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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN BANK SYARIAH 

MANDIRI 

A. Profil Bank Syariah Mandiri 

1. Profil Perusahaan 

Nama   : PT Bank Syariah Mandiri (Perseroan  

  Terbatas) 

Alamat   : Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No.  

  5 Jakarta 10340      Indonesia 

Telepon  : (62-21)2300 509 3983 9000 (Hunting) 

Faksimili   : (62-21)3983 2989 

Situs Web  : www.syariahmandiri.co.id 

Swift Code  : BSMDIJA 

Tanggal  : 25 Oktober 1999 

Tanggal Beroprasi : 1 November 1999 

Modal Dasar  : Rp2.500.000.000.000,- 

Modal Disetor  : Rp2.489.021.935.000,- 

Kantor Layanan  : 773 Kantor Cabang di seluruh provinsi  

di Indonesia 

Jumlah Jaringan ATM BSM  : 182,156 ATM (ATM BSM, ATM 

Mandiri, ATM Bersama 

termasuk ATM Mandiri dan 

ATM BSM, ATM Prima dan 

MEPS) 

http://www.syariahmandiri.co.id/
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Jumlah Karyawan : 16.648 orang (Per September  

  2016) 

Kepemilikan Saham :  

- Bank Mandiri (Persero) Tbk. : 497.804.386 lembar saham  

(99,9999998%) 

- PT Mandiri Sekuritas  : 1 lembar saham (0,0000002%). 

Otoritas Pengawas Bank :Otoritas Jasa Keuangan 

Gedung Sumitro 

Djojohadikusumo Jalan 

Lapangan Banteng Timur No. 

2-4 Jakarta 10710 Indonesia 

Telp (62-21) 3858001 Faks 

(62-21) 3857917 

www.ojk.go.id .
1
 

2. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri 

Kehadiran BSM 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-

                                                           
1
 https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-

perusahaan/profilperusahaan-profilperusahaan/ diakses pada tanggal 18 April 

2017 Pukul 14:00 WIB 

 

http://www.ojk.go.id/
https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/profilperusahaan-profilperusahaan/
https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/profilperusahaan-profilperusahaan/
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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. 

PT Bank Syariah Mandiri dengan alamat kantor pusat 

Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340 – 

Indonesia. Kontak telepon (62-21) 2300 509, 3983 9000 

(Hunting) serta faksimili (62-21) 3983 2989. Kemudian situs 

website resminya adalah www.syariahmandiri.co.id.  

Dengan modal dasar Rp2.500.000.000.000,- dan modal 

disetor sebesar Rp2.489.021.935.000,- pada tanggal 1 November 

1999 Bank Syariah Mandiri berdiri, akan tetapi pada tanggal 1 

November 1999 baru beroperasi. 

Bank Mandiri Syariah mendirikan lembaga 

keuangannya tidak sepenuhnya menggunakan modal sendiri. PT 

Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk memegang saham sebanyak 

497.804.386  lembar saham (99,9999998%) sedangan sisanya 

http://www.syariahmandiri.co.id/
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dipegang oleh PT Mandiri Sekuritas sebesar 1 lembar saham 

(0,0000002%).
2
 

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). 

                                                           
2
 http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-

perusahaan/sejarah/ diakses pada tanggal 18 April 2017 Pukul 14:00 WIB 

http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/
http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/
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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 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.
3
 

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 

                                                           
3
 http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-

perusahaan/sejarah/ diakses pada tanggal 18 April 2017 Pukul 14:00 WIB 

http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/
http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/
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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. 

 

3. Visi, Misi dan Nilai-nilai Bank Syariah Mandiri 

a. Visi 

“Bank Syariah Terdepan dan Modern” 

Bank Syariah Terdepan : Menjadi bank syariag yang selalu 

unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di 

Indonesia pada segmen customer, micro SME, commercial, 

dan corporate.  

Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem 

layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan 

nasabah. 

b. Misi 

 Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-

rata industri yang berkesinambungan. 

 Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis 

teknologi yang melampaui harapan nasabah. 

 Mengutamakan penghimpunan dana murah dan 

penyaluran pembiayaan pada segmen ritel. 

 Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah 

universal. 
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 Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan 

kerja yang sehat. 

 Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan. 

c. Nilai-nilai Perusahaan 

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: 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).
4
 

 

                                                           
4
 https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-

misi/ diakses pada tanggal 18 April 2017 Pukul 14:00 WIB 

https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/
https://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/
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4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Banymanik 
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Struktur Pengurus Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik 

Komisaris Utama   : Mulya E. Siregar 

Komisaris    : Dikdik Yustand 

Komisaris Independen   : Bambang Widianto 

        Ramzi A. Zuhdi 

Dewan Pengurus Syariah  : Dr. KH. Ma’ruf Amin 

Direktur Utama    : Putu Eko Boy Subari 

Branch Manager   : Lambang 

Branch Operation and Service Manager: Sari Kusfiandani 

Back Office    : Sukron Hakiki 

Customer Banking Retail Manager : Tina 

Micro Banking Manajer   : Doni 

Customer Service   : Tyas 

Teller     : Iin 

Salles Funding Excutife : Dwi Elmi Setyorini, 

Culayla Ayu,          

Tami, Vita 

MFA     : Fikri 

Mitra     : Yoko 

Admin     : Dewi 

Marketing Finance Sales  : Lela, Edi, Teguh, 

Kunardianto 

Security    : Eko, Gunawan, Asep 

Office Boy    : Ismanto 
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Driver     : Teguh
5
 

 

5. Produk Layanan Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik 

a. Produk Pendanaan 

1) Tabungan BSM 

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad 

mudharabah muthlaqah yang penarikan dan setorannya 

dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di 

konter BSM atau melalui ATM. 

2) BSM Tabungan Berencana 

Tabungan berjangka dengan akad mudharabah 

muthlaqah yang memberikan nisbah bagi hasil 

berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang 

telah ditetapkan dan mendapatkan perlindungan asuransi. 

3) BSM Tabungan Simpatik 

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan 

syarat-syarat yang disepakati. 

4) BSM Tabungan Investa Cendekia 

Tabungan berjangka untuk keperluan uang 

pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap 

                                                           
5
 Wawancara langsung dengan Ibu Sari Kusfiandani selaku BOSM 

Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik 
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(installment) dan dilengkapi dengan perlindungan 

asuransi.
6
 

5) BSM Tabungan Mabrur 

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk 

membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah berdasarkan 

akad mudharabah muthlaqah yang tidak dapat dicairkan 

kecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah 

haji/umrah yang langsung terhubung dengan 

SISKOHAT. 

6) BSM Tabungan Mabrur Junior 

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk 

membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah 

diperuntukan bagi anak yang terhubung langsung atau 

Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama untuk 

kemudahan pendaftaran haji. 

7) BSM Tabungan Pensiun 

Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata 

uang rupiah berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, 

yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat 

berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. 

Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT 

Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai 

negeri Indonesia. 

                                                           
6 Brosur produk dana dan jasa BSM Tahun 2017  
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8) BSM Tabunganku 

Tabungan untuk perorangan dengan akad 

wadhi’ah yad dhamanah persyaratan mudah dan ringan 

yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di 

Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

9) BSM Giro 

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang 

Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan 

berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah dan bisa 

mendapatkan bonus bulanan yang diberikan sesuai 

dengan kebijakan BSM. 

10) BSM Deposito 

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang 

rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah 

Muthlaqah untuk perorangan dan non-perorangan dengan 

jangka waktu yang fleksibel : 1, 3, 6 dan 12 bulan yang 

dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.
7
 

 

b. Produk Pembiayaan 

1) BSM Implan  

BSM Implan adalah pembiayaan konsumer dalam valuta 

rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap 

                                                           
7
 Brosur produk dana dan jasa BSM Tahun 2017 
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perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal 

(kelompok). 

 

2) Pembiayaan Peralatan Kedokteran 

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. 

3) 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. 

4) Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para 

Anggotanya  

Penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi 

karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya 
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(kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi 

karyawan.
8
 

5) 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 maupun 

non developer dengan sistem murabahah. 

6) Pembiayaan BSM Oto 

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) 

merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan 

bermotor dengan sistem murabahah. Pembiayaan dapat 

digunakan untuk pembelian kendaraan baru atau bekas.
9
 

 

c. Produk Jasa 

1) BSM Card 

Merupakan sarana untuk melakukan penarikan, 

pembayaran, transfer, pemindahbukuan pada semua 

jaringan yang bekerja sama serta dapat digunakan 

sebagai kartu debit yang digunakan untuk transaksi 

berbelanja di merchant. 

                                                           
8
 https://www.syariahmandiri.co.id/category/uncategorized/produk-

pembiyaan/ diakses pada tanggal 4 Mei 2017 pukul 16:00 

 
9
 https://www.syariahmandiri.co.id/category/uncategorized/produk-

pembiyaan/ diakses pada tanggal 4 Mei 2017 pukul 16:00 

https://www.syariahmandiri.co.id/category/uncategorized/produk-pembiyaan/
https://www.syariahmandiri.co.id/category/uncategorized/produk-pembiyaan/
https://www.syariahmandiri.co.id/category/uncategorized/produk-pembiyaan/
https://www.syariahmandiri.co.id/category/uncategorized/produk-pembiyaan/
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2) BSM Sentra Bayar 

BSM Sentra Bayar merupakan layanan bank dalam 

menerima pembayaran tagihan pelanggan pada pihak 

ketiga (Telkom, PLN, Telkomsel, Speedy, Pembayaran 

Mahasiswa BSI) yang diperuntukan untuk perorangan 

atau perusahaan.
10

 

3) BSM SMS Banking  

BSM SMS Banking merupakan produk layanan 

perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan 

kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan 

dengan beberapa jenis layanan seperti layanan informasi 

dan transaksi yang diperuntukan bagi perorangan. 

4) BSM Net Banking 

Layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet 

dengan alamat “http://www.syariahmandiri.co.id” yang 

dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi 

cek saldo (tabungan, deposito, giro, pembiayaan), cek 

mutasi transaksi, transfer antar rekening BSM, transfer 

realtime ke 83 bank, transfer SKN/RTGS, pembayaran 

tagihan dan pembelian isi ulang pulsa seluler serta 

transaksi lainnya. 

5) BSM Jual Beli Valas  

                                                           
10

 https://www.syariahmandiri.co.id/category/layanan-24-jam/bsm-net-

banking/ diakses pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 07:00 WIB 

 

http://www.syariahmandiri.co.id/
https://www.syariahmandiri.co.id/category/layanan-24-jam/bsm-net-banking/
https://www.syariahmandiri.co.id/category/layanan-24-jam/bsm-net-banking/
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Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing 

atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya 

yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan 

nasabah menggunakan akad sharf. 

6) Transfer Uang Tunai  

Layanan BSM Transfer Uang Tunai adalah fasilitas 

untuk mengirim uang tunai kepada sanak saudara atau 

rekan bisnis anda di seluruh pelosok negeri tercinta 

dengan mudah dan aman yang bisa digunakan 

mengunakan BSM Net Banking atau BSM Mobile 

Banking GPRS dan uang tetap dapat dikirim meskipun di 

lokasi tersebut belum tersedia layanan perbankan. 

7) BSM E-Money 

BSM E-Money adalah kartu prabayar berbasis smart 

card yang diterbitkan oleh BSM bekerjasama dengan 

Bank Mandiri.
11

 

8) 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. 

9) BSM Intercity Clearing  

Jasa penagihan warkat (cek/bilyet giro valuta rupiah) 

bank di luar wilayah kliring dengan cepat sehingga 

                                                           
11

 https://www.syariahmandiri.co.id/category/layanan-24-jam/bsm-net-

banking/ diakses pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 07:00 WIB 

https://www.syariahmandiri.co.id/category/layanan-24-jam/bsm-net-banking/
https://www.syariahmandiri.co.id/category/layanan-24-jam/bsm-net-banking/
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nasabah dapat menerima danan hasil tagihan cek atau 

bilyet giro tersebut pada keesokan harinya. 

10) 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. Hasil transfer ekfektif dalam hitungan menit. 

11) Transfer Dalam Kota (LLG) 

Jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah 

kliring lokal. 

12) BSM Transfer Valas 

BSM Transfer Valas adalah layanan transfer valuta asing 

(valas) antar rekening bank di Indonesia atau luar negeri 

dalam 130 mata uang. BSM Transfer Valas 

menggunakan payment instruction berbasis SWIFT yang 

sangat terjamin keamanannya. Penerima (beneficiary) 

dana atau pengirim (sender) dapat mengirim atau 

menerima dana dalam mata uang Dollar Amerika (USD), 

Dollar Australia (AUD), Dollar Singapura, EURO, dan 

Yen Jepang (JPY). Yang diperuntukan untuk perorangan 

atau badan hukum.
12

 

13) BSM Pajak Online 

Layanan ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak 

Yang langsung diterima oleh kantor pajak secara online. 

                                                           
12

 https://www.syariahmandiri.co.id/category/layanan-24-jam/bsm-net-

banking/ diakses pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 07:00 WIB 

https://www.syariahmandiri.co.id/category/layanan-24-jam/bsm-net-banking/
https://www.syariahmandiri.co.id/category/layanan-24-jam/bsm-net-banking/
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Pembayaran dapat dilakukan dengan mendebet rekening 

atau secara tunai. 

14) BSM Referensi Bank 

Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Bank Syariah 

Mandiri atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan 

tertentu bahwasannya digunakan untuk memenuhi salah 

satu persyaratan bagi nasabah yang akan melakukan 

suatu pengujian pada pihak ketiga. 

15) BSM Payment Point 

Layanan transaksi Payment Point di Bank Syariah 

Mandiri dapat dilakukan oleh nasabah di setiap outlet 

Bank Syariah Mandiri atau di ATM. Pembayaran dapat 

dilakukan melalui debet rekening maupun tunai (cash). 

Latyanan yang terkait Payment Point di Bank Syariah 

Mandiri meliput : Pembayaran Tagihan listrik, 

Pembayaran Tagihan telepon, Pembelian voucher Listrik 

Pra Bayar, Pembelian voucher Ponsel Pra Bayar 

(SIMPATI, IM3, XL), Pembayaran Premi Asuransi 

Takaful, Pembayaran Tiket Garuda, Pembayaran Pasca 

Bayar Indosat – IM2. 

16) Layanan BSM Pembayaran Institusi (BPI) 

Layanan BSM Pembayaran Institusi (BPI)  adalah sistim 

layanan Pembayaran kepada  nasabah institusi  secara 

Host to Host dimana pembayaran dapat dilakukan 

melalui delivery channel BSM, ATM Bersama dan ATM 
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Prima. Akad yang digunakan adalah wakalah wal ujrah. 

Akad wakalah wal ujrah adalah akad yang memberikan 

kewenangan bagi bank untuk mewakili nasabah dalam 

melakukan pembayaran tagihan-tagihannya. Atas 

jasanya, bank diberikan upah (yang disebut Ujrah). 

17) Sukuk Negara Ritel Pasar Perdana 

Sukuk Negara Ritel adalah Surat Berharga Syariah 

Negara (Sukuk Negara) yang dijual kepada individu atau 

perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen 

Penjual di Pasar Perdana dalam negeri. Pemesanan 

pembelian Sukuk Negara Ritel hanya dapat dilakukan 

oleh perseorangan Warga Negara Indonesia yang 

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang 

masih berlaku, dengan jumlah minimum pembelian 

ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Memorandum 

Informasi yang diterbitkan setiap Penerbitan Sukuk 

Negara Ritel.
13

 

 

                                                           
13

 https://www.syariahmandiri.co.id/category/layanan-24-jam/bsm-net-

banking/ diakses pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 07:00 WIB 

https://www.syariahmandiri.co.id/category/layanan-24-jam/bsm-net-banking/
https://www.syariahmandiri.co.id/category/layanan-24-jam/bsm-net-banking/

