkan adanya

perubahan regulasi pemerintah ataupun perubahan peraturan

pembiayaan di internal BSM yang tidak terbatas pada pengaturan

pendanaan /likuiditas sehingga pesetujuan pembiayaan ini harus

ditinjau kembali, maka BSM berhak menunda ataupun membatalkan

persetujuan pembiayaan ini dan nasabah bersedia serta
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membebaskan BSM dari tuntutan ganti rugi apapun atas pembatalan

tersebut.

2. Perubahan terhadap perjajian pembiayaan hanya dapat dilakukan secara

tertulis dan ditandatangani oleh pihak bank dan nasabah.

3. Nasabah wajib menyalurkan kegiatan pembayaran telpon dan listrik

melalui rekening di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Selatpanjang

4. Kelalaian atau kelambatan bank dalam menggunakan hak kekuasaannya

sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan tidak berarti sebagai pelepasan

hak

Setelah surat penegasan persetujuan pembiayaan disetujui oleh nasabah,

maka ketentuan-kaetentuan dan persyaratan yang terdapat didalam surat

penegasan persetujuan pembiayaan tersebut dituangkan dalam akad pembiayaan

murabahah, yang kemudian di ikuti dengan pembuatan SKHT  oleh notaris, dalam

pembuatan APHT oleh PPAT.

D. Kegiatan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Selatpanjang

1. menghimpun dana PT Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Selatpanjang

PT Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Selatpanjang memberi tawaran

produk perdana untuk nasabahnya. Produk-produk perdana yang ditawarkan

tersebut diantaranya adalah6 :

 BSM Tabungan

6 Bank Syariah Mandiri Produk, www.syariahmandiri.co.id, 2013.
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Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad mudhorobah muthalaqah

yang penarikannya sesuai syarat tertentu yang disepakati

 BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka dengan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi

penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai terget waktu

dan dengan perlindungan asuransi gratis.

 BSM Tabungan Simpatik

Tabungan dalam mata unag rupiah berdasarkan prinsip wadiah yang

penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu

yang disepakati.

 BSM Tabungan Mabrur

Tabungan untuk membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji dan

umroh.

 BSM Tabungan Dollar

Tabungan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat

dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan engan menggunakan slip

penarikan.

 BSM Tabungan Invaesta Cendikia (TIC)

Tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan

perencanaan keuangan, khususnya pendidikan bagi putra/putri.

 BSM Deposito

Produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah

jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
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 BSM Deposito Vallas

Produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah

jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing

 BSM Giro

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan

menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya deangan

prinsip wadi’ah yat admanah.

 BSM Obligasi

Surat beharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang mewajibkan

emiten (bank syariah mandiri) untuk membayar pendapatan bagi hasil/kupon

dan membayar kembali dana obligsi syariah pada saat jatuh tempo.

2. Penyaluran dana PT Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Selatpanjang

Penyaluran dana atau pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan  atau kesepakatan antara

bank syariah mandiri dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

dibiayaai dan diberi fasilitasi dana untuk maaengembalikan dana tersebut

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi

hasil. Bagian yang diberikan dapat digunakan untuk kebutuhan modal kerja,

investasi atau konsumtif. Penyalurannya dapat dilakukan secara bilateral

yaitu oleh satu bank syariah kapada satu pihak maupun secara

multilateral/signikasi yaitu oleh lebih dari satu bank syariah/unit usaha

syariah/lembaga keuangan kepada satu pihak. Penyaluran dana tersebut

diantaranya adalah :
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 BSM Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang di butuhkan nasabah di

tanguung oleh bank. Keuntungan yang di peroleh di bagi sesuay dengan

nisbah yang di sepakati.

 BSM Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan khusus untuk modal kerja,dimana dana dari bank merupakan

bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan di bagi sesuai denagan

nisbah yang di sepakati

 BSM Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan berdasar kan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank

membeli barang yang di butuhkan dan menjual nya kepada nasabah sebesar

harga pokok di tambah dengan margin keuntungan yang di sepakati.dapat di

pergunakan untuk keperluan investasi modal kerja dan pembiayaan

konsumer.

 BSM pembayaran istisna

Pembiayaan pengadaan barang dengan skema istisna adalah pembiayaan

jangka pendek,menengah, dan panjang yang di gunakan untuk kebutuhan

pengadaan barang(obyek istisna), dimana masa angsuran melebihi periode

pengadaan barang(goods in process vinancing) dan bank mengakui

pendapatan yang menjadi hak nya dalam periode angsuran ,baik pada saat

pengadaan berdasarkan persentase penyerahan barang ,maupun setelah

barang selese di kejakan

 Pembiayaan dengan IMBT (Ijarah Muntahiyah Biittamlik)
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Pembiayaan ijarah munthaiyah biitamlik adalah pasilitas pembiayaan dengan

skema sewa atas suatu obyek sewa antara bank dan nasabah dalam periode

yang di tentukan yang di akhiri dengan kepemilikan barang di tangan

nasabah.

 Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah of Balancee Sheet

Pembiayaan mudharah muqayyadah adalah penyaluran muqayyadah dimana

bank bertindak sebagai agen (chaneling agen ) ,sehingga bank tidak

menangung resiko.

 BSM Impian

Pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah yang diberikan bank pada

karyawan tetap perusahaan/anggota koperasi karyawan yang pengajuannya

dilakukan secara masal (kelektif).

 BSM Pembiayaan Pemilikan Rumah

pembiayaan griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau

panjang untuk membiayaai pembelian rumah tinggal (konsumer) baik baru

maupun bekas, dilingkungan Developer maupun non Developer, dengan

sistem murabahah.


