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BAB II

GAMBARAN UMUM PT. BANK SYARI’AH MANDIRI

CABANG DUMAI

A. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Syari’ah Mandiri Cabang Dumai

Perkembangan perbankan syari’ah pada era reformasi ditandai dengan

disetujuinya undang-undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut

diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat

dioperasikan diimplementasikan oleh bank syari’ah. Undang-undang tersebut

yang memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang

syari’ah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syari’ah.

Bank Syari’ah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama

yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syari’ah. Secara struktural, Bank

Syari’ah Mandiri berasal dari Bank Susila Bankti (BSB). Sebagai salah satu anak

perusahaan dilingkup bank mandiri, yang kemudian dikonversi menjadi bank

syari’ah secara penuh. Dalam rangka proses konversi menjadi bank syari’ah, Bank

Syari’ah Mandiri menjalin kerjasama dengan Tazkia Intitute terutama dalam

bidang pelatihan dan pendampingan konversi1.

Mendukung sepenuhnya dengan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank

Susila Bakti menjadi bank syari’ah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri

untuk membentuk syari’ah sebagai langkah awal dengan merubah anggaran dasar

tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi Bank Syari’ah Sakinah berdasarkan

1 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema
Insani, 2001), cet. ke-1, h. 26.
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akta notaris Machraini M.S.SII, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999, kemudian

dengan aktanya No. 23 tanggal 8 September 1999, notaris Sutjipto, SH nama PT.

Bank Syari’ah Sakinah di ubah menjadi Bank Syari’ah Mandiri

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui surat keputusan

Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999 telah memberikan izin

perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan  usaha berdasarkan

prinsip syari’ah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan surat

keputusan deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP. DSG/1999

tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT.

Bank Susila Bakti menjadi Bank Syari’ah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan

hari pertama beroperasinya Bank Syari’ah Mandiri. Kelahiran Bank Syari’ah

Mandiri merupakan buah usaha bersama dari printis Bank Syar’iah di PT. Bank

Susila Bakti dan manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya

kelahiran Bank Syari’ah dilingkungan PT. Bank Mandiri (persero).

Bank Syari’ah Mandiri lahir sebagai bank yang mengkombinasikan

idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni

antara idealisme  usaha dan nilai-nilai rohanilah yang menjadi salah satu

keungulan Bank Syari’ah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

Bank Syari’ah Mandiri berdiri di Kota Dumai bertepatan tanggal 20

Februari  Tahun 2004 pada hari jum’at yang diresmikan oleh direksi Bank Syariah

Mandiri, dengan segala kekurangan dan kelebihannya dengan harapan dapat

meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Kota Dumai serta membantu
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pemerintahan2.  Sejak berdirinya Bank Syari’ah Mandiri Cabang Dumai telah

dipimpin oleh beberapa orang yaitu Drs. Asep Mulyadi yang diteruskan oleh

Agung Nugroho, S.E.,M.B.A dan dilanjutkan oleh Azhar dan sekarang teruskan

oleh M. Husni Arif.

B. Visi dan Misi Bank Syari’ah Mandiri Cabang Dumai

Visi Bank Syari’ah Mandiri adalah menjadi bank syari’ah terpecaya

pilihan mitra usaha.

Misi Bank Syari’ah Mandiri yaitu :

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.

b. Mengutamakan penghimpunan dana consumer dan penyaluran pembiayaan

pada segmen UMKM.

c. Merekrut dan mengembangkan pegawai professional dalam lingkungan kerja

yang sehat.

d. Mengembangkan nilai-nilai syari’ah universal

e. Menyelengarakan operasional bank sesuai standar perbankan (ethic) yang

sehat.

Untuk menjadikan nilai-nilai perusahaan yang sehat Bank Syari’ah

Mandiri Cabang Dumai  telah mengembangkan budaya perusahaan yang

merupakan salah satu pilar tegaknya perusahaan, dan untuk mendukung visi, misi

perusahaan. Demi tercapainya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Di

bank syari’ah dikenal dengan nama shared values atau disebut dengan ethic yang

artinya yaitu:

2 Dokumen PT. Bank Syari’ah Mandiri Cabang Dumai 2013.
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a. Excellene

Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan

berkesinambungan.

b. Team work

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi

c. Humanity

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai agama

d. Integrity

Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berprilaku terpuji

e. Customer focus

Memahami dan memenuhi kebutuhan pelangan untuk menjadikan BSM

sebagai mitra yang terpecaya dan menguntungkan.3

Prinsip-Prinsip Bank Syari’ah Mandiri

Bank syari’ah bahwa operasionalnya sesuai dengan landasan al-Quran dan

Hadist yang tidak memakai sistem bunga tetapi dengan bagi hasil. Inilah prinsip

bank syari’ah yang membedakan antara bank syari’ah dengan bank konvensional.

Prinsip-prinsip perbankan syari’ah yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan

Bank Syari’ah Mandiri memberikan bagi hasil dan transfer prestasi dari

mitra usaha dalam porsi yang adil sesuai dengan fitrah alam.

2. Kemitraan

Posisi nasabah investor, penguna dana dan bank berada dalam

hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan

3Ibid.
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bertangung jawab. Bank syari’ah mandiri benar-benar berfungsi sebagai

intermediary instution lewat skema pembiayaan yang dimiliki.

3. Keterbukaan

Melalui laporan keuangan yang terbuka secara kesinambungan,

nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen

bank.

4. Universalitas

Bank syari’ah mandiri dalam mendukung operasionalnya tidak

membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan dalam masyarakat dengan

prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.4

C. Struktur Organisasi PT. Bank Syari’ah Mandiri Cabang Dumai

Suatu badan usaha sangat memerlukan struktur organisasi yang berguna

untuk mendukung kelancaran dan mengatasi masalah yang dihadapi dan untuk

mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Struktur organisasi memerlukan

suatu sarana untuk untuk menjukan kewajiban, tugas, dan wewenang serta

tangung jawab bagi setiap angota organisasi dalam melaksanakan fungsi masing-

masing sehinga akan tercipta suatu kerjasama yang baik diantara angota

organisasi dan semua kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam

mencapai tujuan.

Struktur juga dapat berarti suatu kerangka kerja yang tersusun rapi sehinga

setiap bagian akan merupakan suatu kesatuan dan bersifat saling memenuhi

4Ibid.
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dengan kata lain struktur organisasi bisa juga  terdapat kegiatan kerjasama setiap

karyawan-karyawan yang ditetapkan oleh perusahaan5. Adapun struktur

organisasi PT. Bank Syari’ah Mandiri Cabang Dumai dapat dilihat pada lampiran

berikut:

5Ibid.
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Bank Syari’ah Mandiri Cabang Dumai

Sumber: PT. Bank Syari’ah Mandiri Cabang Dumai
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Uraian Tugas dan wewenang Perusahaan/Instansi

Dilihat dari struktur organisasi diatas, maka dapat diuraikan tugas dan

wewenang sesuai dengan jabatan masing-masing angota, yaitu:6

1. Pimpinan cabang

a. Bertangung jawab penuh terhadap seluruh permasalahan yang ada pada PT.

Bank Syari’ah Mandiri Cabang Dumai.

b. Membagi-bagikan keuntungan kepada seluruh kartawan/wati sesuai dengan

jabatan dan pekerjaan masing-masing angota.

c. Mengawasi dan mengontrol cara kerja karyawan dalam menjalankan tugas

mereka.

2. Manejer operasional

Tugas dan wewenang menejer operasional antara lain:

Berwewenang dan bertangung jawab atas seluruh kegiatan operasional

bank seperti: Teller, CS, BO, dan unit-unit operasi di bawah kantor cabang

pembantu.

3. Manejer marketing

a. Mereview analisis pembiayaan.

b. Termasuk komite pembiayaan (pemutus pembiayaan)

c. Maintance nasabah

d. Membantu dan mengawasi MPF (kredit macet)

e. Memonitoring pencairan

f. Menandatangani persetujuan

6Ibid.
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4. Custumer service (CS)

Tugas dan wewenang custumer service (CS) antara lain: mengatasi

masalah nasabah seperti membuka rekening, PIN ATM.

5. Teller

Tugas dan wewenang teller antara lain: tempat penyetoran dan

penarikan uang tunai, penyetoran/pengambilan non tunai dan surat-surat

berharga dan kegiatan kas lainnya serta terselengaranya layanan di bagian kas

secara benar, cepat dan sesuai dengan standar pelayanan bank.

6. Sumber daya insani (SDI) dan umum

a. Menatausahakan gaji pegawai, lembur pegawai, dan fasilitas lainnya

b. Menatausahakan absensi harian

c. Melaksanakan proses administrasi pegawai

d. Melaksanakan pengadaan dan perindustrian sarana kantor

e. Melaksanakan tugas kesekretariatan

f. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan perindustrian sarana kantor

7. Pelaksanaan admin pembayaran & TC

a. Tempat pengajuan DSR (deep to service ratio) berfungsi untuk

mengetahui kemampuan angsuran nasabah ditinjau dari segi penghasilan,

menganalisa jaminan/agunan yang diajukan oleh calon nasabah

b. Menganalisa BI checking

8. Domestik dan keliring

a. Mengurus pembiayaan kliring

b. Mengurus pajak
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9. Pelaksanaan marketing support

a. Solocip/grap nasabah dapat dilakukan dengan persentase keinstansi dan

sekolah yang ada di Dumai

b. Menganalisis berkas masuk

c. Memelihara nasabah

d. Melakukan OTS (on the spot)

10. Pelaksanaan marketing funding

a. Menghimpun data nasabah maupun calon nasabah

b. Memelihara nasabah existing untuk tetap loyal di Bank Syari’ah Mandiri

c. Mengelola nasabah priority

d. Menjaga hubungan baik dengan perusahaan/instansi yang ada di kota

Dumai

e. Menambah NOA

11. Pelaksanaan marketing mikro

Adapun tugas dan wewenang dari marketing mikro adalah:

a. Menangani pembiayaan <100 juta untuk UMKM

b. Mencari nasabah

c. Sosialisasi nasabah

d. Survey dan wawancara nasabah

e. Menganalisa

f. Akad pembiayaan

g. Monitoring

h. Mengembangkan usaha nasabah
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12. Analisis

a. Membuat NAP (nota analisa pembiayaan)

b. Checklist NAP

c. Wawancara calon nasabah

d. Scoring

e. Akad pengikatan

13. AO (account officer)

Bagian ini mempunyai tugas dan wewenangnya adalah tempat proses

pengajuan ke komite sebelum manejer marketing dan kepala cabang untuk

disetujui pencairan dana pembiayaan.

14. Pengawas kepatuhan (PKP)

a. Memastikan terdistributornya pedoman kerja operasional cabang melalui

review kelengkapan cabang.

b. Memestikan tertib jalannya standar kepatuhan oleh masing-masing

petugas/pejabat.

c. Memastikan berjalannya laporan atas penyimpangan yang terjadi di

cabang.

d. Memastikan berjalanya seluruh prosedur kerja pembiayaan dan non

pembiayaan sesuai dengan pedoman/ketentuan yang berlaku.

e. Memastikan berjalanya proses akuntansi sesuai ketentuan.

f. Memastikan berjalannya penerapan good corporate governance (GCG)

g. Memastikan berjalannya seluruh hal terkait dengan laporan telah

dilaksanankan dengan tepat waktu dan benar.

h. Memastikan telah ditindak lanjutinya hasil audit ekstrnal.
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D. Produk-produk dan Jasa PT. Bank Syari’ah Mandiri Cabang Dumai

1. Produk pendanaan7

a. Tabungan BSM

b. Tabungan BSM dolar

c. Tabungan mabrur BSM

d. Tabungan simpatik BSM

e. Tabungan berencana BSM

f. Tabungan kurban BSM

g. Tabungan investa cendika

h. Deposito BSM

i. Giro BSM

2. Produk pembiayaan

a. BSM pembiayaan konsumer

b. BSM pembiayaan komersial

c. BSM pembiayaan korporat

d. BSM edukasi

e. BSM griya

f. Pembiayaan dana berputar

g. BSM implan

h. Gadai emas BSM

i. Talangan haji BSM

j. Pembiayaan mudharabah muqayyadah off balance sheet

k. Pembiayaan kepada pensiunan

l. Pembiayaan umrah

7 Ibid.
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m. Pembiayaan dengan agunan investasi terikat

n. BSM warung MIKRO

3. Jasa lain-lain iB BSM

a. BSM card (ATM & debit card)

b. BSM B-payer

c. BSM mobile banking

d. BSM RTGS

e. BSM electronic payroll

f. BSM L/C

g. Transper valas BSM

h. Jual beli valuta asing

i. Bank garansi BSM

j. Western union

k. Kliring BSM

l. Inkaso BSM

m. PBBA (pembayaran melalui menu pemindah bukuan di ATM)

n. BSM transfer uang tunai


