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BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PT.BANK SYARIAH MANDIRI

CABANG PEMBANTU TG.BALAI KARIMUN

A. Sejarah Dan Perkembangan PT. Bank Syariah Mandiri

Saat ini dunia perbankan tidak hanya didominasikan oleh bank berkonsep

konvensional, tetapi bank yang berkonsep syariah sudah mulai banyak untuk

bersaing didunia perbankan di Indonesia. Bank Syariah Mandiri merupakan bank

syariah kedua yang berdiri dan berkembang setelah bank Muamalat, dan salah

satu bank syariah terbesar di Indonesia. Selanjutnya, mulailah bermunculan bank-

bank yang berkonsep syariah lainnya di Indonesia.

Pada saat itu, krisis sudah mulai masuk di semua aspek. Mulai dari dunia

politik nasional, dunia perbankan, dunia usaha dan banyak lainnya, yang secara

langsung menimbilkan berbagai dampak negative pada kehidupan rakyat

Indonesia. Khusus dunia perbankan, banyak bank konvensional yang

mendapatkan dampak buruk dari krisis ini. Akhirnya, Pemerintah berusaha

mengatasinya dengan cara merestrukturisasi dan merekapitalisasi bank-bank ini.

Berawal dari masalah krisis moneter PT. Bank Syariah Mandiri berdiri

pada tanggal 1 november 1999.  Saat ini Bank Syariah Mandiri telah memiliki

total kantor cabang mencapai 1.171 kantor, di luar cabang unit bisnis mikro. Dari

jumlah berikut, sebanyak 977 unit berstatus kantor cabang (KC) dan kantor

cabang pembantu (KCP) serta 194 unit berupa kantor kas (KK) yang semuanya

tersebar di 33 provinsi seluruh Indonesia. Selain itu Bank Syariah Mandiri juga

21



22

memiliki jaringan 921 ATM Syariah Mandiri, ATM Mandiri 11.886, ATM

.Bersama 60.922 unit (include ATM Mandiri dan ATM BSM), ATM Prima

74.050 unit, EDC BCA 196,870 unit, ATM BCA 10,596 dan Malaysia Electronic

Payment System (MEPS) 12.010 unit.1

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999 sesungguhnya

merupakan hikmah dan berkah dari pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998.

Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul

oleh krisis multi dimensi termasuk dipanggung politik nasional, telah

menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh

kehidupan masyarakat dan juga dunia usaha. Perbankan nasional yang didominasi

oleh bank-bank konvensional juga mengalami krisis yang luar biasa. Pemerintah

akhirnya merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Pemerintah melakukan penggabungan (merger) yaitu Bank Dagang

Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo menjadi satu bank baru

bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Sebagai tindakan

lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta

membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Yang memiliki tujuan 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

1 Dokumen PT.Bank Syariah Cabang Pembantu Tg.Balai Karimun
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system)2. Tim Pengembangan Perbankan Syariah mempersiapkan sistem dan

infrastruktur syariah, melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank

konvensional menjadi PT. Bank Syariah Mandiri yang telah tercantum dalam

Akta Notaris: Sujipto, SH, No. 23 Tanggal 8 September 1999.

Perubahan ini dilakukan oleh Gubenur  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 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.

Dalam operasionalnya, Bank Syariah Mandiri berada dalam koridor

prinsip-prinsip sebagai berikut:

2 Mini Profile, Menemukan Kembali Konsep Perbankan Modern, (Jakarta : Bank Syariah
Mandiri) Edisi Juni 2001 h. 4
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1. Keadilan, Bank Syariah Mandiri memberikan bagi hasil, transfer

prestasi dari mitra usaha sesuai dengan hasil kerjanya masing-masing

dengan porsi yang adil. Dalam menjalankan usaha pembiayaan

semuanya berlandaskan keadilan dalam berbagai laba sesuai kontribusi

dan resiko penghargaan dalam faktor uasaha (skill, pemikiran, kerja

keras dan waktu) mendapatkann tempat sepadan dengan faktor modal

dan resiko

2. Kemitraan, posisi nasabah investor, pengguna dan Bank berada dalam

hubungan sejajarsebagai mitra usahah untuk memperoleh keuntungan

bersama yang menguntungkan dan bertanggung jawab.

3. Transparansni (keterbukaan), faktor intern yang melekat dan menjadi

bagian dalam sistem perbankan syariah. Melalui laporan keuangan

Bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah pemilik dana

dapat dengan segera mengetahui tingkat keamanan dana, situasi dunia

usaha, kondisi perekonomian bahkan kualitas manajemen Bank.

4. Universalitas, dalam kemitraan Bank Syariah Mandiri harus menjadi

alat yang ampuh untuk mendukung perkembangan usaha tanpa

membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuia

dengan prinsip islam sebagai Rahmatan Lil’alamin.

PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg. Balai Karimun berdiri

pada tanggal 26 April 2010, yang terletak di Jalan Ahmad Yani Sungai Lakam.

Sudah lima tahun PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg. Balai Karimun

beroperasi dan melayani masyarakat Tg. Balai Karimun, merupakan Perbankan
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Syariah pertama di Tg.Balai Karimun, dan perluasan pelayanan dari kordinasi

Cabang Batam, disusul dengan munculnya PT. BNI Syariah.

Selama lima tahun berkembang, sudah tiga pimpinan yang menjabat dan

mengayomi PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg. Balai Karimun.

Yang pertama yaitu bapak H. Herman, kedua Bapak Tubagus Rofik, dan sekarang

dipimpin oleh Bapak Waskito Vergino. PT.Bank Syariah Mandiri Cabang

Pembantu Tg. Balai Karimun sekarang memiliki pegawai berjumlah 19 orang.3

B. Letak Geografis dan Demografis

PT. Bank Syariah Mandiri cabang Tg.Balai Karimun merupakan Bank

yang berada di salah satu pusat keramaian masyarakat yang berkedudukan di jalan

Ahmad Yani Sungai Lakam No. 3-4. Letaknya berdekatan dengan swalayan

oriental, pasar puan maimun, toko baju hawai dan masih banyak lagi toko-toko

dan perkantoran serta bank lainya yang membuka usaha didaerah PT. Bank

Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg.Balai Karimun ini.

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg.Balai Karimun ini

memiliki luas lebih kurang 12 x 16 meter yang terdiri dari dua ruko berlantai tiga.

Lantai satu untuk bagian operasional, lantai dua untuk bagian marketing dan lantai

tiga untuk musholla dan bagian surat menyurat atau dokumen.

Adapun untuk demografis PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu

Tg.Balai Karimun, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

3Wahyudi Rahdi, Karyawan PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg.Balai
Karimun, Wawancara, Tg.Balai Karimun, 9 Febuari 2015.
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Tabel II.1
DATA PEDAGANG PEMBIAYAAN MODAL KERJA MURABAHAH

COASTAL AREA MENURUT JENIS KELAMIN

No Desa Jumlah Pedagang
Laki-laki Perempuan Total

1. Gerobak Makanan 33 19 52
2. Gerobak Sembako 5 1 6

Jumlah 38 20 58
Sumber : PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg. Balai Karimun

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pedagang laki-laki di Coastal Area

berjumlah 38 orang, sedangkan jumlah pedagang perempuan berjumlah 20 orang.4

Tabel II.2
DATA PEDAGANG PEMBIAYAAN MODAL KERJA MURABAHAH

COASTAL AREA MENURUT GOLONGAN UMUR

No
Desa

Jumlah Pedagang yang Berumur
Pedagang

20-29 30-39 40-49 50-59

1. Gerobak
makanan

11 20 14 7 52

2. Gerobak
Sembako

3 3 6

Total 14 23 14 7 58
Sumber : PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg. Balai Karimun

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pedagang Coastal Area yang berumur

20-29 tahun berjumlah 14 orang, jumlah pedagang yang berumur 30-39 tahun

berjumlah 23 orang, jumlah penduduk yang berumur 40-49 tahun berjumlah 14

orang, jumlah penduduk yang berumur 50-59 tahun berjumlah 7 orang.

4 Exandri Hendri , Karyawan PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg.Balai
Karimun,Wawancara, Tg.Balai Karimun, 11 Febuari 2015
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Tabel II.3
DATA PEDAGANG PEMBIAYAAN MODAL KERJA MURABAHAH

COASTAL AREA MENURUT PENDIDIKAN

No
Desa

Jumlah Pedagang Total

SD SLTP SLTA Akademi Perguruan
Tinggi

1. Gerobak Makanan 5 24 15 5 3 52
2. Gerobak Sembako 1 5 6

Total 6 24 20 5 3 58

Sumber : PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg. Balai Karimun

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pedagang di Coastal Area yang

berpendidikan SD berjumlah 6 orang, pedagang yang berpendidikan SLTP

berjumlah 24 orang, pedagang yang berpendidikan SLTA berjumlah 20 orang,

pedagang yang berpendidikan di Akademi berjumlah 5 orang, dan pedagang yang

berpendidikan di Perguruan tinggi berjumlah 3 orang.

Tabel II.4
DATA PEGAWAI PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG TG.BALAI

KARIMUN

No Nama Lengkap Pegawai No. Identitas
Pegawai

Jabatan fungsional
akademik

(1) (2) (3) (4)

1 Waskito Vergino 098584449 Sub Branch Manager

2 Heni Handayani 108375213 Pj. Operation Officer

3 Exandi Hendri 107575511 Kepala Warung Mikro

4 Murhalim 118478018 Pj. Officer Gadai

5 Reza Rilwan 108275387 Asisten Analis Mikro

6 Rani Wulandari 108675214 Sales Assistant

7 Wahyudi Rahdi 128711572 Back Office

8 Rahma Zurnita 148714071 Teller

9 Zulfianti Admin Gadai

10 Juwita Permatasari Customer Service

11 Agus Priyanto 13810900224 Collection

12 R. Indra Gunawan 13861900613 Messenger

13 Siyono Wiyaja 13771101798 Driver

14 Abdul Djafar 13921202829 Office Boy

15 Eri Ripian Adiana 14891206090 Office Boy

16 M. S Alimin R 913110393 Security

17 Eko Pudjianto 91360057 Security
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18 Johari 913110464 Security

19 Irdian Kembara 913110798 Security

Sumber : PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg. Balai Karimun

C. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri

Struktur organisasi perusahaan merupakan salah satu alat untuk mencapai

tujuan perusahaan secara rasional dan efektif. Struktur organisasi yang baik akan

memudahkan koordinasi dan komunikasi secara kontrol atas semua aktivitas

untuk mencapai semua tujuan. Struktur organisasi merupakan hubungan yang

teratur sebagai sektir atau fungsi yang perlu untuk mencapai tujuan dan tanggung

jawab serta  wewenang dalam suatu organisasi.

Dengan tersusunnya struktur secara fleksibel dan tegas, maka PT. Bank

Syariah Mndiri sebagai organisasi usaha dalam kegiatannya telah merumuskan

tentang pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab setiap bidangnya.



29

Gambar II.1
Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg. Balai
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Strutur organisasi adalah gambaran skematis yang menunjukkan hubungan

aktifitas, fungsi-fungsi, wewenang, tugasdan tanggung jawab yang dibebankan

untuk mencapai tujuan perusahaan.

Adapun tugas dan wewenang serta tanggung jawab pada struktur

organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Cabang Pembantu

a. Bertanggung jawab pada kantor cabang tentang jalannya kantor cabang

pembantu

b. Mengambil keputusan atas semua kegiatan dibidang pemasaran,

operasional, sampai dengan batas wewenangnya dikantor cabang

pembantu

c. Membantu kualitas aktiva produktif dan mengupayakan kolekbilitas

lancar minimal sama denngan target yang telah ditetapkan direksi

d. Bertanggung jawab atas terlaksananya pelyanan yang baik bagi seluruh

nasabah dengan tetap terlaksananya sistem dan prosedur yang berlaku.

e. Bertanggung jawab terlaksananya pengamanan, administrasi dan

pemeliharaan kekayaan yang ada di kantor cabang.

2. Manajer Marketing

a. Membantu pimpinan cabang dalam mengelola melaksanakan

operasional cabang dalam bidang pemasaran sistem syraiah dan

ketentuan yang berlaku secara efektif dan efisien.

b. Membuat rencana kerja tahunan bisang pendanaan, pembiayaan, jasa-

jasa dan hasil usaha.
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c. Bersama dengan anggota komite lainnya memutuskan pembiayaan

sesuai dengan wewenangnya.

d. Melakukan penilaian prestasi pegawai, mengusulkan

kenaika/penurunan gaji, pangkat, jabatan pegawai bawahannya. Dan

mengusulkan pemberian penghargaan/hukuman untuk pegawai

bawahannya.

e. Bertanggung jawab pada pimpinan cabang.

3. Manajer Operasional

a. Mengkoordinir dan membawahi kepala bagian sebagai struktur

organisasi

b. Turut bertanggung jawab terhadap terlaksanaannya pengolaan

operasional kantor cabang secara baik

c. Memberikan pertimbangan serta usul konkrit kepada pimpinan cabang

untuk mengembangkan cabang

d. Dapat mewakili pimpinan cabang jika pimpinan cabang berhalangan.

e. Bertindak utuk dan atas nama pimpinan cabang untuk menanda tangani

surat berharga, surat keluar atau masuk berdasarkan surat kuasa yang

diterima bersama dengan pejabat yang ditunjuk oleh direksi

f. Bertanggung jawab kepada pimpinan cabang.

4. Marketing Officer

a. Membantu pencairan dana

b. Melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai volume

atau sasaran yang telah ditetapkan.
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c. Membantu survei lapangan dalam rangka mengawasi jalannya

kesuksesan pemberian kredit kepada masyarakat.

5. Account Asisten Officer

a. Bertanggung jawab kepada marketing officer

b. Membantu segala pekerjaan marketing officer atau persetujuan dari

marketing officer

6. Customer Service

a. Melayani permintaan buku cek

b. Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan dengan permohonan

investor

c. Memberikan penjelasan pada nasabah mengenai produk Bank Syariah

Mandiri berikut syarat maupun tata cara prosedurnya.

d. Melayani penutupan rekening giro, baik atas permintaan sendiri,

ketentuan bank yang telah disepakati investor maupun karena

peraturan Bank Indonesia.

e. Melayani permintaan nasabah untuk melakukan pembukaan (stop

payment) baik rekening maupun tabungan.

7. Teller

a. Melayani penyetoran tunai maupun non tunai dengan benar dan cepat

b. Bersama-sama dengan manajer operasional membuka atau menutup

brankas/khasanah, mengambil atau menyimpan uang tunai dari atau

kedalam brankas.

c. Membuka atau posting muatsi kas secara benar.
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d. Bertanggung jawab atas kesesuaian jumlah penyetoran/penarkan

nasabah, anatar jumlah menurut huruf dan jumlah menurut angka dan

jumlah uang tuna/warkat setoran serta data yang direkam dalam

komputer cabang.

8. Back Officer

a. Bertanggung jawab kepada manajer operasional.

b. Memastikan kliring berjalan.

c. Pencairan deposito

d. Penyetoran pajak.

D. Visi dan Misi

Sejak awal berdirinya sebuah perusahaan mempunyai tujuan yaitu untuk

memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah, bila kebutuhan dan keinginan

konsumen terpenuhi dan mereka merasa puas atas jasa yang diberikan otomatis

perusahaan akan memperoleh keuntungan sehingga tujuan perusahaan tercapai.

Untuk mencapai tujuan tersebut PT. Bank Syariah Mandiri menetapkan visi dan

misi sebagai berikut:

1. Visi

Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia.

2. Misi

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang

berkesinambungan.
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b. Mengutamakan penghimpunan

c. dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.

d. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.

e. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

f. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.5

E. Sasaran dan Strategi Pencapaian

1. Sasaran

Sasaran yang terdapat didalam Bank Syariah Mandiri untuk

perkembangannya ditengah masyarakat adalah pemberian usaha yang

ditujukan kepada segmen UMKM, retile dominan, dan juga dengan nasabah

implan. Nasabah implemen adalah pembiayaan konsumer yang diberikan

bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara

massal (kelompok) atau MOU dengan instansi-instansi pemerintah dan

swasta.

2. Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian untuk pengembangan didalam Bank Syariah

Mandiri sebagai berikut :

1. Melalui edukasi yang diberikan langsung kepada masyarakat.

Memberikan pemahamana tentang ekonomi syariah dan Bank Syariah

Mandiri.

2. Mengikuti pengajian yang dilaksanakan oleh masyarakat.

3. Melalui brosur dan spanduk yang diberikan ditengah masyarakat

5 Dokumen Bank Syariah Mnadiri Cabang Pembantu Tg.Balai Karimun 2015
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4. Melalui media elektronik, seperti radio dan televisi, termasuk    stasiun

TV lokal

5. Melakukan pendekatan kepada instansi pemerintah, organisasi dan

masyarakat

F. Bentuk-Bentuk Produk Bank Syariah Mandiri

Produk dari Bank Syariah Mandiri pada dasarnya ada tiga bagian

diantaranya yaitu produk pendanaan, produk pembiayaan dan produk jasa.

Produk-produk tersebut akan dijelaskan pada penjelasan berikut:

1. Produk Pendanaan

a. Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan

dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di

konter BSM atau melalui ATM.

b. BSM Tabungan Berencana

BSM Tabungan Berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan

nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang

telah ditetapkan.

c. BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan

setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

d. BSM Tabungan Investa Cendekia
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BSM Tabungan Investa Cendekia adalah tabungan berjangka untuk

keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap

(installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

e. BSM Tabungan Dollar

Tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan dan setorannya

dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM

f. BSM Tabungan Kurban

BSM Tabungan Kurban adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk

membantu nasabah dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah

g. BSM Tabungan Pensiun

BSM Tabungan Pensiun adalah simpanan dalam mata uang rupiah

berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, penarikannya dilakukan setiap

saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati.

h. BSM Tabunganku

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang

diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia.

i. BSM Giro
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BSM Giro adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah

untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip

wadiah yad dhamanah.

j. BSM Giro Valas

BSM Giro Valas adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang US

Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip

wadiah yad dhamanah untuk perorangan atau non-perorangan.

k. BSM Giro Singapore Dollar

BSM Giro Singapore Dollar adalah sarana penyimpanan dana dalam mata

uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan

berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah untuk perorangan atau non-

perorangan

l. BSM Giro Euro

BSM Giro Euro adalah Sarana penyimpanan dana dalam mata uang

Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan

berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah untuk perorangan atau non-

perorangan
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m. BSM Deposito

BSM Deposito adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang

rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah untuk

perorangan dan non-perorangan.

n. BSM Deposito Vallas

BSM Deposito Vallas adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam

mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah

Muthlaqah untuk perorangan dan non-perorangan.

2. Produk Pembiayaan

a. BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah yang

diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang

pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).

b. Pembiayaan Peralatan Kedokteran

Pembiayaan peralatan kedokteran adalah pemberian fasilitas pembiayaan

kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian

peralatan kedokteran. Menggunakan akad murabahah.
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c. 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.

d. 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.

e. Pembiayaan Koperasi Karyawan Untuk Para Anggotanya

Pembiayaan Koperasi Karyawan Untuk Para Anggotanya adalah

penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan untuk

pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan

pembiayaan melalui koperasi karyawan.
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f. 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.

g. Pembiayaan Griya Bersubsidi

Pembiayaan griya BSM Bersubsidi adalah pembiayaan untuk pemilikan

atau pembelian rumah sederhana sehat yang dibangun oleh pengembang

dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah. Akad yang

digunakan adalah akad murabahah.

h. Pembiayaan Kendaraan Bermotor

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan

untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem murabahah. Untuk

kendaraan baru, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun sedangkan

kendaraan bekas hingga 10 tahun (dihitung termasuk usia kendaraan dan

jangka waktu pembiayaan).

i. Pembiayaan Murabahah BSM

Pembiayaan Murabahah BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual

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

menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan

keuntungan margin yang disepakati.
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j. Pembiayaan Mudharabah BSM

Pembiayaan Mudharabah BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal

kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang

diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

k. Pembiayaan Musyarakah BSM

Pembiayaan Musyarakah BSM adalah Pembiayaan khusus untuk modal

kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah

dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

3. Produk Jasa

a. BSM Card

BSM card yaitu sarana untuk transaksi pada ATM Syariah Mandiri, ATM

Mandiri dan ATM Bersama.

b. Sentra Bayar BSM

Sentra bayar BSM yaitu layanan BSM untuk membayar tagihan Telkom,

Indosat, M3,Stelindo, Retelindo, IM3 dan PLN.

c. BSM SMS Banking

BSM SMS Banking yaitu suatu produk layanan transaksi perbankan

melalui fasilitas SMS.

d. BSM Electronic Payroll

BSM Electronic Payroll yaitu suatupelayanan embayaran gaji institusi

dengan teknologi komputer.

e. BSM L/C
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BSM L/C Yaitu suatu produk layanan L/C dari BSM, transaksi atar

negara.

f. BSM SUHC

BSM SUHC yaitu suadi Umrah dan HAJI Card, kartu pra-baya, dari Al-

rajhi Banking, yang digunakan pada saat umroh dan haji.

g. BSM Intercity Clearing

BSM intercity clearing yaitu suatu jasa penagihan warkat Bank dari luar

wilayah keliring dengan cepat.

h. BSM Real Time Gross Setlemen (RTGS)

BSM real time gross setlemen (RTGS) yaitu jasa transfer uang valuta

rupiah antar bank secara real time.

i. Transfer dalam kota (LLJ) BSM

Transfer dalam kota (LLJ) BSM yaitu jasa pemindahan dana anatar bank

dalam suatu wilayah kliring local.

j. Transfer valas BSM

Transfer valas BSM yaitu jasa transfer dari bank ke nasabah BSM, dalam

negeri maupun luar negeri.

k. Pajak On-line BSM

Pajak on-line BSM yaitu layanan pembayaran pajak dengan cara mendebit

rekening atau pembayaran tunai.

l. Zakat On-line BSM

Zakat On-line BSM yaitu layanan pembayaran zakat dengan cara mendebit

atau dengan cara membayar tunai.


