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TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejaran Berdirinya Bank Syariah Mandiri

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah

muncul sekitar tahun 1970-an, yang dibicarakan pada Seminar Nasional hubungan

Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam Seminar

Internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu

Kemasyarakatan dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Gagasan ini baru terealisasi

pada tahun 1988 disaat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober

(PAKTO) yang berisi liberealisasi industry perbankan, pada saat itu para ulama

berusaha untuk mendirikan Bank bebas bunga.

Akhirnya pada tanggal 18-20 agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya

bunga bank dan perbankan di Cisaura, Bogor dan Jawa Barat yang hasilnya

dibahas lebih mendalam lagi pada musyawarah nasionalke IV MUI di Hotel Sahid

Jakarata dengan membentuk kelompok kerja yang berhasil mendirikan Bank

Islam Indonesia.

Pengesahan undang-undang no. 07 tahun 1992 tentang perbankan yang

kemudian direvisi oleh undang-undang no. 10 tahun 1998, tentang perbankan

pada bulan November 1998, telah member peluang yang sangat baik bagi

tumbuhnya bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan

bank beroprasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus

syariah.



Dengan terlaksananya merger 4 bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi

Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada

tanggal 31 juli 1999, rencana perubahan Bank Susila Bakti (BSB) menjadi Bank

Syariah dengan nama Bank Sakinah Syariah Mandiri (Persero) diambil oleh PT.

Bank Mandiri (Persero) dengan mengubah namanya menjadi Bank Syariah

Mandiri.

Bank Mandiri selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan

melanjutkan perubahan (BSB) menjadi Bank Syariah, sejalan dengan keinginan

Bank Mandiri untuk membentuk unit syariah yang disertai dengan penanaman

modal. Langkah itu ditandai dengan perubahan anggaran dasar yang mengubah

nama PT Bank Susila Bakti menjadi Bank Sakinah Syariah Mandiri melalui Akta

Notaris Ny. Macharani, M.S,S.H No. 29 pada tanggal 12 Mei 1999. Kemudian

dilakukan perubahan kembali menjadi PT. Bank Syariah Mandiri yang tercantum

dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. No 23 pada tanggal 8 September 1999.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, melalu surat keputusan Gubernur Bank

Indonesia No. 1/24/KEP.GBI/1999, diperoleh pengukuhan kegiatan usaha Bank

yang beroprasi berdasarkan prinsip syariah disusul kemudian dengan surat

keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999

mengubah nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri sebgai anak perusahaan PT.

Bank Mandiri (Persero).

Senin pada tanggal 21 Rajab 1420 H atau tangal 1 November 1999

merupakan hari pertama beroprasinya PT. Bank Syariah Mandiri.Kelahiran Bank

Syariah Mandiri di BSB yang didukung oleh pemilik yaitu manajmen Bank
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Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran Bank Syariah dilingkungan Bank

Mandiri.

Setelah Bank Syariah Mandiri berjalan mulailah mengepakkan sayapnya

yaitu dengan membuka cabang dan cabang pembantu.

B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

1. Visi

Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha

2. Misi

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntugan yang berkesinambungan

b. Mengutamakan penghimpunan dana konsumer dan penyaluran

pembiayaan pada segmen UMKM

c. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan

kerja yang sehat

d. Mengembangkan nilai-nilai syariah yang universal

e. Menyelenggarakan operasional Bank sesuai dengan standar perbankan

yang sehat.1

C. Ciri-ciri dan Keistimewaan

Dengan memiliki visi dan misi yang jelas pada PT. Bank Syariah Mandiri

diharapkan dapat mewujudkan dan membantu perkembangan perekonomian

masyarkat Indonesia khususnya di daerah Panam, baik dari segi usaha kecil,

menegah maupun lapisan atas.

1Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri KCP Panam.



Disamping ituBnak Syariah Mandiri memiliki upaya kerja yang mengacu

kepada sikap akhlaqul karimah (budi pekerti yang baik) yang harus dimiliki oleh

setiap pegawai Bank.Hal ini membantu tercapainya visi yang diemban oleh Bank

Syariah Mandiri itu sendiri. Sikap pribadi ini terangkum kedalam lima nilai utama

yang disingkat dengan kata “ETHIC” yaitu:

1. Excellence

Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan

berkesinambungan.

2. Teamwork

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.

3. Humanity

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang religious.

4. Integrity

Menaati kode etik profesi dan berfikir serta berprilaku terpuji.

5. Cuostomer focus

Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank

Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan mengguntungkan.

Budaya kerja Bank Syariah Mandiri yang terangkum dalam kata “ETHIC”

ini dapat membantu tercapainya visi dan misi yang diemban dan dapat

meningkatkan kinerja dari bank. Bila kinerja bank telah meningkat maka akan

mendapat kepercayaan dari nasabah dan akan memudahkan untuk perkembangan

bank, ini merupakan salah satu strategi yang harus dimiliki oleh setiap bank.



PT. Bank Syariah Mandiri dalam operasionalnya berada dalam koridor

prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan

Bank Syariah Mandiri memberikan bagi hasil, transfer prestasi dari mitra

usaha sesuai dengan hasil kerjanya masing-masing dalam proporsi yang

adil.Aplikasi prinsip keadilan tersebut adalah pembagian keuntungan antara

bank dan penguasa atas dasar penjualan volume rill.Besarnya pembagian

keuntungan tergantung pada besarnya kontribusi modal masing-masing serta

posisi resiko yang disepakati.Makin besar hasil usaha yang diperoleh maka

makin besar pula hasil yang didapat sebagai penghargaan (skill, pemikiran,

kerja keras dan waktu) mendapatkan tempat yang sepadan dengan faktor

modal dan resiko.

2. Kemitraan

Posisi nasabah investor, pengguna dana dan Bank berada dalam hubungan

sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung

jawab, Bank Syariah Mandiri benar-benar berfungsi sebagai intermediary

institution lewat skema pembiayaan yang dimiliki.

3. Transparansi (keterbukaan)

Faktor interen yang melekat dan menjadi bagian dalam system perbankan

syariah. Melalui laporan keuangan yang terbuka secara kesinambungan,

nasabah pemilik dana dapat dengan segera mengetahui tingkat keamanan

dana, situasi dunia usaha, kondisi perekonomian bahkan pada kualitas

manajemen bank.



4. Universalitas dalam pelayanan

Bank Syariah Mandiri dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-

bedakan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarkat dengan prinsip

Islam sebagai Rahmatan Lil ‘Alamin.

D. Produk dan Layanan PT. Bank Syariah Mandiri

BSM dalam kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarkat dalam

bentuk simpanan baik tabungan giro dan deposito kemudian disalurkan kembali

melalui pembiayaan. Adapun produk-produk bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Pendanaan IB BSM

Adalah simpanan yang berasal dari masyarakat

a. Tabungan BSM : Simpanan dari masyarakat atau badan hokum lainnya

secara umum termasuk juga mahasiswa, tabungan ini mendapatkan bagi

hasil bulannya dengan setoran awal minimal Rp. 50.000

b. Tabungan Simpatik BSM : Tabungan ini dikhususkan untuk anak SD

sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan setoran

awal Rp. 20.000

c. Tabungan Mabrur BSM : Tabungan ini yang penarikannya pada saat

menunaikan ibadah haji, dalam hal ini bank bekerjasama dengan bank

muamalat ndonesia (BMI)

d. Tabunganku (Wadiah) adalah tanbungan atau titipan murni yang berasal

dari individu atau kelompok badan hokum.

e. Tabungan BSM Dolar

f. Tabungan Berencana BSM



g. Tabungan Kurban BSM

h. Tabungan BSM Investa Cendekia

i. Deposito BSM

j. Giro BSM

2. Penyaluran dana (pembiayaan) IB BSM

a. BSM Pembiayaan Konsumer

b. BSM Pembiayaan Komersial

c. BSM Pembiayaan Korporat

d. BSM Edukasi

e. BSM Griya

f. BSM Implan

g. Gadai Emas

h. Talangan Haji

i. BSM Warung Mikro.2

E. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri

Sebagaimana layaknya sebuah organisasi perusahaan, untuk menjalankan

suatu kegiatan suatu usaha harus digariskan dalam suatu tugas dan

wewenang.Untuk mengambarkan tugas dan wewenang serta mengefektifkan

kegiatan oprasional diperlukan struktur organisasi, struktur organisasi dapat dibuat

sesuai dengan menejemen perusahaan.

Dalam pembangunan pengelolaan suatu perusahaan diperlukan struktur

organisasi yang baik dan personl yang memadai. Kedua aspek ini akan sangat

2 Sumber://http///produk-bank-syariah mandiri.html



menentukan keberhasilan perkembangan suatu perusahaan. Untuk memeproleh

kelengkapan personil yang memadai, baik dalam jumlah maupun kualifikasi

diperlukan adanya rencana pengadaan tenaga kerja yang berkualitas.

Dari bentuk organisasi perusahaan, maka dapat diketahui bahwa

perusahaan menggunakan struktur lini dan staff.Karena dalam

menjalankantugasnya terbagi dalam beberapa devisi yang masing-masing terdapat

staff.

Adapun gambaran skematis yang menunjukkanhubungan aktivitas, fungsi,

wewenang, tugas dan tanggung jawab yang dibebankan untuk mencapai tujuan

perusahaan, sebagai berikut :



Gambar. 2.1 Struktur  Organisasi BSM KCP Panam
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Kegiatan usaha yang bertugas dalam pelaksanaan gadai emas pada BSM

KCP Panam diberi kewenangan pada bagian :

a. Officer Gadai (OG),

Fungsi :

Melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional, dan memasukkan data

nasabah, taksiran, dan uang pinjaman ke dalam Surat Bukti Gadai Emas BSM

atas permohonan permintaan kredit secara akurat.

Tugas dan wewenangnya adalah:

1) Memasukkan data nasabah, barang jaminan, taksiran dan jumlah uang

pinjaman ke dalam komputer.

2) Memberi nomor pada Surat Bukti Gadai Emas BSM sesuai dengan nomor

yang diterbitkan komputer.

3) Memasukkan data bukti gadai ke kas debet/kredit.

4) Menerbitkan hasil cetak transaksi barang jaminan dan saldo kas.

5) Melakukan penyegelan terhadap barang jaminan

b. Penaksir gadai

Fungsi :

Membantu Officer Gadai (OG) dalam merencanakan, melaksanakan dan

mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan keahliannya dalam rangka

penilaian dan penyesuaian taksiran barang jaminan gadai emas sesuai

prosedur.

Tugas dan wewenangnya adalah:



1) Melayani nasabah melalui kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai

dengan limit.

2) Menentukan harga dasar barang jaminan emas yang ditetapkan oleh desk

pegadaian kantor pusat berdasarkan harga yang ditetapkan oleh PT. Antam

dan acuan dunia;

3) Melakukan penaksiran barang gadai mengacu pada Pedoman Penaksiran

Emas (PPE) yang telah ditetapkan

4) Mengontrol kelengkapan administrasi gadai di kantor cabang pembantu.


