
36 
 

BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A. Profil Perusahaan 

PT. Bank Syariah Mandiri berkantor pusat di Wisma Mandiri I, Jl.MH. 

Thamrin No. 5 Jakarta 10340-Indonesia, kontak telepon: (62-21) 2300-509, 

3983-9000 (hunting), Faksimili: (62-21) 3983 2989, serta Website resmi di 

Homepage: www.syariahmandiri.co.id.
1
 

PT. Bank Syariah Mandiri berdiiri pada tanggal 25 Oktober 1999, 

sedangkan tanggal beroperasinya mulai 1 November 1999. Dengan modal 

dasar Rp2.500.000.000.000 dan modal disetor Rp2.489.021.935.000. Sampai 

saat ini PT. Bank Syariah Mandiri mempunyai 773 Kantor Cabang di seluruh 

provinsi di Indonesia, mempunyai 182,156 ATM (ATM BSM, ATM Mandiri, 

ATM Bersama termasuk ATM Mandiri dan ATM BSM, ATM Prima dan 

MEPS) serta 16.648 orang (Per September 2016). 
2
 

Pemegang saham di PT. Bank Syariah Mandiri diantaranya PT. Bank 

Mandiri yang memegang 497.804.386 lembar saham (99,9999998%),  

sedangkan sisanya dipegang oleh PT. Mandiri Sekuritas sebanyak 1 lembar 

saham (0,0000002%).
3
 

PT. Bank Syariah Mandiri selama tahun 2017 banyak mendapatkan 

sejumlah penghargaan diantaranya penghargaan sebagai TOP CSR Award 

2017 Kategori TOP CSR Improvement 2017 pada 5 April 2017 yang diberikan 

oleh Majalah Business News Indonesia, Komite Nasional Kebijakan 

Governance (KNKG) dan Masyarakat CSR Indonesia. Peringkat I Digital 

Brand Bank Umum Syariah untuk kategori bank umum syariah 2012-2016 

pada 30 Maret 2017 yang diberikan oleh Majalah Infobank bekerjasama 

dengan Isentia Research dan sejumlah penghargaan lainya.
4
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B. Sejarah Perusahaan
5
 

PT. Bank Syariah Mandiri yang hadir sejak tahun 1999, sesungguhnya 

merupakan hikmah  sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-

1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, 

yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik 

nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat 

terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. 

Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional 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 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) Tbk. sebagai pemilik mayoritas 

baru BSB. 

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan 

konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. 

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan 

syariah di  kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai 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 
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melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi 

bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera 

mempersiapkan sistem 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 kegiatan 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. 

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. 

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak 

pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati 

bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang 

disebut Shared Values Bank Syariah Mandiri. Shared Values Bank Syariah 

Mandiri disingkat “ETHIC”. 

Excellence: 

Mencapai hasil yang mendekati sempurna (perfect result-oriented). 

Teamwork: 

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi. 

Humanity: 
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Mengembangkan kepedulian  terhadap kemanusiaan dan lingkungan. 

Integrity: 

Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi. 

Customer Focus: 

Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya  nasabah dan berupaya 

melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal). 

 

C. Visi-Misi Bank Syariah Mandiri
6
 

Visi 

“Bank Syariah Terdepan dan Modern” 

Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara 

pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, 

SME, commercial, dan corporate. 

Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan 

teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah. 

Misi 

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

berkesinambungan. 

2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang 

melampaui harapan nasabah. 

3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan 

pada segmen ritel. 

4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. 

5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat. 

6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

D. Struktur Organisasi 

1. Komisaris
7
 

Mulya E. Siregar  : Komisaris Utama 

Dikdik Yustandi  : Komisaris 
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Bambang Widianto  : Komisaris Independen 

Ramzi A. Zuhdi  : Komisaris Independen 

2. Direksi & Senior Executive Vice President (SEVP)
8
 

Toni Eko Boy Subari  : Direktur Utama 

Putu Rahwidhiyasa  : Direktur 

Edwin Dwidjajanto  : Direktur 

Kusman Yandi  : Direktur 

Choirul Anwar  : Direktur 

Ade Cahyo Nugroho  : Direktur 

Achmad Syafii  : Direktur 

Niken Andonowarih  : SEVP 

3. Dewan Pengawas Syariah
9
 

Dr. KH. Ma’ruf Amin    : Ketua 

Dr. Muhammad Syafi’i Antonio, MEc. : Anggota 

Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH. : Anggota 

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah: 

a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi 

kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 

b. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman 

operasional dan produk yang dikeluarkan Bank. 

c. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank. 

d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru 

Bank yang belum ada fatwanya. 

e. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah 

terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta 

pelayanan jasa Bank. 

f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan 

kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
10
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4. Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KC Banyumanik
11

 

a. Branch Manager (BM)    : Agus Herlambang 

b. Branch Operation & Service Manager (BOSM) : Sari Kusfiadani 

c. Consumer Banking & Retail Manager (CBRM) : Tina Yunita 

d. Micro Banking Manager (MBM)   : Dony Kurniawan 

e. Costumer Service (CS)    : Tyas Chairinnisa 

f. Teller      : Insiyah 

g. Back Office (BO)     : Sukron Hakiki 

h. Sharia Funding Executif (SFE)   : Nikmah, Elmi 

i. Sales Force Filerie(SF)    : Novi, Vita 

j. Marketing Finance Analisis (MFA)  : Fikri 

k. Mitra       : Yoko 

l. Admin Mikro     : Dewi Mayasari   

m. Marketing Finance Sales (MFS)   :Kunardianto, Nurlela, 

Dimas, Edi. 

n. Driver      : Teguh 

o. Office Boy (OB)     : Ismanto 

p. Security      : Eko, Gunawan, Asep

     

E. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri 

1. Produk Pendanaan
12

 

a. 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 adalah Tabungan berjangka yang 

memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian 

target dana yang telah ditetapkan. 

                                                           
11

 File Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KC Banyumanik Semarang 
12

 https://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/produkdana-consumer/ 



42 
 

c. BSM Tabungan Simpatik adalah tabungan berdasarkan prinsip wadiah 

yang penarikanya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat 

yang disepakati. 

d. BSM Tabungan Investa Cendekia adalah tabungan berjangka untuk 

keperluan uangn pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan 

dilengkapi dengan perlindungan asuransi.  

e. BSM Tabungan Dollar  adalah Tabungan dalam mata uang dollar 

(USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau 

sesuai ketentuan BSM. 

f. BSM Tabunganku adalah Tabungan untuk perorangan dengan 

persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh 

bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

g. BSM Tabungan Mabrur Tabungan untuk membantu masyarakat untuk 

merencanakan ibadah haji & umrah. 

h. BSM Tabungan Perusahaan Tabungan yang hanya berfungsi untuk 

menampung kelebihan dana rekening giro yang dimiliki 

Institusi/Perusahaan berbadan hukum dengan menggunakan fasilitas 

autosave. 

i. BSM Tabungan Saham Syariah adalah rekening dana nasabah berupa 

produk tabungan yang khusus digunakan untuk keperluan penyelesaian 

transaksi Efek (baik berupa kewajiban  maupun hak Nasabah), serta 

untuk menerima hak Nasabah yang terkait dengan Efek yang  

dimilikinya melalui Pemegang Rekening KSEI. 

j. 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 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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l. 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. 

m. 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 Valas  Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata 

uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah 

untuk perorangan dan non-perorangan. 

2. Produk Pembiayaan
13

 

a. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas) 

Limit pembiayaan: minimal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai 

dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 

b. Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya) 

Limit pembiayaan: di atas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 

sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

c. Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama)  

Limit pembiayaan: di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). 

d. KUR Mikro Pembiayaan BSM yang ditujukan kepada seseorang dan 

badan usaha untuk memenuhi kebutuhan produktif dengan plafon 

pembiayaan sampai dengan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 

margin setara 22% dengan jangka waktu untuk modal Kerja 36 bulan 

sedangkan Investasi 60 bulan. 

e. BSM Implan adalah pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah yang 

diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang 

pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). BSM Implan dapat 

mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan 

perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki 
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koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam 

kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan 

terbatas. 

f. Pembiayaan Peralatan Kedokteran adalah pemberian fasilitas 

pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan 

untuk pembelian peralatan kedokteran. Akad yang digunakan adalah 

akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank 

dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan 

menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan 

keuntungan margin yang disepakati. 

g. 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. 

h. 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. 

i. Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya 

adalah penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan 

untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang 

mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan. 

j. 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. 

k. Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi adalah pembiayaan untuk 

pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) 
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yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan fasilitas subsidi 

uang muka dari pemerintah. Akad yang digunakan adalah akad 

murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dan 

nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan 

menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan 

keuntungan margin yang disepakati. 

3. Layanan jasa di Bank Syariah Mandiri
14

 

a. BSM Card Merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, 

pembayaran, dan pemindahbukuan dana pada ATM BSM, ATM 

Mandiri, ATM Bersama, maupun ATM Bank Card.  

b. BSM Sentra Bayar Merupakan layanan bank dalam menerima 

pembayaran tagihan pelanggan pada pihak ketiga (PLN, Telkom, 

Indosat, Telkomsel).  

c. BSM Mobile Banking Merupakan produk layanan perbankan yang 

berbasis teknologi SMS telepon selular (ponsel) yang memberikan 

kemudahan untuk melakukan berbagai transaksi perbankan di mana 

saja, kapan saja.  

d. BSM Net Banking Merupakan fasilitas layanan bank bagi nasabah 

untuk melakukan transaksi perbankan (ditentukan bank) melalui 

jaringan internet dengan sarana komputer.  

e. BSM Mobile Banking GPRS Merupakan produk layanan perbankan 

yang berbasis teknologi GPRS telepon selular (ponsel) yang 

memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan berbagai 

transaksi perbankan di mana saja, kapan saja.  

f. PPBA (Pembayaran melalui menu Pemindah bukuan di ATM) 

Merupakan layanan pembayaran institusi (lembaga pendidikan, 

asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu 

pemindahbukuan di ATM.  

g.  BSM Pooling Fund Merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bank 

yang memudahkan nasabah untuk mengatur atau mengelola dana di 
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setiap rekening yang dimiliki nasabah secara otomatis sesuai keinginan 

nasabah.  

h. BSM Bank Garansi Janji tertulis yang diberikan oleh bank kepada 

pihak ketiga, dimana bank menyatakan sanggup memenuhi 

kewajibankewajiban kepada pihak ketiga dimaksud apabila pada suatu 

waktu tertentu yang 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. BSM SKBDN Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah 

(applicant) yang mengikat BSM sebagai bank pembuka untuk 

membayar kepada penerima atau menerima dan membayar wesel pada 

saat jatuh tempo yang ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada 

bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, atau untuk 

menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas 

penyerahan dokumen (untuk saat ini khusus BSM dengan BSM).  

k. BSM Letter of Credit Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis 

nasabah (applicant) yang mengikat BSM sebagai bank pembuka untuk 

membayar kepada penerima atau ordernya atau menerima dan 

membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima, atau 

memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada 

penerima, atau untuk menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh 

penerima atas penyerahan dokumen.  

l. BSM Transfer Western Union Jasa pengiriman uang/penerimaan 

kiriman uang secara cepat (real time on line) yang dilakukan lintas 

negara atau dalam satu negara (domestik).  

m. BSM Kliring Penagihan warkat bank lain di mana lokasi bank 

tertariknya berada dalam satu wilayah kliring. 

n.  BSM Inkaso Penagihan warkat bank lain di mana bank tertariknya 

berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan 

akan dikredit ke rekening nasabah.  
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o. BSM Intercity Clearing Jasa penagihan warkat (cek/bilyet giro valuta 

rupiah) bank di luar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah 

dapat menerima dana hasil tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada 

keesokan harinya.  

p. BSM RTGS (Real Time Gross Settlement) Jasa transfer uang valuta 

rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang 

berbeda secara real time.  

q. Transfer Dalam Kota (LLG) Jasa pemindahan dana antar bank dalam 

satu wilayah kliring lokal.  

r. Transfer D.U.I.T. (Dana Untuk Indonesia Tercinta) Jasa pengiriman 

uang dari luar negeri ke Indonesia. Saat ini BSM bekerjasama dengan 

Merchantrade Asia (MTA) Malaysia.  

s. BSM Pajak Online Memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk 

membayar kewajiban pajak (bukan dalam rangka pembayaran pajak 

impor) secara otomatis dengan mendebet rekening atau secara tunai.  

t. BSM Pajak Impor Memberikan kemudahan kepada importir untuk 

membayar pajak barang dalam rangka impor secara online sebagai 

syarat untuk mengeluarkan barangnya dari gudang kantor bea dan 

cukai.  

u. BSM Referensi Bank Surat Keterangan yang diterbitkan oleh BSM 

atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu.  

v. BSM Standing Order Fasilitas kemudahan yang diberikan BSM 

kepada nasabah yang dalam transaksi finansialnya harus memindahkan 

dari suatu rekening ke rekening lainnya secara berulang-ulang.  

w. BSM Autosave Produk layanan pemindahbukuan otomatis antar 

rekening giro dan rekening tabungan dengan memelihara saldo 

tertentu. 

x.  BSM Transfer Valas Transfer valas terdiri dari:  

1) Transfer ke luar yaitu pengiriman valas dari nasabah BSM ke 

nasabah bank lain baik dalam maupun luar negeri.  
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2) Transfer masuk yaitu pengiriman valas dari nasabah bank lain baik 

dalam maupun luar negeri ke nasabah BSM.  

y. Reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang adalah reksadana 

campuran (Mix Fund/ Balanced Fund) berbasis instrumen pasar uang, 

pasar obligasi dan pasar saham dengan ketentuan investasi sesuai 

Syariah.  

z. Reksadana Mandiri Investa Atraktif Syariah (MITRA Syariah) Adalah 

reksadana syariah yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Manajemen 

Investasi (MMI).  


